
PROMISE
Events pioneering in  responsible plastic use

Zowel op landelijk als Europees niveau zijn/worden er nieuwe wetten & regels 

bepaald. De belangrijkste zijn Besluit beheer verpakkingen en Single Use Plastics 

(SUP) richtlijn. De Europese Commissie heeft deze richtlijn opgesteld om de 

hoeveelheid plastic afval in onze zeeën en oceanen terug te dringen.

Wat betekent dat voor 
evenementen? 

Statiegeld op  
kleine flesjes 

Statiegeld op water en frisdrank houdende 
kunststof flessen tot 3 liter is verplicht. 

Aanpak 
Retoursysteem op herbruikbare of recyclebare 
bekers icm (r)PET flesjes.

Verbod op single use plastics  
Het verstrekken van deze plastic wegwerpproducten (ook bioplastics) is verboden:  

• 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)  

Er is dus (nog) geen verbod op wegwerpbekers maar er wordt wel al gesproken over een verbod op het gratis verstrekken hiervan. 

Aanpak 
Plastic wegwerpproducten vermijden, vervangen voor een herbruikbaar alternatief of voor een variant welke 
van een ander materiaal is gemaakt. Denk daarbij aan borden, bestek en roerstaafjes van materialen zoals 
bamboe, houten, karton borden (zonder plastic coating), palmblad en bagasse.  

Markeringen op bekers 

Producenten zijn verplicht om plastic wegwerpbekers te 
voorzien van een markering.  De markering bevat informatie 
over de aanwezigheid van plastic in het product, negatieve 
gevolgen van zwerfafval en de weggooi-instructie.  

Aanpak 
Het is nog niet duidelijkheid wat de criteria van deze 
markering zijn. We hopen natuurlijk dat embossing of andere 
alternatieven voor inkt zijn toegestaan want anders zou deze 
markering het hoogwaardige recycleproces in de weg 
kunnen staan. 

Minimaal 90%  
gescheiden inzameling 

(Drank-) producenten zijn verplicht om minimaal 90% 
van alle plastic drankflessen inclusief (doppen en 

deksels) met een inhoud tot 3 liter apart in te zamelen.

Plastic Promise is een initiatief van Green Events 
Nederland en de Green Deal Afvalvrije Festivals. Dit 
project wordt ondersteund door het Ministerie van 
Infrastructuur & Waterstaat.

www.plasticpromise.nl 

info@plasticpromise.nl
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Meer weten?

Aanpak 
Hoe de producenten hier op landelijk niveau invulling aan 
gaan geven is op dit moment niet helemaal duidelijk. 
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Plastic Promise
Wat in oktober 2018 startte met een 

individuele belofte om wegwerpplastic te 

vervangen voor herbruikbare varianten en het 

alsnog gebruikte plastic hoogwaardig te gaan 

recyclen is inmiddels uitgegroeid tot een 

nieuwe norm: afvalvrije (circulaire) 
bekersystemen op evenementen! 
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