Departement Duurzame Stedelijke Ontwikkeling en Ondernemen | Dienst Milieu en Klimaat

AANVRAAG AFWIJKING GELUIDSNORMEN
‘Standaard’ wordt een zogenaamd ‘categorie 1’-geluidsniveau vooropgesteld.
In dat geval mag het maximaal geluidsniveau, voortgebracht door muziek, niet hoger zijn dan:
 85dB(A), gemeten als LAeq,15min (≈‘energetisch gemiddeld geluidsniveau over 15 min’)
 92 dB(A), gemeten als LA,slow, max (≈ ‘piekniveau’)
Als het ‘piekniveau’ niet overschreden wordt, wordt geacht voldaan te zijn aan ‘het energetisch gemiddeld
geluidsniveau over 15 minuten’.
Voor veel ( kleinschalige) activiteiten is categorie 1 voldoende en hoeft u geen afwijking aan te vragen. Voor
een activiteit met een categorie 1 – geluidsniveau hoeft u dit formulier dan ook niet in te vullen. U moet
de activiteit wel melden aan de politie PZ.Gent.DOOB.Evenementen@police.belgium.eu.
Dit aanvraagformulier moet opgestuurd worden TEN MINSTE 6 WEKEN voor de geluidsuitzending.

Volgende bijlagen voegt u bij deze aanvraag (VERPLICHT):
het programma van het(/de) evenement(en) in tabelvorm, met per dag en per
deelactiviteit het begin- en einduur en de aard van de activiteit (DJ, live-optredens of
achtergrondmuziek)

een plan (schaal 1:1000) van de omgeving met aanduiding van podium/plaats van de
boxen/PA/publieksruimte.
Gegevens van de aanvrager
naam organisatie
adres organisatie (straat +
nummer + postnummer +
gemeente)
naam contactpersoon (*)
adres contactpersoon (straat +
nummer + postnummer +
gemeente)
telefoon (GSM) nummer
e-mail adres
Algemene gegevens van de activiteit
naam activiteit
locatie – adres activiteit (**)

de activiteit gaat door in (***)

open lucht/tent

gebouw

combinatie van beide

periode (datums)
de hoeveelste maal (dit jaar) organiseert U een
evenement op deze locatie?(***)

Opgelet:
Stuur uw brieven
naar het postadres!

Postadres:
Bezoekadres:
Bereikbaar:

Stad Gent – Dienst Milieu en Klimaat | Stadhuis | Botermarkt 1 | 9000 Gent
Woodrow Wilsonplein 1 | 9000 Gent | tel. 09 268 23 00 | fax 09 268 23 68
milieuenklimaat@stad.gent | www.gent.be
Elke werkdag: 08.00 – 13.00 – Woensdag: 14.00 – 18.00

Als dat noodzakelijk is voor de behandeling van uw dossier, slaan we uw gegevens op in een bestand dat we voor geen enkel ander doel gebruiken.
U hebt het recht ze te raadplegen en te laten verbeteren.

Gegevens van het geluidsniveau
kruis aan: wat is de gewenste geluidscategorie voor uw evenement?
Categorie 1

Categorie 2
Categorie 3

geluidsniveau ≤ 85 dB(A) LAeq,15min

geluidsniveau > 85 dB(A) LAeq,15min en ≤ 95 dB(A) LAeq,15min
(≈ ‘piekniveau’ > 92 dB(A) en ≤ 102 dB(A) LA,slow,max)
geluidsniveau > 95 dB(A) LAeq,15min en ≤ 100 dB(A) LAeq,60min
(≈ ‘piekniveau’ van 102 dB(A) LA,slow,max en meer)

De categorie bepaalt de flankerende maatregelen die u zal moeten treffen. Zie bijlage.

wat is uw motivatie om af te wijken van de
‘standaard’ geluidsnormen (cat. 1)

hoeveel bezoekers verwacht u op een piekmoment?
Ondertekening
datum:

handtekening:

Naar wie stuurt u dit document? (****)
Dienst Evenementen, Feesten, Markten en Foren

Botermarkt 1
9000 Gent
evenementen.feesten.iod@gent.be

OF

Dienst Milieu en Klimaat Stad Gent
Botermarkt 1
9000 Gent
milieuenklimaat@stad.gent
(fax:09 268 23 68)

Noot:
(*) De contactpersoon dient tijdens de activiteit permanent bereikbaar te zijn. Eventueel kan er bij deze
aanvraag een lijst toegevoegd worden van andere contactpersonen met vermelding van de namen, de
telefoon (GSM) nummers en de uren waarop ze bereikbaar zijn.
(**) Per lokatie moet er 1 aanvraagformulier ingevuld worden. Er kunnen per lokatie wel meerdere podia
aanwezig zijn.
(***) Evenementen die in een gebouw georganiseerd worden mogen maximaal 12 keer per jaar, 2 keer per
maand en 24 dagen per jaar de omgevingsnormen voor geluid overschrijden. Meer wordt sowieso niet
toegestaan. Zie bijlage.
(****) Indien dit evenement doorgaat op:
openbaar domein kan u dit formulier (evt. samen met veiligheidsdossier) overmaken aan de Dienst
Evenementen en Feesten (DEF). DEF zal dit formulier intern doorsturen naar o.a. de dienst Milieu en
Klimaat voor een adviesvraag.
privé domein stuurt u het aanvraagformulier rechtstreeks naar de dienst Milieu en Klimaat.

