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Mei Plasticvrij 
https://www.billiecup.be  
 
 
 _ Voorstelling van uw project  
Billie Cup, een netwerk van herbruikbare bekers aan 1 euro waarborg, verkrijgbaar en 
inwisselbaar in zoveel mogelijk steden, horecazaken, ketens en locaties die nu nog 
wegwerpbekers gebruiken. 
 
_ Waarom kwam dit project tot stand? Wat was uw vertrekpunt?  
Wegwerpbekers zorgen voor onrecycleerbare afvalbergen, zwerfvuil en overvolle 
publieke vuilnisbakken. Slechts 1 procent van de bevolking gaat op stap met een 
eigen herbruikbare beker voor take away. 
 
_ Wat waren de voornaamste problemen waarmee u bij de verwezenlijking van uw 
project werd geconfronteerd? 
In kleine take-away-zaken zijn er niet altijd afwasfaciliteiten. Op locaties waar vooral 
met automaten wordt gewerkt, is het niet evident om herbruikbare waarborgbekers 
aan te bieden en af te wassen. Voor de terugbetaling van de waarborg moeten we 
op zoek naar efficiënte oplossingen voor cashless omgevingen. 
 
_ Hoeveel personen nemen deel aan de verwezenlijking van uw project? Wie zijn de 
eventuele partners?  
We zijn met 2 ondernemende vrouwen: Ineke van Nieuwenhove en Vanessa 
Debruyne. We krijgen voor de lancering steun van Vlaanderen Circulair. 
 
_ Waar treedt u op? (lokaal, op internationaal niveau …) 
We gaan onze beker lanceren in Gent en Antwerpen, daarna de rest van het land. 
 
_ Wat zijn uw belangrijkste middelen? 
We hebben subsidie gekregen van Vlaanderen Circulair en ook projectsteun van 
Stad Gent en Stad Antwerpen. 
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_ Wat is de huidige impact van het project? En/of welke impact zou u in de 
toekomst willen hebben?  
Huidige impact: verschillende acties en lobbywerk op Europees niveau hadden als 
resultaat dat vanaf 2020 een aantal maatregelen genomen worden die 
repareerbaarheid bevorderen (binnen het ecodesign package) - we hebben via 
onderzoeken en adviesgroepen expertise opgebouwd rond sociale inclusie binnen 
deel- en repareerinitiatieven - repareer- en deelinitiatieven worden ondersteund met 
lerende netwerken, draaiboeken en opstartbegeleiding. Toekomstige impact: meer 
producenten bieden products as a service en herstelmogelijkheden aan, ook 
toegankelijk voor kwetsbare groepen. Consumenten zien delen en repareren als 
eerste optie, vóór nieuw kopen en weten waar ze daarvoor terecht kunnen. 
 
_ Hoe zou een onderneming u kunnen helpen met de realisatie van uw project? En 
omgekeerd, wat denkt u een onderneming te kunnen bieden met het oog op het 
realiseren van een gezamenlijk project?  
We hebben hulp nodig om ons netwerk te vergroten, om zoveel mogelijk bedrijven, 
ketens, organisaties en horecazaken te overtuigen om over te schakelen op Billie 
Cups en om praktische uitdagingen op te lossen. Wij kunnen ondernemingen 
helpen met het verminderen van hun afval en het promoten van hun milieu-
inspanningen. 
 
 


