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dit is een bOoDschap vaN openbaar l ichaam bOnaire

Welke prOducten 
voor eeNmalig gebruik 
zijN verboDen?
Het verbod gaat over alle kunststof producten 
die u één keer gebruikt en daarna weggooit.

Vanaf 1 juni 2022 is het verboden om deze 
producten te verkopen of weg te geven:

•  Plastic roerstaafjes

•  Plastic rietjes

• Plastic draagtassen (tas gemaakt van   
 kunststof, met of zonder handgreep)

•  Plastic bestek (zoals lepels, vorken, 
 messen en andere producten die je 
 gebruikt om te eten)

Vanaf 1 augustus 2022 zijn ook styrofoam 
(piepschuim) maaltijdverpakkingen verboden. 
Bijvoorbeeld:

• Piepschuim bakjes (met en zonder deksel)

• Piepschuim soepbekers

Wat is plastic en WaArom 
wordt het verbodeN?
Plastic is een kunststof. Kunststof is geen 
natuurlijke stof, maar het wordt door mensen 
(chemisch) gemaakt. Het ontstaat als je stoffen 
met elkaar mengt. Er bestaan verschillende 
soorten kunststoffen. Het verbod gaat niet 
alleen over plastic, maar over alle kunststoffen. 
Daarom gaat het ook over kunststoffen met 
een biologische basis (bioplastics) en over 
piepschuim maaltijdverpakkingen. 

Wat is plastic en waarom wordt het verboden: 
vervolgd

Als we deze stoffen opnieuw konden gebruiken, 
dan zouden we ze niet verbieden. Maar helaas 
kunnen we deze kunststoffen op Bonaire niet 
hergebruiken. Het wegwerpplastic eindigt 
vaak als zwerfafval. Daarom verbiedt het OLB 
bepaalde producten van kunststof helemaal.

WaarOm WOrDen 
bioplastics Ook verbOdeN?
Er is soms verwarring over plastic en bioplastic. 
Bioplastic is een kunststof met een natuurlijke 
basis, bijvoorbeeld maiszetmeel of suikerriet. 
Daarom klinkt het alsof dit niet zo slecht is voor 
het milieu. Maar dat is niet waar. Bioplastics 
hebben dezelfde negatieve eigenschappen als 
gewone plastics. Ze breken niet af in de natuur. 
Als bioplastics in de natuur komen, dan is het 
ook zwerfafval. Dan raakt de natuur vervuild. 
Daarom worden wegwerpproducten van 
bioplastics ook verboden vanaf 1 juni 2022.

Voor wie geldT  
het verbOd?
Het verbod geldt voor iedereen op Bonaire  
die kunststof producten voor eenmalig  
gebruik verkoopt of gratis weggeeft.  
Het gaat dus om alle kunststof producten 
die u één keer gebruikt en daarna weggooit. 
Bijvoorbeeld piepschuim verpakkingen van  
een afhaalmaaltijd en plastic rietjes. 
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Voor wie geldt het verbod: vervolgd
Mensen die hiermee te maken krijgen, zijn 
bijvoorbeeld:

•  Producenten

•  Importeurs die producten invoeren 
 vanuit een ander land

•  Ondernemers met een winkel

•  Ondernemers met een restaurant

•  Ondernemers met een webshop

Samengevat: het verbod geldt voor de hele 
detailhandel en dienstverlening op Bonaire.

Wat zijN styrofOAm 
maaltijdverpAkkingeN?
Styrofoam betekent piepschuim. Piepschuim 
verpakkingen worden gebruikt om eten in te 
verpakken dat je direct kunt opeten. Piepschuim 
zorgt er ook voor dat het eten warm blijft als het 
wordt bezorgd.

Het verbod op piepschuim maaltijdverpakkingen 
gaat alleen over piepschuim (styrofoam) 
verpakkingen. Het verbod gaat alleen over 
verpakkingen van eten dat u direct kunt opeten. 

Bijvoorbeeld:

•  Piepschuim bakjes (met en zonder deksel)

•  Piepschuim soepbekers

Het verbod geldt niet voor verpakkingen van 
ander materiaal. Bijvoorbeeld:

•  Maaltijdverpakkingen van plastic of een  
 ander kunststof. Een maaltijdverpakking van  
 plastic mag u wel gebruiken.

•  Piepschuim (styrofoam) verpakkingen van 
 eten dat nog bereid moet worden. 
 Bijvoorbeeld een piepschuim bakje met
 vlees in de supermarkt.

•  Piepschuim drinkbekers

WanNeer gaat
het verbOd in? 
Vanaf 1 juni 2022 mag u geen plastic 
roerstaafjes, rietjes, draagtassen en bestek 
meer verkopen of weggeven op Bonaire. Dit 
verbod geldt ook voor bioplastics en andere 
kunststoffen.

Vanaf 1 augustus 2022 mag u ook geen 
styrofoam (piepschuim) maaltijdverpakkingen 
meer verkopen of weggeven.

Hoe wordt het verbod 
gehandhaAfD? 
Toezichthouders  kunnen controleren of een 
ondernemer wegwerpplastic op voorraad heeft, 
verkoopt of weggeeft. 

Wilt u meer weten over de handhaving van het 
verbod? Dan kunt u artikel 32, 33 en 34 van 
de Eilandsverordening Afvalstoffen bekijken. 
Het nieuwe verbod op wegwerpplastic is 
een toevoeging aan de Eilandsverordening 
Afvalstoffen. De eilandraad heeft de 
eilandsverordening voor het verbod op 
wegwerpplastic op Bonaire aangenomen op  
19 oktober 2021.

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR665970
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR665970
http://www.konsehoinsular.com/dsresource?objectid=17432&type=org&disposition=inline
http://www.konsehoinsular.com/dsresource?objectid=17432&type=org&disposition=inline
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sTyrOfoam 
maaltijdverpAkkingeN 
worden VerbOden, maar 
driNkbekers niet. Mag ik 
piepschuim drinkbekers 
gebruiken vOOr sOep?
Nee, dat mag niet. Het verbod geldt voor 
piepschuim maaltijdverpakkingen die u gebruikt 
om eten te verpakken dat snel opgegeten wordt. 
Het geldt ook voor piepschuim maaltijdverpak-
kingen die u gebruikt om eten te bewaren. Vanaf 
1 augustus mag u geen piepschuim bekers of 
cups voor soep meer verkopen of weggeven.

Piepschuim bekers voor koffie mag u wel  
blijven gebruiken. U mag geen soep in een 
piepschuim koffiebeker doen. Dat is volgens  
de verordening verboden.

dit zijN de betekenisseN 
zoals We die in de 
verOrdeNing gebruiken:
Maaltijd
Eten dat voor ontbijt, lunch, diner of tussendoor 
gegeten wordt. Maaltijden kunnen warm of 
koud zijn. Bijgerechten vallen hier ook onder.

Maaltijdverpakkingen
Kunststof producten om eten in te verpakken. 
Kenmerken van dit soort maaltijden zijn:

•  Iemand kan de maaltijd meteen eten of  
 neemt het mee om op te eten.

•  Iemand kan de maaltijd meteen
 vanuit de verpakking eten.

•  De maaltijd is direct klaar om te eten. De  
 gebruiker hoeft het eten niet nog te bakken,  
 koken of verwarmen.


