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Er komen er nieuwe 
Europese regels 
rondom het eenmalig 
gebruik van wegwerp 
plastic. Vanaf 2023 zijn 
deze al van kracht en dat 
heeft gevolgen voor elke 
gemeente in Nederland. 
Het is daarom tijd om de 
krachten te bundelen, 
plannen uit te  
werken en over  
te gaan tot  
concrete  
acties.
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Om het aantal plastic wegwerpbekers én het aantal - 
maaltijdverpakkingen in te dammen, wordt hergebruik 
de nieuwe norm. Deze nieuwe norm geldt overal waar 
wegwerpbekers en voedselverpakkingen worden gebruikt.

WAT VERANDERT ER  
CONCREET? 
In 2023 en 2024 veranderen de volgende regels  
bron: Kamerbrief over ministeriële regeling kunststofproducten  
voor eenmalig gebruik (29 maart 2022). 

1 JULI 2023: 
Wijziging m.b.t. consumptie voor onderweg,  
afhalen of bezorgen
• Er moet een bedrag worden betaald voor plastic 

wegwerpbekers en - maaltijdverpakkingen. 
• Ondernemers zijn verplicht hergebruik te stimuleren 

door herbruikbare alternatieven of het meenemen van 
eigen verpakkingen (‘bring your own’) aan te bieden. 

1 JANUARI 2024: 
Wijziging m.b.t. consumptie ter plaatse 
• Herbruikbare bekers en borden worden het 

uitgangspunt in horecagelegenheden, op festivals en 
kantoren. 

• Bedrijven kunnen alleen plastic wegwerpbekers en 
-maaltijdverpakkingen blijven gebruiken indien ze 
voldoen aan de verplichte recyclingpercentages van 
75% in 2024, jaarlijks met 5% oplopend tot 90% in 2027.
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GEMEENTEN MOETEN  
AAN DE BAK
Om aan deze nieuwe maatregelen te voldoen, moeten 
horecagelegenheden, de evenementenbranche, kantoren 
én gemeenten aan de bak. Gemeenten spelen hierbij niet 
alleen een belangrijke rol omtrent wet- en regelgeving 
en communicatie, maar zijn ook een verbindende en 
stimulerende factor. Tot slot gelden de nieuwe regels ook 
voor de bedrijfsvoering binnen gemeenten. 
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De Plastic Soup Surfer in Gent met Frans Timmermans, 
tijdens de Mission Reuse Expeditie

REUSABLE CUP KICKSTARTER EVENT

WEG MET 
DE WEGWERPBEKER 
WEG MET  
DE WEGWERPBEKER 

5 miljoen wegwerpbekers. Zoveel bekers worden 
er iedere ochtend in Nederland éénmalig gebruikt. 
Hiermee is de wegwerpbeker het meest weggeworpen 
gebruiksartikel in Nederland en hét symbool van onze 
wegwerpmaatschappij, verspilling en vervuiling. Daar 
moeten we vanaf en oplossingen zijn er al: herbruikbare 
bekers. 

MISSION REUSE
Om dit onder de aandacht te brengen, surfte de 
Plastic Soup Surfer — op een surfboard gemaakt van 
wegwerpbekers — afgelopen juli van Brussel naar 
Amsterdam tijdens de Mission Reuse Expeditie.  
Een afstand van 385km dat gelijk staat aan  
een rij van 5 miljoen wegwerpbekers.
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De nieuwe richtlijnen voor minder wegwerp plastic zijn een 
belangrijke stap richting een circulaire economie. Aan de 
andere kant roepen ze ook veel vragen op. 

Om alle betrokkenen in een vroeg stadium met elkaar 
op te laten trekken, bieden wij een informatie- en 
netwerkevent aan. Dit doen we voor de 12 provincie-
hoofdsteden, Amsterdam en Rotterdam. De focus ligt 
daarbij op de wegwerpbeker. Het event vindt plaats in 
november, december, januari of februari.

