
Geluidshinder 

Gemeentelijk politiereglement 
 
A) Algemene bepalingen 
 
Artikel 39 
Onverminderd de wetgeving terzake, inzonderheid artikel 561.1° van het strafwetboek betreffende 
nachtrumoer, is het verboden zonder noodzaak of zonder de wettige uitoefening van een recht, lawaai 
te verwekken waardoor de rust van de inwoners kan gestoord worden. 
 
39.1. Wordt als hinderlijk beschouwd en van aard de rust der inwoners te storen en kan aanleiding 

geven tot een gerechtvaardigde klacht:  
1) Elk geluid dat voorgebracht wordt: 

a) Tussen 08.00 uur en 20.00 uur dat hetzij het achtergrondgeluids-niveau met 
15 db(A) overschrijdt, hetzij 60 db(A) overschrijdt; 

b) Tussen 20.00 uur en 08.00 uur dat hetzij het achtergrondgeluids-niveau met 
15 db(A) overschrijdt, hetzij 45 db(A) overschrijdt. 

 Het geluid wordt gemeten op de openbare weg op 10 meter afstand van het 
geluidsvoortbrengend apparaat, ofwel op de grens van het privaat domein waarin het 
geluid wordt voortgebracht. Bij onmogelijkheid te meten vanaf 10 meter afstand wordt 
de meting gedaan op de kleinst mogelijke afstand. Inrichtingen waarin geluidsemissies 
gebeuren met geopende deuren of ramen vallen onder toepassing van dit artikel. 

 2) Elk geluid voortgebracht buiten de bewoonde lokalen waarin de geluidsmeting 
geschiedt en dat het achtergrondgeluidsniveau met 10 db(A) overschrijdt, hetzij 
tussen 08.00 uur en 20.00 uur 45 db(A) overschrijdt en tussen 20.00 uur en 08.00 uur 
35 db(A) overschrijdt. Dit geluidsniveau wordt gemeten in de bewoonde lokalen met 
gesloten deuren en vensters op minstens 1 meter afstand van de muren en op een 
hoogte van 1,20 meter boven de vloer. 

39.2 Het geluid is niet als hinderlijk aan te zien of kan geen aanleiding geven tot 
gerechtvaardigde klacht wanneer het: 

 1) het gevolg is van werken aan de openbare weg of voor het aanleggen van openbare 
nutsvoorzieningen, uitgevoerd met toelating van de daartoe bevoegde overheid of in 
opdracht van deze; 

 2) het gevolg is van werken uitgevoerd tussen 07.00 uur en 20.00 uur op de werkdagen 
en waarbij de nodige voorzorgen worden getroffen om overdreven of niet noodzakelijk 
lawaai te vermijden; 

 3) het gevolg is van noodzakelijke werken in de landbouw en dit zelfs bij nacht. De 
machines waarmee de werken uitgevoerd worden mogen echter geen gebreken 
vertonen waardoor het geluidsvolume abnormaal toeneemt; 

 4) het gevolg is van werken of handelingen die bij hoogdringendheid en zonder verder 
uitstel dienen te geschieden ter bescherming van personen of eigendommen of ter 
voorkoming van rampen; 

 5) het gevolg is van verkeer op de openbare weg indien de aan dit verkeer deelnemende 
voertuigen, bromfietsen en motorfietsen voldoe”n aan de bepalingen van de wegcode. 

 
B) Bijzondere beschikkingen 
 
Artikel 40 
Zonder de voorafgaande en schriftelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen zijn 
alle vormen van geluidsemissie, elektronische versterkt en voortkomende van tijdelijke of blijvende 
geluidsbronnen verboden op de openbare weg. 
Het college van burgemeester en schepenen bepaalt in zijn besluit de periode tijdens dewelke dit wel 
mag gebeuren en bepaalt of afwijkingen kunnen toegestaan worden. 
Deze toelatingen moeten onmiddellijk kunnen voorgelegd worden aan de agenten van de 
gemeentelijke politie en de rijkswacht. De verdere geluidsemissie kan in geval van overtreding op 
politiebevel verboden worden. 



