
SUP
Bekermarkering

Vanaf 3 juli 2021
dienen wegwerp-

bekers voorzien te zijn 
van een markering

Technische details

Op dit moment wordt nog gediscussieerd over on-
der andere de kleuren van de markering. Mogelijk 
vind daar dus nog een aanpassing plaats.

Markering
Vanaf 3 juli 2021 moet op drinkbekers en verpak-
kingen van dames hygiëneproducten, vochtige 
doekjes en tabaksproducten met kunststof filters 
duidelijk worden aangegeven hoe de gebruiker het 
product moet afdanken, dat het product kunststof 
bevat en wat de negatieve effecten van kunststofaf-
val in het milieu zijn. Wanneer het oppervlak kleiner 
is dan 10 cm2, hoeft er geen markering op het 
product te worden aangebracht.

Bekers die we voor 3 juli 2021 op voorraad hebben, 
hoeven geen markering te krijgen. Bekers die we na 
3 juli op voorraad krijgen (ook al waren ze onder-
weg) moeten wel de markering krijgen.

Drinkbekers die gedeeltelijk uit kunststof zijn 
vervaardigd, moeten voorzien zijn van de volgende 
gedrukte markering:

Drinkbekers die geheel uit plastic zijn vervaardigd, 
worden voorzien van ofwel de volgende gedruk-
te markering, ofwel de volgende gegraveerde/in 
reliëf aangebrachte markering:
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PRODUCT BEVAT PLASTIC

Afmetingen
De markering bestaat uit twee even grote rode 
en blauwe vakjes die naast elkaar staan, en een 
rechthoekig zwart vakje met de tekst “PRODUCT 
BEVAT PLASTIC” dat onder de twee even grote 
vakjes staat. De verhouding tussen de hoogte en 
de lengte van de markering is 1:2. Voor bekers 
met een volume van minder dan 500 ml is de mini-
male grootte van de markering 1,4 cm op 2,8 cm 
(3,92 cm2 ). Voor bekers met een volume van 500 
ml of meer is de minimale grootte van de marke-
ring 1,6 cm op 3,2 cm (5,12 cm2 ).

Ontwerp
Het ontwerp van de markering wordt gerepro-
duceerd zonder toevoeging van enige effecten 
waardoor de kleuren worden aangepast of de 
achtergrond wordt bijgewerkt of uitgebreid. De 
markering wordt gereproduceerd op een minimale 
resolutie van 300 DPI bij afdrukken in ware groot-
te. De markering is omzoomd met een dunne witte 
lijn. De tekst “PRODUCT BEVAT PLASTIC” wordt 
in hoofdletters aangebracht, in lettertype Helve-
tica Bold. De lettergrootte is ten minste 5 pt voor 
bekers van minder dan 500 ml en 6 pt voor bekers 
van 500 ml of meer. Wanneer de tekst in een of 
meerdere andere officiële talen van de lidstaten 

wordt vertaald, wordt de vertaalde tekst ofwel 
vlak onder de markering ofwel in het rechthoekige 
zwarte vakje onder de eerste taal aangebracht; in 
beide gevallen is hij duidelijk zichtbaar. 
In uitzonderlijke gevallen als gevolg van plaatsge-
brek op de buitenkant van de beker mag de in een 
of meerdere andere officiële talen van de lidstaten 
vertaalde tekst elders op de beker worden aan-
gebracht, zo dicht mogelijk bij het merkteken en 
duidelijk zichtbaar. De vertaalde tekst wordt in 
hoofdletters aangebracht, in lettertype 
Helvetica Bold. De lettergrootte is ten minste 5 pt 
voor bekers van minder dan 500 ml en 6 pt voor 
bekers van 500 ml en meer. Wanneer de tekst in 
bijkomende talen in het rechthoekige zwarte vakje 
wordt aangebracht, zijn afwijkingen van de maxi-
maal vereiste grootte van de markering mogelijk
De kleuren met de volgende kleurencodes worden 
gebruikt: 

 Wit: C=0 / M=0 / Y=0 / K=0 
 Zwart: C=0 / M=0 / Y=0 / K=100
 Rood: C=0 / M=90 / Y=60 / K=0 
 Blauw: C=60 / M=0 / Y=0 / K=0
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MADE OF PLASTIC

Afmetingen
De markering is rechthoekig en de verhouding 
tussen de hoogte en de lengte is 1:2. Voor bekers 
met een volume van minder dan 500 ml is de mini-
male grootte van de markering 1,4 cm op 2,8 cm 
(3,92 cm2). Voor bekers met een volume van 500 
ml of meer is de minimale grootte van de marke-
ring 1,6 cm op 3,2 cm (5,12 cm2 ). 

