Voorbeeld technische bepalingen herbruikbaar cateringmateriaal
voor bestekken en reglementen
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Na de herbruikbare bekers in 2020, schakelen Vlaamse overheden en lokale besturen in 2022 over
naar herbruikbaar cateringmateriaal voor bereide voedingsmiddelen in de interne werking en op
eigen evenementen.
OVAM formuleerde enkele technische bepalingen voor gebruik in bestekken rond huur/aankoop
van herbruikbaar cateringmateriaal, lokale evenementenreglementen, raamcontracten met
leveranciers van bereide voedingsmiddelen en drank,…
Voor meer info of opmerkingen kan u terecht bij groenevent@ovam.be
Met herbruikbare cateringmaterialen wordt bedoeld: alle recipiënten voor voeding en drank (zoals
borden, kommen, bekers, schaaltjes…), inclusief bestek (zoals vorken, messen, lepels, eetstokjes,…),
die geschikt zijn voor voedingswaren (te herkennen aan het logo
) en bij voorkeur vervaardigd
door een Europese producent. Deze recipiënten zijn ontworpen om binnen hun levensduur min. 200
keer (voor bekers) en min. 50 keer (voor eetgerei) machinaal gereinigd te worden op min. 60° zonder
hun technische eigenschappen te verliezen. Voor warme dranken of voeding zijn de materialen
microgolfbestendig. De recipiënten zijn stevig, niet makkelijk breekbaar en buigen onder hoge druk
maar versplinteren niet. Ze zijn makkelijk stapelbaar en te stockeren in herbruikbare, volledig
afsluitbare opbergboxen, -kratten, - of korven. Er wordt een minimale of tijdloze bedrukking
toegepast. Bij het einde van de levensfase neemt de producent de cateringmaterialen terug voor
recyclage of een aangepaste verwerking.
Met herbruikbare opbergboxen wordt bedoeld: stevige, stapelbare en volledig afsluitbare
opbergboxen, -kratten, -of korven op maat van de aangekochte cateringmaterialen. Bij voorkeur met
een hoog percentage aan gerecycleerd materiaal die aan het einde van de levensduur door de
producent terug genomen worden voor recyclage of een aangepaste verwerking. De afmetingen zijn
bij voorkeur volgens de Euronorm (bijvoorbeeld 600 x 400 mm). Deze stapelen efficiënt op Euro- en
industriepallets waardoor bij grote hoeveelheden minder transporten nodig zijn.
Met retoursysteem wordt bedoeld: een werkwijze waarbij de gebruiker van een herbruikbaar
cateringmateriaal aan de aanbieder ervan een bepaalde waarde verschuldigd is. Deze waarde is
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vastgesteld door de aanbieder. De waarde wordt terugbezorgd aan de gebruiker wanneer deze het
cateringmateriaal in de vereiste staat, vastgesteld door de aanbieder, terugbrengt.
Met bereide voedinsgmiddelen wordt bedoeld: voedingsmiddelen die ter plaatse worden
klaargemaakt, samengesteld, geschikt, opgewarmd, geregenereerd of ontdooid. Eveneens
voedingsmiddelen die daarmee vergelijkbaar zijn maar in een centrale locatie zijn bereid zoals
broodjes, wraps, slaatjes,...
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