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Politieverordening betreffende de bestrij-

ding van geluidshinder en de muziekactivi-

teiten niet ingedeeld volgens Vlarem 

Laatst gewijzigd door de gemeenteraad op 17 december 2013 

 

 

Hoofdstuk 1. Definities 
 
Artikel 1. 

In deze verordening betekent:  
 
1. muziek: alle vormen van muziekemissie, elektronisch versterkt en voortkomend uit  blijvende of 
tijdelijke geluidsbronnen,  zoals bepaald bij definities geluid van Vlarem II; 
 
2. muziekinstallatie: elk toestel of groep toestellen die elektronisch versterkte muziek maakt; 
 
3. openbare inrichtingen: alle inrichtingen, alsook hun aanhorigheden, die al dan niet tegen betaling, 
voor het publiek toegankelijk zijn -ook al is de toegang voor bepaalde categorieën van personen 
beperkt-, zoals privéclubs, winkels, restaurants, drankgelegenheden, sportmanifestaties, fitnessclubs, 
zoals gedefinieerd in artikel 6.7.2.1° Vlarem II.  
- Gesloten openbare inrichtingen: inrichtingen in gebouwen, lokalen, zalen, e.d.; 
- Open openbare inrichtingen: inrichtingen die geheel of gedeeltelijk georganiseerd worden in open 
lucht, inclusief terrassen, tuinen, tenten, e.d.  
 
4. Private inrichtingen: woningen en hun aanhorigheden en tuinen, en in het algemeen alle plaatsen 
welke niet voor het publiek toegankelijk zijn, zoals gedefinieerd in artikel 6.7.2 Vlarem II.  
 
5. Niet-ingedeelde muziekactiviteiten: activiteiten waarbij muziek wordt geproduceerd overeenkomstig 
Titel 6, hoofdstuk 6.7 Vlarem II, en die niet onder de rubrieken 32.1.1° en 32.1.2° en 32.2 van 
Vlarem I vallen. 
 
6. exploitant of organisator: de natuurlijke of rechtspersoon die een openbare inrichting uitbaat of 
voor wiens rekening de openbare inrichting wordt uitgebaat waar elektronisch versterkte muziek 
wordt gespeeld of degene die een activiteit of manifestatie inricht.  
 
7. verantwoordelijke: de natuurlijke persoon die kan worden gecontacteerd met betrekking tot de 
inrichting (in geval van vragen, problemen,…). Dit kan ook de exploitant of organisator zijn of een 
vertegenwoordiger van de exploitant. 
 
8. bijzondere gelegenheid: kermis, carnaval, muziekfestival, fuif, schoolfeest, jaarfeest van een 
vereniging, huwelijksfeest, jubileumviering en andere bijzondere feesten en festiviteiten, zoals 
gedefinieerd in Vlarem II.  
 
9. buurtlawaai: geluidshinder voortgebracht door een in de buurt hoorbare geluidsbron, met 
uitzondering van de geluidshinder van : 
- het lucht-, weg- en spoorwegverkeer en van de scheepvaart; 
- de inrichtingen vermeld in de indelingslijst van bijlage 1 van het besluit van de Vlaamse regering van 
6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaamse reglement betreffende de milieuvergunning; 
- een openbare inrichting, op de openbare weg of het openbaar domein als geregeld in hoofdstuk 2 
van onderhavig reglement; 
- menselijk geluid afkomstig van spelende kinderen, dus hieronder valt niet de muziek die hierbij 
gemaakt wordt 
 
10. toezichthouder: de gemeentelijke toezichthouders aangesteld overeenkomstig Titel XVI. Toezicht, 
handhaving en veiligheidsmaatregelen van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid en 
handhavingsbesluit. 
 
11. bevoegde ambtenaar:  de gemeentelijke toezichthouder bevoegd om op te treden voor niet-
ingedeelde inrichtingen, zoals bepaald in Titel XVI. Toezicht, handhaving en veiligheidsmaatregelen 
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van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid en handhavingsbesluit en de ambtenaren van de 
dienst leefmilieu die handelen met het oog op de naleving van deze politieverordening. 
 
