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1 WETGEVING, DEFINITIES & VOORBEELDEN BEGRIPPEN
1.1 WETGEVING
Artikel 5.3.12.1. Vlarema:
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
recipiënten 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
recipiënten gescheiden wordt ingezameld voor recyclage.
Artikel 5.3.12.2. Vlarema:
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. Vanaf 1
januari 2022 is dit verbod ook van toepassing op het aanbieden van bereide voedingsmiddelen in
cateringmateriaal voor eenmalig gebruik.
Artikel 5.3.12.3. Vlarema:
De minister kan uitzonderingen voorzien op artikel 5.3.12.1 en 5.3.12.2 als het verbod in kwestie voor
bepaalde types cateringmateriaal in bepaalde toepassingen niet zal leiden tot milieuwinst.

1.2 DEFINITIES
Artikel 1.2.1 §6 Vlarema:
“§ 6. Voor de toepassing van onderafdeling 5.3.11 en 5.3.12 van hoofdstuk 5 wordt verstaan onder:
1° cateringmateriaal: alles wat gebruikt wordt voor het aanbieden en het nuttigen van etenswaren en drank,
met uitsluiting van voorverpakte dranken of etenswaren;
2° bereide voedingsmiddelen: voedingsmiddelen die ter plaatse worden klaargemaakt, samengesteld,
geschikt, opgewarmd, geregenereerd of ontdooid; “
Toelichting in het Belgisch Staatsblad van vrijdag 7 juni 20191:
“De bereide voedingsmiddelen zijn voedingsmiddelen die ter plaatse worden klaargemaakt, samengesteld,
geschikt, opgewarmd, geregenereerd of ontdooid, of voedingsmiddelen die daarmee vergelijkbaar zijn, maar
in een centrale locatie zijn bereid, zoals broodjes, wraps, slaatjes,... Dit is een gekend begrip in het kader van
de voedselveiligheid. Voorverpakte etenswaren, zoals een chocoladereep, een zakje chips, een ijsje,... vallen
hier niet onder.”

1

Bron: http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2019/06/07_1.pdf#Page24
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1.3 VOORBEELDEN VAN BEGRIPPEN DIE MET DE WETGEVING BEDOELD
WORDEN
Dit is een niet-exhaustieve lijst om de gebruikers van de wetgeving inzicht te geven in welke types
cateringmateriaal en voedingsmiddelen er met de wetgeving bedoeld worden:
Voorbeelden wetgeving drank (Vlarema 5.3.12.1 en 5.3.12.2):
Eenmalige recipiënten voor
drank

Wetgeving van toepassing

Wetgeving niet van toepassing

-

eenmalige beker
eenmalig glas

Drankautomaten met voorverpakte
dranken zijn uitgezonderd van de

-

eenmalig flesje
drankkarton
blik
melkcup
eenmalige koffiefilter op een
individuele tas

wetgeving. Verkoopautomaten mogen
nog drank in een eenmalige verpakking
aanbieden op voorwaarde dat de nodige
maatregelen genomen zijn om
gescheiden inzameling van pmd te
garanderen. Zie 3.2 voor meer uitleg.

-

eenmalig lepeltje
eenmalig roerstaafje
eenmalig rietje
…

Voorbeelden wetgeving bereide voedingsmiddelen (Vlarema 5.3.12.2):
Bereide voedingsmiddelen
(= bereid of samengesteld ter
plaatse of daarmee
vergelijkbaar op een centrale
locatie)

Wetgeving van toepassing

Wetgeving niet van toepassing

(afhaal)maaltijden:
pasta
slaatjes
verpakte sandwiches uit oa
supermarkt, broodjeszaak,…
wraps

Voorverpakte etenswaren die niet bereid
of samengesteld zijn ter plaatse of
daarmee vergelijkbare voorverpakte
voedingsmiddelen:
koekjes
snoep

-

-

soep
bereide schotel
sushi
…

chips
...

fastfood:
hamburgers
-

frieten
pizza
…

snacks:
portie kaas
opgewarmde tortillachips
-
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tapas
…
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Eenmalig cateringmateriaal
voor bereide
voedingsmiddelen

-

eenmalig bestek
eenmalig bordje
eenmalig schaaltje
eenmalig kommetje

-

eenmalige beker
frietbakje
hamburgerdoosje
pastabeker
aluminiumfolie, vershoudfolie
…

-

een servet of een stukje keukenrol
met de bedoeling om de mond en
vingers af te vegen

