versie januari 2022

STROOMSCHEMA VLAREM-REGELGEVING* voor activiteiten met ELEKTRONISCH VERSTERKTE MUZIEK
Worden de activiteiten met elektronisch versterkte muziek georganiseerd in een private inrichting?
Worden beschouwd als muziekactiviteiten in private inrichtingen:
• Activiteiten in woningen en hun aanhorigheden en tuinen (exclusief vakantiewoningen, door de wisselende recreanten wordt dit beschouwd als een openbare inrichting).
• Een eigen feest met gesloten gastenlijst en familiaal karakter op eigen privéterrein/gebouw dat niet als feestzaal/feestlocatie wordt uitgebaat of een ander publiek karakter
heeft. Bijvoorbeeld het vieren van je eigen trouwfeest in je tuin. Of het jaarlijks personeelsfeest in eigen bedrijfsruimte waarop enkel personeelsleden en eventueel partner
en kinderen aanwezig zijn.
• Repetitieruimtes waar op basis van het huurcontract enkel de muzikanten zelf aanwezig zijn. Als de repetitieruimte open is voor toeschouwers wordt deze niet meer als
private inrichting beschouwd.
Als de locatie verhuurd of ter beschikking gesteld wordt aan derden of personeelsleden, of als er veel feesten georganiseerd worden op de locatie en deze dus wordt uitgebaat
als feestlocatie is er sprake van een openbare inrichting. Dit geldt, zoals bepaald in artikel 6.7.2. van hoofdstuk 6.7, ook als de toegang beperkt is door bijvoorbeeld een
uitnodiging, ticket, lidmaatschap …

MUZIEKACTIVITEITEN IN PRIVATE INRICHTINGEN
NEEN

•
•
•
•

Je hoeft niets aan te vragen of te doen wat betreft de muziekactiviteit. Het is natuurlijk wel fijn als je je buren even op de hoogte brengt.
Er zijn geen geluidsnormen van toepassing op de activiteit zelf.
Er zijn wel geluidsnormen van toepassing bij de buren binnen. Het is niet mogelijk om van deze geluidsnormen af te wijken.
De toepasselijke wetgeving is opgenomen in hoofdstuk 6.7 van titel II van het VLAREM.

Vinden de muziekactiviteiten plaats in openlucht of in een tent? (niet in eigen tuin, zie hiervoor muziekactiviteiten in private inrichtingen)
MUZIEKACTIVITEITEN IN OPENLUCHT OF TENT
NEEN

• Het geluidsniveau van de muziek is beperkt tot 85 dB(A) LAeq,15min.
• Je hoeft in dit geval niets aan te vragen of te doen wat betreft de muziekactiviteit. Het is wel mogelijk dat je andere vergunningen of toelatingen moet
aanvragen voor het organiseren van het feest bij de gemeente of de politie.
• Er zijn ook geluidsnormen van toepassing bij de buren binnen.
• Wil je luidere muziek spelen? Volg de procedure onder toelating** en neem de nodige bijkomende maatregelen*.
• De toepasselijke wetgeving is opgenomen in hoofdstuk 6.7 van titel II van het VLAREM.

MUZIEKACTIVITEITEN IN OPENBARE INRICHTINGEN (LOKAAL OF ZAAL)
Hoe vaak worden muziekactiviteiten op dezelfde plaats georganiseerd? (ongeacht wie de organisator is)
Soms (occasioneel, minder dan 12 keer per jaar)
Luider dan 85 dB(A) LAeq,15min

Stiller dan of gelijk aan
85 dB(A) LAeq,15min

Vaak (meer dan 12 keer per jaar)
Luider dan 85 dB(A) LAeq,15min maar stiller dan
of gelijk aan 95 dB(A) LAeq,15min

Luider dan 95 dB(A) LAeq,15min

De toepasselijke wetgeving met betrekking tot elektronisch
versterkte muziek is opgenomen in hoofdstuk 6.7 van titel II van het
VLAREM (ook geluidsnormen bij de buren binnen).

De toepasselijke wetgeving met betrekking tot elektronisch versterkte muziek is opgenomen in
hoofdstuk 4.5 (geluidsnormen in de omgeving in openlucht en binnen bij een gedeelde muur), afdeling
5.32.2 en artikel 5.32.3.10 van titel II van het VLAREM.

