
Politiereglement betreffende het organiseren van afvalarme evenementen.
( GR 17-1-2006 p9, aangepast GR 19-9-2006 p20)

HOOFDSTUK 1: Definities en toepassingsgebied

Afdeling 1: DEFINITIES 
Artikel 1: 
De begrippen en definities vermeld in het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van 
afvalstoffen, het besluit van de Vlaamse regering van 5 december 2003 tot vaststelling van het Vlaams reglement 
inzake afvalvoorkoming en –beheer (VLAREA), het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende 
algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne en de gemeentelijke politieverordening betreffende het 
inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen zijn van toepassing op deze 
verordening.

Artikel 2: 
Voor de toepassing van dit politiereglement gelden aanvullend de volgende definities: 
• Evenement: 
Voor de toepassing van dit politiereglement wordt onder evenement verstaan: “een publieke gebeurtenis of 
bijeenkomst op publiek en/of privaat terrein, met al dan niet betalende bezoekers en/of deelnemers. Een 
dergelijke gebeurtenis of bijeenkomst kan verschillende oogmerken hebben: vrije tijdsbesteding, beleving van 
kunst, cultuur, muziek, sport,… beurzen, markten, feesten en vieringen”. 
• Evenement op een vaste locatie:
Voor de toepassing van dit politiereglement wordt onder evenement op een vaste locatie verstaan: “een 
evenement dat wordt georganiseerd in een zaal of lokaal dat met die doeleinden wordt geëxploiteerd (feestzaal, 
schouwburg, dansgelegenheid, theater,...)”. 
• Evenement op een occasionele locatie: 
Voor de toepassing van dit politiereglement wordt onder evenement op een occasionele locatie verstaan: “een 
evenement, ander dan een klein evenement, dat wordt georganiseerd in 1) een zaal of lokaal dat niet met die 
doeleinden wordt geëxploiteerd (schuur, bedrijfspand,…) en 2) een ruimte met gesloten karakter die in functie 
van het evenement wordt opgericht en/of ingericht (feesttent, festivalweide, marktplein, parkdomein, afgesloten 
openbare weg,…)”.
• Evenement op een diffuse locatie: 
Voor de toepassing van dit politiereglement wordt onder evenement op een diffuse locatie verstaan: “een 
evenement met een open karakter dat wordt georganiseerd op verschillende locaties, straten, wegen en pleinen 
(markt, braderij, wielerwedstrijd, straatfeesten,…)”.
• Klein evenement:
Voor de toepassing van dit politiereglement wordt onder klein evenement verstaan: “een evenement waarbij de 
locatie een potentiële capaciteit heeft van maximaal 100 bezoekers/deelnemers per dag of een evenement 
zonder toegangsprijs waarbij het aantal bezoekers/deelnemers d.m.v. inschrijving of selectieve uitnodiging tot 
150 per dag wordt beperkt.”
• Middelgroot evenement:
Voor de toepassing van dit politiereglement wordt onder middelgroot evenement verstaan: “een evenement 
waarbij de locatie een potentiële capaciteit heeft van 101 tot 10.000 bezoekers/deelnemers per dag”
• Groot evenement:
Voor de toepassing van dit politiereglement wordt onder groot evenement verstaan: “een evenement waarbij de 
locatie een potentiële capaciteit heeft van meer dan 10.000 bezoekers/deelnemers per dag of een totale 
oppervlakte heeft van meer dan 2.500 m² ”. 
• Organisator: 
Voor de toepassing van dit politiereglement wordt onder organisator verstaan: “de publieke, private 
rechtspersoon of natuurlijke persoon die een evenement organiseert”. 
• Exploitant van een inrichting: 
Voor de toepassing van dit politiereglement wordt onder exploitant van een inrichting verstaan: “de exploitant van 
een ontspanningsinrichting, zoals bedoeld in rubriek 32 van bijlage 1 (Vlarem-indelingslijst) bij het Besluit van de 



Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de 
Milieuvergunning, en elke andere vaste infrastructuur die wordt aangewend of ter beschikking wordt gesteld voor 
het organiseren van evenementen (voorbeelden: feestzaal, dansgelegenheid, sporthal, schouwburg, 
congrescentrum, evenementenhal,…)”.
• Afvalplan: 
Voor de toepassing van dit politiereglement wordt onder afvalplan verstaan: “een planningsdocument, opgemaakt 
volgens een daartoe door de gemeente ter beschikking gesteld modelformulier, waarin de organisator van een 
evenement minstens de volgende informatie opneemt: 
o Een omschrijving van het evenement (aard, datum, locatie,…) 
o De maatregelen inzake afvalpreventie en afvalbeheer die worden getroffen 
o De afvalfracties die vermoedelijk zullen vrijkomen vóór (opbouw), tijdens en na (afbraak) het evenement
o Het aantal en het type van de recipiënten die aangewend om de selectieve inzameling van de verschillende 

