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Weg met wegwerpplastic 
 

Een verbod op plastic rietjes, wattenstaafjes, bordjes en vele andere wegwerpartikelen van plastic 

moet de plastic soep in de oceanen tegengaan. In veel landen komt er in 2021 zo’n verbod. Maar 

een aantal landen loopt voorop, waaronder Aruba. Daar is sinds januari 2019 het gebruik van 

wegwerpplastic al verboden. 

 

Plastic soep 5 

Waarom komt er een verbod op wegwerpproducten van plastic? Het doel daarvan is het terugdringen van 

de hoeveelheid plastic zwerfafval. Dit soort materiaal komt in de natuur terecht, waar het in bomen blijft 

hangen en de stranden vervuilt. En vaak komt het uiteindelijk in de oceanen terecht. Naar schatting komt 

er elke dag zo’n 12 miljoen kilogram plastic in zee terecht. Al dat plastic wordt door de grote 

zeestromingen meegevoerd en komt samen op verschillende plaatsen in de wereldzeeën. Zo’n gebied 10 

waar zich een enorme hoeveelheid drijvend plastic afval ophoopt, wordt ‘plastic soep’ genoemd. Het 

plastic afval vormt een gevaar voor mens en natuur. De meeste soorten plastic zijn schadelijk en veel 

soorten zijn giftig. Kleine stukjes plastic worden opgegeten door zeedieren, zoals vissen, schelpdieren, 

zeehonden, schildpadden, walvissen en vogels. Dat is slecht voor die dieren. Zij kunnen last krijgen van 

maag- of darmverstoppingen. Ook kunnen ze verzwakken, omdat ze door het plastic al ‘vol’ zitten en 15 

daardoor te weinig gewoon voedsel eten. Op die manier sterven er jaarlijks honderdduizenden dieren. In 

Thailand is bijvoorbeeld eens een griend, een soort walvis, aangetroffen die tachtig plastic zakken in zijn 

maag had. Het plastic woog bij elkaar acht 

kilo. 

Maar het is niet alleen een probleem voor de 20 

zeedieren zelf. Als deze dieren worden 

opgegeten, komt het plastic steeds verder in 

de voedselketen terecht. Uiteindelijk belandt 

het zelfs op het bordje van de mens. 

 

Verbod 25 

Uit onderzoek is gebleken dat 70 procent 

van de plastic soep in zee bestaat uit 

wegwerpplastic. Veel landen zien er daarom 

de noodzaak van in om een verbod in te stellen op wegwerpproducten van plastic. Tientallen landen over 

de gehele wereld hebben nu al het gebruik van plastic zakjes verboden. En de Europese Unie doet tien 30 

soorten wegwerpplastic – waaronder bestek, wattenstaafjes, rietjes en roerstaafjes – in de ban per 2021. 

Ook Canada wil vanaf 2021 een verbod op wegwerpplastic. Op Bali in Indonesië is wegwerpplastic al 

vanaf juni 2019 niet meer welkom. 

 

Aruba en Curaçao: (bijna) geen plastic meer 

Aruba is wat betreft het verbod op plastic voortvarend te werk gegaan. Het Arubaanse parlement heeft al 35 

in 2016 een verbod op verspreiding van plastic tasjes door bijvoorbeeld supermarkten en restaurants 

aangenomen. Wie op Aruba vanaf 1 januari 2017 nog plastic tasjes uitdeelt aan klanten kan rekenen op 

een boete. Die kan na herhaling oplopen tot tienduizend Arubaanse guldens. Door dit verbod is de 

hoeveelheid afval die in de zee en op het strand eindigt, al enorm afgenomen. In 2018 is vervolgens een 

landsverordening omtrent wegwerpplastic aangenomen. Dat houdt in dat vanaf januari 2019 het gebruik 40 

van wegwerpplastic zoals rietjes, roerstaafjes, plastic bestek, bekers, borden en tasjes verboden is op het 

eiland. Ook foamboxen, die onder andere veel worden gebruikt om afhaalmaaltijden in te serveren, zijn 

Veel wegwerpplastic komt in de natuur terecht 
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verboden. En op Aruba blijft het niet bij een verbod op wegwerpplastic. Ook bepaalde  

zonnebrandmiddelen zijn er verboden. Het gaat daarbij om zonnebrandcrèmes die de stof oxybenzone 

bevatten. Deze crèmes verslechteren de kwaliteit van het water, en tasten zo het koraal aan. 45 

Curaçao hoopt eind 2019 ‘vrij van plastic’ te zijn. Afgelopen maart is daar een plan voor een nieuwe wet 

ingediend die het gebruik van al het wegwerpplastic moet verbieden. ‘Ja, we zijn er druk mee bezig,’ 

aldus een van de indieners, parlementariër Giselle Mc William. 

 

Plannen van Caribisch Nederland en Sint-Maarten 

Ook in Caribisch Nederland komt er een verbod op wegwerpplastic. Bonaire, Sint-Eustatius en Saba zijn 50 

dat overeengekomen met staatssecretaris Stientje van Veldhoven. Vanaf 2021 mogen daar, net als in 

Nederland, onder andere geen plastic rietjes, bestek, tasjes en dekseltjes voor eenmalig gebruik meer 

worden verkocht. De eilanden volgen daarmee het verbod van de EU, hoewel zij daar niet onder vallen. 

Het verbod moet ervoor zorgen dat de natuur op en rond de eilanden niet verder beschadigd raakt. Saba 

wil het verbod al in 2020 invoeren. Het kabinet van Nederland biedt de drie eilanden juridische en 55 

financiële steun bij het terugbrengen van het plastic afval. Van het Nederlandse geld wordt op Saba onder 

meer een waterbottelfabriek gebouwd. Daarvandaan worden herbruikbare waterflessen over het eiland 

verspreid. Zo wil Saba een einde maken aan de grote invoer van plastic flesjes. 

Op Sint-Maarten is nog geen wet aangenomen of ingediend. De stichting Nature Foundation Sint Maarten 

spoort bewoners en bedrijven echter wel aan om te stoppen met het gebruik van wegwerpplastic. Op die 60 

manier kunnen zij bijdragen aan een schoner en groener Sint-Maarten. 
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