12. erkend deskundige geluid:  milieudeskundige in de discipline geluid en trillingen, vermeld in artikel 
1.3.1.1, §2, van titel II van het VLAREM; 
 
Hoofdstuk 2: Geluid afkomstig van elektronisch verstrekte muziek of geluidsversterkende 
apparatuur 
 
Artikel 2. 

§1. Niemand mag, zonder daarvan vooraf melding te hebben gedaan, in een open of gesloten 
openbare inrichting muziek maken of laten maken, of er een evenement inrichten of laten 
plaatsvinden waarbij muziek wordt gemaakt. Deze melding wordt verder muziekmelding genoemd.   

§2. De ingedeelde muziekactiviteiten overeenkomstig Vlarem, zoals bepaald in rubriek 32.1.1° en 
32.1.2° en 32.2 van Vlarem I vallen niet onder deze politieverordening, alsook de muziekactiviteiten 
die in private inrichtingen plaatsvinden. 

§3. Muziek die gemaakt wordt op terrassen of andere open aanhorigheden aan openbare inrichtingen 
valt onder artikel 5. 

§4. Niemand mag, zonder daarvan vooraf een muziekmelding te hebben gedaan de opstellingsplaats 
en/of het vermogen van de muziekinstallatie wijzigen. 
 
Artikel 3. 

§1. De muziekmelding moet in 1 exemplaar worden overgemaakt aan de Burgemeester, bij de dienst 
leefmilieu of in het stadhuis.  
De muziekmelding moet minstens 1 maand voor de muziekactiviteit of de start van het spelen van 
muziek gedaan worden.  

§2. De muziekmelding dient minstens de volgende gegevens te bevatten:  
- naam en adres van de inrichting; 
- identiteit van de exploitant of organisator 
 - indien het om een natuurlijk persoon gaat: naam, voornaam, adres en telefoonnummer; 
 - indien het om een rechtspersoon gaat: benaming, rechtsvorm, maatschappelijke zetel, 

telefoonnummer, de naam en hoedanigheid van de vertegenwoordiger van de rechtspersoon; 
- naam en contactgegevens van de verantwoordelijke 
- handtekening van de exploitant/organisator of verantwoordelijke 
- plaats en duur van muziek spelen  
- de aard en de technische kenmerken van de muziekinstallatie (opgave van het type en vermogen 
van alle toestellen en installaties die een impact kunnen hebben op de geluidsbelasting in de 
omgeving) 
- een schets die de opstelling van de muziekinstallatie en de schikking van de geluidsbronnen (de 
boxen) in de inrichting weergeeft. 
 
Artikel 4. 

§1. Binnen een termijn van één maand na ontvangst van de muziekmelding neemt de burgemeester 
akte van de muziekmelding en stelt de exploitant hierover in kennis.  

§2. Binnen een termijn van één maand na ontvangst van de muziekmelding of wanneer er zich 
lawaaiproblemen voordoen of te verwachten zijn, kan de burgemeester beslissen een onderzoek te 
laten instellen door de bevoegde ambtenaar.  

§3. Op basis van dit onderzoek of op basis van problemen in verband met geluidshinder in het 
verleden, kan de burgemeester bijzondere voorwaarden opleggen aan de uitbating van de openbare 
inrichting om de openbare orde en rust niet te verstoren. 
 
Artikel 5. 

§1. Het maken van elektronisch versterkte muziek en het gebruik van geluidversterkende apparatuur, 
luidsprekers e.d. op de openbare weg, op het openbaar domein of op terrassen of andere open 
aanhorigheden bij een openbare inrichting, is verboden, tenzij men vooraf een schriftelijke toelating 
heeft gekregen van de burgemeester. 

§2. De toelating moet worden aangevraagd aan de Burgemeester, minstens 1 maand voor de start 
van het gebruik van geluidsversterkende apparatuur, luidsprekers,… of de start van het spelen van 
muziek. 
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§3. De aanvraag dient minstens dezelfde gegevens te bevatten als deze vereist voor de 
muziekmelding in artikel 3, §2, aangevuld met opgave van de periode gedurende dewelke of het 
tijdstip waarop elektronisch versterkte muziek wordt gemaakt. 

