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Hét kennisplatform voor een duurzame 

en sociale evenementen industrie







Lees hier 

meer

https://www.plasticpromise.nl/


Veranderingen in regelgeving wegwerpplastic

Lees hier 

meer

https://www.plasticpromise.nl/actueel/2020/9/30/wegwerpplastic-op-evenementen-dit-zijn-de-vier-belangrijkste-veranderingen-in-wet-amp-regelgevingnbsp


Statiegeld op flesjes

• Vanaf 1 juli 2021

• €0,15 statiegeld op kleine flesjes

• Aanmelden via 
statiegeldnederland.nl

• Statiegeld op blik vanaf 31 
december 2022 

Lees hier 

meer

http://statiegeldnederland.nl
https://greenevents.nl/materiaal/statiegeldverplichting-op-kleine-flesjes-wat-betekent-dit-voor-jouw-evenement/


Verbod op single use plastics (SUP)

Ingang 3 juli 2021, geldt ook voor alternatieve producten van 
bioplastics

• Bestek

• Borden

• Rietjes (m.u.v. rietjes voor medische toepassing)

• Roerstaafjes voor dranken

• Food service containers van EPS (foam PS)

• Drinkbekers van EPS (foam PS) drankverpakkingen van EPS 
(foam PS)

• Producten gemaakt van oxo-biodegradable kunststoffen

• Ballonstokjes (m.u.v. industriële en professionele toepassingen)

Aanvullende regelgeving momenteel in de maak, vanaf 1 januari 
2023 van kracht



Afvalvrije 
bekersystemen



Lees hier 

meer

https://www.plasticpromise.nl/actueel/2020/11/5/herbruikbare-of-recyclebare-bekers-op-evenementen-wat-is-de-meest-duurzame-keuze


Lees hier 

meer

https://www.plasticpromise.nl/actueel/2020/11/5/herbruikbare-of-recyclebare-bekers-op-evenementen-wat-is-de-meest-duurzame-keuze


Retoursystemen

• Borg of retourmunt

• Waarde minimaal €1 - max de prijs 
van 1 consumptie

• Betaalsysteem

• Fraude voorkomen

• Drankmerken groot voorstander

Lees hier 

meer

https://greenevents.nl/materiaal/borg-versus-retourmunt-wat-is-de-beste-oplossing-voor-jouw-evenement/


• Voordelen; schoon event, duurzaam, 
besparing schoonmaakkosten, beter 
imago

• Duurzame keuze mits beker 6 keer 
gebruikt wordt

• PP (melkglas achtig) beste keuze ivm 
minder schade en betere hygiëne

• Retoursysteem noodzakelijk

• Achteraf industrieel reinigen heeft de 
voorkeur

Herbruikbare bekers



- Herbruikbare 
bekers verplicht

- 1 statiegeld 
systeem

Lees hier 

meer

https://www.plasticpromise.nl/actueel/2020/2/11/leidens-ontzet-2019-met-statiegeldbekers-zeer-geslaagd


• Gerecycled of recyclebaar?

• Monostroom creëren 

• (r)PET is circulair recyclebaar (beker 
naar beker) indien er geen inkt op zit 
(embossing is alternatief)

• Inzamelingssysteem is cruciaal

• Acceptatievoorwaarden 
recyclingbedrijf, hoeveel vervuiling 
mag er in zitten?

Recyclebare bekers



Lees hier 

meer

https://www.plasticpromise.nl/actueel/2020/6/25/hoe-de-inzet-van-een-bekermunt-zorgde-voor-het-recycle-succes-van-awakenings


Toolkit 





Uitdaging recycling 

• Volume ‘kleinere’ evenementen is te 
klein voor recycling bedrijven

• Doordat flesjes van het 
statiegeldsysteem apart worden 
ingezameld wordt het volume nog 
kleiner

• Groothandel kan oplossing bieden 
door naast statiegeldflessen ook de 
bekers mee te nemen en in bulk 
aan te bieden voor recycling



Poll: wie is er bereid om naast de 
statiegeld flessen ook 
recyclebare bekers mee te 
nemen?



Poll: wie wil de kansen en 
mogelijkheden voor 
samenwerking verkennen?


