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Stand van zaken i.v.m. de plastic zakjes
Het is in Vlaanderen verboden om gratis lichte plastic kassazakken te verdelen bij aankopen in de
detailhandel.
•
•

•

Het verbod geldt voorlopig enkel voor plastic zakjes met dikte van 15 à 50 micron.
Zeer lichte plastic zakjes dunner dan 15 micron (die vaak gebruikt worden aan de groentenof fruitafdeling of voor verse voeding), alsook de zwaardere plastic tassen van 50 micron en
meer, worden (nog) niet geviseerd.
Wanneer er toch lichte plastic draagtassen worden aangeboden, moet de bijdrage die de
consument daarvoor betaalt, zichtbaar gemaakt worden. Dit kan bijvoorbeeld door dit te
vermelden op het kassaticket of de bijdrage duidelijk te afficheren in de verkoopruimte.

Het verbod is opgenomen in de Vlaamse afvalstoffenreglementering VLAREMA.
De bevoegde Vlaamse overheidsinstelling OVAM verduidelijkte dat “detailhandel” heel ruim moet
bekeken worden, dat is ook de geest van die regelgeving.
Letterlijk stelde OVAM op haar website:
Deze zakjes krijgt u voortaan niet meer gratis in de winkel, op de markt, bij de frituur… Als de
detailhandel de zakjes nog ter beschikking stelt, zal u er als klant een bijdrage voor moeten betalen.
Onder detailhandel moet worden verstaan elk verkooppunt en elke vorm van verkoop aan
consumenten, al dan niet overdekt. De aanbieder moet de bijdrage per draagtas zichtbaar maken. Dit
kan bijvoorbeeld door dit te vermelden op het kassaticket of de bijdrage duidelijk te afficheren in de
verkoopruimte.
Zie ook https://ovam.vlaanderen.be/verbod-op-plasticzakjes?p_l_back_url=%2Fzoeken%3Fq%3DPLASTIC%2BZAKJES
Maar in ons complexe landje is er ook het federale niveau, en daar is het Koninklijk Besluit dat
verschillende plastic producten voor eenmalig gebruik (zoals bestek, borden en rietjes) verbiedt,
alsook de lichte plastic kassazakken (vanaf 17 januari 2023), nu gepubliceerd !
Zie de recente info op de website van de Federale Overheidsdienst
https://www.health.belgium.be/nl/news/plastic-wattenstaafjes-en-tafelgerei-verboden-vanaf-24januari
U kan daar doorklikken naar het nieuwe Koninklijk Besluit (de letterlijke publicatie in het Belgisch
Staatsblad).
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U leest daar: Vanaf 17 januari 2023 mogen lichte plastic draagtassen – ‘kassazakken’ - niet meer op
de markt worden gebracht, met uitzondering van zeer lichte plastic tassen, herbruikbare plastic
tassen die aan specifieke eisen voldoen en tassen die om veiligheidsredenen op luchthavens worden
geleverd. Ook plastic wegwerpbekers voor dranken worden dan verboden, met uitzondering van
papieren bekers met een coating, een dun plastic laagje aan de binnenkant dat voorkomt dat het
karton de vloeistof absorbeert.
Vanaf 17 januari 2023 is dus ook het betalend meegeven van plastic “kassazakken” verboden.

Alle floristen kunnen lid worden en dan ook genieten van
de cadeaubox en andere kortingen.
Het lidgeld bedraagt € 200 (excl. BTW) en kan ook per domiciliëring
(maandelijks) of per kwartaal betaald worden.
Sluit je nu aan door het formulier in te vullen op kufb.be of door de QR
code te SCANNEN.
Meer info : info@kufb.be - 02/241.47.52 - 0478/29.92.21
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