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Tussen 3 juli 2021 en 31 december 2024 worden 
de eisen van de Europese SUP-richtlijn gefaseerd 
doorgevoerd in de EU. Deze nieuwe regels hebben 
invloed op verloren vistuig en kunststof wegwerp-
plastic, waaronder verpakkingsmateriaal.

In deze folder geven wij u meer informatie over de  
onderdelen van de wetgeving en wat dit betekent 
voor u.
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SUP-richtlijn: nieuwe wetgeving
voor wegwerpplastics

Plastic afval in zee is een internationaal probleem. De Europese Unie wil wegwerpplastic verminderen en 
meer plastic gaan inzamelen en recyclen. Hiervoor is de Single Used Plastic-richtlijn, de SUP-Richtlijn (EU) 
2019/904, opgesteld. 

Wist u dat: 
De 10 meest gevonden wegwerp-
plastics, samen met verloren 
vistuig, 70% van het totale 
zwerfvuil op zee vormen?  

Bron: Europese Commissie
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Wat betekent 
dit voor u?
Maatregelen op korte termijn

Handelsverbod Single Use Plastic
Vanaf 3 juli 2021 mogen de onderstaande wegwerp 
plastics niet meer op de markt gebracht worden. 
Bestaande voorraden mogen wel opgemaakt worden. 
- Bestek
- Borden
- Rietjes*
- Roerstaafjes voor dranken 
- Food service containers van EPS (piepschuim) 
-  Drinkbekers en drankverpakkingen van EPS 

(piepschuim) 
-  Producten gemaakt van oxo-degradeerbare 

kunststoffen 
- Wattenstaafjes*

* uitgezonderd medische hulpmiddelen

Markeringsvereisten
Glazen, bekers en vochtige doekjes die 3 juli 2021 op 
de markt komen, moeten door de fabrikant voorzien 
zijn van een markering. Zo ziet u of een product plastic 
bevat. Zo lang de voorraad strekt, kunt u deze 
producten nog tot 3 juli 2022 afnemen bij Mediq.

 Maatregelen op lange termijn

•  Fabrikanten zijn vanaf 2023 verantwoordelijk voor 
(zwerf)afval van een aantal eenmalige, kunst-
stof-verpakkingen, zoals drinkbekers, draagtassen, 
vochtige doekjes, ballonnen, vistuig en tabakspro-
ducten. Zij moeten vanaf dat moment bijdragen 
aan de kosten voor afvalverwerking en bewust-
wording. 

•  Vanaf 2024 moeten doppen en deksels ook na 
opening vastzitten aan plastic flessen en drankver-
pakkingen. Zo worden ze automatisch ingeleverd 
voor recycling.

•  Vanaf 2025 bevatten PET-flessen minimaal 25% 
gerecycled kunststof. 

•  In 2030 bevatten alle drankflessen op de Europese 
markt 30% gerecycled kunststof. 

Wat doet Mediq?

Als Mediq zetten we ons in om onze impact op het 
milieu te minimaliseren. Verduurzaming van ons as-
sortiment is hier onderdeel van. Ook omdat we het 
belangrijk vinden dat u de keuze heeft uit duurzamere 
opties. We zijn hiervoor continu in gesprek met fa-
brikanten. Hieronder leest u welke alternatieven voor 
Single Use Plastic al voor u beschikbaar zijn binnen 
ons pakket catering disposables. 

•  Papier
  De papieren catering disposables in ons assorti- 

ment zijn gemaakt van diverse lagen voedsel- 
veilig papier dat is samengesteld volgens het FSC 
Mix-label. Het is magnetron-, oven- en diepvries-
bestendig. 

•  Karton
  Onze FSC-kraftbekers worden gemaakt van FSC- 

kraftpapier. Dit is ongebleekt papier afkomstig uit 
duurzaam beheerde bossen.
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Verplichte markering 
voor bekers die gedeel-
telijk uit kunststof be-
staan. (plastic coating).

Verplichte markering 
voor bekers die volledig 
uit plastic bestaan.

Verplichte markering op verpakking voor vochtige 
doekjes voor persoonlijke hygiëne en huishoudelijk 

gebruik met een afmeting van minimaal 10cm2. * 

*   uitgesloten zijn vochtige doekjes voor industrieel 

gebruik.
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•  Hout
  Hout is volledig biologisch afbreekbaar en com-

posteerbaar. In ons assortiment vindt u cate-
ring disposables die zijn vervaardigd van 100%  
FSC-gecertificeerd hout. Dit hout is afkomstig uit 
duurzaam verantwoorde bosbouw. Hout is oven-
bestendig tot 70°C en kan diepgevroren worden.

•  Bamboe
  Bamboesoorten groeien snel en zijn hierdoor  

uitermate geschikt als duurzame grondstof.  
Catering disposables van bamboe zijn voorna-
melijk gemaakt van FSC®-gecertificeerd bamboe. 
Bamboeproducten zijn sterk en temperatuurbe-
stendig van -20°C tot 70°C. Daarnaast bevatten ze 
geen melamime en zijn ze voedselveilig. 

•  Suikerriet
  Bagasse, ook wel suikerrietpulp genoemd, is de 

vezel die overblijft na rietsuikerproductie. Suiker-
riet is een sterk materiaal, dankzij een hoog cellu- 
lose gehalte en is oven- en magnetronbestendig 
tot 100°C. Het is geheel biologisch afbreekbaar 
(30-90 dagen). 

•  Herbruikbaar
  Herbruikbare bekers zijn een duurzame keuze. 

Ze hebben een langere levensduur en lagere af-
valimpact dan bekers voor eenmalig gebruik. De 
herbruikbare koffiebeker in ons assortiment is ge-
maakt van 40% gerecycled plastic en 60% nieuw 
plastic en 100% recyclebaar. 

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de duurzame opties in 
ons assortiment catering disposables? Bekijk onze 
catalogus op medbis.nl of neem contact op met uw 
vaste contactpersoon. Wij helpen u graag. 

Meer informatie over de SUP-richtlijn leest u op de 
website van de Rijksoverheid. 

De informatie in dit document is samengesteld in 
maart 2021. Het assortiment is onderhevig aan  
veranderingen en toevoegingen.

Wist u dat: 
De 10 meest gevonden plastic 
producten op Europese stranden 
binnen de SUP-richtlijn:   

1.  Drankverpakkingen (inclusief dopjes  
en deksels)

2. Filters van sigaretten 
3. Wattenstaafjes
4. Zakjes en wikkels
5.  Hygiëneproducten zoals vochtige  

doekjes en maandverband
6. Lichtgewicht draagtassen
7.  Bestek, borden, roerstaafjes en rietjes
8. Bekers voor dranken
9. Ballonnen en ballonnenstokjes
10.  Verpakkingen voor take-away  

voedingsmiddelen

https://medbis.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/afval/documenten/brochures/2021/02/08/nieuwe-wetgeving-voor-wegwerpplastics

