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Wetgeving herbruikbaar 
cateringmateriaal voor dranken 
en bereide voedingsmiddelen

Elizabeth Cazaerck

Maandag 20 juni 2022

 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
 Evenement?

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

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

of restaurant. (tenzij anders bepaald door lokaal bestuur)
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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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https://www.ovam.be/sites/default/files/atoms/files/Leidraad%20voor%20de%20eventorganisator_inzameling%2090%25%20evenementen.docx
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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!!)

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

I. Wetgeving – Evenementen door niet-overheden
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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 toezichthouders: Leidraad vr de handhaver
▪ Beschrijving minimale tot maximale uitvoering
▪ Opbouw: vóór – tijdens - na het evenement
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http://www.ovam.be/sites/default/files/atoms/files/Leidraad%20voor%20de%20handhaver_inzameling%2090%25%20evenementen.docx
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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’ 

o >> ‘Aan de slag’ (tips, leveranciers,…)
o >> ‘Praktijkvoorbeelden wetgeving 

cateringmateriaal’

▪ Pagina ‘Tips voor een duurzaam event’
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II. Aanvullende regelgeving - SUP-richtlijn
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http://www.groenevent.be/
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II. Aanvullende regelgeving - SUP-richtlijn


https://www.health.belgium.be/nl/news/plastic-wattenstaafjes-en-tafelgerei-verboden-vanaf-24-
januari
▪

▪
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▪
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II. Aanvullende regelgeving - SUP-richtlijn
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https://www.health.belgium.be/nl/news/plastic-wattenstaafjes-en-tafelgerei-verboden-vanaf-24-januari


20/06/2022 - Harelbeke

6

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

Advies / vragen / tips / goede of slechte voorbeelden / …
▪ groenevent@ovam.be

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 - algemeen

Advies nodig?

Vragen?

Heb je tips?

Goede of slechte voorbeelden die je wil delen?

=>        groenevent@ovam.be
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mailto:groenevent@ovam.be


20/06/2022 - Harelbeke

7

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

 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 

 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,…
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IV. Tips op evenementen – waar cateringmateriaal 
vinden?

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 – hoeveel bekers nodig?

 Leveranciers:
▪ Laat je adviseren! 

Afwas? Tussentijds ter plekke    vs.   volledige ontzorging externe afwas
▪ Waterleiding? Huur mobiele wasstraat/-machine? Personeel?
▪ Minder vs. Meer bekers nodig 

Piekverbruik? Aantal bars? ….

| 17

Traag event Snel event

Tussentijdse afwas 1 4

Externe afwas 2 à 3 7

Neem hierop extra marge van 10 à 15% !

V. Tips op evenementen - Voorbeelden

Sfinks Festival: Buurtfeest Brugge: Boerenmarkt Kontich:        (CASE)

Kunststoffen recipiënten:
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V. Tips op evenementen - Voorbeelden
Porselein en glas

▪ Amuse Festival Hasselt   (CASE)
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VI. Uitvoering in de praktijk – case 1

▪ type evenement: foodtruckfestival

▪ duur: 1 dag in september
▪ aantal bezoekers: 5.000

▪ Aantal standen: 15
▪ aantal cateringmateriaal: na rondvraag 

standhouders 1/3 gehuurd:
o 1.000 dessertborden, 500 ondertassen, 300 

(soep)kommetjes

o 200 koffietassen

o 1.200 vorken, 300 messen, 600 koffielepeltjes 

▪ waarborg: geen (porselein, glas en inox 
bestek)

▪ Verliespercentage: geen servies op het 
terrein of in de vuilnisbakken

▪ totaal afval: 800L rest, 60L PMD
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Amuse Festival Hasselt:

© Boumediene Belbachir
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VI. Uitvoering in de praktijk – case 1

Stockage: grote schuur midden van het terrein

Afwas: 9 vrijwilligers, spoelbakken, en professionele vaatwasmachine

Bevoorrading: door standhouders zelf aan het afwaspunt
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© Boumediene Belbachir