§4. De Burgemeester kan aan die toelating bijzondere voorwaarden verbinden. 
 
Artikel 6. 

§1. De muziekmelding waarvan akte wordt genomen overeenkomstig artikel 4 of de schriftelijke 
toelating als bedoeld in artikel 5 is strikt persoonlijk. Zij kan niet worden overgedragen. 

§2. De kennisgeving door de burgemeester of de schriftelijke toelating moet altijd aanwezig zijn in de 
inrichting en moet door de exploitant, de organisator of zijn vertegenwoordiger op verzoek van de 
Politie of de bevoegde ambtenaar onmiddellijk worden getoond. 

§3. Wie de kennisgeving door de burgemeester of de schriftelijke toelating niet kan tonen, wordt 
beschouwd de muziekmelding niet te hebben verricht of niet in het bezit te zijn van een toelating, en 
is dus in overtreding met de bepalingen van artikel 2, respectievelijk 5 van deze verordening. 
 
Artikel 7.  

Iedere exploitant of verantwoordelijke van een openbare inrichting of organisator voor een activiteit of 
manifestatie op de openbare weg of op het openbaar domein waarbij elektronisch versterkte muziek 
wordt gespeeld of geluidsversterkende apparatuur gebruikt, en die onder deze politieverordening valt, 
is verplicht:  
- de nodige maatregelen te nemen om de openbare orde en rust niet te verstoren; 
- de bijzondere voorwaarden te volgen die de Burgemeester oplegt. 
- de bepalingen na te leven van Vlarem II, hoofdstuk 6.7. Niet ingedeelde muziekactiviteiten; 
 
Artikel 8. 

§1. De Burgemeester kan de opgelegde voorwaarden steeds herzien of een nieuw onderzoek laten 
uitvoeren. 

§2. De Burgemeester kan het gebruik van een geluidsniveaubegrenzer opleggen waarop de volledige 
muziekinstallatie dient te worden aangesloten. De geluidsbegrenzer wordt ingesteld op het maximaal 
toegelaten geluidsniveau (afgeregeld door een erkend deskundige geluid). 

De verantwoordelijke bezorgt onmiddellijk een attest van de begrenzing en  afregeling aan de 
Burgemeester. 

§3. De opstelling en regeling van de volumes of van de geluidsbegrenzer of van ieder ander 
controlemechanisme moeten zodanig zijn dat ze gemakkelijk kunnen worden gecontroleerd en 
verzegeld. 
 
Artikel 9. 

§1. De bevoegde ambtenaar of de politie mogen elke muziekinstallatie of geluidsversterkende 
apparatuur en volumeregeling ten alle tijde controleren. 

§2. Bij de controle van de muziekinstallatie moet iedereen zijn volledige medewerking verlenen aan de 
politie en aan de bevoegde ambtenaren en hen alle nuttige inlichtingen verschaffen zodat de controle 
zo goed en zo vlot mogelijk kan verlopen. 
 
Artikel 10.  

Wanneer wordt vastgesteld dat elektronisch versterkte muziek wordt gespeeld of geluidsversterkende 
apparatuur wordt gebruikt in een openbare inrichting of op de openbare weg of op het openbaar 
domein, of zonder muziekmelding of zonder toelating, in overtreding met de bijzondere voorwaarden 
door de Burgemeester opgelegd, of wanneer uit een onderzoek blijkt dat de bepalingen van hoofdstuk 
6.7 van Vlarem II Niet-ingedeelde muziekactiviteiten, niet kunnen worden gerespecteerd, kan de 
Burgemeester, onverminderd de bevoegdheden van de toezichthouder tot het opleggen van 
bestuurlijke maatregelen op basis van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid, ambtshalve of 
op voorstel van de bevoegde ambtenaar, met het oog op het tegengaan van openbare overlast:  
- de stopzetting bevelen van het spelen van muziek of het gebruik van geluidsversterkende 
apparatuur of van de manifestatie; 
- het verzegelen van de geluidsinstallatie;  
- de onmiddellijke sluiting van de inrichting opleggen; 
- eventueel de bestuurlijke inbeslagname van de geluidsinstallatie eisen. 
 