2 EVENEMENTEN
2.1 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, kerstmarkten,
jaarmarkten, (muziek)festivals, stad-, gemeente-, dorps- of wijkfeesten, sportmanifestaties en 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. Daarbij moet ook rekening gehouden worden dat
bij evenementen in een open ruimte het niet eenvoudig zal zijn om de selectieve inzameling te organiseren
omdat drankrecipiënten ook veelvuldig van buiten het evenement kunnen meegebracht worden.
Activiteiten met een permanent karakter zoals pretparken, dierentuinen, terrassen verbonden aan een café of
restaurant, markten2 die op vaste en geregelde tijdstippen tijdens het hele jaar doorgaan, vallen niet onder de
categorie “evenement”. De reguliere werking van een zwembad, sporthal, recreatiedomein e.d. valt ook niet
onder de definitie van een evenement. Enkel als er speciale gebeurtenissen en activiteiten in doorgaan, zoals
een optreden of een wedstrijd of competitiematch waar publiek wordt voor uitgenodigd, en die een tijdelijk
karakter hebben, moet het geheel worden beschouwd als een evenement.
Voor deze activiteiten geldt net zoals bij evenementen de sorteerplicht. Alle pmd-afval moet gescheiden
worden ingezameld voor recyclage.

2

Markten met een terugkerend karakter, die op vaste en geregelde tijdstippen tijdens het hele jaar doorgaan, beschouwen we niet als een evenement. Voorbeelden zijn de
wekelijkse of maandelijkse markten. Deze markten zijn eerder functioneel en gericht op de verkoop van goederen en etenswaren die thuis worden geconsumeerd. Er worden
beduidend minder dranken aangeboden voor onmiddellijke consumptie.
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2.2 WIE IS DE EVENTORGANISATOR?
De eventorganisator is degene die het event organiseert. Bijvoorbeeld, in geval van een evenement dat in de
openbare ruimte plaatsvindt, is degene die de aanvraag indient de eventorganisator. Het is aan de
eventorganisator om ervoor te zorgen dat de nodige afspraken zijn gemaakt met alle aanbieders van dranken
die binnen een afgebakende evenementenzone zitten. De eventorganisator is de eindverantwoordelijke voor
de naleving van bovenstaande regels over bekers, drankverpakkingen en eetgerei.

2.3 EVENEMENTEN, NIET GEORGANISEERD DOOR DE OVERHEID
Vanaf 1 januari 2020 is het op alle evenementen verboden om dranken te serveren in wegwerpbekertjes of
eenmalige drankverpakkingen, zoals blikjes, drankkartons, petflesjes of niet-herbruikbare glazen flessen. Dit
betekent dat op een evenement degene die de drank consumeert, deze drank niet mag aangeboden krijgen in
één van deze recipiënten. Het is wel toegelaten dat degene die de drank uitschenkt (bv. aan de toog), gebruik
maakt van eenmalige drankverpakkingen op voorwaarde dat deze drankverpakkingen volledig apart
ingezameld worden (conform de wettelijke sorteerregels) om te recycleren. Bijvoorbeeld, een drank uit een
eenmalige verpakking (pet, glas, brik, blik…) inschenken in een herbruikbare beker mag, de drank meegeven in
een eenmalige drankverpakking of wegwerpbeker mag niet. Zo garanderen we dat eenmalige
drankverpakkingen correct worden ingezameld voor recyclage en niet achteraf in het restafval belanden of als
zwerfvuil achterblijven. De eventorganisator neemt ook de nodige maatregelen om herbruikbare recipiënten
(bekers, glazen…) terug in te zamelen voor hergebruik zodat hun retour verzekerd is.
Op bovenstaande algemene regel is een uitzondering. Als de eventorganisator kan garanderen dat
wegwerpbekers of eenmalige drankverpakkingen voor minstens 90% (vanaf 2022 95%) gescheiden worden
ingezameld om achteraf te recycleren, mogen deze wel aangeboden worden. Jarenlange ervaring en projecten
hebben aangetoond dat dit NIET enkel werkt door frontstage sorteerbakken te plaatsen, maar wel door
aanvullende maatregelen te nemen, zoals werken met een waarborg of extra sensibilisering van de bezoekers.
De eventorganisator moet kunnen aantonen dat de doelstelling gehaald wordt. Deze 90/95% mag uitgedrukt
worden in gewicht (gewicht van lege verpakkingen ingezameld in verhouding tot gewicht van de aangeboden
verpakkingen) of in aantal (aantal lege verpakkingen versus aantal aangeboden verpakkingen). Op de website
van OVAM: www.groenevent.be is een voorbeeld voor berekening van de inzameling ter beschikking:
‘Leidraad 90/95% inzameling eenmalige drankverpakkingen voor de organisator’3.

