
Afwijking geluidsnorm bij Muziekkroegentocht 

Vlarem 

Standaard 

Standaard categorie 1-geluidsnorm = 85 dB(A) LAeq, 15 min 

Wil je meer? � hogere (categorie 2 of 3-norm) aanvragen 

Afwijkingen  

TWEE MOGELIJKHEDEN:  

1. Eenmalige afwijking (max. 12x/jaar) moet minstens 2 maand op voorhand aangevraagd 

worden via het “Evenementenformulier” (zie website stad Sint-Niklaas) 

• Categorie 2 (geluidsniveau tussen 85 en 95 dB(A) LAeq, 15 min)  

� is de standaard afwijking 

• Categorie 3 (geluidsniveau tussen 95 dB(A) LAeq, 15 min en 100 dB(A) LAeq, 1h) 

�Dit ‘hoge’ geluidsniveau wordt enkel toegestaan voor zeer grote evenementen (> 

1.000 bezoekers) 

 

2. Indien meer dan 12x/jaar een afwijking gewenst:  

• Categorie 2 � Vlarem klasse 3-meldingsplicht 

• Categorie 3 � Vlarem klasse 2-omgevingsvergunning (de vroegere “milieuvergunning”) 

 

Voor de Muziekkroegentocht werken we met een aanvraag voor éénmalige afwijking, categorie 2. 

VOORWAARDEN: 

- Je meet gedurende de hele activiteit het geluidsvolume 

- Je gebruikt een klasse 2-toestel, geen apps op je gsm. 

- Het gemeten volume is continue zichtbaar voor de persoon die het volume bedient 

Wettelijk kader 

Categorie 2-geluidsnorm ( = geluidsniveau tot 95 dB(A) LAeq, 15min) 

• Geluidsniveau hoger dan 85 dB(A) LAeq, 15min en lager of gelijk aan 95 dB(A) LAeq, 15min. 

Toetsingsnorm = 102 dB(A) LAS, max (muziek én omgevingslawaai) 

• Flankerende maatregelen:  

o meten met geluidsmeter OF geluid begrenzen met geluidsbegrenzer (limiter) 

o geluidsniveau minstens zichtbaar voor de verantwoordelijke 

o bijkomende voorwaarden zoals verplicht het geluid registreren, kunnen worden 

opgelegd door het college. 

• Meetplaats:  

o centraal tussen de luidsprekerpunten, in publiekzone 

o tussen 1,5m en 3m boven de vloer en op ten minste 0,5m van 

het plafond en de wanden 

• Toepassingsgebied: alle openbare inrichtingen waar elektronische 

versterkte muziek wordt gespeeld: (dans)café, fitness, discotheek, 

(openlucht)fuif, optredens,… 



Extra info op https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/geluidsnormen-voor-

muziekactiviteiten  

Bijkomende bepalingen 

1. BEREIKBAAR: de verantwoordelijke organisator moet continu aanwezig en bereikbaar zijn 

2. INFOPLICHT: de verantwoordelijke voor de geluidsinstallatie en de dj’s moet in kennis 

worden gesteld van de geldende geluidsnormering 

3. BIJSTUREN: niveau kan bijgestuurd worden, zelfs indien de norm wordt gerespecteerd! 

DELICAAT! 

4. FLYER: het wordt aanbevolen om alle omwonenden binnen een straal van 100 m rond de 

inrichting minimum 5 werkdagen op voorhand van de geplande activiteiten op de hoogte te 

brengen. 

Meting 

Tips  

- Altijd klasse 2-toestel gebruiken (dus géén app op je gsm!) 

- Ken uw toestel, lees de handleiding 

- Volg de richtlijnen voor een correcte meting zoals hierboven vermeld bij ‘wettelijk kader’. 

Leveranciers 

• Eenmalig evenement en non-profit (scouts, kleinschalige evenementen,…): 

o gratis ontlening bij de stad Sint-Niklaas  

� Beperkt aantal beschikbaar, wees er snel bij! 

https://www.sint-niklaas.be/onze-dienstverlening/cultuur-en-vrije-

tijd/evenementen-activiteiten/zelf-een-evenement-organiseren/geluidsmeter-

ontlenen  

 

• Professionele leveranciers: 

o Audio Works (Sint-Niklaas) 

o Studio Dreams (Belsele) 

o Vael (Sint-Niklaas) 

o Key Music (Sint-Niklaas) 

o Heyro (Sint-Niklaas) 

o Provinciale uitleendienst (Lamstraat 113, Sint-Niklaas) 

o E-Wold (Deurne) 

o Prolight Systems (Antwerpen) 

o Broadcast Partners (Terneuzen) 

o Amptec (10 Eazy) 

o … 

Boetes 
• Vlarem : circa €200 tot €2.600 

– Overschrijding van de geluidsnorm 

– Niet correct meten van het geluidsniveau door de organisator 

• GAS: 50 tot 350 euro 

– Meestal op “nachtlawaai” of “geluidsoverlast overdag” 


