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Afval - afvalpreventie

Catering

» Gebruik duurzaam materiaal, vermijd wegwerp

› vb: snacks in eetbare verpakkingen

› vb: drank in glas of herbruikbaar plastic

› vb: herbruikbare drankjetons

› opgelet: recycleerbaar ≠ wordt gerecycleerd

composteerbaar ≠ wordt gecomposteerd

» Koop in grote verpakkingen, geen individuele

» Neem iets mee om overschotten voedsel te verdelen onder 
medewerkers



Afval - afvalpreventie
Promo en decoratie

» Vermijd zwerfvuilgevoelige voorwerpen zoals flyers en gadgets

» Bij drukwerk: geen te grote oplage, grootte beperken, 
milieuvriendelijk, gericht verspreiden,… 

» Werk zoveel mogelijk digitaal

» Beperkt sponsorgadgets

» Let op bij decoratie zaal

› vb: tafelbekleding

› vb: wegwerp als balonnen of theelichtjes vermijden

› vb: gebruik gerecycleerd materiaal

» Kringloopwinkel kan oplossing/inspiratie bieden



Afval - sorteren

» Plaats voldoende afvalcontainers, maar die tijdig leeg

te ontlenen bij Mirom Menen 

» Tussentijds opruimen zwerfvuil (nodigt minder uit)

» Zorg voor degelijke verzamelplaats

» Afspraken met medewerkers en externe catering/schoonmaak!



Nieuw aanbod 
afvalrecipiënten

» Vanaf 01/01/2020: Mirom Menen en Mirom Roeselare afzonderlijke 
werking
=> sommige dienstverlening wordt overgenomen, o.a. 
herbruikbare bekers & evenementencontainer/afvalrecipiënten

» Aanbod 2 evenementencontainer en losse rolcontainers
+ beachvlaggen

» Doelstelling: selectieve inzameling 
(verplicht) en communicatie 
op evenementen



Evenementencontainer

» Maximaal 32 rolcontainers van 120 l 
(restafval € 3,85 of PMD € 0,15, verplicht met zakken, bijkomende 
rollen zakken verkrijgbaar)

» Voor papier en karton maximaal 2 grote boxen (gratis)

» Maximaal 2 glasrolcontainers (gratis)

» leveringsplaats bereikbaar via openbare weg, verharde ondergrond, 
foto te bezorgen, contactpersoon aanwezig of bereikbaar

» Levering weekdagen tussen 8-16u

» Kostprijs: € 70 transport + prijs per container

» Eventuele (extra) lege container



Losse rolcontainers

» Tussen 4 en 32 rolcontainers van 120 l 
(restafval € 3,85 of PMD € 0,15)

» Boxen papier & karton, glasrolcontainers (gratis)

» Voorkeur zelf op te halen bij Mirom Menen

» Transport mogelijk: € 70 + € 4 manipulatiekost/container

Algemeen: 

» ook max. 5 dagen, tenzij gemotiveerd afwijken

» Facturatie achteraf



Nieuwe wetgeving 
cateringmateriaal



Wetgeving organisatoren

» Vanaf 1 januari 2020 is het serveren van drank in recipiënten voor 
eenmalig gebruik bij evenementen verboden, tenzij de 
eventorganisator een systeem voorziet dat garandeert dat minstens 
90% van de eenmalige verpakkingen gescheiden wordt ingezameld 
voor recyclage.

» Vanaf 1 januari 2022 is het serveren van drank in recipiënten voor 
eenmalig gebruik bij evenementen verboden, tenzij de 
eventorganisator een systeem voorziet dat garandeert dat minstens 
95% van de eenmalige verpakkingen gescheiden wordt ingezameld 
voor recyclage.



Wetgeving overheid

» Vanaf 1 januari 2020 is het voor Vlaamse overheden en lokale 
besturen in hun eigen werking en door hen georganiseerde 
evenementen verboden drank te serveren in recipiënten voor 
eenmalig gebruik.

=> Geen afwijkingsmogelijkheid

» Vanaf 1 januari 2022 is dit verbod ook van toepassing op het 
aanbieden van bereide voedingsmiddelen in cateringmateriaal 
voor eenmalig gebruik. (Bestek, rietjes, roerstaafjes…)



Wetgeving samengevat

Hoe te controleren?: moeilijk, nog geen duidelijkheid over methodiek



Doelstelling: hergebruik

» Doel Vlaams beleid – gemeente Wevelgem: herbruikbare beker 
(HBB) wordt de norm

» Grootste uitdaging: afwas/hygiëne

» Markt volop in evolutie: aanbod van brouwers, firma’s die bekers 
ontlenen & afwassen,…

» Nieuw aanbod HBB via afvalintercommunale Mirom Menen



Waarom HBB?

