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Artikel 1.1 

Onverminderd de wetten, decreten, besluiten en reglementen over de 

voorkoming en bestrijding van geluidshinder, is iedereen verplicht zich zodanig 
te gedragen dat anderen niet meer dan noodzakelijk door geluid gehinderd 
worden. 

 

Artikel 1.2 

Wordt in het algemeen verboden, elk gerucht of rumoer bij dag of bij nacht, dat 
zonder noodzaak wordt veroorzaakt of dat te wijten is aan een gebrek aan 
vooruitzicht of voorzorg en dat van aard is de rust van de inwoners te 

verstoren. Het bewijs kan met alle mogelijke middelen geleverd worden. 
 

Artikel 1.3 

Wordt alleszins als hinderlijk beschouwd en is verboden: 
1) het lawaai dat, gemeten in een woning met gesloten deuren en vensters, 

meer dan 50 dB(A) bedraagt tussen 7.00 uur en 20.00 uur en meer dan 30 
dB(A) tussen 20.00 uur en 7.00 uur; 

2) het lawaai dat in open lucht gemeten, meer dan 70 dB(A) bedraagt tussen 

7.00 uur en 20.00 uur en meer dan 50 dB(A) tussen 20.00 uur en 7.00 
uur. 

3) enig ander geluid dat de rust kan verstoren en dat niet in de volgende 

artikelen is opgenomen. 

 

Artikel 2 

Het is verboden gerucht of rumoer van om het even welke intensiteit te 
veroorzaken, wanneer dit aanleiding kan geven tot samenscholingen die van 

aard zijn het verkeer of de openbare orde te verstoren. 
 

Artikel 3 

Tussen 20.00 uur en 7.00 uur is het verboden in de bedrijven, het begin en 
einde van de werkuren en de rustpauzen aan te kondigen op een wijze die 

storend is voor de omwonenden. 
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Artikel 4 

Zonder afbreuk te doen aan de wettelijke en reglementaire bepalingen 
betreffende de jacht is het verboden, zowel op de openbare weg als op private 

domeinen, binnenplaatsen, gebouwen en op alle plaatsen palende aan de 
openbare weg, vuurwapens af te vuren, om het even welk vuurwerk af te steken 
of knalbussen of voetzoekers te laten ontploffen. Deze verbodsbepaling is niet 

van toepassing op de schietoefeningen die ingericht worden op schietstanden 
welke onderworpen zijn aan de bepalingen, zoals vastgesteld in het VLAREM. 
Deze verbodsbepaling is evenmin van toepassing, tot uiterlijk 22.00 uur, op het 

afsteken van vuurwerk, het gebruik van voetzoekers, het afschieten van 
knalbussen en schietingen tijdens bijzondere aangelegenheden, mits 

voorafgaandelijk schriftelijke toelating van de Burgemeester. Bij schietingen is 
het gebruik van slechts 1 schiettuig toegestaan. 
 

Artikel 5 

Het is verboden alarmkanonnen, al of niet automatische vogelschrikkanonnen 

of gelijkaardige apparaten te plaatsen. Slechts in uitzonderlijke gevallen en als 
er geen evenwaardig alternatief voorhanden is kunnen vergunningen worden 
toegestaan aan individuele land- en tuinbouwers voor het gebruik van 

vogelschrikkanonnen, mits voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de 
burgemeester. Daarbij moet minstens aan de volgende bepalingen worden 
voldaan: 

a) duidelijke afstandsregels (minstens 300 meter van woningen en 200 meter 
van de openbare weg). 

b) verbod op het gebruik van de kanonnen tussen 21.00 en 08.00 uur. 

c) de toepassing van de algemene geluidsnormen voorzien in bijlage 2.2.1 van 
VLAREMII. 

d) d) maximum 6 knallen per uur. 

 

Artikel 6 

Het gebruik in open lucht van houtzagen of grasmaaiers en andere werktuigen 
aangedreven door verbrandings- of elektrische motoren en waarvan het geluid 
hinderlijk is, is verboden tussen 21.00 uur en 7.00 uur. Op zondagen, evenals 

op wettelijke feestdagen is het gebruik van dergelijke toestellen eveneens 
verboden. De verbodsbepalingen van dit artikel zijn echter niet van toepassing 
op landbouw-, tuinbouw- en bosbouwmachines, aangewend voor de normale 

exploitatie van het bedrijf. 
 

Artikel 7 

Het is verboden met verbrandingsmotoren aangedreven speeltuigen of 
pleziervliegtuigen en experimenteervoertuigen te gebruiken om er oefeningen, 

vertoningen, persoonlijke of groepsvermakelijkheden of wedstrijden mee te 
houden of in te richten in open lucht, op openbare of private terreinen die 
gelegen zijn op minder dan 500 meter van woonwijken, woonkernen en 

natuurgebieden. De pleziervliegtuigen dienen in elk geval op minimum 250 
meter van de woonwijken of woonplaatsen en natuurgebieden te blijven. 
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Artikel 8 

Het is verboden motoren van voertuigen of vaartuigen te gebruiken of te testen 
in open lucht, tenzij deze uitgerust zijn met de standaardgemonteerde of 

gebruikelijke knaldemping, welke behoorlijk geluiddempend en doelmatig is. 
 

