Aanvraag afwijking geluidsnormen
Vanaf 1 januari 2013 gelden in Vlaanderen nieuwe 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. 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, een festival,….
De nieuwe wetgeving voorziet geluidsnormen voor de activiteit zelf en geluidsnormen voor de omgeving.
Locaties waar meer dan 12 maal per jaar muziekactiviteiten (> 85 dB(A) LAeq, 15 min) plaatsvinden, zijn vergunningsplichtig.
Afhankelijk van het gewenste geluidsniveau dient men een melding te doen van een ‘klasse 3’ – inrichting of een
vergunning aan te vragen voor een ‘klasse 2’ – inrichting.
Indien slechts 1 of enkele keren per jaar een muziekactiviteit wordt georganiseerd dan dient men een afwijking aan te
vragen. Een afwijking op deze geluidsnorm kan bekomen worden door dit formulier, ingevuld en ondertekend in te dienen
bij het college van burgemeester en schepenen via de milieudienst (055 480 570 of milieu@zwalm.be) uiterlijk 4 weken
voor de aanvangsdatum. Een afwijking op de geluidsnormen betekent echter niet dat ‘alles mag’. Indien de overlast
naar de buurt onaanvaardbaar hoog wordt, kan er steeds worden ingegrepen door de politie of toezichthoudende
ambtenaren, ook indien het nog voor 22 u ’s avonds is.
Bij die evenementen waar elektronisch versterkte muziek niet de hoofdzaak is, zullen de normen waarschijnlijk niet
overschreden worden en is de aanvraag overbodig (bvb. zachte achtergrondmuziek < 85 dB(A) LAeq, 15 min).
omschrijving van het evenement
plaats (adres)
datum of periode
en begin- en einduur

Van:
Beginuur:

- tot:
- einduur:

aantal geschatte deelnemers
doel van het evenement

vereniging andere:

commercieel -

voorziene faciliteiten

zaal feesttent andere:
op uitnodiging -

podium -

benefiet -

buurtfeest

drank- en eetstanden

publiek

toegankelijkheid
gratis -

betalend

Naam dj of geluidstechnicus
Gewenste afwijking

Max 95 dB (A) L

Aeq. 15 min

Max 100 dB(A) L

Aeq. 60 min

naam van de organiserende vereniging
identificatienummer (bvb KBO - lidnummer)
lid van gemeentelijke adviesraad (welke?)
aanvrager1

tweede contactpersoon

/

/

voornaam en naam
adres
telefoon/gsm
e-mail
geboortedatum
Te Zwalm, op
Handtekening aanvrager,

1

De aanvrager dient meerderjarig te zijn.

Het lokaal bestuur van Zwalm (gemeente en OCMW Zwalm) verwerkt je gegevens conform de privacywetgeving en neemt daarbij je rechten strikt in
acht. Voor meer informatie, zie https://www.zwalm.be/privacyverklaring

Wat zijn de minimale verplichtingen:
Maximaal geluidsniveau > 85 dB(A) L Aeq, 15 min en ≤ 95 dB(A) LAeq, 15 min
-

Het geluidsniveau wordt gedurende de volledige activiteit (elektronisch versterkte muziek + andere geluiden in de
inrichting) gemeten ter hoogte van de mengtafel of een andere representatieve meetplaats. Toetsen mag aan
ofwel 102 dB(A) LAmax,slow ofwel 95 dB(A) LAeq, 15 min

-

duidelijke visuele indicatie van het geluidsniveau minstens zichtbaar voor de verantwoordelijke voor het
geluidsniveau

-

het gebruik van een begrenzer (limiter) die zo afgesteld is dat de norm gerespecteerd wordt, is toegelaten maar
niet verplicht

Maximaal geluidsniveau > 95 dB(A) L Aeq, 15 min en ≤ 100 dB(A) LAeq, 60 min
-

Het geluidsniveau wordt gedurende de volledige activiteit (elektronisch versterkte muziek + andere geluiden in de
inrichting) gemeten ter hoogte van de mengtafel of een andere representatieve meetplaats. Toetsen mag aan
ofwel 102 dB(A LAeq, 15 min ofwel 100 dB(A) LAeq, 60 min

-

Het geluidsniveau wordt gedurende de volledige activiteit (elektronisch versterkte muziek + andere geluiden in de
inrichting) geregistreerd

-

duidelijke visuele indicatie van het geluidsniveau minstens zichtbaar voor de verantwoordelijke voor het
geluidsniveau

-

het gebruik van een begrenzer (limiter) die zo afgesteld is dat de norm gerespecteerd wordt, is toegelaten maar
niet verplicht

-

gratis ter beschikking stellen van oordopjes voor het publiek

Het college van burgemeester en schepenen kan in de toelating zowel strengere normen voor het geluidsniveau
(zowel in de inrichting, als in de omgeving van de inrichting) als andere bijzondere voorwaarden opleggen.

