
 

 

 

 

 

Voorbereidingen voor de invoering van de SUP richtlijnen (single Used 

Plastic Directive)  
 

Duni Group focust zich op het op de markt brengen van duurzame oplossingen door 

verantwoordelijkheid te nemen voor het product gedurende de hele levenscyclus, van 

ontwerp tot verwijdering. Wij ondersteunen de inspanningen op het gebied van 

etiketteringsvereisten en bewustmakingsmaatregelen die duidelijke, bruikbare en 

geharmoniseerde resultaten opleveren. Duni Group stimuleert verdere samenwerking in 

de hele waardeketen en moedigt innovatie om de meest duurzame alternatieven voor 

morgen te creëren sterk aan. 

 

De richtlijn (EU) 2019/904 betreft de vermindering van de impact van bepaalde plastic 

producten op het milieu, ook bekend als de Single Use Plastics (SUP) Directive, gaat uiterlijk 

op 3 juli 2021 in alle EU-landen in. Vanaf die datum geldt er voor bepaalde producten een 

marktbeperking (verbod) of gelden er markeringseisen.  

 

Verboden producten 

BioPak & Duni producten die geheel of gedeeltelijk van kunststof/plastic zijn gemaakt, 

worden na 3 juli  2021 niet meer op de markt gebracht. Het gaat hier om:  

 Plastic bestek (vorken, messen, lepels en eetstokjes); 

 Plastic borden (incl. plastic gelamineerde borden); 

 Plastic rietjes; 

 Plastic roerstaafjes. 

 

Markeringsvereisten 

BioPak & Duni producten die uiterlijk op 3 juli  2021 worden geëtiketteerd met 

geharmoniseerde markeringsspecificatie (zie bijgevoegde voorbeelden)  zijn: 

 Drankbekers/cups/glazen geheel of gedeeltelijk  gemaakt  van kunststof/plastic. 

 Vochtige doekjes  van  kunststof. 

 

Verdere verduidelijking 

De implementatie van de SUP-richtlijn is in de meeste lidstaten vertraagd als gevolg van 

verschillende onduidelijkheden in het oorspronkelijke document en de vertraagde 

publicatie van de uitvoeringsverordening, wat onzekerheid en onduidelijkheid veroorzaakte 

over enkele punten voor de bedrijven  in  de  sector. Duni  Group  kan  daarom het 

volgende concluderen:   

 De richtlijn bepaalt dat producten die vanaf 3 juli 2021 in de handel worden 

gebracht, aan het bovenstaande moeten voldoen.   

 Alles wat voor deze datum op voorraad is, is reeds in de handel gebracht en kan ook 

na 3 juli 2021 in gebruik  worden  genomen.   

 De klanten van Duni Group in de EU kunnen daarom deze relevante producten gerust in 

gebruik nemen. 



Voorbeelden Etikettering 

 

Drankbeker (cup)  deels  gemaakt  van  plastic: 
 
 

 

 
Glas volledig gemaakt van  plastic: 

 

 

 

 
Natte doekjes  van  kunststof: 

 

 
 


