
De herziening van de 
wetgeving  

Versterkt 
geluid 

AFDELING VERGUNNINGEN EN PARTNERSCHAPPEN 

 DEPARTEMENT GELUID - DIENST GELUIDPLAN 



 Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 januari 

2017 tot vaststelling van de voorwaarden voor het verspreiden van 

versterkt geluid in voor publiek toegankelijke inrichtingen (BS 

21/02/2017).  

 

 Ministerieel besluit tot vaststelling van de toepassingsregels voor het 

besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 januari 

2017 tot vaststelling van de voorwaarden voor het verspreiden van 

versterkt geluid in voor publiek toegankelijke inrichtingen 

Voor de vaststelling van:  

• vorm van het pictogram 

• technische voorschriften van de display en het registreertoestel met display 

• inhoud en modaliteiten van de vorming van de referentiepersoon 

• modaliteiten van de gehoortest van de referentiepersoon 

 

 Inwerkingtreding op 21/02/2018 

 

Wettelijk referentiekader 



Algemene principes 

Verspreiding beperkt tot 85dB(A) (gewogen gemiddelde over 15 minuten) 

 MAAR mogelijkheid tot verspreiding van hogere geluidsniveaus, 
onder bepaalde voorwaarden 

 
Bovengrens = 100dB(A) (gewogen gemiddelde over 60 minuten) 

 Conform de aanbevelingen van de WGO 
 

Invoering van de dB(C) 

Impact van de dB(C) op de gezondheid 

De verhoging van de lage frequenties vermijden (negatieve impact 
op de omwonenden) 



Categorieën Meting van het geluidsniveau Voorwaarden 

Categorie 1  

Restaurant, snackbar, 

café, sportzaal, winkel, 

kindervoorstelling, 

grootwarenhuis... 

 

 

LAeq, 15 minuten, glijdend ≤ 85 dB (A) 

  

 

 

Geen bijzondere voorwaarden 

Categorie 2  

Danscafé, café met 

optredens, jeugdhuis, 

cultureel centrum... 

 

 

85 dB(A) < LAeq, 15 minuten, glijdend ≤ 95 dB (A) 

en 

LCeq, 15 minuten, glijdend ≤ 110 dB (C) 

  

 

 

Bijzondere voorwaarden voor het 

informeren van het publiek 

Categorie 3  

Concertzaal, discotheek... 

 

 

95 dB(A) < LAeq, 60 minuten, glijdend ≤ 100 dB (A) 

en 

110 dB (C) < LCeq, 60 minuten, glijdend ≤ 115 dB (C) 

  

 

Bijzondere voorwaarden voor het 

informeren en beschermen van het 

publiek en voor de controle  

- Pictogram 

-  registreertoestel met display 

- Rustzone, oordoppen 

- referentiepersoon 
Demonstratie 



Geen bijzondere voorwaarden 

LAeq,15min ≤ 85 dB(A) 

Categorie 1 
 

U kunt : 

 

Volgende pictogrammen uithangen in uw etablissement en ze 

afdrukkken op uw tickets en affiches : 
 
       
    
       
       
    



LAeq,15min ≤ 95 dB(A) ET LCeq,15min ≤ 110 dB(C) 

Categorie 2 

U moet : 

 

- De door de wet verplichte pictogrammen uithangen 



LAeq,15min ≤ 95 dB(A) EN LCeq,15min ≤ 110 dB(C) 

Categorie 2 

U moet : 

 

- De geluidsniveaus in het etablissement op een display weergeven : 

 

Directe geluidsniveau in dB(A) : LAeq 1s 

Gemiddelde geluidsniveau in dB(A) : LAeq 15 minuten glijdend 

Gemiddelde geluidsniveau in dB(C)  : LCeq 15 minuten glijdend 

 

Bovendien, wanneer uw etablissement versterkt geluid verspreidt na 

middernacht : 

 

- Registreren en de geschiedenis bijhouden van de volgende geluidsniveaus: 

 

Directe geluidsniveau in dB(A): LAeq 1s 

Directe geluidsniveau in dB(C): LCeq 1s 

Gemiddelde geluidsniveau in dB(A) : LAeq 15 minuten glijdend 

Gemiddelde geluidsniveau in dB(C)  : LCeq 15 minuten glijdend 

 



