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Vragen en antwoorden  
op verbod gratis plastic tasje 
 

Als leverancier van verpakkingen vinden we dat we u, als versondernemer, gewoon moeten 
durven melden waar het op staat, zonder er om heen te draaien. 

 
De invoering van het verbod op de gratis plastic draagtas is voor velen niet erg duidelijk. 

Onderstaand aan de hand van vraag en antwoord een overzicht van de stand van zaken zoals die 

per 1 januari 2016 zal zijn.  
 

 
 

1. Prijs 
 Mag ik zelf een prijs bepalen? 

“Als u besluit om tasjes draagtassen in rekening te brengen bij uw klanten, kunt u zelf de prijs 

bepalen. Een prijs tussen 10 en 25 eurocent worden als richtlijn genoemd. Dat er voor de 
consument kosten aan een prijsje zitten zal hen stimuleren om zelf een tas mee te nemen.”  

 

 Zit er ook nog verpakkingsbelasting op in 2016? 
“Per 1 januari 2016 worden de tarieven voor verpakkingsbelasting aangepast. Het belastingstarief 

voor plastic gaat met € 0,25 per kg omhoog. Dat is ook een argument om alternatieven te 
overwegen. Een volledig overzicht vindt u www.AfvalfondsVerpakkingen.nl. 

 
 Kan ik de tas ook “ in rekening brengen” door het totaalbedrag af te ronden naar 

boven? 
“Dit mag niet, want hierdoor prikkelt u de consument niet.” 

 

 Een standaard tekst op de bon “incl. tasje van 25 cent” , is dat ook goed? 
“Ook dit prikkelt de consument niet, ons advies: niet doen.” 

 
 Is 1 cent dan ook goed? 

“Juridisch gezien wel, maar ook dan is geen prikkel voor de consument om zelf een tas mee te 
nemen.” 

 
 Is er een reden denkbaar om geen bijdrage voor een tasje te vragen? 

“Een plastic draagtas mag eenmaal niet meer in de detailhandel gratis worden weggeven bij de 

verkoop van goederen aan consumenten. Tenzij het als noodzakelijk voor voedselveiligheid wordt 
aangemerkt.” 

 
 Zit er btw in de tasjes? 

“Jazeker. Elke omzet is incl. btw, enkele uitzonderingen (bijv. statiegeld daargelaten. Het is niet 
duidelijk welk tarief, dat is afhankelijk van uw soort bedrijf en bijv. assortiment. Het zou logisch 

zijn als voor deze verpakking het btw-tarief van de inhoud zou gelden, maar 
verpakkingsmateriaal is normaliter belast met het hoge tarief. Een echte aparte tas is een 

zelfstandige aankoop en daarvoor geldt sowieso het hoge btw-tarief. Uw accountant zal u 

duidelijkheid kunnen verschaffen.”  
 

 

2. Materiaal 
 Wanneer is een plastic tasje een plastic tasje? 

“Het gaat om draagtassen met als hoofdbestandsdeel plastic en niet om draagtassen waarvan 
plastic slechts een beperkt onderdeel is. Denk hierbij aan draagtassen met een plastic hengsel. 

Overigens is een papieren tas meer milieubelastend dan een plastic tasje.” 

 
 Gelden de nieuwe regels voor elke soort plastic tas? 

“Uit de Ontwerp-Regeling beheer verpakkingen blijkt dat het verbod in eerste instantie geldt voor 
lichte plastic draagtassen met een wanddikte van minder dan 50 micron. Deze tassen worden 

minder vaak hergebruikt dan dikkere tassen.” 

http://www.delmo.nl/


 

Delmo Groothandel b.v.   www.delmo.nl  

 

 
 Zijn er ook uitzonderingen? 

“Vanwege hygiëne geldt er een uitzondering voor plastic verpakkingen van 15my of dunner. 
Voorbeelden zijn de tasjes waarin vleeswaren verpakt worden. Het verbod geldt ook niet voor 

hergebruikte plastic tassen, maar die zijn in de voedingssector ondenkbaar.” 
 

 
 Zijn er alternatieven? 

“U kunt er als winkelier voor kiezen om draagtassen weg te geven of te verkopen die buiten de 

regeling vallen. Laat Delmo u helpen bij het maken van de juiste keuze!" 
 

 

3. registratie en controle 
 Moet ik de tas aanslaan op mijn kassabon? 

“Elke verkoop dient te worden geregistreerd, dus ook deze verkoop. Aan de handhavingsambte-
naar zult u moeten laten zien dat u geen tasjes weggeeft. Alleen al daarom is het beter om de 

verkoop aan te slaan.” 

 
 Gaat de NVWA hierop controleren? 

“Nee, dat zal de De Dienst Leefomgeving en Transport doen, die is belast met de controle op de 
uitvoering.” 

 
 Kan ik een boete krijgen als ik het niet doe? 

“Dat of een mogelijke hoogte er van, is nog niet bekend.” 
 

 Waar kan ik de officiële regelgeving vinden? 

“Deze wordt medio december in het staatsblad gepubliceerd. Kamerstukken van de Rijksoverheid 
kunt u hier bekijken.” 
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