
Het verbod op het gratis verstrekken van 
tassen uit te breiden naar àlle tassen, 
ongeacht van welk materiaal ze zijn gemaakt.

Met deze 
petitie 
vragen 
wij u,

Sinds 1 januari 2016 is in Nederland een verbod van 
kracht op het gratis verstrekken van plastic tassen 
(Regeling beheer verpakkingen; nr. IENM/BSK-
2015/242582). Dit verbod sluit aan op het Europese 
plan om het aantal plastic tassen in Europa sterk 
te verminderen (Richtlijn (EU) 2015/720). Eerste 
indicaties uit de markt geven aan dat het aantal 
verstrekte plastic tassen door deze maatregelen 
flink daalt (50 à 95%). De gemiddelde afname is 
ongeveer 60%. Tegelijkertijd zien we dat het verbod 
op gratis verstrekken van plastic tassen heeft geleid 
tot een groei van het gebruik van tassen van andere 
materialen, waaronder papier. 

Doordat het verbod op gratis verstrekken alleen op plastic 
tassen van toepassing is, wordt de indruk gewekt dat tassen 
van andere materialen milieuvriendelijker zouden zijn. Het 
rapport ‘DoorTAStend, LCA-studie van draagtassen’ uit 2015 
van TNO laat zien dat dit niet zo is. Tassen van papier hebben 
niet voor alle 18 milieueffecten uit de ReCiPe-methode een 
lagere milieubelasting dan tassen van plastic. Op een aantal 
aspecten is de milieudruk juist substantieel hoger, door 
bijvoorbeeld landgebruik, uitputting zoetwaterbronnen en 
uitstoot van fijnstof. Textiel gaat sneller kapot dan kunststof en 
de herbruikbaarheid is lager. Uiteindelijk is de ongemakkelijke 
conclusie dat de plastic tas de laagste overall milieu-impact 
heeft.
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Uit figuur 1 op basis van de onderzoeksresultaten van CE Delft blijkt dat:

Door het vervangen van plastic tassen door papieren tassen, is de 
milieuwinst door minder plastic tassen te verstrekken bijna geheel 
teniet gedaan door de toegenomen milieudruk van papieren tassen.

Als het verbod op gratis tassen niet alleen voor plastic zou gelden, 
maar ook voor papier en textiel, zal de milieudruk substantieel dalen. 

Om een feitelijke discussie te krijgen verzoeken wij u een schriftelijke reactie 
van de staatssecretaris te vragen op het rapport “Alle tassen beprijzen” van 
CE Delft om deze onderzoeksresultaten te kunnen betrekken bij het debat.

Doordat het verbod op gratis verstrekken alleen op plastic 
tassen van toepassing is, wordt de indruk gewekt dat tassen 
van andere materialen milieuvriendelijker zouden zijn. Dit is 
onjuist. Bovendien leidt dit tot oneerlijke marktverhoudingen 
in de markt voor tassen. We zien in de markt een aanzienlijke 
toename van het gebruik van papieren tassen. Onderzoek wijst 
uit dat tassen van andere materialen niet milieuvriendelijker 
zijn. Met een maatregel tot het beprijzen van tassen van álle 
soorten materialen kan de overheid de milieueffecten door 
gebruik van tassen aanzienlijk terugdringen. Bovendien wordt 
hiermee het signaal afgegeven aan de burgers dat het relevant 
is om zuinig om te gaan met álle grondstoffen. Dat doet recht 
aan de opvattingen van de circulaire economie.

Naar een gelijk speelveld binnen 
de circulaire economie

De Staatsecretaris heeft onlangs de vraag opgeroepen 
of het juridisch mogelijk is om het huidige verbod op 
gratis verstrekken van plastic tassen op dezelfde 
wijze in te voeren voor tassen van papier, jute, katoen 
of andere materialen? 
Uit onderzoek door Prof. Dr. Ch. W. Backes1, professor 
milieurecht aan de universiteit van Utrecht bij het 
‘Centre for Water, Oceans and Sustainability Law’ 
blijkt dat het Europese recht geen belemmering 
vormt voor het omzetten van het bestaande verbod op 
gratis verstrekken van plastic tassen tot een verbod 
op gratis verstrekken van tassen van álle soorten 
materialen. 

Verbod op alle tassen, 
mag dat van Europa? 

Een algemeen verbod op het gratis verstrekken van tassen, ongeacht 
het materiaal waar van ze gemaakt zijn, is heel goed mogelijk binnen 
de EU wet- en regelgeving.

1  De notitie van prof. Backes is te vinden in bijlage A van het CE rapport “Alle tassen beprijzen”, juli 2016 
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