
Beslisboom: vormvaste voedselverpakkingen
U verkoopt of maakt gebruik van eenmalige vormvaste kunststof verpakkingen op de Nederlandse markt, die zijn bestemd voor het verpakken van voedingsmiddelen. Ook als uw verpakking gedeeltelijk 

bestaat uit een vormvast kunststof element (zoals een flexibel zakje met een vormvaste dop) of als de vormvaste kunststof verpakking omgeven is door een folie, is deze beslisboom van toepassing.

Uw product wordt voorverpakt verkocht 
aan de eindgebruiker

Het betreft een verkooppuntverpakking die op locatie 
wordt afgevuld en aangeboden aan de eindgebruiker

Uw verpakking wordt leeg verkocht 
aan de eindgebruiker

Beantwoordt u onderstaande vragen met ‘ja’?

Vraag 1: Is het product bestemd voor 
onmiddellijke consumptie?
Vraag 2: Wordt het product typisch vanuit de 
container genuttigd?
Vraag 3: Is het gereed voor consumptie zonder 
verdere bereiding, zoals bakken, koken of 
verwarmen?
Vraag 4: Bevat de verpakking minder dan 
2 porties (zie portiegroottelijst)

Bestemd om  
mee te nemen

Beantwoordt u onderstaande vraag met ‘ja’?

Is het product bestemd voor onmiddellijke 
consumptie?

Betreft het een verpakking waarvan aannemelijk is dat 
het wordt gebruikt voor voedingsmiddelen, die bedoeld 
zijn om onmiddellijk uit de verpakking te worden 
geconsumeerd?

Bestemd voor consumptie 
 ter plaatse

Beantwoordt u onderstaande vraag met ‘ja’?

Is het product bestemd voor onmiddellijke 
consumptie?

Betreft het een verpakking waarvan aannemelijk is dat 
het wordt gebruikt voor voedingsmiddelen, die bedoeld 
zijn om onmiddellijk uit de verpakking te worden 
geconsumeerd?

Bestemd voor consumptie voor 
onderweg, afhalen en bezorgen

Betreft het een verpakking waarvan 
aannemelijk is dat het wordt gebruikt 
voor voedingsmiddelen, die bedoeld 
zijn om uit de verpakking te worden 
geconsumeerd en is deze kleiner dan 
3 liter? 

Uw verpakking valt onder de Regelgeving. Onderstaande maatregelen zijn op uw verpakking van toepassing.

Maatregelen
• Nulmeting over 2022: data aanleveren bij Afvalfonds 

Verpakkingen voor 1 april 2023
• Vanaf 1 januari 2023 UPV: Registratie (door merk-

eigenaar of producent/importeur) en vergoeding aan 
Stichting Afvalfonds Verpakkingen per SUP-eenheid.

• Vanaf 1 juli 2023 Heffen van meerprijs op de verkoop-
eenheid door de exploitant.

• Nulmeting over 2022: data aanleveren bij Afvalfonds 
Verpakkingen voor 1 april 2023

• Vanaf 1 januari 2023 UPV: Registratie (door merk-
eigenaar of producent/importeur) en vergoeding aan 
Stichting Afvalfonds Verpakkingen per SUP-eenheid.

• 1 januari 2024 Verbod eenmalige voedselverpakking 
voor consumptie ter plaatse.
- Tenzij: inzameling voor hoogwaardige recycling
- Geldt niet voor zorginstellingen en gesloten inrichtingen

• Nulmeting over 2022: data aanleveren bij Afvalfonds 
Verpakkingen voor 1 april 2023

• Vanaf 1 januari 2023 UPV: Registratie (door merk-
eigenaar of producent/importeur) en vergoeding aan 
Stichting Afvalfonds Verpakkingen per SUP-eenheid.

• Vanaf 1 juli 2023 Heffen van meerprijs op de verkoop-
eenheid door de exploitant.

• 1 juli 2023 Verplicht aanbieden herbruikbaar alternatief 
of ‘bring your own’ door de exploitant.

• Nulmeting over 2022: data aanleveren bij 
Afvalfonds Verpakkingen voor 1 april 2023

• Vanaf 1 januari 2023 UPV: Registratie 
(door merk eigenaar of producent/
importeur) en vergoeding aan Stichting 
Afvalfonds Verpakkingen per SUP-eenheid.
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Beslisboom  
zakjes en wikkels

Beslisboom  
drankverpakkingen

Beslisboom  
drinkbekers

Definities van termenProductenlijstEenpersoonsportie, verkoop- 
eenheid en SUP eenheid

Inleiding


