
Wat met afval op het evenement? Hier geldt, zoals thuis: correct sorteren! 
Heb je weinig afval - dat betekent maximaal 3 restafvalzakken van 60 liter restafval en een 
gelijkaardige hoeveelheid PMD? 
Dan kan je dit afval als organisator meegeven met de huis aan huisophalingen indien het in 
reglementaire zakken wordt aangeboden (dus: de restafvalzakken met gemeentelogo of PMD-zakken 
met IVM-logo). Zet het afval enkel klaar voor de ophaling op de dag van de normale afvalophaling, 
maar wel op een ophaalplaats waar de ophaalwagens passeren (openbare weg). Laat je gemeente 
weten waar de zakken zullen staan. 
 
Heb je meer afval? 
Dan wordt het afval volgens de ‘afvalregelgeving’ (Vlarema artikel 1.2.1, 54°, gecombineerd wat 
onder 3.5.2.1 staat in het Uitvoeringsplan Huishoudelijk afval en Gelijkaardig bedrijfsafval) aanzien 
als bedrijfsafval. IVM mag geen bedrijfsafval inzamelen en heeft evenmin een private ophaler de 
opdracht gegeven om dit te mogen doen.  
Dit afval mag dus in de IVM-regio niet worden meegegeven met het restafval van de gezinnen en 
moet apart worden opgehaald door een private ophaalfirma. Om dus in regel te zijn met de 
regelgeving, moet je als organisator van een evenement waarop ‘veel’ afval wordt ingezameld een 
private ophaalfirma contacteren. Die firma kan bijvoorbeeld enkele rolcontainers brengen waarmee 
je het afval tijdens het evenement kan inzamelen; na afloop van het evenement komt de firma die 
containers terug ophalen. Je betaalt voor het gebruik van de container en voor het afvoeren van het 
afval naar een verwerkingsinstallatie. Op die manier verloopt alles netjes ‘volgens het boekje’! 
 
Wens je als organisator hierbij geholpen of geadviseerd te worden door jouw gemeentebestuur? 
Neem dan contact met de milieudienst of met het evenementenloket. 
Daar zal men je – naast advies over het afvalarm organiseren van jouw evenement - ook nog andere 
tips meegeven over het duurzaam organiseren van evenementen (denk maar aan tips over het 
voorkomen van geluidsoverlast, over aandacht voor mobiliteit en parkeerproblemen bij 
evenementen, over het duurzaam omgaan met het verbruik van water en energie….). 
 


