STAD HARELBEKE
MILIEUDIENST
Marktstraat 29, 8530 HARELBEKE
 0800 – 21 202
FAX. 056/733389

Aanvraag niet-ingedeelde muziekactiviteit
De muziekactiviteit die men aanvraagt dient te voldoen aan de bepalingen van hoofdstuk
6.7. van Vlarem II (niet-ingedeelde muziekactiviteiten).
Deze aanvraag dient minstens 30 kalenderdagen voorafgaand aan de muziekactiviteit
ingediend te worden bij de milieudienst (Marktstraat 29, 8530 Harelbeke).
Dit aanvraagformulier zal pas behandeld worden wanneer dit volledig is ingevuld. De
aanvraag dient steeds gehandtekend te worden door de verantwoordelijke organisatie.
Naam organisatie:……………………………………………………………………………………………….
Activiteit: ………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….……..(Wat beoogt u te organiseren?)
Datum:……………………………………………………………………………………………………………..
Tijdstip muziekactiviteit: gelieve duidelijk te omschrijven tijdens welk onderdeel van
het evenement muziek afgespeeld wordt, en tevens nader te omschrijven (vb.
vrijdagavond rockoptreden, zaterdagmiddag aperitiefconcert, zaterdagavond fuif met DJ,
etc…):


activiteit 1:



activiteit 2:



activiteit 3:
Gewenst aanvangsuur muziek:
 activiteit 1:
 activiteit 2:
 activiteit 3:
Hou er rekening mee dat de bepalingen van artikel 352.1. van de Algemene
Politieverordening met betrekking tot het sluitingsuur van toepassing zijn (zie
onderaan).

Plaats van de muziekactiviteit:
Locatie:…………………………………………………………………………………………………………
Adres:…………………………………………………………………………………………………………..
Accommodatie: Ο open lucht Ο tent Ο lokaal

Gewenst geluidsniveau: gelieve aan te geven welk geluidsniveau u wenst voor elk
onderdeel van het evenement waarop elektronisch versterkte muziek afgespeeld wordt:
Activiteit 1:
Ο > 85 dB(A)LAeq,15min en ≤ 95 dB(A)LAeq,15min
□ Het geluidsniveau zal worden gemeten en geregistreerd conform de
bepalingen van Vlarem
of
□ Geluidsbegrenzer
Ο > 95 dB(A)LAeq,15min en ≤ 100 dB(A)LAeq,60min
□ Het geluidsniveau zal worden gemeten en geregistreerd zoals Vlarem
voorschrijft
of
□ Geluidsbegrenzer
Activiteit 2:
Ο > 85 dB(A)LAeq,15min en ≤ 95 dB(A)LAeq,15min
□ Het geluidsniveau zal worden gemeten en geregistreerd conform de
bepalingen van Vlarem
of
□ Geluidsbegrenzer
Ο > 95 dB(A)LAeq,15min en ≤ 100 dB(A)LAeq,60min
□ Het geluidsniveau zal worden gemeten en geregistreerd zoals Vlarem
voorschrijft
of
□ Geluidsbegrenzer
Activiteit 3:
Ο > 85 dB(A)LAeq,15min en ≤ 95 dB(A)LAeq,15min
□ Het geluidsniveau zal worden gemeten en geregistreerd conform de
bepalingen van Vlarem.
of
□ Geluidsbegrenzer
Ο > 95 dB(A)LAeq,15min en ≤ 100 dB(A)LAeq,60min
□ Het geluidsniveau zal worden gemeten en geregistreerd zoals Vlarem
voorschrijft
of
□ Geluidsbegrenzer

Bij geluidsniveaus > 85 dB(A)LAeq,15min worden volgende voorwaarden standaard
opgelegd:









