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Plastic bekertjes  
in het bedrijfCSC FGTB CGSLB

Plastic bekertjes …
Overconsumptie?  

Verbijstert de hoeveelheid plastic bekertjes in de vuilnisbak naast 
de koffiemachine of de waterverdeler u ook?

Een beetje dorst en hop, weer een bekertje in de vuilnisbak. Een 
slokje koffie? Nog een bekertje.

Honderdduizend keren per dag in België en tientallen miljoenen 
keren per dag wereldwijd.



Waarom is het gebruik van plastic 
bekertjes een probleem ?

In onze samenleving vieren concurrentie en (over)
consumptie hoogtij; alles moet altijd sneller. Alles 
wordt aan die dolle wedren ondergeschikt ge-
maakt. We leven in een maatschappij waarin al-
les snel geconsumeerd en snel weggeworpen 
wordt … Het gebruik van plastic dragers voor 
voedsel veroorzaakt enorme “kosten” voor het mi-
lieu en voor de volksgezondheid. Dit is meteen het 
voornaamste bezwaar tegen de manier van leven 
die ons vandaag wordt voorgehouden.  

De plastic bekertjes die in de bedrijven worden 
gebruikt, zijn meestal vervaardigd uit petroleum: 
een niet-hernieuwbare, fossiele en vervuilende 
energiebron, die mee verantwoordelijk is voor de 
klimaatwijziging op onze planeet en die moeilijk re-
cycleerbaar afval voortbrengt.

Uiteraard geldt dit niet alleen voor de bekertjes, 
maar ook voor alle andere plastic voorwerpen voor 
eenmalig gebruik (borden, kommen, bestek, enz.).

Welke gevaren houdt het in voor de gezond-
heid en voor het milieu ?

Onnadenkend gebruik van die bekertjes veroorzaakt tonnen afval 
gedurende honderden jaren. Vaak gebruikt een werknemer meerdere 
bekertjes per dag, hetzij omdat men omwille van het dunne plastic 
geneigd is de hete koffie uit twee of drie in elkaar geschoven beker-
tjes te nuttigen, hetzij omdat men voor wat water telkens een ander 
bekertje neemt.

Ook de afscheiding van bepaalde chemische bestanddelen 
uit het plastic in de drank,  bij warme dranken of voedsel dat in 
de microgolfoven wordt opgewarmd, vormt een probleem voor  de ge-
zondheid. 

Polystyreen wordt gebruikt bij het vervaardigen van verpakkingen 
voor voedingsmiddelen, paddenstoelenbakjes, koffiekopjes, weg-
werpvaatwerk, fastfoodbestek, warmhoudverpakking, schaaltjes 
voor voorverpakte voedingsmiddelen in de supermarkt en verpak-
kingsbescherming.

Het bestaat in drie vormen: standaard polystyreen (PS), polybutyleen 
(PB) en geëxpandeerd polystyreen (EPS) of “piepschuim”.

Het styreen komt vrij uit het plastic, vooral wanneer het in contact komt 
met vet of warmte. Het is giftig voor de hersenen en het zenuwstelsel, 
voor lever en nieren, voor de maag (bij dieren) en kankerverwekkend. 
Het scheidt ook de hormoonverstoorder p-nonylfenol af.

Bron: www.inise.ca – Institut national d’information en santé environnementale à Montréal 

Plastic bekertjes 
Goed om te weten :

•	1	ton	gerecycleerd	plastic	vormt	een	be-
sparing	van	zowat	2.500	liter	petroleum

•	4%	 van	 de	 wereldwijde	 petroleumpro-
ductie	wordt	gebruikt	voor	het	vervaar-
digen	 van	 plastic	 (en	 dus	 ook	 van	 die	
bewuste	bekertjes).

•	Volgens	 het	 MIT,	 Massachusetts	 Insti-
tute	of	Technology,	is	voor	een	bekertje	
gemiddeld	het	equivalent	van	3,2	g	pe-
troleum	nodig.

•	Een	 kartonnen	 bekertje	 is	 geen	 oplos-
sing.	Dat	vertegenwoordigt	namelijk	4,1	
g	petroleum	en	de	kostprijs	ligt	2,5	maal	
hoger	dan	die	van	het	plastic	bekertje.

Bron :  Stop  aux  gobelets  plastiques  au  bureau  – 
www.consoglobe.com



Belang voor het milieu 
en aandachtspunt voor 
de vakbond

»» Bescherming»van»de»gezondheid»
van»de»werknemers»(en»uiteinde-
lijk»van»iedereen),»zowel»op»de»
werkvloer»als»thuis;

»» Welzijn»van»mens»en»dier»in»een»
beschermd»milieu;

»» Minder»vervuiling»en»minder»
afvalproductie.