LAeq,60min ≤ 100 dB(A) EN LCeq,60min ≤ 115 dB(C) 

Categorie 3 

U moet : 

 

- De door de wet verplichte pictogrammen uithangen 



Categorie 3 

U moet:  

 

- De geluidsniveaus in het etablissement op een display weergeven: 

 

Directe geluidsniveau in dB(A) : LAeq 1s 

Gemiddelde geluidsniveau in dB(A) : LAeq 60 minuten glijdend 

Gemiddelde geluidsniveau in dB(C)  : LCeq 60 minuten glijdend 

 

- Registreren en de geschiedenis bijhouden van de volgende geluidsniveaus: 

 

Directe geluidsniveau in dB(A): LAeq 1s 

Directe geluidsniveau in dB(C): LCeq 1s 

Gemiddelde geluidsniveau in dB(A) : LAeq 60 minuten glijdend 

Gemiddelde geluidsniveau in dB(C)  : LCeq 60 minuten glijdend 

 

 

LAeq,60min ≤ 100 dB(A) EN LCeq,60min ≤ 115 dB(C) 



Categorie 3 

U moet tevens : 

 

- Ten minste één rustzone inrichten en ter beschikking stellen van het publiek 

 

 

- Het publiek gehoorbescherming van het type oordoppen aanbieden 

- gratis of tegen kostprijs 

- CE-markering 

 

- Een referentiepersoon aanstellen die de naleving van de wetgeving voor 

versterkt geluid verzekert 

 

 

LAeq,60min ≤ 100 dB(A) EN LCeq,60min ≤ 115 dB(C) 



Pictogrammen: 

۷ Steeds zichtbaar, in alle uitbatingsomstandigheden en bij elk type verlichting 

۷ Bij de deur of aan de toegang van het etablissement 

۷ Minimale grootte: 140 mm op 140 mm 

۷ 
 

« Cursor » pictogram: Op de tickets en affiches (indien deze bestaan) 

In de praktijk: het publiek informeren  



 

 

  

 

 

De weergave van de geluidsniveaus: waaruit bestaat dit? 

۷ 
 

Een toestel voor elke zaal of scene waar versterkte muziek verspreid wordt 
 

۷ 
 

Geluidsniveaus steeds zichtbaar, in alle uitbatingsomstandigheden en bij elk type 

verlichting: voor het publiek EN voor de persoon die verantwoordelijk is voor de 

verspreiding van het versterkte geluid 

۷ Bewijzen van ijking van de apparaten ter beschikking stellen van de inspecteurs en 

de politiediensten 

۷ Toestel gemakkelijk toegankelijk voor de inspecteurs en de politiediensten 

In de praktijk: de weergave 



 

 

  

 

 

In de praktijk: de weergave 

Technische kenmerken van de toestellen 

۷ Meetketen van het toestel : ten minste van klasse 2 (CEI 61672-1-norm) 

۷ Toestel heeft een lineair dynamisch gamma voor geluidsmetingen van minimaal 

60 dB (bovengrens gekozen om overload te vermijden) 

۷ Compatibel met IoT-platformen of met API’s 



Microfoon 

۷ 
 

Zo geplaatst dat de meting representatief is voor het geluidsniveau waaraan het 

publiek wordt blootgesteld  

- In het midden van de zaal, tussen het publiek en de belangrijkste 

luidsprekers  

- Indien niet mogelijk  correctiefactor 

۷ Micro geplaatst tussen 1,20 m et 5 m boven de vloer.  

Indien mogelijk op 1 meter van de wanden, het plafond en de luidsprekers 

۷ Ijking van de micro bij de installatie en jaarlijks 

۷ Bescherming tegen beschadiging 

۷ Buiten het bereik van het publiek 

۷ Toegankelijk voor de inspecteurs en de politiediensten 

In de praktijk: de weergave 



Het registreren van de geluidsniveaus: waaruit bestaat dit? 

۷ 
 

Registreer de geluidsniveaus : 

-  gedurende ten minste 60 minuten 

-  zodra de verspreiding van versterkt geluid begint 

- tijdens de volledige periode waarin publiek aanwezig is 

- tot de geluidsverspreiding volledig stopt of het publiek niet langer 

aanwezig is. 

