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Wetgeving herbruikbaar 
cateringmateriaal voor dranken 
en bereide voedingsmiddelen

Lore Claes

woensdag 4 mei 2022

Herbruikbaar eetgerei, 
dat zien we 

helemaal zitten!

I. Wetgeving

 VLAREMA wetgeving cateringmaterialen

▪ Art. 5.3.12.1. Sinds 1 januari 2020 is het serveren van drank in verpakkingen voor eenmalig 
gebruik bij publieke evenementen verboden, tenzij de organisator een systeem voorziet dat 
garandeert dat minstens 90% van de eenmalige verpakkingen gescheiden wordt ingezameld 
voor recyclage. Sinds 2022 95%.

▪ Art. 5.3.12.2. Sinds 1 januari 2020 is het voor Vlaamse overheden en lokale besturen 
verboden om in hun eigen werking en op door hen georganiseerde evenementen drank te 
serveren in recipiënten voor eenmalig gebruik.
Vanaf 1 januari 2022 is dit verbod ook van toepassing op het aanbieden van bereide 
voedingsmiddelen in cateringmateriaal voor eenmalig gebruik
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I. Wetgeving - Evenementen
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 Evenement?

▪ Evenement door de overheid – herbruikbaar voor drank én bereide voedingsmiddelen:
o Eventorganisator is een

• Vlaams lokaal bestuur, een provinciale of een gewestelijke overheid
• een organisatie waarop de overheid een dominerende invloed uitoefent (>= 50% kapitaal of leden RvB door de overheid)

▪ Evenement niet door de overheid – herbruikbaar of 90/95% inzameling mét bewijs voor drank:
o Kermis
o Fuif van de jeugdbeweging, sportevenement door privé-organisator, schoolfeest, buurtfeestfeest door bewoners,…
o Leidraad 90/95% inzameling voor de organisator

▪ Geen evenement – niet onderhevig aan de wetgeving
o Reguliere wekelijkse/maandelijkse markten gericht op verkoop van goederen en etenswaren voor thuisconsumptie
o Activiteiten met een permanent karakter: pretparken, dierentuinen, strandbars, terrassen verbonden aan een café of 

restaurant. (tenzij anders bepaald door lokaal bestuur)

I. Wetgeving – Overheidsevenementen

 Dranken: 
▪ In herbruikbare drankrecipiënten schenken (géén wegwerpbekers, blikjes, petflesjes, eenmalig glas)
▪ UITZONDERING: cateraar die de drank uitschenkt uit grootverpakking (mits correcte inzameling achter de 

toog!!)

 Bereide voedingsmiddelen:
▪ Voedingsmiddelen die worden bereid (klaargemaakt, samengesteld, geschikt, opgewarmd of ontdooid)
▪ Het maakt niet uit of ze ter plaatse of elders worden bereid

▪ Voorbeelden:
o broodjes, soep of slaatjes klaargemaakt in de eigen keuken of besteld bij een leverancier zoals een traiteur, 

slager, broodjesketen,... ; pasta, hamburgers, frieten, wraps, pizza, bereide schotel, tapas, afhaalmaaltijd,…
o Wat bedoelen we niet?

• voorverpakte etenswaren zoals een chocoladereep, een muffin, koekjes, snoep, chips,…
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Dranken:
▪ In herbruikbare drankrecipiënten schenken (wegwerpbekers, blikjes, pet-flesjes, eenmalig 

glas)
▪ UITZONDERING: cateraar die de drank uitschenkt uit grootverpakking (mits correcte inzameling 

achter de toog!!)

