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BENT U AL VOORBEREID OP 
DE SUP-WETGEVING?
Plastic afval in zee “de plastic soep” is een 
internationaal probleem. Per 3 juli 2021 
treedt het zogenaamde SUP (Single Use 
Plastics) verbod in werking.
Een Europese wet die het verbiedt 
om eenmalige plastic disposables te 
produceren voor handelsgebruik. 

VHC Jongens heeft Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen (MVO) hoog 
in het vaandel en wilt u dan ook goed 
informeren over deze wetgeving.

Wat wordt er verboden:
- Plastic borden
- Plastic bestek
- Plastic rietjes
- Plastic roerstaafjes

Dat betekent niet dat u, als horeca 
ondernemer, vanaf 3 juli 2021 uw 
voorraden niet op mag maken, dat mag. 
Het is ook voor VHC Jongens toegestaan 
om deze producten uit te verkopen aan u 
en u mag deze dan ook gebruiken totdat 
de toevoer stopt.

Heeft u vragen of andere wensen, neem 
dan contact op met uw accountmanager. 
Wij helpen u graag verder.
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WELKE PRODUCTEN KUNT U BLIJVEN 
GEBRUIKEN?

Plastic A-bakjes. Voor Nederland is 
er geen verbod op de plastic snack- en 
patatbakjes (A-bakjes). Deze kunt u 
gewoon blijven gebruiken, wilt u over naar 
duurzame verpakkingen dan bieden wij u 
diverse alternatieven verderop in deze brief.
                 
Kartonnen bekers met coating. Kartonnen 
bekers mogen ook nog gebruikt worden, 
alleen moeten deze wel voorzien worden 
van een speciaal markeringslogo waarop 
vermeldt staat dat het product plastic 
bevat. Dit verzorgen onze toeleveranciers.

EPS (foam of schuim). Deze verpakkingen 
staan ook op deze SUP lijst. Echter heeft 
de overheid in Duitsland een nieuwe wet 
goedgekeurd voor het blijven hanteren 
van de verkoop. Wij verwachten dat onze 
overheid ook gaat volgen.
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WELKE ALTERNATIEVEN ZIJN 
BESCHIKBAAR?
In deze nieuwsbrief tonen wij u een overzicht 
van gangbare alternatieve materialen. Wij 
hebben diverse soorten en maten beschikbaar. 

Karton. Karton is sterk en door het flexibele 
materiaal zijn de toepassingen eindeloos. Vaak 
zijn deze producten voorzien van een coating 
om vocht- en vetbestendigheid te bieden. 
Geschikt voor warme en koude producten. O.a. 
verkrijgbaar: roerstaafjes, borden, snackbakje 
etc. 

Papier. Producten van papier zijn lichtgewichten 
en sterk. O.a. verkrijgbaar: bestek, rietjes etc.

Suikerriet. Suikerriet producten zijn bijzonder 
sterk. Geschikt voor warme en koude producten. 
Zonder plastic coating. O.a. verkrijgbaar: 
snackbakjes, borden etc.

Palmblad. Palmblad heeft een prachtige, 
natuurlijke uitstraling, is heel stevig en licht 
van gewicht.  Olie- en vochtbestendig. Zonder 
plastic coating. Geschikt voor warme en koude 
producten. O.a. verkrijgbaar: borden, schalen etc.

Hout. Hout heeft een ambachtelijke en 
natuurlijke uitstraling. Zonder plastic coating 
en geschikt voor warme en koude producten. 
O.a. verkrijgbaar: bestek, schalen, bootjes, 
puntzakjes, prikkers etc.
  
Houtvezel. Rietjes gemaakt van duurzaam 
houtvezel en plantaardig bindmiddel, zijn 
vormvast en worden niet zacht in drinken.
 
Bamboe. Bamboe heeft een natuurlijke 
uitstraling en is gemaakt van de snelst 
groeiende plantensoort ter wereld. Zonder 
plastic coating en geschikt voor warme en 
koude producten.


