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Betreft: Advies herbruikbare bekers
Beste,
De Jeugdraad van Knokke-Heist geeft een spontaan advies omtrent een algemeen beleid in KnokkeHeist in verband met de ter beschikking stelling van herbruikbare bekers.

Wetgeving
April 2019 bracht op vlak van wegwerpmateriaal en herbruikbare, ecologische alternatieven een
nieuwe wetgeving tot stand die in voegen getreden is vanaf januari 2020. Vanaf dan werd het bij wet
verboden om dranken op alle evenementen (van schoolfeesten tot grote festivals) te serveren in
wegwerpbekers, blikjes of petflessen. De dranken zelf mogen door de organisatie wel nog
aangekocht worden in wegwerpmateriaal maar nier meer geserveerd worden aan de cosument.
Wanneer een organisator toch kiest om wegwerpmaterialen aan te bieden, moet deze
materialenstroom voor 90 procent opnieuw ingezameld worden. Vanaf 1 januari 2022 moet
minimum een 95 procent recyclage gegarandeerd worden (cfr artikel 5.3.12.1 binnen de wetgeving
‘cateringmaterialen en wegwerpverpakkingen’). De bewijslast ligt hier bij de organisator zelf. Voor
evenementen die de overheid organiseert is bovenstaande exceptie niet geldig. Verder zijn er ook op
Europees niveau doelstelling opgelegd rondom bovenstaande zaken. De SUPrichtlijn gaat specifiek
over plastics voor eenmalig gebruik en moeten tegen 2021 opgenomen zijn in het beleid van de
lidstaten.

Deze wetgeving in acht houdend, formuleren wij het standpunt van de jeugdraad in de praktische
uitwerking hiervan binnen de gemeente Knokke-Heist. We beseffen dat er veel verschillende
diensten zijn die met dergelijk besluit betrokken dienen te worden en dat het hierdoor moeilijk kan
zijn een besluit te formuleren. We hopen met enkele voorstellen dit voor jullie gemakkelijker te
kunnen maken.

Voorstellen
Om de herbruikbare bekers beschikbaar te stellen voor iedereen die evenementen organiseert in
Knokke-Heist, stelt de jeugdraad voor dat de Gemeente herbruikbare bekers aankoopt en deze in het
aanbod voorziet van een materiaalaanvraag. Verschillende gemeentes gingen ons hierin al voor:
Meise, Zaventem, Wielsbeke, Tervuren, Lokeren,… De jeugdraad zelf is geen vragende partij om
herbruikbare bekers om te nemen in onze uitleendienst. We veronderstellen immers dat er via de
materialenlijst van de gemeente meer verenigingen (ook tegelijk) beroep kunnen doen op de
herbruikbare bekers gezien er een grotere hoeveelheid bekers door de gemeente kan worden
aangekocht.
We stellen voor dat de herbruikbare bekers geleend kunnen worden per 500 stuks. Een kleine
waarborg die teruggekregen wordt wanneer alle bekers afgewassen en gedroogd opnieuw
ingeleverd worden, stelt garant dat er op een respectvolle manier omgegaan wordt met het
materiaal. Per verloren herbruikbare beker kan een compensatiekost verrekend worden afhankelijk
van de aankoopprijs van de bekers.
Verder is het belangrijk dat er eveneens een wastafel of vaatwas ter beschikking kan gesteld worden
tijdens de evenementen. Deze dient met andere woorden ook opgenomen te worden in het
materiaalaanbod van het TUD.
Verder lijkt het ons opportuun om in de gemeentelijke feestzalen standaard een 2000-tal bekers te
kunnen voorzien.
Impact
Waarom zou de gemeente investeren in herbruikbare bekers en met andere woorden een
overkoepelend beleid hierrond uitschrijven?
Wij, de jeugdraad, geloven dat de hoeveelheid afval op evenementen hierdoor drastisch zal
verminderen. Hierdoor worden erg veel tijd en middelen voor schoonmaak uitgespaard. Verder zet
het de bezoekers van de evenementen aan tot nadenken en kan dit een noodzakelijke normen- en
waardenverschuiving teweeg brengen inzake wegwerpmateriaal die in deze tijd echt noodzakelijk is.

We vragen met andere woorden te denken aan de jeugd en onze toekomst.
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