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Verontschuldigd: 

6. Aanpassen van het subsidiereglement in verband met afvalinzameling naar 
aanleiding van het organiseren van evenementen, meer bepaald het toevoegen van een 
bepaling inzake verbod op het gebruik van wegwerprecipiënten bij het inschenken van 
dranken

DE GEMEENTERAAD

Bevoegdheid

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017:

Wetten, reglementen en verwijsdocumenten

Het subsidiereglement betreffende de behandeling van afvalcontainers voor evenementen, zoals 
vastgesteld in de gemeenteraad van 28 februari 2011.

Het besluit van 17 februari 2012 van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het Vlaams reglement 
betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen en latere wijzigingen 
(Vlarema).

De brief van 14 december 2021 van IDM betreffende evenementenbeleid herbruikbare bekers.

Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 14 januari 2022 betreffende 
Principebeslissing tot gebruik van herbruikbare bekers en cateringmateriaal

Motivatie

In Vlarema, het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en 
afvalstoffen, is een afbouwbeleid bepaald over het gebruik van cateringmateriaal en éénmalige 
drankverpakking op evenementen. 



IDM stelt in haar brief van 14 december 2021 voor om het gebruik van herbruikbare bekers als norm 
te beschouwen en bij het toestaan van evenementen de uitzonderingsregel op het gebruik van niet-
herbruikbare bekers niet meer toe te staan. 

Het college van burgemeester en schepenen besliste op 14 januari 2022 in te gaan op dit voorstel. 
Bijgevolg dient het subsidiereglement betreffende de behandeling van afvalcontainers voor 
evenementen aangepast te worden als volgt:

Volgende paragraaf wordt toegevoegd

§3. Met betrekking tot afvalpreventie wordt de regelgeving omtrent cateringmateriaal volgens het 
VLAREMA (art. 5.3.12.1 t.e.m. 5.3.12.3) nageleefd. Dit zonder gebruik te maken van de 
uitzonderingsbepaling die voorzien is in deze regelgeving. Er geldt m.a.w. een volledig verbod op het 
gebruik van wegwerprecipiënten bij het inschenken van dranken.  Het betreft dan zowel 
wegwerpbekers, als ook éénmalige drankverpakkingen zoals blik, plastic flesjes of glazen flesjes 
zonder statiegeld.

De gemeenteraad wordt om goedkeuring gevraagd. 

BESLUIT

In openbare zitting

Stemresultaat Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen

Artikel 1

Aan het subsidiereglement betreffende de behandeling van afvalcontainers voor evenementen 
wordt een derde paragraaf toegevoegd:

§3. Met betrekking tot afvalpreventie wordt de regelgeving omtrent cateringmateriaal volgens het 
VLAREMA (art. 5.3.12.1 t.e.m. 5.3.12.3) nageleefd. Dit zonder gebruik te maken van de 
uitzonderingsbepaling die voorzien is in deze regelgeving. Er geldt m.a.w. een volledig verbod op het 
gebruik van wegwerprecipiënten bij het inschenken van dranken. Het betreft dan zowel 
wegwerpbekers, als ook éénmalige drankverpakkingen zoals blik, plastic flesjes of glazen flesjes 
zonder statiegeld.

Artikel 2

Het gecoördineerd subsidiereglement wordt vastgesteld als volgt: 

Subsidiereglement betreffende de 
behandeling van afvalcontainers voor 

evenementen

Goedgekeurd door de gemeenteraad op 28 
februari 2011, gewijzigd in zitting van 31 

januari 2022.

Per 1 februari 2022 gelden de volgende bepalingen: 

§1. Voor verenigingen die, in toepassing van de politieverordening betreffende het organiseren van 
evenementen, gebruik maken van de afvalrecipiënten die ter beschikking worden gesteld door IDM 
gelden de volgende subsidies door het gemeentebestuur: 



a) Slecht gesorteerd afval: geen subsidiering 

b) Goed sorteergedrag: 50 % van de totale kostprijs (met een maximum van 500 EUR) 

c) Goed sorteergedrag + initiatieven ondernomen om afval te vermijden: 100% van de totale 
kostprijs met een maximum van 500 EUR

Onder initiatieven ondernomen om afval te vermijden, wordt verstaan:

a. kleine en middelgrote evenementen: gebruik van de door IDM ter beschikking 
gestelde herbruikbare bekers of drinkglazen + sensibiliserend materiaal IDM 
(banners + evenementenvlaggen).

b. grote evenementen: correcte uitvoering van het afvalplan + gebruik van het 
sensibiliserend materiaal van IDM (banners + evenementenvlaggen). 

Voor de definities van slecht sorteergedrag, goed sorteergedrag, kleine, middelgrote en 
grote evenementen wordt verwezen naar het politiereglement betreffende het organiseren 
van evenementen. 

§2. Elke vereniging kan zich, teneinde een goede inschatting te kunnen doen van het aan te vragen 
afvalvolume, kosteloos door IDM laten bijstaan om tot een goede inschatting van het aantal 
benodigde containers voor een evenement te komen.

§3. Met betrekking tot afvalpreventie wordt de regelgeving omtrent cateringmateriaal volgens het 
VLAREMA (art. 5.3.12.1 t.e.m. 5.3.12.3) nageleefd. Dit zonder gebruik te maken van de 
uitzonderingsbepaling die voorzien is in deze regelgeving. Er geldt m.a.w. een volledig verbod op het 
gebruik van wegwerprecipiënten bij het inschenken van dranken.  Het betreft dan zowel 
wegwerpbekers, als ook éénmalige drankverpakkingen zoals blik, plastic flesjes of glazen flesjes 
zonder statiegeld.
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