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Whitepapers over catering

Statiegeld plastic flesjes start zomer 2021:
inleveren straks ook bij cateraar

Visie op catering: 10 experts aan het woord
Benut u uw koffievoorziening optimaal?

Catering
HNW en catering: wat zijn de gevolgen?

Van onze partners
Cateraar CIRFOOD: ‘Niet corona maar de
klantrelatie staat centraal’ 15 feb Sponsored
Waarom dagschoonmaak veel beter werkt
9 feb Sponsored
Ziekenhuis OLVG: ook in coronatijd een
gastvrije zorgomgeving 12 jan Sponsored

Statiegeld op plastic flesjes komt er aan. Vanaf 1 juli 2021 wordt 15 cent extra
geheven op plastic flesjes onder de 1 liter, die consumenten weer terugkrijgen
als ze het flesje inleveren bij een van de duizenden inleverpunten.
Die inleverpunten bevinden zich straks in grote supermarkten, op treinstations met winkels
en bij grote tankstations en cateraars. Naast statiegeld plastic flesjes wordt mogelijk over
twee jaar ook statiegeld op blikjes ingevoerd.

Ieder jaar 100 miljoen plastic flesjes in het milieu

Topjobs

Over statiegeld op plastic flesjes wordt al jaren gesteggeld in de politiek. Jaarlijks komen

Contractmanager Huisvesting en Facilitair
Haagse Hogeschool

zo’n 100 miljoen plastic flesjes in het milieu terecht. De financiële aanmoediging moet ertoe
leiden dat 90 procent van de verkochte flesjes wordt ingeleverd.

Statiegeld plastic flesjes:
wie wordt
verantwoordelijk?

Uw logolink op facto.nl
Neem contact op met Vakmedianet

Producenten van frisdrank en andere
dranken die veel in kleine flesjes worden
verkocht, worden verantwoordelijk voor
de invoering van het systeem dat
statiegeld regelt.
>> Lees ook: Geen wegwerpplastic
meer bij Sodexo

Inleverpunten: ook bij cateraar
Er komen bij ongeveer 12.000 verkopers van flesjes ook inleverpunten waar consumenten
hun statiegeld terugkrijgen in ruil voor de lege flesjes. In grote supermarkten, op
treinstations met winkels en bij grote tankstations en cateraars.
Horeca en kleine bedrijven hebben geen innameplicht, scholen en sportclubs kunnen zelf
kiezen.
Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (14Infrastructuur en Waterstaat) maakte in 2018

Vacatures
% Contractmanager Huisvesting en Facilitair

afspraken met het bedrijfsleven en gemeenten om het aantal plastic flesjes dat in zwerfafval
terechtkomt met 70 tot 90 procent te verminderen. Dat doel werd niet gehaald. Intussen

Meer over Catering

werden al voorbereidingen getroffen om statiegeld in te voeren.
Eenzelfde soort afspraak is er nu voor blikjes. Op voorstel van de Tweede Kamer werken

Cateraar CIRFOOD: ‘Niet corona maar de
klantrelatie staat centraal’ 15 feb Sponsored

organisaties nu aan de vermindering van het aantal blikjes in het zwerfafval. Als de doelen
in het najaar van 2021 niet worden gehaald, volgt ook statiegeld op blik.

Facto #1 van 2021 verschenen (thema catering)
9 feb

Lees ook:
– Doel Plastic Pact: 20 procent minder plasticgebruik
– Keuken Ziekenhuis Nij Smellinghe vermindert verbruik plastic

Nieuw cateringcontract tijdens corona:
bijzondere start samenwerking 3 feb

– Heijmans bindt strijd aan met plastic afval

Aanbesteding eten en drinken Provincie
Flevoland: gezond, duurzaam, lokaal, korte
ketens 26 jan

Ontvang het laatste nieuws voor facility
professionals!

Tips voor inkoop van eten en drinken ná corona
21 jan

Mis niets. Meld je aan en ontvang 2x per week onze nieuwsbrief. Ruim 8.500
vakgenoten gingen je al voor.

Nieuw maaltijdconcept Maastricht UMC+:
tevredenheid naar 7,7 21 jan
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