Artikel 11.  
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§1. Overeenkomstig artikel 6.7.3 Vlarem II kan voor muziekactiviteiten een toelating tot afwijking van 
het maximaal geluidsniveau voortgebracht door de muziek van LAeq,15min 85dB(A) aangevraagd 
worden aan het college van burgemeester en schepenen. Voor muziekactiviteiten die doorgaan in een 
feestzaal, lokaal of schouwspelzaal kan dit maximaal voor 12 gelegenheden per jaar en maximaal 2 
gelegenheden per maand.  
Deze afwijking dient aan het college van burgemeester en schepenen, bij de dienst leefmilieu of in het 
stadhuis aangevraagd, voorafgaand aan de muziekactiviteit en, naast de gegevens vermeld in artikel 
3,§2, minstens de volgende gegevens te bevatten: 
- over welke muziekactiviteit het gaat, d.w.z. datum en uur; 
- naar aanleiding van welke bijzondere gelegenheid de muziekactiviteit aangevraagd wordt; 
- welk geluidsniveau men wil spelen en de motivatie daarvoor. 

§2. De aanvraag dient minstens 2 maanden voor de bijzondere gelegenheid te worden aangevraagd.  

§3. De 12 gelegenheden waarvan sprake in §1 mogen over maximaal 24 kalenderdagen per jaar 
gespreid zijn. Wanneer de muziekactiviteit van voor tot na middernacht plaatsvindt, telt dit als 2 
kalenderdagen. 
 
Artikel 12. 

Het college van burgemeester en schepenen kan beslissen, wat betreft de vraag tot afwijking 
overeenkomstig artikel 12:  
- de muziekactiviteit niet toe te laten;  
- beperkende maatregelen op te leggen, onder andere wat betreft het maximaal toegelaten 
geluidsniveau, de duur van de activiteit;  
- eventuele voorwaarden opleggen waaraan moet worden voldaan. 
 
Hoofdstuk 3: Buurtlawaai 
 
Artikel 13.  

Installaties van airco’s, koelgroepen, rook- en dampafzuigingen en generatoren dienen – 
onverminderd de toepassing van het Milieuvergunningsdecreet en zijn uitvoeringsbesluiten – zo te 
worden gemonteerd dat zij geen overmatige geluidshinder met zich meebrengen. In geval van 
klachten van lawaaioverlast van deze toestellen, gebeurt een toetsing van het specifieke hindergeluid 
aan de milieukwaliteitsnormen en richtwaarden als vermeld in bijlage 2.2.1 en 2.2.2. bij Vlarem II. 
 
Artikel 14.  

Eigenaars of houders van dieren moeten alle maatregelen nemen om aanhoudend en/of storend 
buurtlawaai, veroorzaakt door deze dieren, te voorkomen.  
 
Artikel 15.  

Het gebruik van grasmaaiers en andere bij het tuinieren gebruikte apparaten die door een motor 
worden aangedreven is verboden tussen 22 uur ‘s avonds en 7 uur ‘s morgens en op zon- en 
feestdagen voor 9 uur ‘s morgens. 
 
Artikel 16.  

§1. Het afsteken van vuurwerk, het afvuren van vreugdesalvo’s is verboden, behoudens 
voorafgaandelijke en schriftelijke toelating van de Burgemeester. 
Aan die toelating kunnen bepaalde voorwaarden verbonden worden om de openbare orde en rust niet 
te verstoren of eventueel de verstoring te beperken tot een minimum. 

§2. Deze voorafgaande en schriftelijke toelating van de Burgemeester is niet vereist in de nacht van 
31 december op 1 januari, tussen 23 uur en 2 uur, voor het afsteken van feestvuurwerk door en 
bestemd voor particulieren.  

Bij het afsteken van vuurwerk dienen de gebruiksaanwijzingen die op de verpakking van het vuurwerk 
staan gevolgd te worden. Enkel wettig en veilig vuurwerk mag afgestoken worden, waarop de 
verplichte kwaliteits- en veiligheidsmarkeringen staan. De nodige veiligheidsmaatregelen dienen 
genomen om eventuele schade en ongelukken te voorkomen en het afsteken van vuurwerk mag geen 
gevaar opleveren voor zichzelf, de omstaanders, de omgeving en andere personen.  