WAT BIEDEN WIJ?
Tijdens dit event bieden wij een programma waarin 
gedetailleerde informatie wordt gegeven over de 
aankomende wetgeving m.b.t. de wegwerpbeker. 
Inspireren, informeren en netwerken staat centraal. 

Op basis van onze kennis, ervaring en betrokkenheid met 
dit onderwerp (o.a. invoering festivalbeker bij Leidens 
Ontzet en Mission Reuse Expeditie) bieden wij concrete 
handvatten voor ondernemers, organisatoren, kantoren en 
gemeenten om over te gaan tot actie.

VOORBEELD PROGRAMMA 
• Introductie Plastic Soup Surfer en de aanwezigen  

(10 min)
• Presentatie (20 min) 
• Workshop (30 min) 
• Terugkoppeling (10 min)
• Einde (5 min) 
 lees verder op de volgende pagina >
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• Ondertekenen commitment (10 min)
• Groepsfoto met aanwezigen (5 min)
• Optioneel: documentaire van de Mission Reuse 

Expeditie (circa 50 min.)
Totale duur = 2,5 uur 

WAT VRAGEN WIJ  
VAN JULLIE ALS GEMEENTE?
Het event zal plaatsvinden op een door de gemeente 
gekozen locatie waarbij wij het  inhoudelijke programma 
verzorgen. Hierbij is een zaal met beamer gewenst. 
Tevens vragen wij medewerking bij het benaderen van 
horecaondernemers, de evenementenbranche, kantoren 
en ambtenaren die met de regelgeving te maken krijgen.  

OP NAAR HERBRUIKBAAR!
Iedereen staat aan de lat volgend jaar. Onze ervaring 
is dat als de gemeente de herbruikbare beker in 
gezamenlijkheid opgepakt er momentum ontstaat 
wat de overstap makkelijker maakt. Nodig daarom alle 
belanghebbenden uit voor dit netwerkevent en ontwerp 
samen met ons de Reusable Cup Kickstarter voor de 
overstap: weg van ‘wegwerp’ en op naar ‘herbruikbaar’. 

Overhandiging van het Plastic 
Avengers Manifest aan Frans 
Timmermans in Leiden, 2019.
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 facebook.com/plasticsoupsurfer     
 @plasticsoupsurfer     @merijntinga     @merijntinga

PLASTIC SOUP SURFERPLASTIC SOUP SURFER

SURFEN OP PLASTIC SOUP 
Als Plastic Soup Surfer richt Merijn Tinga zich sinds 
2014 op het stoppen van vervuiling door plastic afval, 
de oorzaak van de plastic soep. Zijn kitesurf- en sup-
expedities hebben bijgedragen aan de invoering van 
statiegeld op kleine plastic flesjes (juli 2021) en blikjes 
(eind 2022). Ook wist hij met tienduizenden foto’s, 
verzameld met een app, de verkoop van producten te 
beëindigen die tot veel plastic zwerfafval leiden. Hij is de 
eerste die daarvoor een desbewustheidsexploot inzette, 
een juridisch document dat hij door een deurwaarder liet 
overhandigen aan CEO’s van winkelketens, frisdrank- en 
snoepfabrikanten.

FILMS
Message on a bottle (12min)  
Over een recordpoging om de Noordzee over te steken op 
een kitefoil board gemaakt van plastic flesjes.
From Source to Sea (49min)  
Een 1000 KM lange suptocht over de Rijn (vertoond op 
National Geographic).
Plastic Paradox (63 min) Een persoonlijk verhaal over 
visie, activisme en verschil willen maken.

PLASTIC SOUP SURFER TEAM
Merijn Tinga is Nederlands beeldend kunstenaar, kitesurfer 
en milieuactivist. Hij wordt ondersteund door een klein 
team van gedreven vakmensen.

https://www.facebook.com/Plasticsoupsurfer/
https://www.instagram.com/plasticsoupsurfer/
https://twitter.com/merijntinga
https://www.linkedin.com/in/merijntinga/
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