Geluidsnormen
Vanaf 1 januari 2013 gelden in Vlaanderen geluidsnormen voor muziekactiviteiten. Deze regelgeving over het
maximale geluidsniveau geldt voor alle muziekactiviteiten die toegankelijk zijn voor het publiek en waar
elektronisch versterkte muziek wordt gespeeld. Dat wil zeggen dat iedere openbare activiteit met opgenomen
muziek of elektronisch versterkte livemuziek onder de regelgeving valt. De geluidsnormen gelden dus voor een café
met gewone achtergrondmuziek, een fuif in een zaal of een tent, muziek in een fitnesszaal, een dansvoorstelling,
een eetfestijn met achtergrondmuziek, een theatervoorstelling met muziek, een optreden in een kleine of grote
zaal, een festival in open lucht, …
Activiteiten met enkel niet-elektronisch versterkte muziek (bv. fanfare, symfonisch orkest, kamerorkest, … zonder
versterking) vallen niet onder de regelgeving. Dat is ook het geval voor activiteiten die op privédomein worden
georganiseerd en niet toegankelijk zijn voor het ruime publiek.
De normen voor muziekactiviteiten gaan uit van het maximale geluidsniveau. Hoe hoger het geluidsniveau hoe meer
verplichtingen voor de exploitant.
De wetgever voorziet 3 verschillende categorieën:
- maximaal geluidsniveau <=85 dB(A)LAeq,15min
- maximaal geluidsniveau <=95 dB(A)LAeq,15min
- maximaal geluidsniveau <=100 dB(A)LAeq,60min
Maximaal geluidsniveau <=85 dB(A)LAeq,15min
Je hoeft niets te doen of aan te vragen om deze muziekactiviteit te organiseren. Let wel op dat je de
omgevingsnormen respecteert.
Enkele
-

tips:
het geluidsniveau is enkel het geluid afkomstig van de elektronisch versterkte muziek
het gemiddelde geluidsniveau gemeten over 15 minuten mag de 85 dB(A) niet overschrijden
het geluidsniveau mag afgetoest worden aan LAmax,slow <=92 dB(A)
het geluidsniveau mag gemeten worden op gelijk welke plaats waar zich personen kunnen bevinden
geen verplichting om het geluidsniveau te meten

Maximaal geluidsniveau <=95 dB(A)LAeq,15min
Ben je professioneel met muziek bezig, dan moet je je melden bij de stad als een ‘ingedeelde inrichting klasse 3’.
Daarnaast moet je ook de geldende omgevingsnormen respecteren.
Als je eenmalig of occasioneel een dergelijke luidere muziekactiviteit wil organiseren, dan kan dat, mits toelating
van het college van burgemeester en schepenen. Zij zullen in hun eventuele toelating de voorwaarden bepalen
waaronder deze muziekactiviteit mag doorgaan.
Enkele tips:
- het geluidsniveau is het geluid afkomstig van de elektronisch versterkte muziek + ander geluiden in de
inrichting
- het gemiddelde geluidsniveau gemeten over 15 minuten mag de 95 dB(A) niet overschrijden
- het geluidsniveau mag afgetoest worden aan LAmax,slow <=102 dB(A)
- het geluidsniveau moet gemeten worden op een representatieve plaats
- de verplichting om het geluidsniveau te meten gedurende de volledige activiteit
- een visuele indicatie van het geluidsniveau, zichtbaar voor de verantwoordelijke geluid
- indien afgestelde geluidsbegrenzer, geen meetverplichting

Maximaal geluidsniveau <=100 dB(A)LAeq,60min
Ben je professioneel met muziek bezig, dan moet je bij de stad als een ‘milieuvergunning klasse 2’ aanvragen. Het
College van Burgemeester en Schepenen zal hierover beslissen en de vergunningvoorwaarden vaststellen. Daarnaast
moet je ook de geldende omgevingsnormen respecteren.
Als je eenmalig of occasioneel een dergelijke zeer luide muziekactiviteit wil organiseren, dan kan dat, mits
toelating van het college van burgemeester en schepenen. Zij zullen in hun eventuele toelating de voorwaarden
bepalen waaronder deze muziekactiviteit mag doorgaan.
Enkele tips:
-

het geluidsniveau is het geluid afkomstig van de elektronisch versterkte muziek + ander geluiden in de
inrichting
het gemiddelde geluidsniveau gemeten over 60 minuten mag de 100 dB(A) niet overschrijden
het geluidsniveau mag afgetoest worden aan LAeq,15min <=102 dB(A)
het geluidsniveau moet gemeten worden op een representatieve plaats
de verplichting om het geluidsniveau te meten gedurende de volledige activiteit
een visuele indicatie van het geluidsniveau, zichtbaar voor de verantwoordelijke geluid
het geluidsniveau (LAeq,60min) gedurende de volledige activiteit registreren
het gemeten geluidsniveau gedurende minstens 1 maand bewaren
gratis oordopjes ter beschikking stellen van het publiek
indien afgestelde geluidsbegrenzer, geen meetverplichting en verplichting tot registratie.

