
Evenementen 
helpen bij de 
overstap naar 
herbruikbare 
bekers
Vanaf 1 januari 2020 mogen 
lokale besturen geen 
wegwerpbekers meer gebruiken 
op hun eigen evenementen. 
Voor andere evenementen, van 
schoolfeesten tot grote festivals, 
geldt dat verbod ook, tenzij de 
organisator erin slaagt 90% 
van de eenmalige verpakkingen 
selectief in te zamelen voor 
recyclage. Veel lokale besturen 
beschikken al over een 
uitleendienst om organisatoren 
te helpen bij de overstap 
naar herbruikbare bekers. We 
selecteerden drie voorbeelden 
met telkens een eigen werkwijze.

A fvalintercommunale IDM leent al 
sinds 2009 herbruikbare bekers uit aan 
organisatoren van evenementen in de 

regio Lokeren. Met een nieuwe groepsaankoop 
speelt IDM in op een toegenomen vraag naar 
herbruikbare bekers als gevolg van de nieuwe 
Vlaamse wetgeving. De afvalintercommunale 
kocht samen met haar vennootgemeenten 
en enkele verenigingen in 2019 21.000 extra 

werkveld afvalbeleid

Tijdens de Gentse Feesten worden 
iedere avond een half miljoen 
bekers ingezameld, opgehaald, 
gewassen en teruggebracht.
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herbruikbare bekers aan. ‘Organisa-
toren kunnen de herbruikbare bekers 
lenen per 500 stuks. Ze betalen een 
kleine waarborg die ze terugkrijgen 
wanneer ze alle bekers afgewassen en 
gedroogd weer bij IDM afleveren. Per 
verloren herbruikbare beker betaalt 
de organisator van het evenement een 
halve euro,’ zegt Helen Van Lysebetten 
van IDM. De afvalintercommunale 
kocht een vaatwasmachine aan om de 
bekers tijdens het evenement sneller te 
kunnen afwassen. Tegen een waarborg 
kunnen organisatoren die ook lenen. 
IDM biedt de herbruikbare bekers aan 
voor alle evenementen met een publiek 
karakter in haar werkingsgebied. Maar 
in de praktijk doen vooral organisato-
ren van kleinschaligere evenementen 
er een beroep op. Meestal ligt het aan-
tal geleende bekers tussen 500 en 1000, 
aldus Helen Van Lysebetten.

Grotere impact dan zoveelste campagne
In de zomer van 2017 kocht de ge-
meente Zaventem 5000 bekers aan 
voor hun gemeentelijke eve-
nementen, die ze ook gratis 
uitlenen aan verenigingen. 
‘Zo vermijden we veel afval op 
onze evenementen. We sparen 
hierdoor enorm veel tijd en 
middelen voor schoonmaak 
uit,’ zegt Gawein Van Daele, 
deskundige milieu en duur-
zaamheid gemeente Zaventem. 
‘Daarnaast zet het de bezoe-
kers aan tot nadenken en dat 
heeft een veel grotere impact 
op gedragsverandering dan 
de zoveelste sensibiliserings-
campagne. En wees nu eerlijk, 
een herbruikbare beker drinkt 
toch veel aangenamer dan een 
wegwerpbekertje dat bij de 
minste bruuske beweging ver-
fomfaaid is?’ 
De gemeente vraagt op haar 
eigen evenementen een waar-
borg per beker die overeen-
komt met de aankoop van één 
consumptie frisdrank. ‘Zo ligt 
de waarborg voldoende hoog 
om de mensen te overtuigen 
hun beker weer in te ruilen. Boven-

dien rekent zo’n prijs makkelijk aan 
de bar en aan de kassa’s.’ De gemeente 
Zaventem stelt vast dat gemiddeld 6% 

van de bekers niet ingeruild wordt tij-
dens een evenement. Financieel is dat 
geen probleem, want het verlies van 
de bekers wordt gecompenseerd met 
het innen van de waarborg. ‘Maar op 
ecologisch vlak is het uiteraard wel de 
bedoeling dat percentage nog te ver-
minderen. Het blijft belangrijk om het 
waarborgsysteem duidelijk uit te leg-
gen en te vertellen waar-
om de gemeente 
met herbruik-
bare 

bekers werkt,’ zegt Gawein Van Daele.
Sinds deze zomer werkt de gemeente 
Zaventem samen met het sociaal maat-

werkbedrijf AMAB voor het industri-
eel wassen van de bekers. De service 
werd voor het eerst ingezet voor Pop@
Park, een gratis festival in het park van 
Zaventem. ‘Onze grootste uitdaging 
was de reiniging en de droge stockage 
van de bekers. Door met AMAB samen 
te werken hebben 

Herbruikbare bekers zetten de bezoekers aan 
tot nadenken en dat heeft een veel grotere 
impact op gedragsverandering dan de zoveelste 
sensibiliseringscampagne.
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Wat verandert er precies?
Lokale besturen, Vlaamse overheidsinstellingen en Vlaamse 
           agentschappen mogen vanaf 1 januari 2020 in 
              hun eigen werking en op de door hen georganiseerde 
     evenementen geen drank in wegwerpbekers of 
    eenmalige drankverpakkingen meer aanbieden. Dat   
 betekent dat waterfonteintjes of koffieautomaten met 
herbruikbare glazen of koppen moeten functioneren. 
Dranken mogen niet meer aangeboden worden in plastic 
flesjes of blik, tenzij via een drankenautomaat. Het 
is toegelaten dat diegene die de drank uitschenkt, 
gebruik maakt van eenmalige drankverpakkingen 
op voorwaarde dat deze volledig apart ingezameld 
worden om te recycleren. Evenementen die niet door 
deze overheden worden georganiseerd, hoeven zich 
niet aan het verbod te houden als ze erin slagen 
90% van de eenmalige verpakkingen selectief in 
te zamelen voor recyclage.

