
CR Juridische Zaken.  Consumptie en verkoop van drank tijdens voetbalwedstrijden 
in harde plastic bekers met statiegeld.

Anderlecht, 8 februari 2011.

HET COLLEGE TOT DE RAAD,

Dames en heren,

Het  gratis  verstrekken  van  zachte  bekers  tijdens  feestelijke  evenementen  veroorzaakt 
verschillende problemen:

– Het plastic waaruit ze bestaan bevat aardolie, een schaarse grondstof.  Bovendien zijn 
deze bekers niet recycleerbaar.

– Wanneer deze bekers op de grond worden geworpen, vervuilen ze de omgeving.  De 
mensen laten zich gaan en tasten de netheid in de gemeente aan, terwijl ze niet aan 
duurzame ontwikkeling doen.

Daarom is  het  nodig  deze  gewone  bekers  te  vervangen  door  bekers  in  hard  plastic. 
Omdat  deze  bekers  steviger  zijn,  kunnen  ze  de  hele  avond  lang  door  verschillende 
mensen gebruikt worden.  Ze kunnen net als glazen schoongemaakt worden.  Om de 
bekers te kunnen bewaren, wordt er statiegeld op geheven.  Bij de eerste beker betaalt de 
bezoeker bijkomend statiegeld, dat op elk tijdstip terugbetaald kan worden.

HOOFDSTUK VIII

MAATREGEL MET BETREKKING TOT WEDSTRIJDEN IN HET 
CONSTANT VANDEN STOCKSTADION.

Artikel 106.  1.  Op dagen waarop in het stadion voetbalwedstrijden of feesten worden 
georganiseerd, is de consumptie en de verkoop van drank in nachtwinkels, drankslijterijen 
(met inbegrip van het terras) en kramen van ambulante verkopers, 5 uur voor de wedstrijd 
en 9 uur na de wedstrijd, slechts toegelaten mits het gebruik van bekers in hard plastic 
met statiegeld:

-  Dit geldt in volgende straten:
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– In de parkings die deze assen bedienen (namelijk voor supportersbussen en bussen van 
tegenstanders)

– Binnen de muren van het Constant Vanden Stockstadion

In dezelfde omstandigheden is het bezit van andere recipiënten dan bekers in hard plastic 
met  statiegeld  op  de  openbare  weg  in  deze  straten,  net  als  in  de  voertuigen  die  er 
geparkeerd zijn, verboden.

2.  De uitbaters van nachtwinkels, drankslijterijen en ambulante kramen moeten tegen een 
waarborg bekers in hard plastic met statiegeld leveren en terugnemen.

3. Het bedrag van de waarborg bedraagt 1 €.

4. De burgemeester kan het etablissement, de nachtwinkel, de drankslijterij (met inbegrip 
van het terras) en de kraam, waarvan de uitbater de verplichtingen vermeld in alinea 1, 2 
en 3 van dit artikel niet naleeft, sluiten.

5.  Overeenkomstig  de  wet  van  21  december  1998  betreffende  de  veiligheid  bij 
voetbalwedstrijden, hebben personen met stadionverbod geen toegang tot bovenvermelde 
perimeter.

Dit artikel is in werking vanaf 1 juli 2011.
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