2.4 EVENEMENTEN, GEORGANISEERD DOOR OVERHEDEN
De wetgeving richt zich tot de lokale en Vlaamse overheden. Zie bijlage 2 voor een volledig overzicht van alle
instellingen die onder de regelgeving vallen.
Het betreft evenementen die vanuit een gewestelijk/provinciaal of gemeentelijk initiatief zelf door de overheid
worden georganiseerd. Evenementen waar de overheden zelf bepalen hoe de catering verloopt door hierover
afspraken of instructies te geven, bijv. door een marktbevraging, een contract, een charter, een reglement,...
3

https://www.ovam.be/aan-de-slag-met-de-wetgeving-cateringmateriaal
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Evenementen die worden georganiseerd door overheden, vallen onder dezelfde regels als evenementen die
niet door de overheid worden georganiseerd. Alleen is de 90/95% uitzondering voor hen niet van toepassing.
Vanaf 1 januari 2022 zijn overheden ook verplicht om bereide voedingsmiddelen aan te bieden in herbruikbaar
cateringmateriaal.
Bij uitzondering is de wetgeving niet van toepassing op:
- Markten4 georganiseerd door de overheid;
- Kermissen georganiseerd door de overheid. Voor kermissen gelden de regels voor evenementen, niet
georganiseerd door de overheid.

3 EIGEN WERKING VAN DE OVERHEID
Dit deel gaat over het cateringaanbod aan het eigen personeel in de reguliere werking. Voor evenementen van
de overheid zie 2.4 Evenementen, georganiseerd door overheden.

3.1 WAT IS EIGEN WERKING VAN DE OVERHEID?
Met de eigen werking van de overheid bedoelt de wetgeving: het aanbieden van dranken of bereide
voedingsmiddelen aan het eigen personeel (administratieve diensten, keukenpersoneel, buitendienst,…). In
geval van overheidsdiensten die zowel catering aan eigen personeel als aan derden aanbieden, moet bekeken
worden of het gaat om een dienstverlening aan derden, dan wel om een verderzetting van de eigen werking.
In geval van bijvoorbeeld een provinciaal domein is de wetgeving in de bezoekerskantine dus niet van
toepassing. Hetzelfde geldt voor maaltijdleveringen via de diensten van het OCMW. Het gaat om een
dienstverlening aan derden. Daarentegen, bij vergaderingen waaraan ook anderen dan eigen personeel
deelnemen, of een restaurant voor eigen personeel waar ook occasioneel derden kunnen eten, is de
wetgeving wel van toepassing. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld vragen of toelichtingen van burgers tijdens
een gemeenteraad. Het gaat hier om een verderzetting van de eigen werking.
De wetgeving richt zich tot de lokale en Vlaamse overheden. Onderwijsinstellingen vallen hier niet onder. Zie
bijlage 2 voor een volledig overzicht van alle instellingen die onder de regelgeving vallen.

3.2 VANAF 1 JANUARI 2020
Overheden mogen vanaf 1 januari 2020 in hun eigen werking geen dranken serveren in wegwerpbekers of in
eenmalige drankverpakkingen. Dat betekent dat voor waterfonteintjes of koffieautomaten herbruikbare

4

Markten met een terugkerend karakter, die op vaste en geregelde tijdstippen tijdens het hele jaar doorgaan, beschouwen we niet als een evenement. Voorbeelden zijn de
wekelijkse of maandelijkse markten. Deze markten zijn eerder functioneel en gericht op de verkoop van goederen en etenswaren die thuis worden geconsumeerd. Er worden
beduidend minder dranken en bereide voeding aangeboden voor onmiddellijke consumptie.

pagina 8 of 13

3/02/2020

glazen of tassen moeten voorzien worden. Ook de drankvoorziening in vergaderruimtes moet gebeuren met
herbruikbare bekers, glazen, karaffen,…
De wetgeving richt zich op het serveren van dranken in herbruikbare recipiënten aan de eindgebruiker. Het is
dus wel toegelaten dat een cateraar die de drank uitschenkt (bv. aan de toog of in een kantine), gebruik maakt
van eenmalige drankverpakkingen op voorwaarde dat deze drankverpakkingen volledig apart ingezameld
worden (conform de wettelijke sorteerregels) om te recycleren. Bijvoorbeeld, een drank uit een eenmalige
verpakking (pet, glas, brik, blik…) inschenken in een herbruikbare beker of glas mag, de drank meegeven aan
de consument in een eenmalige drankverpakking of wegwerpbeker mag niet. Zo garanderen we dat eenmalige
drankverpakkingen correct worden ingezameld en niet achteraf in het restafval belanden of als zwerfvuil
achterblijven.
Uitgezonderd van de wetgeving zijn drankautomaten met voorverpakte dranken. Deze zijn nog toegelaten,
ook als die verpakkingen niet herbruikbaar zijn. Wel moeten in de onmiddellijke nabijheid van de automaten
en op alle plaatsen waar dranken genuttigd worden, vuilnisbakken opgesteld staan voor de gescheiden
inzameling van het pmd en ervoor worden gezorgd dat die effectief worden ingezameld voor recyclage.