▪ Of 95% inzameling wegwerpdrankverpakkingen (ENKEL voor NIET-overheden)

o zie Leidraad 90/95% inzameling voor de organisator en voorbeeld rapportering
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I. Wetgeving – Evenementen door niet-overheden

I. Wetgeving – handhaving

Door wie?
▪ Klasse 1 bedrijf (VLAREM): Afdeling Handhaving (milieu-inspectie)
▪ Alle andere evenementen: gemeente (lokale toezichthouders)
▪ Gemeente (eigen events): geven goede voorbeeld

Handhavingsrichtlijnen lokale toezichtshouders: Leidraad vr de handhaver
▪ beschrijving minimale tot maximale uitvoering
▪ Opbouw: vóór – tijdens - na het evenement
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I. Wetgeving - Aan de slag www.groenevent.be

Wetgeving:
▪ Interpretatiedocument (theorie)
▪ 4 beslissingsbomen: evenementen; 

Interne werking; dranken; bereide 
voedingsmiddelen

▪ FAQ wetgeving cateringmateriaal

Praktisch:
▪ Pagina ‘Wetgeving cateringmateriaal’ >> 

‘Aan de slag’ (tips, leveranciers,…)
▪ Pagina ‘Praktijkvoorbeelden herbruikbare 

bekers en eetgerei op evenementen’
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I. Wetgeving - Aan de slag www.groenevent.be
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 Artikel 4: vanaf 2022 kwantitatieve consumptievermindering van eenmalige plastic verpakkingen voor 
(drinkbekers en voedselcontainers)

 Artikel 5: vanaf 2021 verbod op bepaalde plastic wegwerpproducten: katoenen wattenstaafjes, plastic 
bordjes/bestekken/roerstaafjes/rietjes, voedsel en drankverpakkingen uit piepschuim, plastic ballonstokken

 Artikel 6: doppen en deksels moeten vastzitten aan plastic flessen/ drankverpakkingen 

 Artikel 6: vanaf 2025 moeten PET-flessen voor minstens 25% uit gerecyclede kunststoffen bestaan (30% 
tegen 2030) 

 Artikel 7: markeringen op hygiëneproducten (vochtige doekjes, tampons en maandverbanden), 
tabaksproducten en drinkbekers

 Artikel 8: producenten van bepaalde producten worden verantwoordelijk om kosten te dekken voor het 
zwerfafval van die producten 

 Artikel 9: vanaf 2025 moet minimaal 77% van alle plastic drankflessen tot 3 liter worden ingezameld. In 
2029 moet dit minimum 90% zijn 

 Artikel 10: overheid moet consumenten informatie geven over herbruikbare alternatieven voor plastic 
producten zoals geviseerd door de richtlijn
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II. Aanvullende regelgeving - SUP-richtlijn

II. Aanvullende regelgeving - SUP-richtlijn

 Federaal koninklijk besluit (KB) (24 januari 2022)
https://www.health.belgium.be/nl/news/plastic-wattenstaafjes-en-tafelgerei-verboden-vanaf-24-
januari
▪ Omzetting handelsverbod met onmiddellijke ingang (artikel 5 SUP-richtlijn)

▪ Handelsverbod wegwerpdrinkbekers, met uitzondering van kartonnen drinkbekers met coating 
(artikel 4 SUP-richtlijn), vanaf 17 januari 2023
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 Vlaamse beleidsantwoorden op de SUP-richtlijn: 

▪ Green deal ‘Anders Verpakt’ voor de distributiesector (e-commerce, 
maaltijdboxen, take away/delivery, bulk, loopsystemen met herbruikbare 
verpakkingen)   

▪ Wetgeving cateringmateriaal en drankverpakkingen 
o Art. 5.3.12.1: sinds 2020 is het serveren van drank bij evenementen in eenmalige 

recipiënten verboden, tenzij deze voor 95% ingezameld worden voor recyclage

o Art. 5.3.12.2: sinds 2020 is het serveren van drank voor Vlaamse overheden en lokale 
besturen in hun eigen werking en door hen georganiseerde evenementen verboden. 
Vanaf 1 januari 2022 is dit verbod ook van toepassing op het aanbieden van bereide 
voedingsmiddelen in cateringmateriaal voor eenmalig gebruik.

o Toekomst? Extra maatregelen?
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II. Aanvullende regelgeving - SUP-richtlijn

