
HERBRUIKBARE BEKERS



Vanaf 2020 is het helemaal verboden nog
wegwerpbekers bekers te gebruiken?  



Als we alles in blikjes en PETflesjes aanbieden
zijn we ook in regel, we gebruiken dan immers
geen wegwerpbekers?   

• In het decreet staat het volgende:

“Art. 5.3.12.1. Het serveren van drank in 
drankverpakkingen voor eenmalig gebruik bij 
evenementen is verboden, tenzij de eventorganisator een 
systeem voorziet dat garandeert dat minstens 95% van de 
eenmalige drankverpakkingen gescheiden wordt 
ingezameld voor recyclage. 
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Fuif = ‘snel’ evenement met hoog drankverbruik

• Gemiddeld 5 consumpties op de hele avond

→Afwas nadien: voorzie 5 bekers per persoon

→Afwas op de moment zelf: voorzie 2,5 bekers per 
persoon



Fuif = ‘snel’ evenement met hoog drankverbruik

HTTPS://WWW.GOODLESS.BE/GOODLESS-PRODUCTS/

• KLJ (en Groene Kring) gaat, partnerschap aan met Goodless (durapack)

• 15.000 gratis KLJ-bekers 

• Je betaalt steeds een afwaskost van €0,05/beker

• Je betaalt eventueel een transportkost (ophalen is gratis)

• Er staat op de website voorbehouden voor KLJ-leden, maar ook Groene Kring mag 
hier gebruik van maken. 

GA NAAR WEBSITE EN VERMELDEN: KLJ EN GROENE KRING VZW

https://www.goodless.be/goodless-products/


Vraag en antwoord☺

• Waar vind ik de onderzoeken verwezen?→
https://www.ovam.be/documenten-duurzame-evenementen

• Hoe hoog zullen de boetes zijn? → Het zullen gasboetes zijn, hoe hoog de 
boete wordt is nog niet duidelijk. 

• Wie zal de controles doen? → de politie (dus geen aparte controle-
instantie)

• Kan er controle komen van het FAVV op propere bekers? → neen, 
evenementen van jeugdbewegingen zijn hiervoor vrijgesteld.

• Worden bakjes voor te eten ook verboden? → voorlopig niet.

https://www.ovam.be/documenten-duurzame-evenementen
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