De volledige regelgeving, technische handleiding, … vind je terug op de site van het Departement Leefmilieu,
Natuur en Energie van de Vlaamse overheid: www.lne.be/geluidsnormen
Je kan je ook wenden tot de dienst milieu van de stad.
Vergunde zaal (klasse
Geluidsniveau:
Uren:
Besluit:
Geluidsniveau:
Uren:
Besluit:

2)
≤ 100 dB(A)
vallen binnen de voorwaarden van de milieuvergunning
geen afwijking vereist
≤ 100 dB(A)
vallen niet binnen de voorwaarden, afwijking mogelijk
afwijking: Burgemeester
Schepencollege

Gemelde zaal (klasse 3)
Geluidsniveau: ≤ 95 dB(A)
Uren: verboden tss. 03.00 en 07.00 u., uitgezonderd zon- en feestdagen
Besluit: geen afwijking CBS vereist
Geluidsniveau: ≤ 95 dB(A) (voorwaarden Vlarem sluitingsuren, nt gereageerd op voorstel)
Uren: verboden tss. 01.00 en 07.00 u., uitgezonderd zon- en feestdagen
Besluit: afwijking Burgemeester vereist
Geluidsniveau: ≤ 100 dB(A)
Uren: max. 3 uren (tussen 12.00 en 24.00 uur)
Aantal: 1 x dag
Besluit: afwijking CBS vereist
Geluidsniveau: ≤ 100 dB(A)
Uren: max. tot 03.00 uur, tenzij einde vroeger voorzien
Aantal: max. 12 gelegenheden/jaar, 2 gelegenheden/maand, 24 kalenderdagen/jaar
Besluit: afwijking CBS vereist
Geluidsniveau: ≤ 100 dB(A)
Aantal: max. 12 gelegenheden/jaar, 2 gelegenheden/maand, 24 kalenderdagen/jaar
Bemerking: aantal aanvragen overschreden in deze zaal
Besluit: weigering

Niet-ingedeeld: zaal
Geluidsniveau:
Uren:
Aantal:
Besluit:
Geluidsniveau:
Uren:
Aantal:
Besluit:
Geluidsniveau:
Uren:
Aantal:
Besluit:
Geluidsniveau:
Aantal:
Bemerking:
Besluit:

≤ 85 dB(A)
geen beperkingen (max. tot 03.00 uur, tenzij einde vroeger voorzien)
geen beperkingen
geen afwijking CBS vereist (einduur vermelden in begeleidende brief)
≤ 95 dB(A)
max. tot 03.00 uur, tenzij einde vroeger voorzien
max. 12 gelegenheden/jaar, 2 gelegenheden/maand, 24 kalenderdagen/jaar
afwijking CBS vereist
≤ 100 dB(A)
max. tot 03.00 uur, tenzij einde vroeger voorzien
max. 12 gelegenheden/jaar, 2 gelegenheden/maand, 24 kalenderdagen/jaar
afwijking CBS vereist
≤ 95 dB(A) of ≤ 100 dB(A)
max. 12 gelegenheden/jaar, 2 gelegenheden/maand, 24 kalenderdagen/jaar
aantal aanvragen overschreden in deze zaal
weigering

Niet-ingedeeld: openlucht en/of tent
Geluidsniveau: ≤ 85 dB(A)
Uren: geen beperkingen (max. tot 01.00 uur, tenzij einde vroeger voorzien)
Aantal: geen beperkingen
Besluit: geen afwijking CBS vereist (einduur vermelden in begeleidende brief)
Geluidsniveau: ≤ 95 dB(A)
Uren: max. tot 01.00 uur, tenzij einde vroeger voorzien
Aantal: geen beperkingen
Besluit: afwijking CBS vereist
Geluidsniveau: ≤ 100 dB(A)
Uren: max. tot 01.00 uur, tenzij einde vroeger voorzien
Aantal: geen beperkingen
Besluit: afwijking CBS vereist

