
 

Beste ondernemer,  

 

In 2022 gaan we minder plastic gebruiken. Het is beter voor ons milieu en 

onze natuur om wegwerpplastic te vervangen met duurzame producten. Er 

mogen geen plastic draagtassen, rietjes, roerstaafjes, bestek en 

maaltijdverpakkingen van piepschuim (styrofoam) meer verkocht of 

gratis weggegeven worden op Bonaire. Dit besluit heeft de eilandsraad 

genomen op 19 oktober 2021.  

 

 

Wat betekent dit voor u?  

Het verbod geldt voor iedereen op Bonaire die plastic voor eenmalig gebruik 

wil verkopen of weggeven. U mag vanaf 1 juni 2022 geen draagtassen, rietjes, 

roerstaafjes en bestek  van plastic en bioplastic meer verkopen en weggeven.  

Vanaf 1 augustus 2022 mag u ook geen piepschuim maaltijdverpakkingen 

meer verkopen of gratis weggeven. Voor maaltijdverpakkingen geldt het 

verbod alleen voor maaltijdverpakkingen die gemaakt zijn van piepschuim 

(styrofoam). Tot die tijd mag u het wegwerpplastic in uw voorraad opmaken. 

Daarna mag u deze producten alleen verkopen of weggeven als deze 

gemaakt zijn van duurzaam materiaal.  

 

 

Waarom dit verbod? 

Plastic is een kunststof. Kunststof is geen natuurlijke stof, maar het wordt 

chemisch gemaakt. Plastic is niet goed voor de natuur, onze gezondheid en 

de economie. Plastic afval dat verkeerd wordt weggegooid, komt vaak in de 

natuur of in de zee. Vieze zeeën en stranden zijn slecht zijn voor de visserij, 

het toerisme en het koraal rond de BES-eilanden. Het ziet er niet mooi uit en 

het is slecht voor het milieu en onze gezondheid.  

 

Onder de definitie plastic vallen alle kunststoffen die niet in de natuur 

voorkomen. Daarom vallen piepschuim (styrofoam) maaltijdverpakkingen ook 

onder het verbod. Bioplastics worden ook verboden. Die belanden ook vaak 

in de natuur, maar kunnen alleen op industriële wijze worden afgebroken. 

 

Op Bonaire kunnen we wegwerpplastic niet goed hergebruiken. Bonaire heeft 

nog niet de juiste machines om nieuwe producten te maken van oud plastic. 

Daarom kiest de Eilandsraad en het OLB ervoor om bepaalde producten van 

kunststof helemaal te verbieden.  

 



  

Informatiebijeenkomst  

Op 7 februari organiseren wij een bijeenkomst voor ondernemers. Wij 

vertellen dan over het verbod op wegwerpplastic. We beantwoorden ook uw 

vragen. Wilt u hier bij zijn? Meld u voor 30 januari aan via 

plasticvrij@bonairegov.com en schrijf in de e-mail: 

  

1. Uw naam 

2. Bedrijfsnaam 

3. Telefoonnummer; 

4. Voorkeur voor dagdeel 10:00 AM of 05:30 PM 

5. Voorkeurstaal: Engels en Nederlands of Papiaments en Spaans. 

 

 

Meer informatie 

Kijk voor uitgebreide informatie op onze website www.bonairegov.com of 

mail uw vraag naar plasticvrij@bonairegov.com. 

 

 

Met vriendelijke groet, 
 

 

Ing. Marlon Martina, MBA 
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