Een pintje tappen of frisdrank schenken? Géén wegwerpbekers meer toegelaten!
Sinds 1 januari 2020 mag er op evenementen géén drank in ‘recipiënten voor eenmalig gebruik’
(wegwerpbekers bijvoorbeeld) worden geschonken.
Er is dus ‘herbruikbaar’ materiaal nodig, tenzij de eventorganisator een systeem voorziet dat
garandeert dat minstens 95% van de eenmalige verpakkingen gescheiden wordt ingezameld voor
recyclage. En dat is dus niet zo evident om in de praktijk te organiseren…
Daarom kunnen herbruikbare bekers dus helpen om op evenementen drank te serveren op een
milieuvriendelijke en duurzame manier.
Organisatoren kunnen herbruikbare bekers kopen, huren of gratis gebruiken. Je gemeente helpt
hierbij.
Voor kleine hoeveelheden kunnen organisatoren terecht bij het gemeentebestuur, dat over
herbruikbare bekers beschikt die kunnen worden ingezet op kleinere evenementen. De meeste
gemeenten rekenen hiervoor geen bijdrage aan, maar vragen wel dat de bekers netjes gewassen
worden teruggebracht. Contacteer de milieu-, afval- of evenementendienst van je gemeente of stad.
Voor grotere hoeveelheden kunnen organisatoren bekers ‘huren’. De verhuurfirma brengt gereinigde
bekers naar de evenementenlocatie en haalt nadien het materiaal terug op. De organisator betaalt
een huurprijs per beker, evenals een transportprijs.
IVM beschikt over een aanzienlijk aantal herbruikbare bekers, in te zetten op grotere evenementen.
Vroeger konden die bekers afgehaald worden in Eeklo, Deinze of Merelbeke. Dat is nu gewijzigd.
IVM heeft de firma Goodless (Deinze) gevraagd de bekers te reinigen en de gereinigde bekers ter
beschikking te stellen van organisatoren die het materiaal bij Goodless tegen betaling kunnen
‘reserveren’. De organisator betaalt aan Goodless de huurprijs per beker (€ 0,07/stuk), evenals een
deel van de transportkosten (€ 50 per enkele rit; de rest van de kosten legt IVM bij). Organisatoren
kunnen evenwel ook het materiaal zelf afhalen bij Goodless en zo transportkosten uitsparen.
Hoe praktisch een grote hoeveelheden herbruikbare bekers aanvragen bij Goodless aanvragen?
Bekers aanvragen kan via hello@goodless.be.

