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Subsidiereglement herbruikbare bekers 

Inleiding: 

Sinds 1 januari 2020 is het op alle evenementen verboden om drank te serveren in wegwerpbekers of 
éénmalige drankverpakkingen zoals blikken of petflessen. Alles moet geserveerd worden in herbruikbare 

bekers. Kiest een organisator er toch voor om wegwerpbekers of éénmalige drankverpakkingen aan te 

bieden, dan moet hij vanaf 2022 een systeem voorzien dat garandeert dat minstens 95 % van de 
aangeboden wegwerpbekers, blikjes, … gescheiden wordt ingezameld voor recyclage.  

Ook de Gemeente Ingelmunster wil mee de afvalberg verkleinen en wil hierop inzetten. 

Via dit subsidiereglement wil het gemeentebestuur de erkende verenigingen van Ingelmunster, die 
evenementen organiseren, financieel een steuntje in de rug geven bij de huur en/of de aankoop van 
herbruikbare bekers.  

Hiervoor voorziet het gemeentebestuur voor de komende drie jaar een subsidie voor de huur en/of aankoop 
van herbruikbare bekers.  

Definities: 

Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:  

1. Herbruikbare bekers: bekers die meer dan éénmaal worden hergebruikt op evenementen en zijn 
vervaardigd uit polypropyleen (PP) , polycarbonaat (PC) of copolyester. Recyleerbare of 

composteerbare wegwerpbekers die slechts éénmalig worden gebruikt en glazen komen niet in 

aanmerking voor de subsidie. 
2. Evenement: periodieke of eenmalige organisatie op het gebied van kunst, cultuur, sport, feesten, 

kermis… die plaatsvinden in de zalen van de Gemeente Ingelmunster en/of op privaat of openbaar 
domein van de Gemeente Ingelmunster. Het evenement wordt publiek aangekondigd, en is publiek 

toegankelijk al of niet tegen betaling.  

3. Vereniging: erkende vereniging bij de Gemeente Ingelmunster, hetzij als rechtspersoon hetzij als 
feitelijke vereniging, zonder commerciële activiteiten met winstoogmerk. 

4. Kosten van huur en/of aankoop: de uitgaven voor de huur en/of aankoop van herbruikbare bekers 
met uitsluiting van de kosten van beschadigde, verloren, sterk verontreinigde en te laat 

teruggebrachte bekers of opbergboxen. De uitgaven dienen gestaafd met een gedetailleerde 
factuur. 

Aanvraag & subsidiebedrag  

1. Een vereniging kan jaarlijks meerdere aanvragen indienen tot het bekomen van een subsidie voor de 

huur en/of aankoop van herbruikbare bekers dienstig voor haar evenementen.  
2. De subsidie bedraagt maximaal 50 (vijftig) % van de kosten van huur en/of aankoop met een 

absoluut maximum van 500,00 (vijfhonderd) euro per jaar.  
3. Het college van burgemeester en schepenen beslist over de toekenning van de subsidie. 

4. Een subsidie kan meerdere keren per jaar aangevraagd worden met een maximum van 500,00 euro 
op jaarbasis per erkende vereniging.  

5. De aanvraag moet minimum 2 maanden vooraf worden ingediend. 

6. Facturen moeten ten laatste op 15 januari ingediend worden volgend op het kalenderjaar waarin het 
evenement werd georganiseerd.  

7. Dit subsidiereglement loopt van 1 januari 2022 t.e.m. 31 december 2024. 

http://www.ingelmunster.be/


Afwijkingen  

Het College van Burgemeester en Schepenen kan, op schriftelijk verzoek en na grondige motivering, 
afwijkingen op dit subsidiereglement toestaan.  


