SELECTIEVE INZAMELING VAN AFVAL OP EVENEMENTEN

Een festival, sportevenement of feestelijkheid genereert heel wat afval. Zelfs met extra inspanningen zijn restafval en andere afvalfracties uit consumptie en amusement niet te vermijden. Op de
groenvent.be en in de groeneventscan vindt u hierover tips.
Afval kan gelukkig terug een grondstof worden. Samenwerken om de kringlopen te sluiten, daar kan
ieder van ons een steentje toe bij dragen. Om afval een nieuw leven te geven en opnieuw in te zetten
in productieprocessen, moet het apart en correct ingezameld worden. Ook dit is duurzaamheid op
evenementen!
Als organisator hebt u een aantal verplichtingen die extra kansen bieden om hieraan mee te werken.
Een groot evenement georganiseerd door een vereniging, privaat of commercieel, is in principe een
bedrijf. Bedrijven worden verplicht door de wetgeving om een aantal afvalfracties selectief in te
zamelen met als doel de grondstoffen te recycleren en te hergebruiken. Dit is naar analogie met de
selectieve inzameling van het huishoudelijk afval, wat u als burger en consument thuis al doet. Evenementen, bedrijven, kantoren maar ook bijvoorbeeld pretparken moeten dit doen.
Welke afvalstoffen moet een bedrijf selectief inzamelen?
De Vlaamse afvalstoffenwetgeving VLAREMA, bepaalt in artikel 4.3.2. de afvalstoffen die apart
moeten worden ingezameld. Voor evenementen zijn dit voornamelijk :
-PMD : plastiek flessen en flacons (petflesjes),, metaal (blikjes) en drankkartons (tetrabriks)
-Papier en karton (drankdraagtrays, verpakkingen standhouders, achtergebleven flyers)
-GFT groenafval
-Restafval
-Glas
-Hout
-Frituuroliën
Niet verplicht, maar vaak interessant wegens voldoende volume zijn kunststoffen en plastics. Verwerkingsmogelijkheden zijn te hierover te bevragen bij uw intercommunale of bij private ophalers.

Hoe zit het met de selectieve inzameling van pmd-afval in publieke ruimtes?
Wanneer drank en/of voeding in pmd-verpakking wordt verkocht, moet een recipiënt voor pmd-afval
geplaatst worden. Ook wanneer het om automaten gaat. Door de juiste vuilnisbak aan te bieden
wordt de klant de mogelijkheid gegeven om juist te sorteren.
De locatie en hoeveelheid pmd-vuilnisbakken die geplaatst worden, moeten voor de organisatie in
zijn geheel bekeken worden. Zo worden best restafval- en pmd-bakken samen voorzien en worden
de kleurcodes van het huishoudelijk afval aangehouden omwille van de herkenbaarheid.
Communicatie op de vuilnisbakken en een aangepaste inwerpopening kunnen helpen om de
sorteerboodschap te verduidelijken. Op de website van Fostplus www.sorterenophetwerk.be kan
gratis communicatiemateriaal verkregen worden.
Op een parking , zonder enig verkooppunt, is het niet verplicht om verschillende inzamelrecipiënten
te voorzien. Hier volstaat een vuilbak voor gemengd afval om zwerfvuil tegen te gaan. Het pmd-afval
dat toch ingezameld zou worden via de restfractie, moet niet uitgesorteerd worden.
Wat te doen na het evenement met het restafval?
Grote private evenementen moeten de inzameling organiseren en contracten afsluiten met de
private inzamelaars en verwerkers van afvalstoffen. Er zijn ook evenementen die een akkoord en
medewerking hiervoor krijgen van de gemeentelijke of intercommunale diensten die instaan voor de
inzameling en verwerking van huishoudelijk afval.
De verplichting tot contractafsluiting is opgenomen in artikel 6.1.1.4 van het VLAREMA. Bekijk het
overzicht van geregistreerde inzamelaars via deze link: www.ovam.be/register_IHM .De OVAM
stelde ter ondersteuning modelparagrafen op voor opname in het contract.
Is het contract verplicht voor iedereen? Ook voor kleine hoeveelheden bedrijfsafval?
Er is maar één uitzondering op deze verplichting, als aan twee voorwaarden voldaan wordt:
- het restafval van uw evenement is vergelijkbaar naar aard, samenstelling en hoeveelheid met
huishoudelijke afvalstoffen. Deze hoeveelheid is begrensd op 4 restafvalzakken van 60 liter of één
container van 240 liter;
- deze maximale hoeveelheid wordt ingezameld in één ronde met huishoudelijke afval.
Afspraken of dit al dan niet mogelijk is voor uw organisatie, maakt u met de milieudienst of
intercommunale en best samen met het ecoteam van uw evenement. Zie voor meer info op
http://www.ovam.be/afval-materialen/bedrijfsafval/selectieve-inzameling-van-bedrijfsafval
Wat te doen na het evenement met het pmdafval?
Ofwel laat u het pmd-afval ophalen door een privé-afvalinzamelaar, ofwel kan het mee aangeboden
worden in de reguliere ophaling van huishoudelijk afval. Dit hangt af van de gemeente waar uw
evenement doorgaat. Gemeenten zijn er niet toe verplicht om afval afkomstig van bedrijven mee te
nemen in hun ophaalronde van huishoudelijke afvalstoffen. Informeer daarom steeds bij de
milieudienst van uw gemeente of uw bedrijf beroep mag doen op de gemeentelijke inzamelronde.
Bovendien is de hoeveelheid beperkt tot 4 pmd-zakken van 60 liter per tweewekelijkse ophaling.
74 % van het Vlaamse bedrijfsafval krijgt zo een tweede leven, doe dus mee!