afvalfracties te realiseren 
o De contractuele afspraken die met standhouders zijn gemaakt met betrekking tot de ambulante activiteiten 
o De inzet van personele middelen in functie van zowel het organiseren van een afvalarm evenement als de 

selectieve inzameling van de verschillende afvalfracties 
o De naam en coördinaten van de eindverantwoordelijk voor het afvalbeheer.”
• Afvaleiland: 
Voor de toepassing van dit politiereglement wordt onder afvaleiland verstaan: “een voor het publiek toegankelijke 
plaats op de site van het evenement, waar meerdere inzamelrecipiënten staan opgesteld. De bezoekers/
deelnemers kunnen hun afvalstoffen in deze recipiënten deponeren”.

Afdeling 2: TOEPASSINGSGEBIED
Artikel 3: 
Dit politiereglement is van toepassing op alle organisatoren van evenementen tijdens dewelke één van de 
volgende handelingen plaats heeft of zou kunnen hebben:
o Het aanbieden van voedingswaren en/of dranken met het oog op onmiddellijke consumptie 
o Het verhandelen van goederen en/of de uitvoering van andere commerciële activiteiten (o.a. publiciteit)

Dit politiereglement is van toepassing op alle exploitanten van inrichtingen die hun ruimtelijke infrastructuur ter 
beschikking stellen van één of meerdere personen met het oog op het organiseren van een evenement. 

Dit politiereglement is van toepassing op alle standhouders en ambulante handelaars die hetzij op een 
evenement hetzij naar aanleiding van een evenement voedingswaren en/of dranken aanbieden en/of 
handelsgoederen verhandelen. 

Dit politiereglement is van toepassing op alle personen die hetzij op een evenement hetzij naar aanleiding van 
een evenement commerciële en/of publicitaire handelingen stellen.

HOOFDSTUK 2: Algemene bepalingen 
Afdeling 1: VERANTWOORDELIJKHEDEN 
Artikel 4: 
De organisator van een evenement is verantwoordelijk voor de inzameling en de verwerking van het afval 
overeenkomstig de bepalingen van dit politiereglement. 
Artikel 5: 
De standhouder of ambulante handelaar die hetzij op een evenement hetzij naar aanleiding van een evenement 
voedingswaren en/of dranken aanbiedt en/of handelsgoederen verhandelt, is verantwoordelijk voor de inzameling 
en verwerking van het afval dat ontstaat ingevolge zijn activiteiten en/of handelingen. 

Afdeling 2: AFVALPREVENTIE 
Artikel 6: 
De organisator van een evenement organiseert het evenement op een afvalarme wijze. 
Artikel 7: 



Zowel op het evenement als binnen een perimeter van 250 meter rond de in- en uitgang van het evenement geldt 
een algeheel verbod op het verspreiden van 1) commercieel en publicitair drukwerk en 2) gratis gadgets en 
wegwerpmaterialen.

De organisator kan middels het indienen van een afvalplan, overeenkomstig artikel 20 van dit politiereglement, op 
een gemotiveerde wijze een afwijking vragen op de verbodsbepaling inzake het verspreiden van gratis gadgets. 
In dergelijke omstandigheden kan het verspreiden van gratis gadgets worden toegestaan. 
Artikel 8: 
Wanneer op het evenement voedingswaren en/of dranken worden aangeboden met het oog op onmiddellijke 
consumptie, is het gebruik van herbruikbare consumptiematerialen (glazen of bekers, borden en bestek) 
verplicht.

Indien een hygiënisch verantwoorde reiniging met hergebruik van de herbruikbare consumptiematerialen niet kan 
worden gewaarborgd, dient de organisator de reden hiervan duidelijk toe te lichten en te verklaren waarom van 
verbeteringen van de hygiënische omstandigheden wordt afgezien. Zo geen hygiënisch verantwoorde reiniging 
kan worden uitgevoerd en wordt overgeschakeld op het gebruiken van éénmalige consumptiematerialen, dient 
hiervoor een afvalplan te worden ingediend zoals opgenomen in volgend lid.

De organisator kan middels het indienen van een afvalplan, overeenkomstig artikel 20 van dit politiereglement, op 
een gemotiveerde wijze een afwijking vragen op deze gebodsbepaling. In dergelijke omstandigheden kan het 
gebruik van éénmalige consumptiematerialen worden toegestaan, mits de organisator de nodige maatregelen 
treft opdat deze wegwerpmaterialen selectief worden ingezameld en verwerkt.