Het maximaal geluidsniveau mag LAeq,15min 95 dB(A) niet overschrijden. Als het
maximale geluidsniveau, gemeten als LAmax,slow 102 dB(A) niet overschreden
wordt, wordt geacht hieraan te zijn voldaan. Bij het meten van het geluidsniveau
wordt zowel het geluid van muziek als het omgevingsgeluid in rekening gebracht;
Het geluidsniveau geldt ter hoogte van de mengtafel of een andere
representatieve meetplaats;
Op initiatief en op kosten van de exploitant/organisator wordt LAeq,15min continu
gemeten en geregistreerd d.m.v. meetapparatuur die voldoet aan de vereisten..
Het geluidsniveau is tijdens de muziekactiviteit continu zichtbaar voor en wordt
continu bewaakt door de exploitant/organisator of door een door hem aangestelde
persoon.
De geregistreerde gegevens worden ter beschikking gehouden van de
toezichthoudende overheid gedurende een periode van ten minste een maand.
De geregistreerde gegevens worden uiterlijk 2 weken na het evenement
bezorgd aan het College van Burgemeester en Schepenen en aan de
Milieudienst.
De verplichting tot het meten en registreren van het geluidniveau geldt niet als
door de exploitant/organisator een geluidsbegrenzer gebruikt wordt die zo wordt
afgesteld dat de norm, gerespecteerd wordt. De geluidsbegrenzer moet voldoen
aan de vereisten.

Bij geluidsniveaus > 95 dB(A)LAeq,15min en ≤ 100 dB(A)LAeq,60min worden volgende
voorwaarden standaard opgelegd:











Het maximaal geluidsniveau mag LAeq,60min 100 dB(A) niet overschrijden. Als
het maximale geluidsniveau, gemeten als LAeq,15min 102 dB(A) niet
overschreden wordt, wordt geacht hieraan te zijn voldaan. Bij het meten van het
geluidsniveau wordt zowel het geluid van muziek als het omgevingsgeluid in
rekening gebracht;
Het geluidsniveau geldt ter hoogte van de mengtafel of een andere
representatieve meetplaats;
Op initiatief en op kosten van de exploitant/organisator wordt LAeq,60min continu
gemeten en geregistreerd d.m.v. meetapparatuur die voldoet aan de vereisten, en
kan LAeq,15min gemeten worden. Het geluidsniveau is tijdens de muziekactiviteit
continu zichtbaar voor en wordt continu bewaakt door de exploitant/organisator of
door een door hem aangestelde persoon.
De geregistreerde gegevens worden ter beschikking gehouden van de
toezichthoudende overheid gedurende een periode van ten minste een maand.
De geregistreerde gegevens worden uiterlijk 2 weken na het evenement
bezorgd aan het College van Burgemeester en Schepenen en aan de
Milieudienst.
De verplichting tot het meten en registreren van het geluidniveau geldt niet als
door de exploitant/organisator een geluidsbegrenzer gebruikt wordt die zo wordt
afgesteld dat de norm, gerespecteerd wordt. De geluidsbegrenzer moet voldoen
aan de vereisten.
De exploitant/organisator neemt de volgende maatregelen om de bezoekers te
beschermen tegen gehoorschade: het kosteloos ter beschikking stellen aan alle
bezoekers van gehoorbescherming voor eenmalig gebruik.

