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Aanvraagformulier afwijking van de geluidsnorm tijdens een 
evenement 
 
Aanvrager 
Naam aanvrager: 
Adres: 
E-mailadres: 
Telefoon/gsm: 
Evenement 
Naam evenement: 
Datum evenement: 
Beginuur evenement: 
Einduur evenement: 
Adres van het evenement: 
Locatie: 
 evenement in openlucht of in een tent 
 evenement in een zaal of café 
Contactpersoon tijdens evenement: 
Telefoon/gsm contactpersoon: 
Schatting van aantal bezoekers: 
Toegangsprijs: 
Muziekgenre: 
Geluidsniveau 
Het gewenste geluidsniveau is 
 stiller dan 85 dB(A)LAeq,15min  

 luider dan 85 dB(A)LAeq,15min en 
stiller dan 95 dB(A)LAeq,15min  

 luider dan 95 dB(A)LAeq,15min en 
stiller dan 100 dB(A)LAeq,60min  

 

Beginuur: 
Beginuur: 
 
Beginuur: 

 
Einduur: 
Einduur: 
 
Einduur: 

 
Dit ingevulde en ondertekende aanvraagformulier dient uiterlijk zes weken 
voorafgaand aan het evenement te worden bezorgd aan de onthaalbalie in het 
gemeentehuis of aan de milieudienst via milieu@schelle.be. 
 
Datum van de aanvraag: 
Handtekening aanvrager: 
 
 
 
Zie ook achterzijde! 

Milieudienst 
*aanvraag behandeld door: 
*datum ontvangst: 
*nummer van de aanvraag: 
* in te vullen door milieudienst 

mailto:milieu@schelle.be


 

 

Belangrijke aandachtspunten: 
 
Dit aanvraagformulier zorgt enkel voor de opstart van de procedure tot een toelating tot afwijken van de 
geluidsnorm tijdens uw evenement.  
Om het evenement zowel voor organisatie, toeschouwers, hulpdiensten als omwonenden zo vlot en 
aangenaam mogelijk te houden, is het nodig om ook het algemene “Aanvraagformulier evenementen” 
volledig en correct in te vullen en ten laatste zes weken op voorhand af te geven op het gemeentehuis 
of op het lokaal commissariaat van de lokale politiezone Rupel. Dit algemeen aanvraagformulier kan u 
terugvinden via de gemeentelijke website of de website van lokale politiezone Rupel. 
 
Wanneer moet ik een toelating aanvragen voor muziekactiviteiten? 
Een toelating is vereist indien een organisator in een publiek toegankelijke plaats elektronisch 
versterkte muziek speelt luider dan 85 dB(A)LAeq,15min . 
Voor niet-elektronisch versterkte muziek (zoals bv harmonieorkest, fanfare,…) en voor 
muziekactiviteiten die niet toegankelijk zijn voor publiek dient geen toelating te worden aangevraagd. 
Het strafwetboek blijft wel geldig waarin staat dat er geen storend nachtlawaai mag geproduceerd 
worden. 
 
Indien meer dan 12 keer per jaar een muziekactiviteit, met geluidsniveau boven de norm van 85 
dB(A)LAeq,15min, wordt georganiseerd op dezelfde plaats, dient de verantwoordelijke van het lokaal een 
langdurige vergunning aan te vragen bij het college van burgemeester en schepenen. Voor verdere 
informatie hierover kan u contact opnemen met de milieudienst via milieu@schelle.be. 
 
Bij een geluidsniveau luider dan 85 dB(A)LAeq,15 min  en stiller dan 95 dB(A)LAeq,15 min (fuif, dansoptreden, 
muziekcafé,…) dient het geluidsniveau continu gemeten te worden. 
Bij een geluidsniveau luider dan 95 dB(A)LAeq,15min en stiller dan 100 dB(A)LAeq,60 min (grootschalige fuif, 
festival, rockconcerten,…) dient het geluidsniveau continu gemeten en geregistreerd te worden. Er 
moeten bovendien gratis oordopjes uitgedeeld worden aan het publiek. 
 
Het College van Burgemeester en Schepenen kan voor elk evenement bijkomende voorwaarden 
opleggen zoals bijvoorbeeld de duur van een evenement, aangepaste geluidsniveaus, positionering 
van de boxen, bijkomende geluidscontroles,… 
 
Meer informatie over geluidsnormen en alle wettelijke verplichtingen kan u terugvinden via 
www.lne.be/geluidsnormen. Specifieke vragen kunnen ook steeds gesteld worden aan de milieudienst 
via milieu@schelle.be. 
 
Het huren van een geluidsmeter kan via de dienst vrije tijd. Meer informatie hierover kan u terugvinden 
op de gemeentelijke website via http://www.schelle.be/vrije-tijd/sport-en-jeugd-=-dienst-vrije-
tijd/geluidsmeter 

Voor meerdaagse evenementen is het noodzakelijk om voor elke dag een apart aanvraagformulier in te 
vullen (bv. feestweekend met op vrijdag een tentfuif en op zaterdag een festival,…). 
 
Wij wensen u alvast een geslaagd evenement! 
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