Organisatoren van evenementen andere dan een groot evenement kunnen bij de gemeente herbruikbare bekers 
ontlenen.

Afdeling 3: SELECTIEVE INZAMELING 
Artikel 9: 
De organisator van een evenement zamelt minstens de volgende fracties selectief in: 
o Papier & karton 
o Glas 
o Klein gevaarlijk afval (KGA) (eigen aan de organisatie, activiteit of het evenement)
o PMD

Indien de organisator van een evenement, in toepassing van artikel 8, 3de lid, een afwijking heeft bekomen op de 
gebodsbepaling, zoals voorzien in artikel 8, 1ste lid, dan dient het aldus geproduceerde PMD-afval (plastiek 
flessen en flacons, metalen en drankkartons) selectief ingezameld te worden. 

Met het oog op het realiseren van de selectieve inzameling voorziet de organisator van een evenement in de 
nodige recipiënten.
Artikel 10: 
De standhouder of ambulante handelaar die hetzij op een evenement hetzij naar aanleiding van een evenement 
voedingswaren en/of dranken aanbiedt en/of handelsgoederen verhandelt, zamelt minstens het glas en papier & 
karton dat ontstaat ingevolge zijn activiteiten en/of handelingen selectief in. 

Indien de organisator van een evenement, in toepassing van artikel 8, 3de lid, een afwijking heeft bekomen op de 
gebodsbepaling, zoals voorzien in artikel 8, 1 ste lid, dan zamelt de standhouder of ambulante handelaar die hetzij 
op een evenement hetzij naar aanleiding van een evenement voedingswaren en/of dranken aanbiedt en/of 
handelsgoederen verhandelt, de PMD (plastiek flessen en flacons, metalen en drankkartons) dat ontstaat 
ingevolge zijn activiteiten en/of handelingen selectief in.

Met het oog op het realiseren van de selectieve inzameling, plaatst de standhouder of ambulante handelaar op 
een behoorlijke wijze, duidelijk zichtbare en goed bereikbare inzamelrecipiënten. 
Artikel 11: 



Indien het evenement plaats heeft in een inrichting, voorziet de exploitant van de inrichting in een 
inzamelinfrastructuur die de selectieve inzameling volgens het voor de inrichting goedgekeurde afvalplan door de 
organisator van een evenement overeenkomstig de bepalingen in artikel 9 en 10 mogelijk maakt. 
Artikel 12: 
De in artikel 9, 10 en 11 bedoelde organisator, standhouder of ambulante handelaar en/of exploitant staat in voor 
de verwijdering van het selectief ingezameld afval op een wijze die de recyclage van deze fracties toelaat. 

Afdeling 4: INZAMELING VAN RESTAFVAL 
Artikel 13: 
De organisator van een evenement voorziet in de nodige recipiënten voor het inzamelen van het restafval. 
Artikel 14: 
De standhouder of ambulante handelaar die hetzij op een evenement hetzij naar aanleiding van een evenement 
voedingswaren en/of dranken aanbiedt en/of handelsgoederen verhandelt, is verantwoordelijk voor de inzameling 
van het restafval dat ontstaat ingevolge zijn activiteiten en/of handelingen. Hij plaatst daartoe op een behoorlijke 
wijze, duidelijk zichtbare en goed bereikbare inzamelrecipiënten. 
Artikel 15: 
Indien het evenement plaats heeft in een inrichting, voorziet de exploitant van de inrichting in een 
inzamelinfrastructuur die de inzameling van het restafval door de organisator van een evenement mogelijk maakt.
Artikel 16:
De in artikel 13, 14 en 15 bedoelde organisator, standhouder of ambulante handelaar en/of exploitant staat in 
voor de verwijdering van het restafval, overeenkomstig de bepalingen van de politieverordening betreffende het 
inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen. 

HOOFDSTUK 3: Specifieke bepalingen 
Afdeling 1: AFVALPLAN 
Artikel 17: 
De volgende personen moeten een afvalplan opmaken en indienen bij het gemeentebestuur voor elk evenement: 
• de organisator van een middelgroot of groot evenement op een diffuse locatie 
• de organisator van een groot evenement op een vaste of occasionele locatie
• de organisator van een middelgroot of groot evenement die een afwijking vraagt op de gebodsbepaling in 

artikel 7, 1ste lid of op de verbodsbepaling in artikel 8, 1ste lid van dit politiereglement.

