
GEBRUIKS- EN RETRIBUTIEREGLEMENT 
HERBRUIKBARE BEKERS 

 
 
Artikel 1: 
Voor de evenementen die onder gemeentelijke organisatie vallen, aangevuld met een proefproject voor 
evenementen in en om de gemeentelijke infrastructuur, wordt vanaf 1 januari 2020 verplicht gebruik 
gemaakt van herbruikbare recipiënten. 
 
Artikel 2: 
Naargelang de aard van het evenement wordt in het kader van de veiligheid ofwel een gebruik van 
glazen of een gebruik van herbruikbare bekers opgelegd. De bepaling in het kader van de veiligheid valt 
onder de bevoegdheid van het college van burgemeester en schepenen. Tegen deze bepaling is geen 
beroep mogelijk. 
 
Artikel 3: 
Indien door het college van burgemeester en schepenen ene bepaling tot het gebruik van herbruikbare 
bekers wordt opgelegd, zal de organisator minimaal twee weken op voorhand aan de 
gebouwenverantwoordelijke Sven De Brabander (0496/59 51 41 – sven.debrabander@jabbeke.be) 
doorgeven hoeveel herbruikbare bekers men ter beschikking wenst. 
 
Artikel 4: 
De herbruikbare bekers worden ten laatste één werkdag vóór de organisatie aangeleverd op de 
evenementenlocatie. De organisator staat zelf in voor het nazicht van orde en netheid van de 
herbruikbare bekers voorafgaand aan het gebruik. Indien nodig worden de herbruikbare bekers 
nogmaals gereinigd door de organisator vóór een eerste gebruik. 
 
Artikel 5: 
De organisator verbindt er zich toe om tijdens het evenement kenbaar te maken dat het om 
herbruikbare bekers gaat die terug moeten ingeleverd worden. De organisator maakt hiervoor gebruik 
van de affiches die de gemeente ter beschikking stelt. 
 
Artikel 6: 
De organisator zorgt voor de inzameling van de herbruikbare bekers en zet hiertoe een 
inzamelsysteem op. De herbruikbare bekers dienen proper en droog te worden achtergelaten op de 
evenementenlocatie. De organisator verbindt er zich toe de herbruikbare bekers in de daartoe 
voorziene opbergboxen te plaatsen. 
 
Artikel 7: 
Voor het gebruik van de herbruikbare bekers wordt een waarborgsysteem gehandhaafd, waarbij er 
een aanrekening van 50 euro waarborg per duizend herbruikbare bekers wordt gevraagd. De waarborg 
dient vóór de aanvang van de organisatie te worden voldaan. Er wordt geen huur aangerekend voor 
het gebruik van de herbruikbare bekers. 
 
Artikel 8: 
Na afloop van de organisatie worden de herbruikbare bekers geteld en nagezien op netheid en droogte. 
Per ontbrekende of kapotte herbruikbare beker wordt forfaitair twee euro aangerekend. Per 
ontbrekende of kapotte opbergbox wordt forfaitair twintig euro aangerekend. 
 
Artikel 9: 
Door het opgelegde gebruik van herbruikbare bekers verklaart de organisator zich akkoord met het 
gebruiks- en retributiereglement. Bij elke betwisting kan enkel het college van burgemeester en 
schepenen uitspraak doen. 


