
24/10/2022 Brugge

1

Initiatie handhaving 
geluidshinder

algemeen

1ste Hoofdinspecteur Claeys Stijn
Politiezone Grensleie

Inhoud

• Inleiding 
– Politietaak
– Geluid

• Verscheidene regelgevingen
– Voorbeelden toepassing

• Regels buurt
• Interventie horeca door 

politie
• Andere geluidshinder
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Taak van de politie ?

• Wetten – controle – naleving

• Actueel probleem – leefbaarheid mens

• Technische en complexe materie versus 
gezond verstand

• Politie wordt meestal eerst gecontacteerd

• Groot aantal meldingen bij politie 

– Specialisatie???

Geluid
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Geluid

• Wat is geluid – lawaai  

• Geluid – diverse functies

– Onaangenaam – lawaai

– Geluid – aangenaam of nuttig

• Lawaai :

– Is geluid dat men niet wenst te horen en dat 
hinderlijke of schadelijke gevolgen kan hebben 
voor mens of milieu

Geluid

• Waarneming door menselijk gehoor :

• Ongelijk op verschillende frequenties en niveaus 

• Foon-schaal

• A weging 40

• B weging 70

• C weging 100

• Wet A weging
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Verschillende regelgevingen

• Vlarem ingedeelde inrichtingen (Hfdst 5.32 Vlarem II)
– Bijlage 4.5.4 openlucht buurtnorm en 2.2.2 buurtnorm binnenshuis

– Rustverstorende activiteiten verboden voor 7 u en na 19 u en op zon- en feestdagen 
(artk. 5.2.1.6)

• Vlarem niet-ingedeelde inrichtingen
– Hoofdstuk 6.7 Vlarem II: niet-ingedeelde muziekactiviteiten

• Strafwetboek
– Artikel 561 : nachtrumoer. Zij die zich schuldig maken aan nachtrumoer of nachtgerucht 

waardoor de rust van de inwoners kan worden verstoord. 

• Plaatselijke verordeningen
– Politiereglement / GAS

• Burgerlijk wetboek (! Bovenmatige hinder)
– Artikel 544 : Recht op maximaal gebruiksgenot van een eigendom

– Artikel 1382 : schadevergoeding. Elke daad van de mens, waardoor aan een ander 
schade wordt veroorzaakt, verplicht deze door wiens schuld de schade is ontstaan, deze 
te vergoeden

Out of the box - denken 

– SWB art 561.1 nachtrumoer en nachtlawaai

• Toepasbaar voor autoalarm tijdens de nacht

– Verkeer

• Bv personenauto’s 84 dB(A)

– Vlarem sectorale voorwaarden hfdst 5.32

• Geen exploitatie en elektronisch versterkte muziek 
tussen 03.00 en   07.00 uur uitgezonderd zon- en 
feestdagen en andere bepalingen

– CBS afwijking – dBC normen opleggen / einduren
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Regels buurt

– Evenementen in openlucht, in een tent, een openbare 
inrichting andere dan de ingedeelde en privé :

• art. 6.7.4. Vlarem II (vroegere K.B. art 3)

– Vergunde inrichtingen (ingedeelde inrichtingen)  

• Richtwaarden Vlarem, specifiek geluid, Vlarem II 5.32

– Afwijking door CBS (voor vergunde en niet-vergunde) 
verleend bij bijzondere gelegenheden (max. 12*/jaar en 
2*/maand)
• Geen normen, CBS kan normen opleggen in de afwijking

Voorbeeld CBS besluit
Voor live optreden in open lucht of zaal / DJ in open lucht 
 
 Gemeten in de zaal of in openlucht op 15 meter van het centrum van de geluidsomvormers 
 

Tijdsvork LAeq60min LCeq15min LAeq15min LCmax 

Tot  100 115 102 125 

Tot 92 105 95 110 

 
Gemeten 150 meter van de geluidsbron 

 

Tijdsvork LCeq15min LAmax LCmax  

Tot  95 85 100  

Tot 75 60 80  

 
 
Voor een fuif met DJ in een zaal 
 

Gemeten in de zaal 
 

Tijdsvork LAeq60min LCeq15min LAmax LCmax 

Tot  95 105 102 115 

Tot 92 100 95 105 

 
Gemeten op 100 meter van de zaal 

 

Tijdsvork LCeq15min LAmax LCmax  

Tot  85 75 90  

Tot 70 55 75  
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Interventie geluidshinder horeca
politie Grensleie