  

In de praktijk: de registratie 

Technische kenmerken van de toestellen: 

۷ Bewaring van de registraties van de geluidsniveaus gedurende 30 dagen 

 

۷ De opgeslagen gegevens moeten kunnen worden overgezet naar een 

gestructureerd courant informaticaformaat (txt, csv, xls, …) waarin het startuur 

van elke periode van verspreiding van versterkt geluid is aangegeven.  

۷ Toestel uitgerust met een anti-vervalsingsysteem 



Kenmerken van de rustzone 

۷ Gemiddelde geluidsniveau op 15 minuten < 85 dB(A) 

۷ De oppervlakte bedraagt ongeveer 10 % van de totale voor het publiek 

toegankelijke oppervlakte van uw etablissement 

۷ Gratis toegankelijk 

۷ Aanwezigheid van pictogrammen die goed zichtbaar uithangen  

 

In de praktijk: de rustzone 



Wat de referentiepersoon moet doen 

۷ De door Leefmilieu Brussel georganiseerde vorming gevolgd hebben 

۷ Over een aanwezigheidsattest van de opleiding beschikken  

۷ Elk jaar een professionele gehoortest afleggen onder toezicht van een NKO-arts 

Over een attest van de uitvoering van de jaarlijkse gehoortest beschikken 

۷ Bij een controle van uw etablissement, de 2 attesten ter beschikking stellen van 

de inspecteurs en de politiediensten. 

 

In de praktijk: de referentiepersoon 



 Een milieuvergunning is verplicht voor evenementenzalen van meer dan 

200 m² - Rubrieken 135 a en b 

Milieuvergunningen en aangiftes 
 

Nieuwe rubrieken 135A en 135B  
Evenementenzalen, bioscoopcomplexen, theaters, opera’s, muziekhallen, feestzalen, discotheken, 
concertzalen met een totale oppervlakte van meer dan 200m² en die een totale capaciteit hebben van:  

° 3.000 personen of minder (rubriek 135a – milieuvergunning van klasse 2)  
° meer dan 3.000 personen (rubriek 135b – milieuvergunning van klasse 1B)  

 De rubrieken 135A en 135B vervangen de vroegere rubrieken 134 en 

135 in de milieuvergunningen afgegeven tot 21.02.2018 



Milieuvergunningen en aangiftes 
 

 Een aangifte is verplicht voor de etablissementen die toegankelijk zijn 

voor het publiek en die versterkt geluid verspreiden na middernacht 

ongeacht het geluidsniveau (en die bovendien niet beschikken over een 

MV) – Rubriek  135 c 

Nieuwe rubriek 135C  
Andere inrichting toegankelijk voor het publiek, die is ingericht of uitgerust met een 
permanente of tijdelijke installatie voor het verspreiden van versterkt geluid, waarvan de uren 
waarop het geluid wordt verspreid volledig of gedeeltelijk liggen tussen 00.00 uur en 07.00 uur 
(rubriek 135c – aangifte van klasse 3)  

Formulaire  de déclaration de classe 3 spécialement adapté : 

- Disponible auprès de votre administration communale 

- Téléchargeable sur le site de Bruxelles Environnement (via pages permis 

d’environnement, pages formulaires, pages Son amplifié,…) 



www.leefmilieu.brussels:  loket  > Formulieren > Formulieren Milieuvergunningen > Inrichtingen van klasse 3: 
Specifieke aangifte voor etablissement dat versterkt geluid na middernacht verspreidt (rub 135c) 

https://leefmilieu.brussels/sites/default/files/form_declcl3_sonamplifie_nl.doc
https://leefmilieu.brussels/sites/default/files/form_declcl3_sonamplifie_nl.doc
https://leefmilieu.brussels/sites/default/files/form_declcl3_sonamplifie_nl.doc
https://leefmilieu.brussels/sites/default/files/form_declcl3_sonamplifie_nl.doc
https://leefmilieu.brussels/sites/default/files/form_declcl3_sonamplifie_nl.doc
https://leefmilieu.brussels/sites/default/files/form_declcl3_sonamplifie_nl.doc
https://leefmilieu.brussels/sites/default/files/form_declcl3_sonamplifie_nl.doc