In alle andere gevallen wordt aangenomen dat de organisator kennis heeft van de algemene verplichtingen van 
dit reglement en dienaangaande de nodige voorzorgen en maatregelen treft.
Artikel 18: 
Indien een evenement méér dan 4 keer per jaar plaats heeft op eenzelfde locatie, volstaat het dat de organisator 
éénmaal per jaar een afvalplan opmaakt en indient. Het goedgekeurd afvalplan geldt dan voor alle evenementen 
die de organisator op deze locatie gedurende de tijdspanne van 1jaar organiseert. 
Artikel 19: 
De exploitant van een inrichting waar regelmatig een evenement wordt georganiseerd, dient een afvalplan op te 
maken en in te dienen. Ingevolge wijziging van de uitvoering of uitvoerbaarheid van dit afvalplan dient een nieuw 
afvalplan te worden opgemaakt en ter goedkeuring worden ingediend.
Wanneer de exploitant beschikt over een goedgekeurd afvalplan, moet de organisator van een evenement die 
gebruik maakt van deze inrichting geen afvalplan opmaken indien het voor de inrichting goedgekeurde afvalplan 
wordt opgevolgd.
Artikel 20: 
Het afvalplan moet ten laatste 4 weken vóór het tijdstip waarop het evenement plaats vindt, door de organisator 
of exploitant worden ingediend bij het gemeentebestuur. De indiening geschiedt hetzij per aangetekende post 
hetzij door afgifte tegen ontvangstbewijs hetzij via elektronisch bericht met leesbevestiging.

Het afvalplan wordt met een advies van de dienst belast met het afvalbeheer, ter goedkeuring voorgelegd aan het 
college van burgemeester en schepenen. 

Indien de organisator of exploitant binnen een termijn van 2 weken nadat hij het afvalplan heeft ingediend, geen 
bericht ontvangt vanwege het gemeentebestuur, wordt het afvalplan als stilzwijgend goedgekeurd beschouwd. 



Het gemeentebestuur of de door haar aangestelde ambtenaar heeft het recht ten allen tijde bijkomende 
voorwaarden op te leggen aan de organisator of de exploitant m.b.t. het afvalplan.

Afdeling 2: OPENBARE WEG 
Artikel 21: 
De organisator van een evenement op een diffuse locatie moet binnen een tijdspanne van 24 uur na beëindiging 
van het evenement de openbare wegen en plaatsen ontdoen van alle afvalstoffen. 

Afwijking van dit artikel kan aangevraagd worden door middel van een schriftelijke en gemotiveerde vraag aan de
burgemeester.
Artikel 22: 
De organisator van een evenement is verantwoordelijk voor het verwijderen van alle zwerfvuil in een perimeter 
van 50 meter rond de in- en uitgang van het evenement. 

Afwijking van dit artikel kan aangevraagd worden door middel van een schriftelijke en gemotiveerde vraag aan de
burgemeester.

HOOFDSTUK 4: Slotbepalingen
Artikel 23: 
Artikel 1.5.1., 1.6.1. en 1.6.2. van de politieverordening betreffende het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen 
en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen wordt opgeheven. 
Artikel 24: 
De exploitant of organisator verleent gratis toegang tot het evenement aan de bevoegde gemeentelijke 
ambtenaar of zijn aangestelde met het oog op het uitvoeren van toezicht op de naleving van het afvalplan. 
Artikel 25: 
Inbreuken op dit politiereglement worden bestraft met de volgende politiestraffen, voor zover wetten, decreten, 
besluiten, algemene of provinciale verordeningen, geen andere straffen voorzien: 

o Inbreuken op artikel 7 en 8 van dit politiereglement worden bestraft met een geldboete van € 10 tot € 
250;

o Inbreuken op artikel 9,10, 14 en 15 van dit politiereglement worden bestraft met een geldboete van € 10
tot € 250;

o Inbeuken op artikel 17 van dit politiereglement worden bestraft met een geldboete van € 10 tot € 250;
o Inbreuken op artikel 21 van dit politiereglement worden bestraft met een geldboete van € 10 tot € 250.

Los van deze geldboete kan een bijkomende bestraffing worden ingeroepen voor sluikstorten.
Artikel 26: 
Dit politiereglement zal bekendgemaakt worden overeenkomstig de artikelen 112 en 114 van de Nieuwe 
Gemeentewet. 
Artikel 27: 
Een eensluidend afschrift van dit politiereglement wordt bezorgd aan 1) de heer gouverneur ter kennisgeving aan 
de Bestendige Deputatie, 2) conform artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet aan de griffie van de rechtbank 
van 1ste aanleg en de politierechtbank en 3) de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest 
(OVAM) en het bestuur milieu-inspectie van AMINAL. 