3.3 VANAF 1 JANUARI 2022
Vanaf 1 januari 2022 mogen overheden ook geen bereide voedingsmiddelen aanbieden in cateringmateriaal
voor eenmalig gebruik. Het gaat hier om wegwerpborden, wegwerpbestek, wegwerpbekers (bv. voor soep,
pasta,…), aluminiumfolie en wegwerprecipiënten (bv. voor hamburgers, slaatjes, frieten,…). Voorverpakte
voedingswaren in wegwerpverpakking, zoals voor snoep, chocolade of chips,… zijn wel nog toegelaten. Zie
voor meer uitleg 1. Wetgeving, definities en voorbeelden begrippen.
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4 SAMENVATTING

Op evenementen niet
georganiseerd door de
overheid

Op evenementen
georganiseerd door de
overheid

Is het aanbieden van
wegwerpbekers voor drank
toegestaan?

Is het serveren van drank in
eenmalige drankverpakkingen
(blikjes, drankkartons, PET-fles,
glazen wegwerp) toegestaan?

Neen, tenzij de
eventorganisator een systeem
voorziet dat garandeert dat
minstens 90 % van de bekers
gescheiden wordt ingezameld
voor recyclage (95 % vanaf
2022)
Neen

Neen, tenzij de
eventorganisator een systeem
voorziet dat garandeert dat
minstens 90 % van de
verpakkingen gescheiden
wordt ingezameld voor
recyclage (95 % vanaf 2022)
Neen

Neen

Neen, met uitzondering van de
verkoop van voorverpakte
dranken in automaten op
voorwaarde dat de nodige
maatregelen genomen zijn om
gescheiden inzameling van
pmd te garanderen

Is het serveren van
bereide voeding in
eenmalig
cateringmateriaal
toegestaan?
Ja

Neen (vanaf 2022)

(wanneer overheid zelf
cateringaanbod bepaalt)

Door overheden in hun
eigen werking
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Neen (vanaf 2022)
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5 AANVULLENDE REGELGEVING
Daarnaast is er de Europese SUP-richtlijn, de wetgeving rond plastics voor eenmalig gebruik. De richtlijn bevat
verplichtingen die soms verder gaan dan wat nu in de Vlaamse wetgeving staat 5:
Sinds 3 juli 2021:
- Een verbod op bepaalde kunststoffen wegwerpproducten waaronder plastic bordjes, plastic bestek,
plastic roerstaafjes en rietjes, piepschuim voedsel -en drankverpakkingen (incl. drinkbekers) uit (artikel
5);
- Een voorschrift (markeringen) op eenmalige plastic drinkbekers (artikel 7);
Verder zijn er nog specifieke data waarop nieuwe SUP-regels van kracht worden:
- Vanaf 2022 moeten lidstaten zorgen voor een meetbare kwantitatieve consumptievermindering van
plastic on the-go verpakkingen waaronder drinkbekers en voedselcontainers voor eenmalig gebruik
(artikel 4); - de wetgeving cateringmateriaal draagt hieraan bij.
Lees de laatste info voor Vlaanderen op www.ovam.be/veel-gestelde-vragen-rond-de-sup-richtlijn.

6 MEER WETEN?
-

hoe praktisch aan de slag met de wetgeving cateringmateriaal op www.ovam.be/aan-de-slag-met-dewetgeving-cateringmateriaal of www.groenevent.be
informatie over selectieve inzameling op www.fostplus.be
informatie over de omzetting van de SUP in Vlaanderen www.ovam.be/veel-gestelde-vragen-rond-desup-richtlijn