De bevoegde paritaire organen

• Het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk 
(CPBW), want dat heeft de ruimste bevoegdheid voor 
wat gezondheid en milieuzorg betreft;

• De Ondernemingsraad (OR), door de financiële impact 
(aankopen, besparingen);

• De Vakbondsafvaardiging (VA) in geval van conflict (afwij-
zing in het CPBW en de OR) of voor onderhandelingen 
over ecologische alternatieven

• De bevoegdheden van de drie overlegorganen samen 
inzetten (syndicale driehoek)

De actoren

INTERNE»ACTOREN

• De bedrijfsleiding
• De werknemersvertegenwoordigers
• De werknemers

EXTERNE»ACTOREN»EN»BRONNEN

• De leveranciers van goederen en diensten die verband 
houden met voeding

(Individuele  
en collectieve) actie

1. Een inventaris opmaken

• Welk plastic vaatwerk wordt ge-
bruikt en waarvoor?

2. Documentatie verzamelen

 Het probleem van de bekertjes op-
lossen, vergt een van deze alterna-
tieven:

• Recyclage

• Gebruik van ecologische(r) alter-
natieven (kartonnen of biologisch 
afbreekbaar vaatwerk voor een-
malig gebruik)

• Gebruik van herbruikbaar vaat-
werk (uit porselein of plastic) 

 Bij het invoeren van elk van deze 
oplossingen moet eerst nagegaan 
worden of ze werkbaar is en niet 
nog nefaster voor het milieu.

3. Sensibiliseren en informeren 
Werknemers en bedrijfsleiding sen-
sibiliseren en hen informeren over de 
gevaren van plastic vaatwerk voor 
eenmalig gebruik (o.a. bekertjes):

• Een deskundige uitnodigen voor 
een uiteenzetting, een debat  

• Een artikel schrijven in de bedrijfs-
krant, een affichecampagne voe-



ren in het gebouw of op intranet of vanuit een 
internetsite;

• In het bedrijf een evenement of een activiteit hier-
over opzetten;

• Een bezoek aan Net Brussel organiseren.

4. Optreden in de overlegorganen

• Acties in het CPBW:
 » Openlijk de vraag stellen om te weten te komen 
hoe het bedrijf omgaat met het afval dat het 
gevolg is van het gebruik van plastic wegwerp-
vaatwerk (o.a. bekertjes);

 » Een rapport vragen over het verbruik van plastic 
wegwerpvaatwerk en de hoeveelheid afval die 
zo in het bedrijf wordt geproduceerd;

 » Een enquête voeren naar de kennis, het besef, 
de bezorgdheid of zelfs gezondheidsproblemen 
die verband houden met de problematiek van 
plastic wegwerpvaatwerk;

 » Sensibiliseringsacties voorstellen  in het overleg-
orgaan (voor een coherenter streven naar een 
menselijker en milieuvriendelijker samenleving 
met aandacht voor welzijn en volksgezondheid).

• Acties in de OR:
 » Een rapport vragen om te weten wat het verbruik 
van plastic wegwerpvaatwerk en de afvalverwer-
king (van o.a. bekertjes) het bedrijf kosten;

 » Om een kostenanalyse vragen en, indien moge-
lijk, ook om een studie van mogelijke besparin-
gen door over te stappen op verschillende mo-
gelijke alternatieven. 

• Acties als VA:
 » Het bedrijf aanzetten tot een milieuzorgbeleid 
dat het BIM-label “Ecodynamische onderne-
ming” kan opleveren;

 » Onderhandelen over een bedrijfsgeschenk (bijv. 
met Nieuwjaar) bestaande uit een mok, een 
glas, een bord, een kom, bestek en een brood-
doos, met daarop de naam van de werknemer. 
Dit is een actie die sensibiliseert en tegelijk op-
roept tot verantwoord gedrag. Ze kan bijvoor-
beeld om de twee jaar hernomen worden om 
het materiaal te vernieuwen. 

• Deze actie moet deel uitmaken van een coherent 
en uitgebreider initiatief dat uitgaat van de princi-
pes van ecologisch verbruik met als doel: minder 
vervuiling, uitputting van de natuurlijke rijkdom-
men vermijden, gebruik van milieuvriendelijke 
producten en technologie en dus gebruik van ge-
zonde en ethisch verantwoorde producten. 

 Zo is het mogelijk om bijvoorbeeld voor biologi-
sche en/of fair trade voedingsmiddelen en dran-
ken te kiezen, ecologische zeep te gebruiken, een 
afwasmachine met Europees ecolabel te nemen, 
regenwater op te vangen, enz. Het is in dit ver-
band belangrijk oog te hebben voor de herkomst 
van de producten (en daarbij zowel de sociale als 
milieu-aspecten in overweging te nemen). 