Artikel 9 

Het is verboden voertuigen te testen, te laten proefdraaien, warmdraaien en 
batterijen te laden, wanneer deze hinder veroorzaakt voor de omgeving. 

 

Artikel 10 

Motorvoertuigen, motorrijwielen, bromfietsen en alle andere verkeersmiddelen 
mogen bij dag noch bij nacht abnormaal lawaai veroorzaken. Autoradio's 

mogen niet hoorbaar zijn buiten een voertuig met gesloten ramen. 
 

Artikel 11 

Het is verboden op de openbare weg, op plaatsen die toegankelijk zijn voor het 
publiek en op plaatsen die niet openbaar zijn doch wel toegankelijk voor een 

bepaald aantal mensen, werktuigen, inrichtingen, toestellen of apparaten te 
gebruiken die een geluidshinder veroorzaken en die van aard is de rust van de 
inwoners te verstoren. De werken moeten onderbroken worden tussen 20.00 

uur en 7.00 uur, alsook op zon- en wettelijke feestdagen 
 

Artikel 12 

Behoudens voorafgaande schriftelijke toelating van de burgemeester is het 
verboden op de openbare weg en op de openbare plaatsen (groene zones, 

parken, en zo meer) in open lucht muziekuitvoeringen te brengen, gebruik te 
maken van geluidsversterkers of andere toestellen voor geluidsweergave. Het 
gebruik van draagbare radio's en televisietoestellen kan door de Burgemeester 

op bepaalde plaatsen verboden worden. Het gebruik van geluidsvoortbrengende 
toestellen, zoals deze vermeld in de eerste alinea, is verboden indien het 
gebeurt met het oog op reclame buiten gebouwen, doch kan door de 

burgemeester toegestaan worden voor de periode tussen 10.00 uur en 20.00 
uur, mits voorafgaande schriftelijke machtiging. Daarenboven mag het 
voortgebrachte geluid het niveau van 90 dB (A) niet overschrijden. 

 

Artikel 13 

De houders van dieren moeten ervoor zorgen dat hun dieren geen geluidshinder 
veroorzaken die van aard is de rust van de inwoners te verstoren, zoals bepaald 
in artikel 1. 

Wordt ondermeer beschouwd als zijnde van aard de rust van de inwoners te 
verstoren in de zin van artikel 1: de eigenaar of bewaker van een hond, die dit 
dier zonder noodzaak laat blaffen. 
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Artikel 14 

Het is verboden gedurende de uitoefening van religieuze of 
levensbeschouwelijke diensten op minder dan 100 meter van het gebouw 

waarin deze dienst plaats vindt, muziek of lawaai te maken dat geluidshinder 
zou kunnen verwekken. 
 

Artikel 15 

Telkens wanneer in de voorafgaande artikelen een geluidsniveau in dB(A) 

wordt uitgedrukt, wordt dit niveau gemeten bij middel van een 
geluidsdrukmeter die minstens voldoet aan de wettelijke nauwkeurigheidseisen. 

Bij de metingen wordt een maximale afwijking toegestaan van 1 dB(A). 
 

Artikel 16 

Bij het meten van het geluidsniveau in een woning wordt de microfoon 
geplaatst op minstens 1 meter afstand van de muren en op een hoogte van 1,20 

meter boven de vloer. 
Geluidshinder binnen de woningen, veroorzaakt door een geluidsbron van 
buitenaf, wordt gemeten met gesloten deuren en vensters. Bij onmogelijkheid 

van het meten zoals hoger bepaald, wordt de meest hieraan benaderende 
afstand genomen. 
De geluidshinder in open lucht, wordt gemeten op 10 meter afstand van het 

geluidsvoortbrengende apparaat dat zich op een openbare plaats bevindt, ofwel 
gemeten op de dichtst bijgelegen grens van het privé-domein. 

 

Artikel 17 

Wanneer men geen beroep kan doen op een geluidsdrukmeter, zijn het de 

vaststellingen van de verbaliserende overheid, waarin de geluidshinder wordt 
beschreven, die als bewijsmiddel in het proces-verbaal worden opgenomen. 
 

Artikel 18 

Afwijkingen kunnen door de burgemeester voor het grondgebied van zijn 

gemeente of een gedeelte ervan, toegestaan worden, hetzij ter gelegenheid van 
feestelijkheden, vieringen, manifestaties of activiteiten, hetzij om dringende 
werken uit te laten voeren. De burgemeester kan in deze gevallen de 

voorwaarden vastleggen en de normen bepalen waaraan moet worden voldaan. 
De verkrijger van deze afwijking moet vooraf in het bezit zijn van een 
schriftelijke toelating van de burgemeester en deze kunnen voorleggen op elk 

verzoek van de bevoegde overheid. 

Artikel 19 

Elke overtreding van onderhavig reglement, kan gestraft worden met 
politiestraffen. 
 