• Volg de procedure onder

• Het gaat om een 3e klasse-inrichting, er moet
minstens een melding gedaan worden bij het
college van burgemeester en schepenen
(rubriek 32.1.1° of rubriek 32.2.2°).
• Het geluidsniveau in de inrichting (muziek +
ander geluid) is beperkt tot maximaal 95 dB(A)
LAeq,15min.
• Er zijn ook geluidsnormen van toepassing in de
omgeving in openlucht of bij de buren binnen
in geval van een gedeelde muur.
• Je neemt de nodige bijkomende
maatregelen*.
• Wil je toch een aantal keren per jaar luidere
muziek spelen? Volg de procedure onder
toelating** en neemt de nodige bijkomende
maatregelen*.

toelating** en neemt de
nodige bijkomende
maatregelen*.

• Je hoeft niets aan te vragen
of te doen wat betreft de
muziekactiviteiten
• Het geluidsniveau van de
muziek is beperkt tot
maximaal 85 dB(A) LAeq,15min.
• Er zijn ook geluidsnormen
van toepassing bij de buren
binnen.
• Wil je toch een aantal keren
per jaar luidere muziek
spelen? Volg de procedure
onder toelating** en neemt
de nodige bijkomende
maatregelen*.

• Het gaat om een 2e klasse-inrichting, er moet
minstens een vergunning aangevraagd
worden bij het college van burgemeester en
schepenen (rubriek 32.1.2°).
• Het geluidsniveau in de inrichting (muziek +
ander geluid) is beperkt tot maximaal 100
dB(A) LAeq,60min.
• Er zijn ook geluidsnormen van toepassing in de
omgeving in openlucht of bij de buren binnen
in geval van een gedeelde muur.
• Je neemt de nodige bijkomende
maatregelen* en maakt een geluidsplan op in
geval van een permanente geluidsinstallatie.
• Voor nieuwe inrichtingen moet een volledig
akoestisch onderzoek opgemaakt worden.
• Het is niet mogelijk om van de geluidsnormen
af te wijken d.m.v. een toelating.

* BIJKOMENDE MAATREGELEN

** TOELATING OM LUIDERE MUZIEK TE MOGEN SPELEN

Activiteiten luider dan 85 dB(A) LAeq,15min maar stiller dan of gelijk
aan 95 dB(A) LAeq,15min
* Je meet gedurende de ganse activiteit het geluidsvolume of
installeert een geluidsbegrenzer.
* Het gemeten volume is zichtbaar voor de persoon die het volume
bedient.
* Het maximaal toegestane geluidsvolume wordt geafficheerd in de
inrichting.
* Wanneer het maximaal toegestane geluidsvolume overschreden
wordt, wordt dit onmiddellijk verlaagd tot er geen overschrijding
meer is.
Bijkomend voor activiteiten luider dan 95 dB(A) LAeq,15min en stiller
dan of gelijk aan 100 dB(A) LAeq,60min
* Naast het meten, registreer je ook gedurende de ganse activiteit
het geluidsvolume (tenzij je een geluidsbegrenzer geïnstalleerd
hebt).
*Je stelt gratis oordopjes ter beschikking van het publiek.

* Je vraagt een toelating aan het college van burgemeester en schepenen met daarbij de gewenste
maximumnorm (maximaal 100 dB(A) LAeq,60min).
* Al naargelang de maximumnorm die de gemeente je toestaat, neem je de nodige bijkomende
maatregelen*.
* De geluidsnormen in de buurt/omgeving zijn niet van toepassing (behalve voor activiteiten minder
dan 3 uur in klasse 3-inrichtingen), het college kan wel beperkende maatregelen opleggen.
*Aantal mogelijke toelatingen:
• Voor activiteiten in openlucht of in een tent is er geen beperking op het aantal activiteiten
waarvoor een toelating gegeven kan worden. De toelating is wel gekoppeld aan een ‘bijzondere
gelegenheid’.
• Voor 3e klasse-inrichtingen is er geen beperking op toelatingen voor activiteiten die minder dan 3
uur duren en tussen 12 uur en middernacht plaatsvinden.
• Voor alle andere activiteiten is het aantal toelatingen beperkt tot 12 keer per jaar (maximum 2
keer per maand, maximum 24 kalenderdagen per jaar).
* Je kan in één aanvraag een toelating voor meerdere activiteiten vragen.
* De gemeente kan met diverse aspecten rekening houden bij het beoordelen van de aanvraag, zoals
bijvoorbeeld de draagkracht van de omgeving.

 Kijk steeds na of in je stad of gemeente bijkomende voorwaarden gelden.