5. Een beroep doen op onontbeerlijke actoren 

• De preventieadviseurs van de interne diensten 
voor preventie en bescherming op het werk, de 
externe diensten voor preventie en bescherming 
op het werk.

• Herbruikbaar vaatwerk en wegwerpvaatwerk gaan niet 
samen. Wegwerpvaatwerk zet aan tot “luiheid”.

• Nieuw aangenomen gewoonten worden van de werk-
vloer meegenomen en hebben dus impact op de fami-
lie en uiteindelijk op de hele samenleving.

• Elkeen kan al concreet zijn steentje bijdragen: 
 » Breng een glas of een kopje mee i.p.v. de wegwerp-
exemplaren te gebruiken

 » Koop biologisch afbreekbaar vaatwerk en gebruik dat 
op kantoor

• Met 2 kopjes koffie per dag gebruikt een bediende 
jaarlijks meer dan 400 bekertjes of 11,6 liter petroleum

Trucs en kneepjes

Bron: Le réseau Eco-consommation –  
Autocollants – Pied léger sur la planète

• Kleef deze sticker op de koffiemachine als 
geheugensteuntje: “Ik gebruik een her-
bruikbaar kopje!”



CSC FGTB CGSLB

• www.ibgebim.be : de site van Leefmilieu Brussel – 
het Brussels Instituut voor Milieubeheer;

• www.netbrussel.be : de site van Net Brussel;

• www.oxfamwereldwinkels.be : de site van de Oxfam 
Wereldwinkels;

• www.cafequitable.be : de site van Caféquitable, 
commerciële benaming van pvba OBN Vending – 
Oxfam;

• www.maxhavelaar.be : de site van Max Havelaar – 
Fair Trade-label;

• www.natpro.be : de site van Nature et Progrès 
België;

• www.ecoconso.be : de site van het Netwerk Eco-
consommation;

• www.achatsverts.be : internetgids voor groene aan-
kopen, partner van Réséau Ecoconsommation;

• www.greenbazaar.be : site van Greenbazaar, een 
commerciële website die het bestaande aanbod 
van  duurzame diensten en producten groepeert. 
Streven: de markt en het gedrag veranderen, om 
zo een rechtvaardiger en duurzamer wereld te 
bouwen;

• www.consoglobe.com : portaalsite voor duurzaam 
consumeren, ecologische informatie, groene win-
kel, dienstverlening onder particulieren;

• www.gidsvoorduurzameaankopen.be : site van de 
Belgische overheid met algemene hulp bij de keuze 
voor duurzame producten en diensten, met infor-
matie over milieu- en sociale criteria, over de labels 
en duurzame overheidsopdrachten;

• www.rise.be : de site van RISE (Réseau Intersyndi-
cal de Sensibilisation à l’Environnement). 

 Men vindt er o.a. de volgende publicaties :

 L’environnement et l’entreprise

 Een praktische gids voor werknemers, uitgave die in 
het kader van RISE werd bijgewerkt door Véronique 
Porot van het Institut Eco-Conseil (maart 2004);

 L’éco-consommation en entreprise

 Sensibiliseringsbrochure voor duurzamer consu-
meren, de vrucht van een samenwerkingsverband 
tussen de drie Belgische werknemersverbonden, 
ACLVB, ABVV en ACV, in het kader van een over-
eenkomst die werd ondertekend met het Waals Ge-
west voor het sensibiliseren van de vakbondswereld 
voor milieuzorg (oktober 2006);

• www.brise-milieu.be : de website van BRISE (Brus-
sels Intersyndicaal netwerk voor SEnsibilisering 
rond milieu);

• www.bekerrecycling.nl : een site van de Stichting 
Disposables Benelux (SDB) (BASF Nederland BV, 
BP Belgium, Total Petrochemicals, Bellaplast, 
Huhtamaki Gmbh, Veriplast Holland BV, Douwe 
Egberts Coffee Systems, enz.) waarop een studie 
wordt gepubliceerd van TNO Bouw en Ondergrond 
die pleit voor het gebruik van plastic wegwerpbe-
kertjes. Nuttig om de argumenten te kennen waar-
mee de producenten de plastic wegwerpbekertjes 
aanprijzen.

BRISE wordt gesteund door Leefmilieu Brussel.

Contact : info@brise-milieu.be
	 www.brise-milieu.be 

Meer informatie

Ontwerp en tekst van deze fiche zijn verzorgd door de “KYOTO-groep” van het Brussels Intersyndicaal netwerk voor 
SEnsibilisering rond milieu (BRISE), een samenwerkingsverband van ABVV, ACV en ACLVB - NOVEMBER 2009


