Afwijkingen op de wettelijke geluidsnormen (hoofdstuk 6.7 van VLAREM)
Voor alle activiteiten waarbij elektronisch versterkte muziek gespeeld wordt op locaties waarvoor geen
milieuvergunning vereist is of melding gebeurd is, en die toegankelijk zijn voor een ruim publiek, al dan niet
tegen betaling.
Al deze muziekactiviteiten dienen ten laatste 1 maand voor de activiteit aangevraagd te worden aan het
college van burgemeester en schepenen.
Het college kan:
 toelating verlenen of weigeren
 eind uur opleggen
 voorwaarden en/of geluidsnormen opleggen
Een muziekactiviteit die niet vooraf aangevraagd werd, kan zonder verhaal ter plaatse stopgezet.

Dit document invullen, ondertekenen en terugsturen naar:
college van burgemeester en schepenen,
Dorpsstraat 3,
8490 Jabbeke

Betreft: Aanvraag tot afwijking geluidsnormen muziekactiviteit
Hierbij melden wij u de organisatie van de volgende activiteit:
Organisator van de muziekactiviteit
Naam vereniging
Naam
Rijksregisternummer

   

Adres
Tel.nr./gsm‐nr.
E‐mail

Locatie van de muziekactiviteit
Naam locatie
Adres
(indien de activiteit plaats vindt in open lucht of tent, dient een situeringsplan bijgevoegd)

Omschrijving van de
muziekactiviteit
Data en uren
waarop elektronisch
versterkte muziek
wordt gespeeld

Gewenste geluidsnormen op de locatie waar de muziekactiviteit plaatsgrijpt
Het geluidsniveau op een muziekactiviteit moet in principe kleiner of gelijk zijn dan 85 dB(A)
LAeq,15min, dit is de wettelijke ondergrens voor het nemen van maatregelen.
Met deze aanvraag wordt een hoger geluidsniveau aangevraagd, namelijk (aanduiden naar keuze):
 kleiner of gelijk aan 95 dB(A) LAeq,15min
Te nemen maatregelen: meten en visuele indicatie geluidsniveau
 kleiner of gelijk aan 100 dB(A) LAeq,60min
Te nemen maatregelen: meten en registeren en visuele indicatie geluidsniveau, gratis ter
beschikking stellen van oordopjes
Meer informatie, zie: www.lne.be/geluidsnormen
Met deze aanvraag wordt eveneens een afwijking aangevraagd op de geluidsnormen in de omgeving
van de muziekactiviteit.
De ondertekende verklaart dat de door hem/haar verstrekte inlichtingen juist en volledig zijn en dat
hij/zij zich zal houden aan de verplichtingen die hem/haar hetzij door de wetgever, hetzij door de
bevoegde diensten worden opgelegd.

Datum: ........................................ Handtekening: ......................................