De SUP-richtlijn heeft betrekking op alle types kunststof. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen op aardolie gebaseerde, bio-gebaseerde of bioafbreekbare kunststoffen. Bovendien heeft de richtlijn betrekking op kunststofproducten die geheel of gedeeltelijk van kunststoffen zijn gemaakt.
Bijgevolg wordt cateringmateriaal voor eenmalig gebruik van papier of karton met een kunststoflaag of -coating, zoals drinkbekers of bordjes, ook
beschouwd als een kunststof en vormen ze dus geen alternatief voor de producten omschreven in de richtlijn.
5
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7 BIJLAGES
7.1 BIJLAGE 1: INSTELLINGEN DIE ALS OVERHEID WORDEN BESCHOUWD
7.1.1 Vlaamse overheden
a) het Vlaams Parlement, zijn diensten, en de instellingen die aan het Vlaams Parlement verbonden zijn;
b) de autonome diensten die onder toezicht staan van het Vlaams Parlement;
c) de Vlaamse Regering en de kabinetten van de leden van de Vlaamse Regering;
d) de Vlaamse administratie;
– de departementen;
– de intern verzelfstandigde agentschappen zonder rechtspersoonlijkheid;
– de intern verzelfstandigde agentschappen met rechtspersoonlijkheid;
– de publiekrechtelijke vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen;
– de privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen, met uitzondering van de
investeringsmaatschappijen van de Vlaamse overheid;
– de Dienst van de Bestuursrechtscolleges;
– de onderwijsinspectie;
e) de provinciegouverneurs en de arrondissementscommissarissen;
f) de Vlaamse openbare instellingen die niet behoren tot de Vlaamse administratie;
– het Fonds Flankerend Economisch Beleid - Hermes;
– het Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquacultuursector - FIVA;
– het Fonds Culturele Infrastructuur - FoCI;
– het Garantiefonds Huisvesting;
– het Grindfonds;
– het Vlaams Financieringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant;
– het Pendelfonds;
– het Rubiconfonds;
– het Topstukkenfonds;
– het Vlaams Brusselfonds;
– het Vlaams Fonds voor de Lastendelging - VFLD;
– het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds - VLIF;
– de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening - de Watergroep;
– het Vlaams Fonds voor de Letteren - VFL;
– de Vlaamse Radio en Televisie - VRT;
– de nv Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek - VITO;
– het Eigen Vermogen Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek - ILVO;
– het Eigen Vermogen Flanders Hydraulics;
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–
–
–
–
–
–
–

het Eigen Vermogen Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek - INBO;
het ondersteunend centrum van het Agentschap voor Natuur en Bos - ANB;
het Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen - AIV;
het Eigen Vermogen van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen - KMSKA;
de Limburgse Reconversiemaatschappij;
de Participatiemaatschappij Vlaanderen;
de Vlaamse Participatiemaatschappij;

g) de Vlaamse adviesorganen;
– de strategische adviesraden;
– de andere raden, commissies, comités en andere organen, ongeacht de benaming ervan, die voldoen aan
elk van de volgende voorwaarden:
• ze zijn opgericht bij decreet, bij besluit van de Vlaamse Regering, bij besluit van een Vlaamse minister, of
bij wet, koninklijk besluit of ministerieel besluit in aangelegenheden die tot de bevoegdheid van de
gewesten of gemeenschappen behoren;
• hun opdracht bestaat er hoofdzakelijk in advies te verlenen, ongeacht de benaming ervan, uit eigen
beweging of op verzoek;
• ze verlenen advies aan onder meer het Vlaams Parlement, de Vlaamse Regering, een Vlaamse minister
of de Vlaamse administratie;
h) de Vlaamse administratieve rechtscolleges;

7.1.2 Lokale overheden
a)
b)
c)
d)
e)

de gemeenten, inclusief culturele centra en bibliotheken;
de districten;
de provincies;
de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
de samenwerkingsverbanden van gemeenten waarvan het gehele ambtsgebied binnen de grenzen van het
Vlaamse Gewest valt;
f) de samenwerkingsverbanden die krachtens het samenwerkingsakkoord van 13 februari 2014 tussen het
Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de
gewestgrensoverschrijdende intercommunales onder het recht van het Vlaamse Gewest ressorteren.
g) de intergemeentelijke onderwijsvereniging, vermeld in het decreet van 28 november 2008 betreffende de
intergemeentelijke onderwijsvereniging;
h) de welzijnsverenigingen, vermeld in deel 3, titel 4, hoofdstuk 2, van het decreet van 22 december 2017
over het lokaal bestuur
i) de autonome verzorgingsinstellingen, vermeld in deel 3, titel 4, hoofdstuk 3, van het decreet van 22
december 2017 over het lokaal bestuur;
j) de verzelfstandigde agentschappen die opgericht zijn door een provincie of een gemeente;
k) de polders en de wateringen;
l) de besturen van de erkende kerk- of geloofsgemeenschappen van de erkende erediensten;
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