III. Ondersteuning - voor lokale besturen

Evenementenbegeleiding – 2 jarige begeleiding
▪ Een 2-jarig traject rond het verduurzamen van een evenement in de gemeente
▪ 2.500€ – 10.000€ / jaar afh van het aantal bezoekers
▪ mail naar groenevent@ovam.be

Project halve euro
▪ Proefprojecten rond preventie en hergebruik van verpakkingen, naast ook selectieve 

inzameling van verpakkingen. 
▪ max. 25.000€/jaar per gemeente of max. 50.000€/jaar per intergemeentelijk project

Meer weten? www.ovam.be/subsidies-herbruikbaar-cateringmateriaal

Technische bepalingen voor bestekken en reglementen: www.ovam.be/aan-de-slag-met-de-
wetgeving-cateringmateriaal
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III. Ondersteuning - KWIT-campagne: www.kwitten.be

Filmpjes herbruikbare bekers / eetgerei op evenementen

Affiches rond herbruikbaar cateringmateriaal (waarborgsysteem, sensibiliserend,…)
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IV. Tips op evenementen - waarborgsystemen
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 Cash/cashless: 
▪ Extra bedrag: 1 – 2 euro / recipiënt
▪ Backstage materiaal niet onbewaakt achter laten
▪ Terugbetaling: cash, cashless, via applicatie, via tegoedbon

 Ecocoin
▪ Enkel bij gesloten terrein
▪ voorzie mogelijkheid om tussentijds in te ruilen
▪ Extra inspanningen om laatste recipiënt terug te krijgen

 Beloningssysteem
▪ drankbon
▪ korting
▪ Beleving…
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IV. Tips op evenementen -
communicatie 
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 Voor
▪ Publiek: website, sociale media, ticket,… (+ waarom)
▪ Standhouders: bevraging voor aantallen (via mail), 

fysieke vergadering, waarborgsysteem,…

 Tijdens
▪ Op het terrein: in –en uitgang, bij elke 
bar/eetstand, bij elke vuilnisbak
▪ backstage: naar de standhouders

 Na
▪ Bedanken: hoeveel (aantal/kg) wegwerp is 

uitgespaard, uren opkuis die vermeden zijn, kg 
CO2,…

IV. Tips op evenementen – waar cateringmateriaal 
vinden?
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Verhuur (all-in-one service)

Goodless / Red-Use Wakecup Re-uz

Huren / lenen (occasioneel gebruik) OF Aankopen (enkel frequent gebruik)
▪ Porselein / glas:

o Verhuurbedrijven feesten (verhuur + afwas)
o De kringwinkel (aankoop/verhuur – géén afwas)
o Reguliere winkels keukenmaterialen (aankoop)

▪ Kunststof:
o Gespecialiseerde bedrijven kunststoffen cateringmateriaal aankoop/verhuur):
o Afwassen ter plaatse (manueel/professioneel) / extern (industrieel)
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IV. Tips op evenementen – waar rekening mee houden?

Kosten
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Afwas (deels vergoeden via stukje waarborg)
▪ ter plaatse (manueel/professioneel)
▪ En/of extern (industrieel) – volledige ontzorging

Transport (indien niet ter plaatse afwassen)

Ontbrekende/kapotte materialen (vergoed via waarborg)

Geen aankoop wegwerpverpakkingen meer

Kleinere milieu-impact

Daling afval –en opkuiskosten & uren

Betere bezoekerservaring –en binding: kwalitatievere materialen

Baten

V. Tips op evenementen - voorbeelden

Sfinks Festival:
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Buurtfeest Brugge: Boerenmarkt Kontich:

Kunststoffen recipiënten:
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V. Tips op evenementen - voorbeelden
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Porselein en glas
▪ Amuse Festival Hasselt

Dank voor uw aandacht
Zijn er nog vragen?

Vlaamse overheid

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij

Stationsstraat 110

2800 Mechelen

T 015 284 284

F 015 203 275

www.groenevent.be

groenevent@ovam.be
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