• Beschrijf de locatie (herberg / bedrijf / horeca)

– Wie is klager / exploitant / DJ / geluidstechnicus / eigenaar / bewoner

– Contactgegevens van deze personen

• Wat is de aanleiding van de interventie

• Vaststellingen vanop de openbare weg (auditief / temperatuur / windrichting / 
regenval,…)

• Vaststellingen in woning of lokaal in de buurt (klager / slachtoffer)

– Aard bebouwing

– Afstand tot de geluidsbron – inrichting

– Aard muren

– Auditief : wat hoort men? (hoge tonen, lage tonen, trillingen)

– Soort muziek : kan men de liedjes herkennen?

– Frequentie van de hinder volgens klager

Interventie geluidshinder horeca
politie Grensleie

• Vaststellingen in de inrichting waar het geluid wordt geproduceerd

– Auditief : wat hoort men

– Aantal klanten

– Medewerking

• Verdere handelingen verrichtingen die eveneens vaststellingen inhouden 

– Mondelinge aanmaningen

– Benadering herberg

– Aanspreken betrokken partijen

• Beschikt de vermoedelijke overtreder over een milieuvergunning of afwijking verleend 
door het CBS? Zo ja , lees deze na. Er kunnen immers voorwaarden in beschreven zijn 
die kunnen gecontroleerd worden. 

• Andere info :

– Historiek klachten (frequentie)

– Ernst van de klachten

– Historiek reeds opgestelde processen-verbaal

– Medewerking van de exploitant om het probleem op te lossen

11

12



24/10/2022 Brugge

7

Interne werking politie Grensleie
• Interventies van ploegen (fiche handleiding)

– Aanvullen in interventiemodule

– Dit kan dienstig zijn wanneer wij van milieudienst metingen uitvoeren

• vaststellingen (auditief – tijdstippen) van collega’s in PV meting als historiek

• Kan de herhaaldelijkheid en ernst aantonen

– Regel : drie tussenkomsten binnen de 2 maanden neemt milieupolitie over. 

Politie Grensleie praktisch 

• Praktisch bij hinder

– Geluidsbron laten reduceren tot wettelijk niveau

– Of stilleggen – grote hinder

– Belangrijk

• Omschrijving geluid - hinder

• Wie is exploitant, gebruiker, veroorzaker, wie bedient

• Beschrijving van de installatie

• Omschrijving van de instelling
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Horeca PZ Grensleie

• Alle zalen en inrichtingen die vergunning 
vragen krijgen een sonometing opgelegd bij 
de aanvraag (milieu of sterke drank). 

• De gemeten waarden worden als bijzondere 
voorwaarde opgelegd in vergunning.

• De gemeenten organiseren een opleiding 
Fuifbuddy. Milieupolitie geeft een deel ‘fuiven 
en de wet’.

Burenhinder niet horeca

Initiatie handhaving milieuwetgeving
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Burenhinder niet horeca

• Voorbeelden :

– Machines (zeer dikwijls trillingen)

– verwarmingstoestellen

– Waterpomp

– Ventilatoren / afzuiging

– Muziek / muzikanten

Initiatie handhaving milieuwetgeving

Andere geluidshinder

• Burenhinder (personen – machines)

– Bemiddelen

– Buurtbevraging (kaderen problematiek)

– Meting om advies te kunnen geven of verslag t.b.v. 
burgerlijke zaak te voorzien

• Praktische adviezen geven 

• Buren samenbrengen n.a.v. meting 

• Veroorzaker laten luisteren naar de hinder

– Schriftelijke aanmaningen / adviezen
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Geluidsmetingen
• Wie : 

– toezichthouders milieu 

– toezichthouder geluid

– OGP met brevet opleiding geluid

• Controle voor vertrek

• Aanwezig zijn !

• Schets of foto van meetopstelling

• Oriënterende metingen?

• Weersomstandigheden ! 
– Beschrijven / meting met bron in werking en zonder in zelfde omstandigheden (kort na elkaar)

– Niet bij regenval

• Beïnvloedende factoren zoveel mogelijk elimineren of uitfilteren in software
– Verwarmingstoestellen in gebouwen

– verkeer in de buurt

– toevallige omgevingsgeluiden zoals dierengeluiden, werkzaamheden in de buurt,…

• Noteer wat je hoort / neem geluid op met sonometer

Initiatie handhaving milieuwetgeving

Vragen ???

Initiatie handhaving milieuwetgeving
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