Afwijking: versterkt geluid in een 
tent of in openlucht 

  Verplichting om de normen na te leven van het besluit Versterkt geluid 

 Verplichting om de geluidsnormen bij de omwonenden na te leven 

BEHALVE met een tijdelijke afwijking afgeleverd door de Burgemeester: 

 

• De aanvraag ten minste 60 dagen vóór het evenement indienen 

• De burgemeester vraagt het advies van de naburige gemeenten 

• Beslissing ten laatste 45 dagen na ontvangst  

 (stilzwijgende weigering indien geen beslissing) 

• De beslissing kan voorwaarden bevatten 

• De beslissing verplicht uithangen 

 

De geluidsnormen bij de buren worden bepaald door :  
- Besluit van 21 november 2002 betreffende de strijd tegen het buurtlawaai  

Of  

- Besluit van 21 november 2002 betreffende de strijd tegen de geluids- en 

trillingenhinder voortgebracht door de ingedeelde inrichtingen 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2002112140&table_name=wet
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2002112140&table_name=wet
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2002112140&table_name=wet
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2002112142&table_name=wet
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2002112142&table_name=wet
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2002112142&table_name=wet
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2002112142&table_name=wet
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2002112142&table_name=wet
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2002112142&table_name=wet


 Het verspreid geluidsniveau kennen 

 

 De wettelijke categorie kiezen waaraan u wenst te voldoen 

 

  De voorwaarden uitvoeren aangepast aan de gekozen categorie 

 

 Toestemming vragen indien vereist 

Concreet voor het etablissement 
 



 Webpagina’s 

 http://www.environnement.brussels/thematiques/bruit-0 

 http://www.leefmilieu.brussels/themas/geluid 

 

 

 

 

 

Hulpmiddelen en tools 

http://www.environnement.brussels/thematiques/bruit-0
http://www.environnement.brussels/thematiques/bruit-0
http://www.environnement.brussels/thematiques/bruit-0
http://www.environnement.brussels/thematiques/bruit-0
http://www.environnement.brussels/thematiques/bruit-0
http://www.leefmilieu.brussels/themas/geluid
http://www.leefmilieu.brussels/themas/geluid
http://www.leefmilieu.brussels/themas/geluid


 Gids voor organisatoren van evenementen en uitbaters van  

etablissementen 

 

 Het ter beschikking stellen van  

Informatiepictogrammen (jpg en eps) 

 

 Overzichtstabel 

 

 

 

 

 

 

Hulpmiddelen en tools 

 Beschikbaar in het 

documentatiecentrum van 

Leefmilieu Brussel 

 Te downloaden op de site van 

Leefmilieu Brussel 

 

https://leefmilieu.brussels/themas/geluid/elektronisch-versterkt-geluid/versterkt-geluid-verspreiden-regels-brussel
https://leefmilieu.brussels/themas/geluid/elektronisch-versterkt-geluid/versterkt-geluid-verspreiden-regels-brussel
https://leefmilieu.brussels/themas/geluid/elektronisch-versterkt-geluid/versterkt-geluid-verspreiden-regels-brussel
https://leefmilieu.brussels/themas/geluid/elektronisch-versterkt-geluid/versterkt-geluid-verspreiden-regels-brussel
https://leefmilieu.brussels/themas/geluid/elektronisch-versterkt-geluid/versterkt-geluid-verspreiden-regels-brussel




 Vergelijkende tabel voor het verplichte materiaal voor de weergave en de 

registratie  

Te downloaden op de website van Leefmilieu Brussel 
 

 

 

 

Hulpmiddelen en tools 

http://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/TAB_Comparateur_Materiel_SonAmplifie_NL
http://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/TAB_Comparateur_Materiel_SonAmplifie_NL
http://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/TAB_Comparateur_Materiel_SonAmplifie_NL
http://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/TAB_Comparateur_Materiel_SonAmplifie_NL
http://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/TAB_Comparateur_Materiel_SonAmplifie_NL
http://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/TAB_Comparateur_Materiel_SonAmplifie_NL
http://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/TAB_Comparateur_Materiel_SonAmplifie_NL
http://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/TAB_Comparateur_Materiel_SonAmplifie_NL


 Organisatie van een informatiecampagne 

voor het grote publiek in februari 2018 

 

 Om het publiek over de nieuwe regels te 

informeren  

 Om hem vertrouwd te maken met de 

informatiepictogrammen 

 Om hen bewust te maken van de risico's 

die verbonden zijn aan de blootstelling aan 

te hoge geluidsniveaus 

 

Hulpmiddelen en tools 

 Opleiding van de referentiepersoon 

 
 In voorbereiding door Leefmilieu 

Brussel 

 Geen sanctie mogelijk zolang de 

opleiding niet bestaat! 