De geluidsmeting dient te voldoen aan bijlage 5.32.2.2bis ‘Meet- en
registratiemethode voor het meten van het geluidsniveau van muziek in
inrichtingen’ dat luidt als volgt:
Artikel 1. Meetplaats
Tenzij anders bepaald in de toelating, voldoet de meetplaats aan de volgende
voorwaarden:
- De meetplaats bevindt zich op een hoogte tussen 1,5 en 3 boven de vloer en op
ten minste 0,5 m van het plafond en de wanden;
- De meetplaats bevindt zicht ter hoogte van de mengtafel, voor zover de
mengtafel zich tussen het publiek en centraal tussen de belangrijkste luidsprekers
bevindt;
- Indien niet voldaan wordt aan de voorwaarden, vermeld in 2°, bevindt de
meetplaats zich tussen het publiek en centraal tussen de belangrijkste
luidsprekers;
- De meetplaats is toegankelijk voor de toezichthoudende overheid.
Artikel 2. Eisen waaraan de meetketen moet voldoen
De meetketen moet bestaan uit apparatuur die ten minste voldoet aan volgende
voorwaarden:
- De meet- en registratieapparatuur voldoet aan de eisen gesteld voor klasse-2meetinstrumeten in de NBN-normen (NBN EN 60651 (1996 of recenter))
- De meet- en registratieapparatuur moet zo geïnstalleeerd worden dat die niet
kan gemanipuleerd worden door derden. Dit geldt ook voor de meetmicrofoon.
- De meetmicrofoon van de meet- en registratieapparatuur moet zo geïnstalleerd
worden dat hij niet afgeschermd wordt voor het geluid waaraan de bezoekers
worden blootgesteld;
- De meet- en registratieapparatuur moet zo uitgerust zijn dat gedurende de
volledige activiteit kan gemeten worden;
- De meet- en registratieapparatuur kan ten allen tijde gecontroleerd worden door
de toezichthoudende overheid;
Gehoorbescherming:
Gratis oordopjes zullen ter beschikking gesteld worden van het publiek:
Ο Ja
Ο Nee
Verplicht bij muziekactiviteiten > 95 dB(A)LAeq,15min en ≤ 100 dB(A)LAeq,60min
Er wordt aangeraden lagere geluidsniveaus te hanteren teneinde gehoorschade te
voorkomen.
Publiek:
Te verwachten aantal (per tijdstip):

Contactpersonen:
Verantwoordelijke organisatie
Naam (verplicht voor- en achternaam):……………………………………………………………………..
Adres (verplicht):……………………………………………………………………………………………….
GSM (verplicht):………………………………………………………………………………………………..
Email:……………………………………………………………………………………………………………
Verantwoordelijke geluid
Naam (verplicht voor- en achternaam):……………………………………………………………………..
Adres (verplicht):……………………………………………………………………………………………….
GSM (verplicht):………………………………………………………………………………………………..
Email:……………………………………………………………………………………………………………
Heeft u deze activiteit al eerder georganiseerd:
Wanneer:.……………………………………………………………………………………………..............
Waar:……………………………………………………………………………………………………………
Wat doet u als organisatie verder om geluidsoverlast en straatlawaai naar de
buurt te beperken:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………………
Datum ondertekening aanvraag: …………………………………………………………………………….
Handtekening verantwoordelijke organisatie:
……………………………………………………………..

Art 38 Algemene Politieverordening
Het is, zoals bepaald in art. 561,1° van het Strafwetboek, verboden zich schuldig te
maken aan nachtgerucht of nachtrumoer waardoor de rust van de inwoners kan worden
verstoord. De overtreding van het eerste lid van dit artikel wordt gesanctioneerd
overeenkomstig de bepalingen van Titel 1 (Strafbepalingen) van Deel 1
(Strafbepalingen, bemiddeling en begrippenkader) van deze verordening.
Art 352.1. Algemene Politieverordening
De houder of uitbater van de in artikel 351 bedoelde inrichtingen is gehouden te allen tijde zijn
inrichtingen of afhankelijkheden te ontruimen, te sluiten en niet te heropenen:
1. van 3 uur tot 5 uur:
a) de nacht van vrijdag op zaterdag en van zaterdag op zondag, evenals de nacht
voorafgaand aan een wettelijke feestdag;
b) gedurende de periode van kermissen en ommegangen, door de burgemeester te
bepalen;
c) gedurende de jaarlijkse verlofperiode, door de burgemeester te bepalen.
2. van 1 uur tot 5 uur op alle andere dagen van het jaar.
In elk geval moet elke inrichting elke nacht, tussen 3u en 7u, gedurende minstens 2 uur
ononderbroken gesloten worden.
Bij besluit van de burgemeester kan gehele of gedeeltelijke ontheffing van het sluitingsuur
worden toegestaan:
1. bij bijzondere of uitzonderlijke omstandigheden;
en/of
2. mits betaling in handen van de stadsontvanger van de hiervoor verschuldigde taks, zoals
bepaald in het desbetreffende belastingsreglement.