§3. Het gebruik van vogelschrikkanonnen of gelijkaardige toestellen, opgesteld ter bescherming en ter 
beveiliging van de gewassen en de oogst, is enkel toegestaan mits voorafgaandelijke schriftelijke 
toelating van de burgemeester.  
Deze kanonnen of toestellen moeten op minstens 100m van de woningen geplaatst worden. 
Het is verboden deze toestellen voor 8u00 en na 20u00 te laten werken. 
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De burgemeester kan bijkomende voorwaarden opleggen aan het gebruik van deze kanonnen of 
toestellen. Het kanon of toestel mag niet meer dan zes knallen per uur produceren.  
 
Artikel 17. 

§1. Indien ‘ s nachts, dit is van 22 uur ’s avonds tot 7 uur ’s morgens, overeenkomstig de definitie 
zoals bepaald in Vlarem II, en op feest- en zondagen, uitzonderlijke werken op privaat domein of op 
het openbaar domein worden uitgevoerd waarvan men de noodzakelijkheid aantoont, en daarbij 
mogelijks geluidshinder voor de omgeving kan worden veroorzaakt, dient daarvan minimum 2 weken 
voor de werken een schriftelijke toestemming gevraagd aan de burgemeester. Deze aanvraag kan 
gebeuren aan de burgemeester, bij de dienst leefmilieu of in het stadhuis. 

§2. De aanvraag dient de reden te vermelden van de noodzaak waarom de werken ’s nachts dienen te 
gebeuren en welke maatregelen men zal nemen om lawaaihinder zo veel als mogelijk te beperken.  

§3. De burgemeester kan beslissen de werken die geluidshinder veroorzaken al dan niet toe te laten, 
de duur van de werken te beperken en bijzondere voorwaarden opleggen.  
 
Hoofdstuk 4. Sancties  
 
Artikel 18. 

Onverminderd de bestuurlijke maatregelen die tegen de overtreders kunnen worden getroffen, worden 
de inbreuken op onderhavige politieverordening gestraft met politiestraffen, namelijk met een 
gevangenisstraf van één tot zeven dagen en met een boete van één tot vijfentwintig euro 
(vermenigvuldigd met de opdeciemen), of met één van deze straffen alleen. 
 
Hoofdstuk 5. Slotbepalingen  
 
Artikel 19. 

§1. De exploitanten of organisatoren die vóór de inwerkingtreding van deze politieverordening melding 
deden van het spelen van muziek op basis van de Politieverordening tot bestrijding van de 
geluidshinder van 30 maart 1999, dienen geen nieuwe muziekmelding voor het spelen van muziek te 
doen, behoudens in geval van een wijziging van de muziekinstallatie of wanneer het om een nieuwe 
exploitant of organisator gaat.  

§2. De exploitanten of organisatoren van de openbare inrichtingen die nog geen melding 
overeenkomstig §1. deden, en die reeds in uitbating zijn op het ogenblik dat deze politieverordening 
van kracht wordt, moeten de muziekmelding doen voor 1 juni 2013. 

§3. Ook als de schriftelijke muziekmelding nog niet is gebeurd, kan de Burgemeester een onderzoek 
laten uitvoeren en voorwaarden opleggen aan het spelen van muziek of het organiseren van een 
evenement in een openbare inrichting. 
 
Artikel 20.  

De Politieverordening betreffende de bestrijding van geluidshinder van 30 maart 1999 en de 
Politieverordening betreffende de dansgelegenheden en dansactiviteiten die niet onder Vlarem vallen 
van 29 juni 2010 worden opgeheven. 
 
Artikel 21.  

Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 van het Gemeentedecreet. 
 
Artikel 22.  

Afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan:  
- de Heer Gouverneur  
- de Bestendige Deputatie van de provincieraad 
- de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge 
- de Politierechtbank te Brugge. 
 
Artikel 23.  

De wijzigingen wat betreft het afsteken van vuurwerk, zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van 17 
december 2013, treden onmiddellijk in werking.  
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