VI. Uitvoering in de praktijk 
- case 1

 Inzameling: 7 afval –en afwaspunten op het terrein

Kosten: 
▪ 150 euro huur servies en bestek
▪ Huur vaatwasmachine, spoelbakken, bolderkarren
▪ Vrijwilligers vaatwas
▪ 1-malig: vormgeving en realisatie inzamelpunten

Baten:
▪ Lagere afvalverwerkingskosten
▪ Geen kosten opruim terrein
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voordelen: 
▪ Minder afval, PMD enkel wat bezoekers 

meebrachten
▪ Amper opruimtijd
▪ Geen verschil in omzet

 tips: 
▪ Voorzie voldoende vrijwilligers voor de afwas
▪ Huur 2 professionele vaatwasmachines
▪ Maak de inzamelpunten op tijd leeg © Boumediene Belbachir

VI. Uitvoering in de praktijk
- case 2

▪ type evenement: markt
▪ duur: 1 dag
▪ aantal bezoekers: 1.000
▪ cateringmateriaal gehuurd: (na bevraging 

standhouders)
o Leverancier 1: 3.500 bekers

o Leverancier 2: 980 borden, 180 kommetjes
o Opnieuw & Co: 2.800 stuks bestek

▪ waarborg: 2 euro/stuk (behalve bestek)
▪ verliespercentage: alles teruggebracht

▪ totaal afval: 30L restafval
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Eco –en boerenmarkt Kontich:
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VI. Uitvoering in de praktijk
- case 2

▪ stockage: dépôt naast de markt
▪ bevoorrading: geen extra voorraad nodig
▪ afwas: 

o Bestek zelf afwassen
o Cateringmateriaal in industriële wasstraat leverancier

▪ Ecoteam:
o 7 vrijwilligers, shift van 6 uur

o Te weinig werk (amper opruimwerk)

▪ Kosten:
o Bestek: 0,10 euro/stuk

o Bekers: 0,10 – 0,20 euro/stuk incl. reiniging

o Cateringmateriaal: 0,25 euro/stuk incl. reiniging
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VI. Uitvoering in de praktijk
- case 2

▪ Afspraken standhouders:
o Ophaling cateringmateriaal op vast tijdstip 

voor de markt
o Contract borgstelling laten tekenen bij 

ophaling cateringmateriaal
o Terugbrengen cateringmateriaal op vast 

tijdstip na de markt
o Telling door medewerkers aan het dépôt
o Afrekening achteraf
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III. Uitvoering in de praktijk
- case
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Eco –en boerenmarkt Kontich:

VI. Uitvoering in de praktijk
- case 2

▪ Baten:

o Afval daalt drastisch

o Opruimuren dalen enorm

o Materialen zijn kwalitatiever

o Ontzorging verhuurfirma’s vermindert de werklast

▪ Tips:
o Begin op tijd

o Betrek standhouders, maak duidelijke afspraken en check of 
ze nageleefd worden

o Organiseer een waarborgsysteem

o Vergrendel de stockage

o Voorzie voldoende medewerkers voor de terugname en 
telling van materialen, of beter laat de handelaars zelf tellen

o Voorzie communicatiemateriaal aan elke stand

Eco –en boerenmarkt Kontich:
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VI. Uitvoering in de praktijk - case nr. 1.586.539 ?

 Groenevent.be -> praktijkvoorbeelden wetgeving
cateringmateriaal

 YOU’RE NOT ALONE!

▪ Events met herbruikbare bekers en/of herbruikbaar eetgerei

o Gentse Feesten
o Ros Beiaard
o Paradise City
o Boomtown
o Sfinks
o Bollekensfeesten
o ZVA
o Horst Festival
o Genk On Stage
o WE CAN DANCE
o Student Kick Off Gent
o OLT Rivierenhof

o Walden Festival
o Manifiesta
o Gladiolen
o Ubuntu Festival
o Voodoo Village
o TRAX Festival
o Rock Herk
o Rock Ternat
o Kookeet Brugge
o …

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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https://ovam.vlaanderen.be/praktijkvoorbeelden-wetgeving-cateringmateriaal

