
Nooit meer op stap 

zonder tas! 

 

Vanaf 1 januari 2016 is het verbod op de gratis plastic 

draagtassen ingegaan. Detailhandelaren mogen niet 

langer gratis plastic tasjes aan consumenten 

verstrekken. Wat de nieuwe regelgeving inhoudt en 

welke gevolgen dit heeft voor u als ondernemer leest 

u hieronder.  

Regelgeving 
In april 2015 is de Europese Richtlijn (EU 2015/720) 
betreffende de vermindering van het verbruik van 
lichte plastic draagtassen in werking getreden. Om 
die reden is op 1 januari 2016 een nieuwe Ministeriële 
regeling ingegaan. Het doel van de regeling is om het 
gebruik van plastic tassen te verminderen. Geschat 
wordt namelijk dat in Nederland ongeveer 170 
draagtassen per persoon per jaar worden gebruikt. In 
totaal komt dit neer op bijna 3 miljard plastic tasjes. 
Van deze tasjes komt een deel op straat terecht en 
vervuilt hiermee het milieu.  
 
Het verbod 
Detailhandelaren mogen niet langer gratis plastic 
tasjes verstrekken aan consumenten. Ze mogen 
deze tasjes wel verkopen, er geldt hiervoor geen 
minimale prijs, maar de richtprijs is gesteld op € 0,25 
per tasje. Het verbod geldt voor alle verkooppunten 
van producten. Hieronder vallen dus niet alleen de 
klassieke detailwinkels, maar ook winkels voor 
woninginrichting, persoonlijke verzorging, 
benzinestations en horecagelegenheden.  
 
Uitzonderingen 
Op het verbod geldt een drietal uitzonderingen. Ten 
eerste mogen tasjes die om veiligheidsredenen op 
luchthavens en in vliegtuigen worden verstrekt om 
vloeistoffen, spuitbussen of gel te verpakken, wel 
gratis worden verstrekt. Daarnaast mogen zeer lichte 
plastic draagtassen met een wanddikte van minder  

 
 
 
dan 0,015 millimeter gratis worden verstrekt, 
wanneer die vereist zijn om reden van hygiëne of 
dienen als verpakking van losse levensmiddelen om 
voedselverspilling te voorkomen. De reden hierachter 
is dat in geval van dergelijke producten het tasje 
bescherming kan geven tegen besmetting met 
ziekteverwekkers of vervuiling, zodat de 
levensmiddelen geschikt blijven voor consumptie. 
Denk hierbij aan onverpakt fruit dat u bijvoorbeeld op 
de markt koopt of in papier verpakte verse vis waarbij 
het lekvocht bij het ontbreken van een plastic tasje 
andere levensmiddelen zou kunnen besmetten. Ten 
slotte mag ook voedsel in een zeer lichte plastic tas 
gratis worden meegegeven ter voorkoming van 
verspilling. Hierbij valt te denken aan de aankoop van 
losse voedingswaren zoals tomaten, sperziebonen, 
uien et cetera. Hierdoor wordt u niet verplicht om een 
voorverpakte hoeveelheid levensmiddelen te kopen, 
terwijl u die hoeveelheid niet consumeert. Denk 
eraan dat bovenstaande uitzondering niet ziet op 
voorverpakte levensmiddelen.  
 
Toezicht 
De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is 
belast met het toezicht op onderhavig verbod. Zij mag 
controles op verkooppunten en administratief 
onderzoek uitvoeren. De verkoper moet kunnen 
aantonen dat er geen plastic draagtassen gratis 
worden meegegeven aan consumenten. Constateert 
de ILT een overtreding, dan kan ze een last onder 
dwangsom opleggen. 
 
Conclusie 
Wees er als ondernemer bedacht op dat wanneer u 
producten verkoopt, u deze producten niet langer in 
een gratis plastic tasje mag meegeven aan uw 
klanten. En na het lezen van bovenstaande kan ik u 
als consument niet anders dan aanbevelen om nooit 
meer zonder tas op koopjesjacht te gaan!  
 
 
- Mr. M.C. Evertse  
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