
Afvalarme evenementen
Dat zien we wel kwitten.



• Kwit-ni waarom? 

• Start-to-Kwit

• We willen jullie Kwit-ni hoe hard 

helpen

• Toch nog wat afval? 

• Een peukje minder

• The green-sky is the limit



• Vlarema (2020, verstrenging 2022): verbod op het gebruik van 

wegwerpbekers + verbod voor overheden op het aanbieden van bereide 

voedingsmiddelen in cateringmateriaal voor éénmalig gebruik.

• Europese SUP-richtlijn 2021 verplicht de lidstaten om het gebruik van het 

aantal wegwerpbekers significant naar beneden te halen.

• KB januari 2022 verbiedt verschillende plastic producten voor 

eenmalig gebruik, waaronder bestek, borden en rietjes.

• Vanaf 2023 verbod op verkoop plastic wegwerpbekers.

Kwit-ni waarom? 
Wie wat  waarom?

Wetgeving

Maar doe het ook voor jezelf, voor het milieu en voor de portemonnee





Tot 1.500 bekers
Ontleen de bekers van IDM, al dan niet met vaatwas

Meer dan 1.500 bekers of laten afwassen?
Bestel je bekers via de raamovereenkomst van IDM

Start-to-kwit
Hoe wat  wanneer

Zelf afwassen
Reken op 2 à 3 bekers/bezoeker

• Gratis te ontlenen mits waarborg
• Per box van 500 (max. 1.500 per evenement)
• Waarborg: 25 €/bak
• Zelf afhalen en terugbrengen tijdens de 

kantooruren (laattijdig terug: 0,02 €/beker)
• gereinigd en gedroogd en netjes opgeborgen
• bij schade of verlies: 0,50 EUR/beker

• 250 EUR/borg, zelf afhalen en terugbrengen 
(laattijdig terug: 25 €/dag)

• Doorlooptijd 1,5 min voor 40 bekers
• Vaatwastabs: 2,5 € voor 10/15 wasbeurten

Gebruik van de vaatwas

Industrieel afwassen
Reken op 5 à 7 bekers/bezoeker
Heb je spoelmogeliijkheden? Bestel dan de zachte borstels 
mee, zo kan je het aantal bekers beperken en tussentijds zelf 
spoelen. Eindafwas gebeurt altijd door Goodless.

• Samenwerking met de firma Goodless
• Bekers bestellen via: 

www.idm.be/herbruikbarebekers
• Bekers voor alle type dranken, in alle maten en 

vormen: bier, frisdrank, wijn, cava, sterke bieren, 
cocktails of warme dranken.

• Je betaalt enkel de afwaskost voor de gebruikte 
bekers, per type beker kan dit een andere prijs zijn.

• Je kan de bekers laten leveren en terug ophalen 
(53 €) of gratis zelf afhalen (Deinze).

*Wanneer drinkglazen voor jouw event toegelaten zijn, kan dit uiteraard ook.

>>> Beide opties tijdig bestellen (min. 2 weken voor het event) 

www.idm.be/herbruikbarebekers

http://www.idm.be/herbruikbarebekers
http://www.idm.be/herbruikbarebekers




Een waarborgsysteem
Weinig of geen uitval, je kosten gedekt

Een ander inzamelsysteem
Maak geen wegwerpbeker van je herbruikbare beker
Een waarborgsysteem is sowieso aan te bevelen.

Doe je dit niet, zorg dan dat je een andere manier hebt om ervoor te 

zorgen dat de bekers terugkomen en niet op de grond of in de vuilnisbak 

belanden.

Je kan inzamelcontainers ontlenen bij IDM en ook banners om een 

inzamelpunt aan te duiden.

Roulatiesysteem
Waarborg  Ecoco in Inzamelpunt  Inzamelconta iner

Een waarborgsysteem is sowieso aan te raden!

• Het eerste jaar extra werk om te implementeren, 

maar daarna loont het

• Diverse opties: 

• Waarborg 1 op 1 > 1 € borg en 1 € terug

• 1 € extra inkomprijs en een beker bij het 

binnenkomen 

• Waarborg deels als Ecofee: 1 € borg, 0,50 

€ terug > systeem betaalt zichzelf





> Standpunt Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen & Sciensano

• Basishygiëne is de norm

• Machinaal of handmatig: beiden kunnen

• Houd de temperatuur van het afwaswater zo hoog mogelijk:
dit is de maximale temperatuur die nog draaglijk is voor de handen

• Ververs het afwaswater geregeld, gebruik (ecologisch) detergenten voor voeding

• Zorg er zeker voor dat de bekers en de opbergbakken droog zijn.

Mocht je je dit afvragen:

Neen hoor, gewoon correct afwassen.

Gooi t  Corona roet  in  de  beker?  

Lijkt het afwassen een te zware klus voor jouw organisatie?
Kies dan voor de raamovereenkomst en laat voordelig afwassen.



• 3 weken op voorhand aan te vragen via www.idm.be/e-loket

• Containers voor verschillende fracties: restafval – GFT – glas – papier en 

karton – PMD – plastic drankdoppen – kurk

• Verschillende volumes beschikbaar

• Al dan niet in een afvalpunt-frame om de aandacht te trekken

Toch nog wat afval?
Vergeet  je  conta iners  n iet  te  beste l len

Voor alle evenementen met een publiek karakter

 Restafval betalend, gesorteerd afval gratis  

 levering gratis tot 3.000 l 
> 3.000 l en per 5.000 l = 60 EUR transportkost



• Ontleen gratis de stemasbak van IDM, www.idm.be/evenementen

• Voorzie zelf genoeg asbakken waar gerookt wordt

• Verkoop zakasbakjes op je event

• 1 €/stuk (per 50 aan te vragen bij IDM, nadien af te rekenen)

• Maak je bezoekers er attent op

Een peukje minder
En a l  zeker  geen  peuk jes  op  de  grond

Stemmen met de peuk



Gemeentelijke organisaties gaan 

verplicht ook over op herbruikbaar 

cateringmateriaal voor bereid 

voedsel. 

Maar elk evenement kan deze 

keuze maken.

Ontlenen kan ook via de firma 

Goodless aan goedkopere tarieven.

Volledig afvalarm?



• Al gedacht aan faire trade en veggie voor je catering?
• Eetbare verpakkingen, fingerfood, win-win.
• Voedseloverschotten, doen we niet aan mee.
• Upcycling: creatief, mooi en eco, bv. een paletten-terras.
• Iets nodig? Denk aan de kringwinkel.
• En er is meer dan afval alleen: denk ook aan mobiliteit, energie, water en 

ruimte: www.groeneventscan.be

Eco als visitekaartje?
De green-sky i s  the l imi t

Zet je event op de kaart met een groene stempel

http://www.groeneventscan.be/


Shoot!

Nog iets dat je niet kwit? 

www.idm.be/evenementen
afvalpreventie@idm.be - T. 09 340 51 71 

http://www.idm.be/evenementen
mailto:afvalpreventie@idm.be
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