 Volet Smart City: Bedoelingen :  

 

• De burgers informeren over het door de etablissementen 

vastgestelde geluidsniveau 

• Verwijzen naar de volledige informatie die door Leefmilieu Brussel 

ter beschikking wordt gesteld 

• De burgers gerust stellen over het naleven van deze geluidsniveaus 

door de etablissementen  

Hulpmiddelen en tools 



 Opdrachtencentrale voor “displays en registreertoestellen met display “ 

voor de volgende openbare organismen : 

 De 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 

 De uitsluitend uit Brusselse gemeenten samengestelde Intercommunales 

 De diensten die afhangen van de regering en het parlement van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest 

 De instellingen van openbaar nut van het gewest 

 De Franse Gemeenschapscommissie, de Vlaamse Gemeenschapscommissie en 

de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, evenals hun diensten, onder 

voorbehoud van het akkoord van hun respectieve organen 

 De door de voornoemde overheden gesubsidieerde vzw's 

 De van de voornoemde organismen afhankelijke vzw's 

 

Toegankelijk na ondertekening van een overeenkomst tussen LM 

en de openbare organisme 

Bestelformulier : Aanbod van aangepaste formulieren 

 

 

 

Hulpmiddelen en tools 



 Subsidies om de gemeenten te helpen bij de uitrusting van de zalen die 

beheerd worden door de gemeentebesturen 

 De subsidies gaan binnen enkele weken in (bij de start van de opdrachtencentrale). 

 
 Informatiesessies 

 

 Samenwerking met professionele organisaties 

 

 Aanbod van aangepaste formulieren: 

 

De formulieren met betrekking tot de milieuvergunningen (klasse 1B, 2 of 3) zijn beschikbaar op 

de website van Leefmilieu Brussel  

 www.leefmilieu.brussels : loket > Formulieren > Formulieren Milieuvergunningen > 
Inrichtingen van klasse 3: Specifieke aangifte voor etablissement dat versterkt geluid na 
middernacht verspreidt (rub 135c) 

 

 

 

 

Hulpmiddelen en tools 

http://www.leefmilieu.brussels/
https://leefmilieu.brussels/sites/default/files/form_declcl3_sonamplifie_nl.doc
https://leefmilieu.brussels/sites/default/files/form_declcl3_sonamplifie_nl.doc
https://leefmilieu.brussels/sites/default/files/form_declcl3_sonamplifie_nl.doc
https://leefmilieu.brussels/sites/default/files/form_declcl3_sonamplifie_nl.doc
https://leefmilieu.brussels/sites/default/files/form_declcl3_sonamplifie_nl.doc
https://leefmilieu.brussels/sites/default/files/form_declcl3_sonamplifie_nl.doc
https://leefmilieu.brussels/sites/default/files/form_declcl3_sonamplifie_nl.doc


 Het departement geluid staat te uwer beschikking 

 

 Via ons e-mailadres : 

geluid.vergunningen@leefmilieu.brussels  

bruit.autorisations@environnement.brussels 

 

inspection-inspectie@environnement.brussels 

 

 Abonneer u op de “Versterkt Geluid Newsletter" op de website van Brussel Leefmilieu om op 

de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen rond het thema Versterkt Geluid. 

 

 Aarzel niet om ons op de hoogte te stellen van nieuwsbrieven die het doelpubliek van deze 

wetgeving bereiken en/of om u als contactpersoon voor te stellen. 

 

 

 

Vragen? 

mailto:geluid.vergunningen@leefmilieu.brussels
mailto:bruit.autorisations@environnement.brussels
mailto:inspection-inspectie@environnement.brussels
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mailto:inspection-inspectie@environnement.brussels
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Departement Geluid.  

Contacten: Marie Poupé en Marie-Noëlle Adnet: geluid.vergunningen@leefmilieu.brussels 

 


