Richtlijnenkader muziekevenementen - afwijking geluidsnorm
(bron: CBS 13/04/2015 muzieknota)

categorie 1
Standaardpraktijk voor alle horecagelegenheden en daarbij horende muziekactiviteiten, feestjes en fuiven hetzij
norm maximaal 85 dbA gemiddelde over 15 minuten.
(Toetsingswaarde 92 dbA Laeq, 1s max - 15min)
categorie 2
De standaardnorm voor muziekevenementen, hetzij norm (gemiddeld over 15 minuten) hoger dan 85 dbA en
kleiner of gelijk aan 95 dbA voor de klassieke zaal, danslokaal, openlucht- of tentevenement.
(Toetsingswaarde 102 dbA Laeq, 1s max - 15min)
categorie 3
Grote muziekevenementen, norm met een gemiddelde over 60 minuten hoger dan 95 dbA en kleiner of gelijk
aan 100 dbA. Enkel voor de grotere festivals, evenementen en daartoe akoestisch speciaal uitgeruste zalen vb
Tomorrowland, Laundry Day, Lotto Arena, Sportpaleis, etc
(Toetsingswaarde 102 dbA Laeq, 1s max - 15min)
Beperkende maatregelen bij toelatingen voor eenmalige of bijzondere evenementen:
=> beperkende maatregelen categorie 1 (tot 85 dbA)
-continue bewaking en zelfcontrole van het geluid
-de normen in de buurt conform Vlarem II artikel 6.7.4 blijven onverminderd van kracht
-het verschil tussen de gemeten C-filter en A-filter mag maximaal 15 dB bedragen
-de duur van de muziekactiviteit is beperkt tot 4uur met een gradueel afbouwen vanaf 3u met 10dbA
Verplichte naleving van de bovenstaande voorwaarden zonder afbreuk te doen aan de bepalingen rond
burenhinder vervat in het gemeentelijke politiereglement (GAS) of Burgerlijk Wetboek.

=> beperkende maatregelen categorie 2 (tot 95 dbA)
-Flankerende maatregelen:
-continue bewaking van het geluid met een erkende en geijkte meetset
-zelfcontrole is ten laste van organisator én geluidstechnicus of dj
-meten én registreren van het geluid gedurende de ganse activiteit
-meetgegevens gedurende een maand ter beschikking houden
-manipuleren van de meetketen is strafbaar
- het omgevingsgeluid zoals bepaald in Vlarem II blijft onverminderd van kracht,
hetzij de richtwaarde voor geluid in open lucht conform bijlage 4.5.4
en/of binnenshuis conform bijlage 2.2.2.
-het verschil tussen de gemeten C-filter en A-filter mag maximaal 15 dB bedragen
[db(C) - dB(A) < 15 dB]
-kosteloos en duidelijk zichtbaar gehoorbescherming aanbieden
-inrichten niet voor publiek toegankelijke zone van minimaal 2m aan alle geluidskasten
-de duur van de muziekactiviteit is beperkt tot 4uur met een gradueel afbouwen vanaf 3u met 10dbA
Verplichte naleving van de bovenstaande voorwaarden zonder afbreuk te doen aan de bepalingen rond
burenhinder vervat in het gemeentelijke politiereglement (GAS) of Burgerlijk Wetboek.

