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NIEUWE 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 publiek en waar
elektronisch versterkte muziek wordt gespeeld. Dat wil zeggen dat iedere openbare activiteit met
opgenomen muziek (bv. cd’s, mp3 ...) of elektronisch versterkte livemuziek (bv. liveoptredens met
microfoons, versterkers ...) 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 openlucht ...
Geluidsnormen voor muziekactiviteiten zijn er niet alleen om overlast te vermijden. Ze zijn er ook om te
vermijden dat de oren van je publiek en de medewerkers beschadigd worden.
Gehoorschade treedt sneller op dan je denkt en is bijna altijd onomkeerbaar!

EEN FEESTZAAL, CAFE, OPTREDEN IN OPEN LUCHT, TENTFUIF…. WAT IS DE BASISNORM
In Zingem zijn er geen muziekinrichtingen met een specifieke milieuvergunning hiervoor. Dit betekent dat
inzake specifiek geluid de sectorale normen voor niet ingedeelde inrichtingen (Vlarem II, 6.7) van
toepassing zijn.
- geluidsniveau in de inrichting maximaal 85 dB(A) LAeq, 15 min op gelijk welke plaats in de inrichting waar
zich in normale omstandigheden personen kunnen bevingen
- geluidsniveau in de omgeving – volgens Vlarem II hoofdstuk 6.7 (in een relatief stil buitengebied als
Zingem wordt dan amper een verhoging van 5 dB(A) ten opzichte van het reguliere omgevingsgeluid
toegestaan).
Activiteiten met achtergrondmuziek zullen geen probleem hebben om deze normen na te leven. Voor
een fuif of rockoptreden zullen deze normen niet haalbaar zijn.
Verder is ook het algemeen politiereglement van toepassing:
Onder artikel 66 wordt vastgelegd:
Het is verboden, zelfs gedurende de dag, radio’s, luidsprekers, geluidsversterkers en soortgelijke apparaten,
muziekinstrumenten, derwijze in werking te stellen dat ze op het openbaar domein of buitenshuis uitgalmen
derwijze dat de rust van de bewoners van hetzelfde huis of van de naburige woningen wordt verstoord.
Het gemeentebestuur kan uitzonderingen toestaan voor openbare feestelijkheden, sportmanifestaties, en
dergelijke. Het gebruik van deze apparaten, inzonderheid de draagbare radio’s, is verboden
inzonderheid in de openbare parken en speelpleinen.

UITZONDERINGEN MOGELIJK
Voor bijzondere gelegenheden wordt een procedure voor aanvraag tot uitzondering voorzien binnen de
hierboven beschreven reglementen. Zie formulier. De aanvraag moet ons uiterlijk 1 maand vooraf bereiken.
Voor zalen wordt deze mogelijkheid beperkt tot maximaal 2x per maand en 12x per jaar.
De basisvoorwaarden worden vermeld op de achterzijde van het formulier. Het college van burgemeester en
schepenen kan in de toelating zowel strengere normen voor het geluidsniveau (zowel in de inrichting, als in
omgeving van de inrichting) als andere bijzondere voorwaarden opleggen.
Let wel: voor privéfuiven geldt dit niet. In onze gemeente wordt geen uitzondering op de
voorwaarden ten opzichte van de omgeving toegelaten voor privéfuiven, zowel binnen of buiten.