 
Artikel 41 
Het maken van reclame en propaganda met voertuigen uitgerust met of voorzien van luidsprekers in 
werking, is slechts toegelaten tussen 09.00 uur en 20.00 uur en is onderworpen aan de voorafgaande 
geschreven toelating van het college van burgemeester en schepenen. Het is verboden deze 
microwagens te laten werken op minder dan 100 meter van een rusthuis en gebouwen bestemd voor 
de eredienst, op het moment dat de eredienst bezig is. 
 
Artikel 42 
42.1. Het is verboden met ontploffingsmotoren aangedreven speeltuigen, experimenteertuigen en 

voertuigen te gebruiken om er oefeningen, vertoningen, persoonlijke of 
groepsvermakelijkheden of wedstrijden mee te houden of in te richten in open lucht, op de 
openbare of private terreinen waarvan de grens die het dichtst ligt bij woonwijken of bewoonde 
lokalen, op minder dan 500 meter van deze woonwijken en lokalen gelegen is. 

42.2. Het gebruik van werktuigen die met een motor worden aangedreven zoals grasmachines, 
zaagmachines en dergelijke is verboden tussen 20.00 uur en 08.00 uur, alsook op zondagen 
en wettelijke feestdagen en tijdens de erediensten (in de buurt van kerk of kapel) uitgezonderd 
voor landbouwvoertuigen. 

 
Artikel 43 
In de bebouwde kom, of in de onmiddellijke nabijheid van woningen is het verboden aan de 
bestuurders van motorvoertuigen, zonder noodzaak hun motor te laten draaien bij stilstand, alsmede 
het voortdurend laten draaien van een motor voor het in werking houden van een koelsysteem dat op 
een voertuig bevestigd is. 
 
Artikel 44 
Het is verboden in openbare drankgelegenheden muziek te maken van 24.00 uur tot 10.00 uur. Ten 
allen tijde zal het Koninklijk Besluit van 24.02.1977 houdende vaststelling van de geluidsnormen voor 
muziek in openbare en private inrichtingen, worden gerespecteerd. Het college van burgemeester en 
schepenen bepaalt schriftelijk bij algemene of individuele maatregel de uitzonderingen. 
 
Artikel 45 
Zonder afbreuk te doen aan de wettelijke en reglementaire bepalingen betreffende de jacht is het, 
behoudens voorafgaande machtiging van het college van burgemeester en schepenen, verboden 
vuurwapens af te vuren of gelijk welk vuurwerk te ontsteken (het doen ontploffen van voetzoekers 
inbegrepen) en luchtkanonnen te gebruiken. 
 
Artikel 46 
Telkens als een geluidsniveau in db(A) wordt uitgedrukt, wordt dit niveau gemeten bij middel van een 
geluidsmeter, waarvan de meettolerantie niet groter is dan 1 db(A). De metingen tot naleving van dit 
reglement zullen worden uitgevoerd met sonometers die voldoen aan de nauwkeurigheidseisen 
bepaald in de Belgische norm NBN C 97121. 
 
C) Bijzondere bepalingen 
 
Artikel 47 
Wanneer het spelen van muziek in openbare lokalen derwijze geschiedt dat het aanleiding geeft tot 
gerechtvaardigde klachten vanwege buren, is het college van burgemeester en schepenen ertoe 
gerechtigd de verleende toelating tijdelijk of definitief in te trekken. 
De burgemeester kan de sluiting bevelen voor de duur van 8 dagen tot 1 maand van een dergelijke 
inrichting, waar gewoonlijk lawaai wordt gemaakt dat van dien aard is dat de openbare orde of rust der 
buren wordt gestoord. Bij herhaling kan de burgemeester de definitieve sluiting van de inrichting 
bevelen. 
 


