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HANDLEIDING 
HERBRUIKBARE BEKERS 

 
 
 

1. Waarom kiezen voor herbruikbare bekers? 

 
De nieuwe Vlarema wetgeving voor cateringmaterialen en wegwerpverpakkingen schrijft voor dat het vanaf 1 
januari 2020 verboden is om drank te serveren in recipiënten voor eenmalig gebruik. Plastic of andere 
wegwerpbekers zijn  
dus verboden, maar ook het aanbieden van drank in plastic of glazen wegwerpflessen of blik is dan niet meer  
toegelaten. De wet voorziet momenteel een uitzondering als je kan aantonen dat je 90% van de drankverpakkingen 
gescheiden kan inzamelen i.f.v. recyclage. Vanaf 2022 wordt dat opgetrokken naar 95%. 
 
Hergebruik is beter dan materiaal maar één keer gebruiken. Bovendien hebben proefprojecten uitgewezen dat je  
die 90% nauwelijks kan halen. Een composteerbare of papieren beker is ook geen alternatief, het blijven 
verpakkingen voor eenmalig gebruik. 
Momenteel zijn er ook maar een beperkt aantal recycleurs van herbruikbare bekers, hou hierbij rekening met de 
afstand! 
 
Herbruikbare bekers bieden een waardig alternatief voor wegwerpbekers. Ze verminderen de afvalberg, zorgen voor 
minder zwerfvuil en zorgen voor een propere eventlocatie. Er is achteraf dus minder opruimwerk nodig (40% tot 
50% besparing in werkuren). Dit compenseert het extra werk ter plekke (bv. afwas of handling aan de toog). 

 
 

2. De herbruikbare bekers van MIROM Roeselare  

 
• Keuze uit: 

o Miromcup van 30cl (tapmaat 25cl) of 40cl (tapmaat 33cl) (polypropyleen, is ook bestand voor warme 
dranken) 

o Specifieke bekers voor bier, wijn of cava in polycarbonaat 
o Bekers voor warme dranken (polypropyleen) 
o Karaffen van 1,5 liter (polypropyleen) 
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De transportbox van MIROM Roeselare 
Alle bekers zitten opgeborgen in kunststof opbergboxen. 

 
 

3. Hoe de herbruikbare bekers reserveren?  

 
MIROM Roeselare beschikt over diverse bekers die je gratis kan ontlenen, je betaalt enkel de reinigingskosten: 
-60.000 bekers van 25cl  
-30.000 bekers van 33cl 
-10.000 bierbekers 
-2.000 bekers voor wijn, cava en warme dranken 
-250 karaffen 
 
De bekers dienen minstens een week voor de activiteit plaats vindt, gereserveerd te worden.  
Eventuele last-minute bestellingen kunnen gedurende de week nog, indien er voldoende voorraad beschikbaar is. 
De minimum hoeveelheid per ontlening is 1 opbergbox. Daarna per bijkomende box.  

 

4. Hoeveel bekers reserveren?  

 
Om te weten hoeveel bekers je moet reserveren, kan je rekening houden met:  
- de verschillende factoren die het drankverbruik bepalen, zoals vb. de werkelijke opkomst,  
-het weer, de snelheid van werken, de doorstroming aan de bars, …  
- het type evenement (snel of traag). Een ‘traag’ evenement, zoals een concert met pauze, verbruikt soms maar 
gemiddeld een halve beker per bezoeker, daar waar fuiven en kermissen tot 10 consumpties (bekers) per bezoeker 
tellen. 
- het al dan niet tussendoor spoelen van bekers. 
 
De eerste stap in het bepalen van het aantal bekers, is om het drankverbruik van de vorige editie te bekijken en om 
te zetten naar aantal bekers. Hieronder geven we alvast een aantal vuistregels m.b.t. aantallen.  
Voorzie steeds een extra reserve (+/- 20%), wanneer je voor het eerst met herbruikbare bekers werkt.  
Als je werkt met een spoeltafel (cfr café) dan kan je tussendoor de bekers spoelen en heb je minder bekers nodig. 
 
• Voor een ‘snel’ evenement met hoog drankverbruik waarbij bezoekers gemiddeld 3 tot 5 consumpties verbruiken 
(bv. festival of fuif), voorziet men best minstens 2 bekers per verwachte bezoeker als op het terrein afgewassen 
(gespoeld) wordt. Als er tijdens het evenement niet gespoeld wordt (dus als de afwas integraal na het evenement 
gebeurt), dan is het veilig om 5 à 7 bekers te voorzien per verwachte bezoeker per dag.  
 
• Voor een ‘traag’ evenement waar de bezoekers gemiddeld 1 consumptie nuttigen, voorziet men best minstens 1 
beker per verwachte bezoeker als op het event afgewassen/gespoeld wordt. Als er geen afwas tijdens het 
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evenement mogelijk is (dus als de afwas integraal na het evenement gebeurt), dan is het veilig om minstens 3 à 4 
bekers te voorzien per verwachte bezoeker per dag.  