Bijlage: Geluidsnormen voor muziekactiviteiten
Geluidsnormen voor activiteiten met elektronisch versterkte muziek worden geregeld door Vlaamse MilieuWetgeving (VLAREM). Muziekactiviteiten worden ingedeeld op basis van het geluidsniveau dat de uitbater
wil spelen. Er zijn 3 categorieën:
Categorie 1

geluidsniveau ≤ 85 dB(A) LAeq,15min

Categorie 2

geluidsniveau > 85 dB(A) LAeq,15min en ≤ 95 dB(A) LAeq,15min

Categorie 3

geluidsniveau > 95 dB(A) LAeq,15min en ≤ 100 dB(A) LAeq,60min

Dit geluidsniveau wordt uitgedrukt als een gemiddeld geluidsniveau (LAeq) over een periode van 15
minuten voor categorie 2 of 60 minuten voor categorie 3.
Algemeen geldt, hoe hoger de categorie, hoe meer flankerende maatregelen de organisator zal moeten
nemen.
Categorie

Flankerende maatregelen

1
2
3

geen






Meten van het geluidsniveau
visuele indicatie van het geluidsniveau
Meten èn registreren van het geluidsniveau
visuele indicatie van het gemeten geluidsniveau
gratis oordopjes ter beschikking stellen

Muziek in gebouwen
Voor het spelen van elektronisch versterkte muziek zijn steeds de omgevingsnormen van toepassing, die
bepalen hoeveel geluid de buren in (en rond) hun woning mogen horen.
Voor gebouwen waar geluidsniveaus gespeeld worden binnen categorie 1 gelden geen administratieve
verplichtingen. Voor geluidsniveaus binnen categorie 2 moet er een milieu-melding gebeuren en voor
categorie 3 moet er milieuvergunning aangevraagd worden. Hierin worden dan de maximale geluidsniveaus
vastgelegd die in de inrichting mogen gespeeld worden zonder dat de buurt gehinderd wordt.

Uitzonderingsmogelijkheden?
Wil je occasioneel luider spelen in een gebouw, bijvoorbeeld bij een evenement, dan kunnen
uitzonderingen aangevraagd worden bij het college van burgemeester en schepenen voor maximaal 12
keer per jaar, 2 keer per maand en 24 dagen per jaar. Het college kan toestaan dat de omgevingsnormen
soms overschreden worden. Hierbij kan dan een maximaal toegestaan geluidsniveau en eind-uur
opgelegd worden die geldig is in het gebouw tijdens dit evenement

Muziek in tenten of open lucht
Het college van burgemeester en schepenen bepaalt per aanvraag wat mag. De beslissing is het resultaat van
een afweging waarbij rekening gehouden wordt met de grootte van het evenement, het aantal klachten in het
verleden, het tijdstip van het evenement (weekend of feestdag)…
Afhankelijk van deze parameters wordt de activiteit al dan niet toegestaan, en worden een aantal
voorwaarden opgelegd (v.b.: eind-uur, maximaal toegestaan geluidsniveau) .

Zelf controle en handhaving
Om u toe te laten zelf met een eenvoudige sonometer te controleren of er niet te luid gespeeld wordt bepaalde
de wetgever naast de gemiddelde geluidsniveaus ook een toetsingsnorm. Deze toetsingsnorm meet het
actuele geluidsniveau, dus ook de pieken in de muziek en wordt uitgedrukt met behulp van de andere
parameter LA,slow, max. Als u de toetsingsnorm niet overschrijdt gaat de overheid er vanuit dat u ook de
gemiddelde geluidsnorm respecteert.
De Afdeling Milieutoezicht van de Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu ziet erop toe dat de
voorwaarden die opgelegd werden bij een collegebeslissing nageleefd worden. Controles kunnen
steekproefsgewijs gebeuren, maar er wordt tevens rekening gehouden wordt met de klachtenhistoriek, of
verzoeken van andere diensten om controles te gaan doen.
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Gemiddelde geluidsnormen bij Stad Gent
De Stad Gent kiest in haar milieuvergunningenbeleid in gebouwen om geluidsnormen te hanteren die een
gemiddelde zijn over 30 seconden. Enerzijds omdat op die manier meer de dynamiek van de muziek
gevolgd wordt en de normen dus meer overeenkomen met het reëel gevoel van geluidshinder voor de buurt.
Anderzijds laat deze geluidsnorm snel en efficiënt toezicht toe, een meting gedurende 30 seconden is immers
voldoende.
Daarnaast zal de Stad Gent ook een toetsingsnorm meegeven, waarop in eerste instantie gecontroleerd wordt.
Als u de toetsingsnorm niet overschrijdt gaat de overheid er vanuit dat u ook de gemiddelde geluidsnorm
respecteert.
Een voorbeeld: “het maximaal geluidsniveau in het midden van de dansvloer bedraagt 90 dB(A),
gemeten als LAeq,30 seconden. De toetsingsnorm bedraagt 92 dB(A), gemeten als LA,slow, max”
De organisator of uitbater hoeft enkel de toetsingsnorm in de gaten te houden met een eenvoudige
sonometer (die de Stad Gent ook gratis ter beschikking stelt voor evenementen). Er is pas sprake van
een overtreding wanneer de toetsingsnorm overschreden wordt èn het gemiddelde geluidsniveau over
30 seconden. Een belangrijk voordeel voor de organisator is dat die niet dadelijk ‘afgestraft’ voor een
kort geluidspiekje boven de toetsingsnorm, maar dat de algemene trend van de muziek bekeken wordt
vooraleer er sprake is van een overtreding.
De Stad Gent kiest in haar vergunningenbeleid voor evenementen, of die nu binnen of buiten plaatsgrijpen,
voor normen die een gemiddelde zijn over 15 minuten, met hieraan ook een toetsingsnorm gekoppeld.