Ontwerp
Het ontwerp van de markering wordt gereprodu-
ceerd in zwarte inkt, zonder toevoeging van enige 
effecten waardoor de achtergrond wordt bijge-
werkt of uitgebreid. De markering wordt gerepro-
duceerd op een minimale resolutie van 300 DPI 
bij afdrukken in ware grootte. De markering moet 
voldoende contrast met de achtergrond hebben 
om goed leesbaar te zijn. Daartoe moet de omtrek 
van de markering in een van de volgende kleuren 
worden gedrukt. 

Wit: C=0 / M=0 / Y=0 / K=0 
Zwart: C=0 / M=0 / Y=0 / K=100 
Rood: C=0 / M=90 / Y=60 / K=0 
Blauw: C=60 / M=0 / Y=0 / K=0

Gegraveerd/in reliëf aangebracht: 

Het ontwerp van de markering wordt gerepro-
duceerd zonder toevoeging van enige effecten 
waardoor de achtergrond wordt bijgewerkt of 
uitgebreid. De witte lijn moet worden gegraveerd 
of in reliëf aangebracht op de beker. De tekst 
“GEMAAKT VAN PLASTIC” wordt in hoofdletters 
aangebracht, in lettertype Helvetica Bold. De 
lettergrootte is ten minste 5 pt voor bekers van 
minder dan 500 ml en 6 pt voor bekers van 500 ml 
of meer. 
Wanneer de tekst in een of meerdere andere offi-
ciële talen van de lidstaten wordt 
vertaald, wordt de vertaalde tekst ofwel vlak 
onder de markering ofwel in het rechthoekige 
zwarte vakje onder de eerste taal aangebracht; in 
beide gevallen is hij duidelijk zichtbaar. 

In uitzonderlijke gevallen als gevolg van plaatsge-
brek op de buitenkant van de beker mag de in een 
of meerdere andere officiële talen van de lidstaten 
vertaalde tekst elders op de beker worden 
aangebracht, zo dicht mogelijk bij het merkteken 
en duidelijk zichtbaar. De vertaalde tekst wordt in 
hoofdletters aangebracht, in lettertype 
Helvetica Bold. De lettergrootte is ten minste 5 pt 
voor bekers van minder dan 500 ml en 6 pt voor 
bekers van 500 ml en meer. Wanneer de markering 
wordt gedrukt, worden de kleuren met de 
volgende kleurencodes gebruikt: 

Wit: C=0 / M=0 / Y=0 / K=0 
Zwart: C=0 / M=0 / Y=0 / K=100
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Plaatsing van de markering

De wet maakt hierbij onderscheid tussen reguliere 
drinkbekers en champagneglazen.

• Voor gewone drinkbekers geldt de volgende 
plaatsing: de markering wordt horizontaal aan-
gebracht op de buitenkant van de beker, zo ver 
mogelijk verwijderd van de rand om contact met 
de mond van de consument bij het drinken te ver-
mijden. De markering wordt niet op de onderkant 
van de beker aangebracht.

• Champagneglas: de markering wordt hori-
zontaal aangebracht op de buitenkant van de 
beker, met inbegrip van de bovenkant van de 
voet waarop de steel van het glas is bevestigd. 
De markering wordt zo ver mogelijk van de rand 
aangebracht om contact met de mond van de con-
sument bij het drinken te vermijden. De markering 
wordt niet op de onderkant van de beker aange-
bracht. Wanneer het vanwege de grootte van de 
beker niet mogelijk is de markering horizontaal 
aan te brengen, mag zij 90° worden gedraaid en 
verticaal worden aangebracht. De vakjes van de 
markering mogen niet van elkaar worden geschei-
den.

• Bij bekers met ribbels wordt de markering niet 
gegraveerd/in reliëf aangebracht op de ribbels.

Meer informatie?
Het originele document van de overheid vind je via

deze link


