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Brussel, woensdag 17 juli 2019 

 

Onderwerp: Nieuwe wetgeving cateringmateriaal: ook van toepassing op jouw 

voetbalclub!  

 

Binnenkort gelden nieuwe regels voor het gebruik van cateringmateriaal. Lees hieronder 

wat er verandert voor jouw voetbalclub. 

 

Vanaf 2020 zal het op alle evenementen verboden zijn om drank te serveren 

in wegwerpbekertjes, blikjes of petflesjes. Frisdrank zal je moeten aankopen in glazen 

retourflessen of tappen via een postmixsysteem en aan de consument serveren in 

herbruikbare bekers. Hetzelfde geldt voor bieren: enkel nog uit vaten of glazen 

retourflessen en schenken in herbruikbare bekers. 

 

Voor niet-overheden (zoals een voetbalclub) bestaat er nog een uitzondering:  

 

Kiest jouw voetbalclub er toch voor om wegwerprecipiënten aan te bieden, dan moet hij 

die materialenstroom voor 90 procent (en vanaf 2022 voor 95 procent) opnieuw 

inzamelen – de bewijslast ligt bij de organisator. Jarenlange ervaring en projecten 

hebben aangetoond dat sorteerbakken niet helpen. Inzameling kan bijvoorbeeld wel 

slagen door te werken met een retoursysteem om de stroom zuiver terug te krijgen. 

 

Wat zijn evenementen? 

Evenementen zijn periodieke of eenmalige gebeurtenissen op het gebied van kunst, 

cultuur, sport, feesten, kermis… De gebeurtenissen worden publiek aangekondigd, gaan 

op een welbepaald tijdstip door, zijn tijdelijk en iedereen is er welkom, al of niet tegen 

betaling. Het maakt niet uit of het op publiek of privaat terrein doorgaat, in een open of 

afgesloten ruimte. Voorbeelden zijn kermissen, braderijen, (muziek)festivals, stad-, 

gemeente-, dorps- of wijkfeesten, markten, sportmanifestaties, fuiven van 

jeugdbewegingen. Ook evenementen op plaatsen die ingericht zijn om evenementen te 

hosten, vallen hieronder, zoals sportstadions, concerthallen en cultuurcentra. 

Bijvoorbeeld, sportwedstrijden met publiek georganiseerd in een stadion, vallen ook 

onder deze regels. 

 

OVAM bracht meer informatie en een praktische handleiding rond retoursystemen samen 

op de website van de Groene Vent.  

 

 

 

 

 

 

https://www.ovam.be/degroenevent
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Evenementen georganiseerd door overheden 

Voor de lokale besturen gelden specifieke (strengere) regels. Werk je mee aan een event 

van de sportdienst van je gemeente, dan zullen deze regels van toepassing zijn. Meer 

info vind je op de website van OVAM. Bij vragen kan je terecht bij info@ovam.be (015 

284 284).  

 

 
 

Vriendelijke groeten, 

Voetbal Vlaanderen  
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