Algemeen:

» Afvalpreventie, vermijden wegwerpplastic

» Milieu-impact HBB kleiner dan wegwerpbeker

» Zwerfvuilproblematiek

Voordelen voor organisator: 

» Tijdswinst bij opruimen

» Imago



Nieuw aanbod Mirom HBB

» 20.000 stuks beschikbaar, aanvulling Wevelgem 10.000 (25 cl): 
alle ontleningen via Mirom

» Bakken per 240 stuks

» Max. 5 dagen ontlenen

» Worden na ontlening afgewassen ifv hygiëne => vuil aanleveren

» Kostprijs: 

›enkel afwaskost = € 0,1/beker

›Verloren bekers: € 0,3/beker (bak: € 15)

›Te laat terugbrengen: € 0,1/beker/dag

›Geen waarborg vooraf



Nieuw aanbod Mirom HBB

» Aanvraag via website Mirom min. 2 weken vooraf => (voorlopig?) 
afzonderlijk van O-formulier

» Afhalen bij Mirom Menen, Industrielaan 30, weekdagen 8 – 12u

» Zoveel mogelijk alle vragen inwilligen, maar niet gegarandeerd in 
drukke periodes (bvb. EK), dan: eerst komt, eerst maalt

» 2020 testjaar: inspanningen belangrijk



Geen waarborg

Redenen:

» Waarborgtoerisme vermijden 

(anders: nadeel voor vereniging die hoogste waarborg vraagt –
uniform systeem moeilijk in de praktijk)

» Traktaties niet ontmoedigen (omzetverlies)

» HBB wordt nieuwe normaal, bezoekers zullen dit gewoon worden

» Ook voordeel: logistiek eenvoudiger

=> Belang van ‘controleerbaarheid’ evenemententerrein



Andere ondersteuning

» Mirom: hulpmiddelen voor inzamelen bekers

» Gemeente: industriële afwasmachines voor culturele infrastructuur 
voorzien in meerjarenplan. In Stekke al aanwezig, bedoeling in 
2020 overige gebouwen. Concreet: 30-tal bekers in 1 min 
afwassen, drogen niet mogelijk. 

» Afwasstraat (mobiel) voorlopig niet: niet overal toepasbaar



Hoeveel bekers?

» Keuze vereniging: 

›Bekers éénmalig gebruiken: kostprijs hoger, minder werk

›Spoelen tussendoor (cfr. café): meer werk, kostprijs lager, 
verantwoordelijkheid voor respecteren hygiëne/voedselveiligheid

» Aantal, afhankelijk of je al dan niet tussendoor spoelt

›Voetbal: 1-1,5 beker/persoon

›Gratis event: 5 bekers/persoon

›Festivals: 7-8 bekers/persoon

›Fuif: 4-5 bekers/persoon



Aanpassen regels

2020 overgangsjaar: wetgeving (uiteraard) respecteren

Bedoeling om vanaf 2021 verplichting HBB op te nemen:

» Gebruikersreglement culturele infrastructuur (incl. 
evenementenweide park, Dwarsschuur,…)

» Voorwaarde bij toelating evenementen op openbaar domein

» Convenanten





Mobiliteit

» Moedig vervoer met fiets of openbaar vervoer aan

(vermelden op uitnodiging)

» Zorg voor voldoende fietsenstallingen

» Aandachtspunt: toegankelijkheid voor evenementen



Energie

» Probeer aan te sluiten op vast net, vermijd generatoren

› aanvraag elektriciteitskasten mogelijk via O-formulier

» Verlichting: gebruik LED waar mogelijk

» Verwarming: vermijd warmtestralers

» Vermijd energieverslindende animatie (vb springkasteel)

› alternatieven, vb volksspelen (sportdienst), knutselen met 
recupmateriaal

» Aandachtspunt: opnieuw: afspraken met externen



Catering

» Bekijk of fairtrade / biologisch / lokaal haalbaar is

› overzicht fairtrade: www.fairtradegemeenten.be/wevelgem

› lokaal: 
https://issuu.com/wevelgem8560/docs/folder_thuisverkoop_lokale_producte

» Verminder vleesconsumptie

» Hou rekening met seizoensgroenten/fruit

» Vermijd overschotten: werk met kleine of grote portie

» Bied (gratis) kraantjeswater aan of maak limonades met siropen

» Maak er ook reclame voor als je duurzame producten hebt

http://www.fairtradegemeenten.be/wevelgem
https://issuu.com/wevelgem8560/docs/folder_thuisverkoop_lokale_producte


Natuur
» Bij openlucht: draag zorg voor natuur en bescherm het terrein 

tegen activiteiten van bezoekers of bij opbouw/afbraak

› vb: gebruik rijplaten

› vb: houten vloeren of matten waar veel mensen langskomen

› vb: natuurzones afsluiten met nadars/herassen

› vb: zorg dat bezoekers niet door beplanting lopen

» Draag zorg voor bomen

› vb: geen signalisatie/promo bevestigen

› vb: geen zwaar materiaal onder boomkruinen plaatsen

› vb: niet zelf snoeien

» Ruim achteraf grondig op

» Hou rekening met broedperiode



Schoonmaak/water

» Gebruik regenwater waar mogelijk

» Gebruik milieuvriendelijke/afbreekbare producten



Geluid 

» Respecteer de opgelegde geluidsnormen
› info: https://omgeving.vlaanderen.be/geluidsnormen-voor-muziekactiviteiten

» Bied bezoekers en medewerkers gratis oordopjes aan (soms 
verplicht)

» Hou rekening met de buren: communicatie - contactpersoon

https://omgeving.vlaanderen.be/geluidsnormen-voor-muziekactiviteiten


Tot slot

https://youtu.be/b1dHjl8enGo

https://youtu.be/b1dHjl8enGo