Vanaf 1 januari 2022 mogen lokale en Vlaamse 
overheden in hun eigen werking en op de 
door hen georganiseerde evenementen 
geen voedingsmiddelen aanbieden in 
cateringmateriaal voor eenmalig gebruik. Het 
gaat hier bijvoorbeeld over wegwerpborden 
en -bestek.

www.ovam.be/wetgeving-en-subsidie-
bekers

http://www.ovam.be/wetgeving-en-subsidie-bekers
http://www.ovam.be/wetgeving-en-subsidie-bekers


Lokaal november 2019 39

en recyclageparkw
achter

18-24 november 2019

AFVALOPHALERS EN RECYCLAGEPARKWACHTERS 
VERDIENEN RESPECT!
Toon het met een strik rond je afvalzak of -container. Of laat je 

kinderen een tekening maken. Hang die achter je raam

of geef ze aan de recyclageparkwachter.

DEEL EEN FOTO VAN JE TEKENING OF STRIK MET #HOUHETNET.

KLEUR 
DEZE TEKENING IN EN HANG ZE ACHTER JE 

RAAM!

#houhetnet
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we hiervoor een gepaste professionele 
oplossing gevonden. Ze bieden niet 
enkel een zeer vlotte en goede service, 
ook hun prijs is zeer concurrentieel. 
Bovendien biedt het maatwerkbedrijf 
kansen aan mensen die een zwakkere 
positie innemen op de arbeidsmarkt. 
Door hun afwasservice voor herbruik-
bare bekers zijn ze een belangrijke 
schakel in een positief verhaal van af-
valpreventie.’ 

Herbruikbare bekers subsidiëren
Sinds 2018 verplicht de stad Gent de 
pleinorganisatoren van de Gentse 
Feesten om met herbruikbare bekers 
te werken. ‘Als stad de bekers zelf aan-
kopen en ter beschikking stellen bleek 
niet realistisch. De volumes die dage-
lijks nodig zijn voor zo’n grootschalig 
evenement zijn van die aard dat die 
dan de rest van het jaar ongebruikt 
in een stockageruimte zouden staan. 

Terwijl herbruikbare bekers pas duur-
zaam zijn als ze veel gebruikt wor-
den,’ zegt Greet Steeman van de dienst 
Milieu en Klimaat van stad Gent. De 
stad heeft dan ook beslist met een sub-
sidiereglement te werken. Nu trekt ze 
jaarlijks 120.000 euro subsidies uit om 
de overstap naar herbruikbare bekers 
voor de organisatoren makkelijker te 
maken. 
De organisatoren kiezen zelf op welke 
manier ze werken. Sommigen kopen 
de bekers aan, anderen slaan de han-
den in elkaar en huren samen dezelfde 
herbruikbare bekers. Dat verloopt via 
een zogenaamd ‘as a service’-contract. 
Je huurt daarbij niet alleen de bekers 
maar ook de bijhorende afwasservice. 
In het geval van de Gentse Feesten 
worden iedere avond een half miljoen 
bekers ingezameld, opgehaald, gewas-
sen en teruggebracht. De pleinorgani-
satoren werken hiervoor samen met 

EcoCup, maar ook Festicup of Rekwup 
bieden gelijkaardige dienstverlening 
aan. ‘Voor de stockage stelt de stad 
tijdens de periode van de feesten een 
loods ter beschikking waar de bekers 
iedere avond verzameld kunnen wor-
den alvorens ze afgevoerd worden om 
ze af te wassen,’ zegt Steeman.
Voor kleinere evenementen kunnen 
organisatoren terecht bij IVAGO. De 
afvalintercommunale heeft 10.000 be-
kers die gratis uitgeleend worden. Na 
het evenement moeten ze afgewassen 
en gedroogd worden teruggebracht. 
Voor elke vermiste of kapotte beker 
betaalt de ontlener 1 euro.  •

LOES WEEMAELS IS VVSG-PROJECTMEDEWERKER VERPAKKINGS-

AFVAL, LEEN VAN DER MEEREN IS VVSG-STAFMEDEWERKER 

DUURZAME OVERHEIDSOPDRACHTEN EN PIET COOPMAN IS 

VVSG-STAFMEDEWERKER AFVALBELEID

werkveld afvalbeleid
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Consultancy and
order processing

» The right returnable
cup for your needs «

Our experienced staff helps you 

choose the right type of cup, the 

serving size and the number or re-

turnable cups you need for your 

event, and takes your order.

Delivery or 
col lect ion

» You decide and remain 
flexible «

You can either have your ordered 

goods delivered by our delivery ser-

vice or you can simply collect the 

cups yourself from one of our loca-

tions.

Return and 
c leaning

» Our service after the event «

You can return the returnable cups 

to us unwashed after their use, as 

we generally carry out the profes-

sional cleaning ourselves. The cost 

for this is already included in the 

rental fee.

happy to provide you with our on-site support during the event.

Herbruikbare bekers met service

Advies · Huren of Kopen · Eigen wasstraten

www.cupconcept.be  ·  info@biopack.be  ·  059/50 90 59

25 jaar ervaring · Personalisatie · Eigen productie in EU

Wenst u als bedrijf of organisatie 
uw producten of diensten

voor te stellen aan alle
Vlaamse lokale besturen?

Dan is het maandblad
Lokaal

het ideale medium.

Direct en doeltreffend!

Voor meer informatie en tarieven

Peter de Vester
03 326 18 92

peter@moizo.be

www.moizo.be


