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Alles op een rijtje… 
Globaal 

Consumptie ter plaatse – 1 januari 2024 

➢ Primaire zorgproces uitgezonderd indien gebruik 

onderdeel is van zorgverlening

▪ Huidig product niet vervangen

➢ Het publieke en personele deel is niet 

uitgezonderd

▪ Geldt voor restaurants en koffiezet automaten

▪ Bestaande wegwerpbekers en overige 

wegwerpvoedselverpakkingen vervangen 

voor een herbruikbaar alternatief of een 

alternatief dat hoogwaardig gerecycled wordt. 

Consumptie to-go – 1 juli 2023

➢ Primaire zorgproces uitgezonderd indien gebruik 

onderdeel is van de zorgverlening. 

▪ Ook als doel van de regeling ondergeschikt is 

aan het doel van het wegwerpartikel zoals 

bijvoorbeeld bij opvangcentra voor daklozen. 

▪ Geen beprijzing nodig. 

➢ Publieke en personele consumpties to-go zijn niet 

uitgezonderd.

▪ Meerprijs vragen voor to-go wegwerpartikelen 

en verplicht aanbieden van herbruikbaar 

alternatief. 
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Per doelgroep
Primaire zorg – zorginstellingen Cure & Care

➢ Uitzondering vanwege kruisbesmetting, hygiëne en veiligheid

➢ Instelling mag per geval beoordelen of het gebruik van wegwerpbekers en voedselverpakkingen 

nodig is.

➢ Het gebruik moet onderdeel zijn van de zorgverlening

➢ Bij to-go gebruik is geen beprijzing nodig. 

➢ Onder zorginstellingen vallen: alle instellingen met SBI-code 86 of 87

Specifiek benoemd in de regeling: 

▪ Ziekenhuizen

▪ Maatschappelijke opvang (bijv. thuis- en daklozen)

▪ Verzorgingstehuizen

▪ Gesloten jeugdzorg

▪ Forensische zorg

▪ Penitentiaire inrichtingen  
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https://www.kvk.nl/overzicht-standaard-bedrijfsindeling/


➢ Voor alle restaurants, koffiecorners en koffie automaten waar bezoekers en/of personeel komt 

geldt de regeling wel. 

Voor consumptie ter plaatse:

➢ Hoogwaardig recyclebare beker of voedselverpakking: op dit moment is dat alleen PET. 

PET is niet hittebestendig. 

▪ Herbruikbaar alternatief: producten van bijvoorbeeld PE of PP die hergebruikt kunnen 

worden; 

▪ Servies: servies van glas of keramiek en afwasbare disposables meegegeven en weer 

ingeleverd, al dan niet tegen een statiegeld vergoeding; 

▪ Bring your own: bijvoorbeeld een eigen koffiebeker laten meenemen door de gast.

Voor to-go geldt: 

➢ Wegwerp is toegestaan als er een meerprijs gevraagd wordt voor de 

wegwerpverpakking

➢ Er moet altijd een herbruikbaar alternatief of bring your own aangeboden worden. 

Personeel en/of bezoekers

Per doelgroep
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