
Duurzaam evenement - Afvalbeleid 
Een milieuvriendelijk evenement betekent: 

• minder afval; 
• energiezuinige verlichting; 
• alternatieve vervoermiddelen voor de bezoekers; 
• catering met biologische, Fairtrade- en/of seizoensgebonden producten; 
• composteerbaar/eetbaar servies en herbruikbare bekers 

 
Duurzame voeding 
Kies voor: 

• Vegetarisch / veganistisch: Wist je dat de productie van 1 kg rundvlees 15.000 liter water 
vraagt? Bied daarom (uitsluitend) vegetarische/veganistische hapjes en maaltijden aan. 

• Lokaal & seizoensgebonden: Het is verser, gevarieerder en goedkoper. De negatieve 
mobiliteitsimpact wordt gereduceerd, en je ondersteunt de lokale economie. 

• Fairtrade en biologisch:  Als lokaal niet mogelijk is, verzeker dan met fair trade een eerlijke 
verloning voor de producent in het land van herkomst. Met biologisch garandeert u 
bovendien (dieren)welzijn, natuurlijke bemesting en biodiversiteit. 

• Verpakkingen: Kies voor grote/bulk verpakkingen/glazen flessen en verpakkingen in karton. 
 

Voedseloverschotten 
Vermijd voedselverspilling door een goede inschatting van de behoeftes te maken. Hou jaarlijks de 
voedselverliesposten bij en stem er de inschattingen op af. 
 
Nog eetbare overschotten? 
Verkoop ze aan bezoekers aan een verminderde prijs / geef ze weg. 
Schenk ze weg aan sociale instellingen in de buurt (rusthuizen, daklozencentra,...).  Spreek dit vooraf 
af met deze vereniging/centra/…) 
 
Wetgeving drankverpakkingen en voedselverpakkingen 
Definities: 
Cateringmateriaal: alles wat gebruikt wordt voor het aanbieden en nuttigen van etenswaren en 
drank, met uitsluitsel van voorverpakte dranken of etenswaren. 
Bereide voedingsmiddelen: voedingsmiddelen die ter plaatse worden klaargemaakt, samengesteld, 
geschikt, opgewarmd, geregenereerd of ontdooid. Eveneens voedingsmiddelen die daarmee 
vergelijkbaar zijn maar in een centrale locatie zijn bereid zoals broodjes, wraps, slaatjes,... 
 
Wetgeving 
Art. 5.3.12.1 . Vanaf 1 januari 2022 is het serveren van drank in recipiënten voor eenmalig gebruik bij 
evenementen verboden, tenzij de eventorganisator een systeem voorziet dat garandeert dat 
minstens 95% van de eenmalige verpakkingen gescheiden wordt ingezameld voor recyclage. 
 
Interpretatie wetgeving 
Raadpleeg het interpretatiedocument rond de praktische toepassing van de regels. 
Snelle vraag? Raadpleeg de beslissingsbomen en ga na wat u moet ondernemen: 
Beslissingsboom evenementen 
Beslissingsboom drank (voor situaties waarin de wetgeving cateringmateriaal van toepassing is) 
 
Meer info:  
www.ikorganiseer.be  
https://ovam.vlaanderen.be/wetgeving-drankverpakkingen-en-voedselverpakkingen  
https://www.ecofest.be/ecofest_wp/wp-content/uploads/2021/06/Handleiding-Herbruikbare-
bekers-2021.pdf 

https://ovam.vlaanderen.be/documents/177281/0/Interpretatie+VLAREMA+art.+5.3.12.1+en+5.3.12.2.pdf/edea7694-f8bb-69c9-caf8-ffeeddfc0d7e?version=1.0&t=1646647390841&download=true
https://ovam.vlaanderen.be/documents/177281/0/Beslissingsboom+evenementen.pdf/6095fc47-acd9-c293-2db3-ebd079702f8d?version=2.0&t=1650616198722&download=true
https://ovam.vlaanderen.be/documents/177281/0/Beslissingsboom+drank.pdf/5de667b2-1c70-ca62-991b-ee26e547dc36?t=1647005313672&download=true
http://www.ikorganiseer.be/
https://ovam.vlaanderen.be/wetgeving-drankverpakkingen-en-voedselverpakkingen
https://www.ecofest.be/ecofest_wp/wp-content/uploads/2021/06/Handleiding-Herbruikbare-bekers-2021.pdf
https://www.ecofest.be/ecofest_wp/wp-content/uploads/2021/06/Handleiding-Herbruikbare-bekers-2021.pdf