 
 

5. Maak het inzamelsysteem van herbruikbare bekers eenvoudig 

 
Werk met een waarborg van minstens 1 euro voor bekers. Werk je met speciale bekers, dan kan je daar al snel 
werken met een waarborg van 2 euro. Je kan dit  verrekenen in de toegangsprijs en de bezoekers samen met een 
stempel een of meerdere jetons geven, zodat ze onmiddellijk een beroep kunnen doen op het bekersysteem. 
Er zijn voorbeelden van evenementen die zonder waarborg werken, maar dan zetten die in op optimale inzameling 
via diverse inzamelpunten en via teams die de bekers ophalen. Deze optie is zeker het overwegen waard. 
 

Een efficiënt waarborgsysteem kan op enkele manieren, 2 voorbeelden hieronder:  

-> Cash systeem  
1 lege herbruikbare beker= € 1 (waarborg)  
Een bezoeker die een consumptie wenst, betaalt aan de ingang / bar € 1 als waarborg voor de beker.  
Bij elk nieuw drankje (bier, frisdrank, water, …) geeft de bezoeker zijn lege beker af, betaalt voor zijn / haar drankje 
en krijgt een nieuwe, gevulde beker.  
Bij vertrek krijgt hij bij de uitgang of kassa zijn waarborg terug.  

 
-> Jeton systeem: 1 lege beker = 1 jeton  
1 lege beker= 1 jeton (waarborg)  
1 jeton geldt ook voor aankoop pintje, frisdrank, voeding  
1ste consumptie = 1 jeton (beker) + 1 jeton (consumptie)  
Latere consumpties = lege beker + jeton  
Einde event: beker afgeven = waarborg (cash) terug  
 
 

-> Jeton systeem voor bekers en drankkaart voor 
consumpties 
Waarom niet werken met jetons voor de beker en een drankkaart voor consumpties. 
In de toegangsprijs reken je als organisator twee bekers bij en krijgt elke bezoeker dus 2 jetons. Of bij aankoop van 
de eerste drankkaart reken je twee bekers aan en geef je ook twee jetons. 
Elke persoon is op die manier in het bezit van twee jetons (2 bekers) en kan drankjes aankopen met de kaart. 
Als je trakteert, vraag je aan iedereen de jeton op en geef je dat af aan de bar, samen met jouw drankkaart. 
Ga je bij andere groep vrienden staan, dan heb je nog een jeton die jij kan afgeven als iemand anders trakteert en je 
hebt jouw beker die je ook kan inruilen voor een jeton . 
Op het einde event: twee bekers in ruilen= cash terug.  
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6. Aandachtspunten voor het waarborgsysteem  

 
• Zet de waarborg hoog genoeg (minimum 1 euro, voor specialere bekers 2 euro) zodat je geen verlies maakt op het 
verschil tussen de borg en de prijs van de beker.  
 
• Zorg dat bekers als eenvoudig betaalmiddel ingezet kunnen worden, zodat het voor de toogmedewerkers niet te 
complex wordt.  
 
• Voorzie altijd de mogelijkheid om bekers in te ruilen voor geld, anders kan het op verzet stuiten. Hou de 
inzamelstand langer open dan de bar en voorzie voldoende wisselgeld van dezelfde waarde als de waarborg.  
 
• Vele bezoekers zien het niet zitten om aan te schuiven om hun borg terug te vragen. Om wachtrijen bij het 
inleveren van lege bekers te vermijden, kan de bezoeker ook kiezen om de waarborg te doneren aan een goed doel. 
Een ‘drankorgel’ aan de uitgang of de ophaling van de bekers op het terrein zijn hiervoor prima systemen.  

 
 

7. Extra opslag op het terrein 

  
Herbruikbare bekers nemen meer plaats in dan wegwerpbekers. Voorzie voldoende opslagruimte.  
Op pagina 1 lees je hoeveel plaats één bak in beslag neemt.  
Herbruikbare bekers die eenmalig worden gebruikt op het evenement en dus niet worden gewassen op het terrein, 
vereisen 6 tot 25 keer meer plaats backstage dan wegwerpbekers. Wanneer de bekers wel ter plekke worden 
afgewassen, zal er 2 tot 6 keer meer plaats nodig zijn.  
 

8. Communiceer voldoende dat je werkt met herbruikbare bekers. 
 

Maak voldoende duidelijk dat je werkt met herbruikbare bekers en leg uit wat jouw inzamelsysteem is. 

Hang dit op verschillende locaties: ingang, bar, toilet, … 



HERBRUIKBARE BEKER

S   NTÉ

Doe jouw aanvraag op mirom.be

feest zonder afval met de
HERBRUIKBARE BEKER




