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Plastic bekers worden helaas nog
op veel evenementen gebruikt.
Ze zorgen echter voor veel afval en
zijn bovendien vervuilend voor ons
milieu. Om die reden verbiedt de
Vlaamse overheid vanaf 1 januari
2020 het gebruik van plastic
wegwerpbekers.
Zowel voor lokale besturen als
voor andere organisaties is het
vanaf 2020 verboden om drank
te serveren in verpakkingen
voor eenmalig gebruik.
Het verbod is niet van toepassing
voor organisaties als minstens
90% van de drankverpakkingen
gescheiden worden ingezameld
voor recyclage. Dit geldt ook voor
blikjes, drankkartons, PET-flessen
en wegwerpglas. Vanaf 2022 wordt
dit opgetrokken naar 95%.
Om de omschakeling naar
herbruikbare bekers voor jouw
organisatie of vereniging makkelijk
te maken, maken we hierbij een
overzicht van de meest gestelde
vragen en antwoorden.
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Wat is een evenement?
Evenementen zijn periodieke of eenmalige
gebeurtenissen op het gebied van kunst, cultuur,
sport, feesten, kermis... De gebeurtenissen worden
PUBLIEK aangekondigd, gaan op een welbepaald
tijdstip door, zijn TIJDELIJK en IEDEREEN is er
welkom, al of niet tegen betaling. Het maakt niet
uit of het op publiek of privaat terrein doorgaat, in
een open of afgesloten ruimte. Uitzonderingen zijn
markten die gedurende het jaar op vaste en geregelde
tijdstippen doorgaan.

Waar kan ik bekers
aankopen/huren?
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Vooraleer je herbruikbare bekers overweegt, bekijk
de mogelijkheid van glas of porselein.
Wil je graag herbruikbare bekers inzetten
op je evenement, dan kan je een recente lijst van
aanbieders vinden bij OVAM:
ovam.vlaanderen.be/aan-de-slag-met-dewetgeving-cateringmateriaal.

Ik wil bekers aankopen of
huren. Welke type kies ik?
Om organisatoren te helpen bij het maken van
duurzame en haalbare keuzes is de online tool
‘de wegwijzer cateringmateriaal’ ontwikkeld.
Je vindt de tool via www.groeneventscan.be/
bekers-en-bestek.

Is de kartonnen beker
een alternatief voor de
wegwerpbeker?
Neen, de kartonnen beker is nog altijd
wegwerpmateriaal. Er is bovendien naast karton
ook steeds een kunststoffen binnenlaag aanwezig
die de recyclage bemoeilijkt.
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Is de PLA-beker een alternatief voor de wegwerpbeker?
Neen, PLA-bekers zijn nog altijd wegwerpmateriaal.
Het voordeel is dat de bekers gemaakt zijn uit hernieuwbare grondstoffen, maar dan moeten ze na gebruik wel
apart worden ingezameld voor recyclage. Zoniet belanden ze bij restafval, waardoor de materialen verloren
gaan. Dergelijke bekers bieden dus geen oplossing aan
de verspillings- en vervuilingsproblematiek.

Hoe werk ik met
herbruikbare bekers?
OVAM stelt een praktische handleiding, infofiches en
stappenplannen per type event ter beschikking via
ovam.vlaanderen.be/aan-de-slag-met-dewetgeving-cateringmateriaal.

Ik kies ervoor om
95% van de wegwerpbekers gescheiden in te
zamelen voor recyclage.
Wat met de verwerking?
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In dit geval maak je afspraken met een private inzamelaar en verwerker voor de verwerking. Hier kan je navragen welke materialen
verwerkt kunnen worden (PP, PET, rPET …).
De verwerkingsmogelijkheden verschillen
namelijk per verwerker. Voorzie voldoende
afvalrecipiënten en communicatie op je event
om de wegwerpbekers, blik en PET flesjes
in te zamelen! De OVAM zet de organisator
op weg met een leidraad om dit te behalen:
Leidraad 90/95% inzameling eenmalige
drankverpakkingen voor de organisator.
De bewijslast moet de organisator ter
beschikking houden. Dit kan opgevraagd
worden door de lokale handhaver.
ovam.vlaanderen.be/faq-wetgevingcateringmateriaal

Welke kosten bespaar ik
dankzij de herbruikbare
beker?
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Herbruikbare bekers vragen in eerste instantie een
inspanning (lenen, huren, wassen), maar ze brengen
ook op:
Lagere personeelskosten (40 tot 50% minder
uren opruimwerk, minder werklast voor het
ecoteam). Dit compenseert het extra werk
ter plekke (bv. afwas of handling aan de toog)
gedeeltelijk.
Lagere verwerkingskosten afval (volume afval
vermindert drastisch).
Mogelijke opbrengst via stukje nietrecupereerbare waarborg of via waarborg van
niet-teruggebrachte bekers

Ik ben een drankaanbieder
op een evenement,
moet ik zelf herbruikbare
bekers aankopen?
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Het is aan de eventorganisator om ervoor te zorgen
dat de nodige afspraken zijn gemaakt met alle
aanbieders van dranken die binnen een afgebakende
evenementenzone zitten.
De eventorganisator is de eindverantwoordelijke
voor de naleving van de regels over bekers en
drankverpakkingen. Om te weten te komen welke
maatregelen genomen zijn, neem je contact op met
de eventorganisator.

Wat met horeca en
lokale handel in
evenementenzones?
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Horeca en lokale handel wiens werking binnen het
gebied van de evenementenzone liggen, maken niet
noodzakelijk deel uit van het evenement. Zij oefenen
hun reguliere werking uit. Dit verandert vanaf het
moment zij een buitentoog zetten. Dan maak je
effectief deel uit van het evenement.

Volgende stappen?
In 2021 werd de Europese SUP-richtlijn, de wetgeving rond plastics voor
eenmalig gebruik, omgezet in elke lidstaat. De richtlijn beoogt een significante
verminderen van niet-herbruikbare drankbekers en verbiedt plastieken bestek,
bordjes, rietjes en roerstaafjes.
ovam.vlaanderen.be/sup-richtlijn
ovam.vlaanderen.be/aan-de-slag-met-de-wetgeving-cateringmateriaal

OVAM
ovam.vlaanderen.be/groen-event
ovam.vlaanderen.be/nl/wetgeving-drankverpakkingen-en-voedselverpakkingen

Huren uitleenmateriaal
www.brugge.be/uitleendienst
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Federaal KB 14.01.2022
- verbod op in de handel brengen van bepaalde
kunststoffen wegwerpverpakkingen
zoals plastic bordjes, bestek, roerstaafjes, rietjes,
piepschuim voedsel en drank verpakkingen
- Verbod op in de handel brengen van kunststoffen
drinkbekers, met uitzondering van kartonnen
bekers met een plastic lining (12 maanden na het
in voege treden van het KB)

