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HST 2 Algemene bepalingen geluidsoverlast 
 
Onverminderd het KB van 24 februari 1977 en de Vlarem Wetgeving, gelden de hierna volgende 
bepalingen tot bestrijding van geluidsoverlast op het grondgebied van de gemeente. 
 

Geluidsoverlast overdag 
 
Artikel 296 
Iedereen is verplicht zich zodanig te gedragen dat anderen niet meer dan noodzakelijk door geluid 
gehinderd worden. Elk gerucht of rumoer bij dag (tussen 07u en 22u) is verboden, wanneer het 
zonder noodzaak wordt veroorzaakt of wanneer het te wijten is aan een gebrek aan voorzorg en de 
rust van de inwoners in het gedrang brengt. 
 

 
 
Artikel 30 
Het is verboden zich tussen 22u en 07u schuldig te maken aan nachtgerucht of nachtrumoer 
waardoor de rust van de inwoners kan worden verstoord.zoals bepaald in artikel 561,1 van het 
Strafwetboek7 
 

Niet-hinderlijk geluid 
 
Artikel 31 
In beginsel wordt een geluid als niet-hinderlijk beschouwd wanneer het het gevolg is van8: 
 

 werken aan de openbare weg of voor het aanleggen van openbare nutsvoorzieningen, 
uitgevoerd met toestemming van de daartoe bevoegde overheid of in opdracht van die 
overheid indien deze overdag (tussen 07u-22u) plaatsvinden 

 van werken die overdag (tussen 07u-22u) op werkdagen en zaterdagen aan private 
eigendommen worden uitgevoerd, waarvoor de bevoegde overheid een vergunning heeft 
verleend, en van verbeterings-, verbouwings- of onderhoudswerken aan dergelijke 
eigendommen die zonder vergunning kunnen worden uitgevoerd, en waarbij de nodige 
voorzorgen worden getroffen om overdreven of niet noodzakelijk lawaai te voorkomen; 

 van werken of handelingen die dringend of zonder verder uitstel moeten worden uitgevoerd ter 
bescherming van personen of eigendommen, of ter voorkoming van rampen; 

 van een door het gemeentebestuur vergunde manifestatie of activiteit, voorzover de in de 
vergunning opgelegde voorwaarden worden nageleefd.  

 spelende kinderen 
 
 
 

HST 3 Specifieke bepalingen geluidsoverlast 
 
Onverminderd het KB van 24 februari 1977 en de Vlarem Wetgeving, gelden de hierna volgende 
bepalingen tot bestrijding van geluidsoverlast op het grondgebied van de gemeente. 
 

                                                 
6 gewijzigd sinds 01/10/2010 
7  
8  gewijzigd sinds 01/10/2010 
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Openbare inrichtingen 
 
Artikel 329 

Het is de uitbaters van openbare inrichtingen verboden zonder vergunning van de burgemeester 
om elektronisch versterkte muziek te produceren hoorbaar op een openbare plaats. 

afkomstig van 
hun terrassen. 
 
Artikel 33 
Het is verboden in openbare inrichtingen muziek te maken van 01u tot 7 uur. Tijdens de weekeinden  
van vrijdag op zaterdag en van zaterdag op zondag  geldt het verbod van 03u tot 7 uur, behoudens in 
geval van vergunning van de burgemeester. 
 
Artikel 34 
De burgemeester kan de openbare inrichtingen laten ontruimen en sluiten als wanorde of lawaai wordt 
vastgesteld die de openbare rust of de rust van de omwonenden kan storen.  
 

Gebruik van toestellen die geluid produceren 
 
Artikel 35 
Het is verboden op het openbaar domein en op 
televisietoestellen, geluidswagens, luidsprekers en in het algemeen alle soorten ontvang- en 
zendtoestellen te laten functioneren, die hoorbaar zijn op meer dan 5 meter van de geluidsbron. 
 
Artikel 36 
Het gebruik van deze toestellen binnenshuis en op particuliere eigendom mag niet hoorbaar zijn op een 
openbare plaats. 
 
Artikel 37 
De burgemeester kan afwijkingen toestaan. De voorwaarden in de toelating dienen nageleefd te 
worden. 
 

Voertuigen 
  
Artikel 38 
Onverminderd de bepalingen inzake geluidsoverlast opgenomen in de wegcode en de technische eisen 
inzake motorvoertuigen, motorfietsen en bromfietsen, mag geen enkel voertuig noch ander 
verkeersmiddel abnormaal lawaai veroorzaken, hetzij door een ongewone wijze van sturen, hetzij door 
onoordeelkundig gebruik van de remmen, hetzij door het wegnemen of veranderen van de 
voorgeschreven knaldempers en dit zowel op openbaar als op privaat terrein. 
 
Artikel 39 
Het is verboden elektronisch versterkte muziek in voertuigen te produceren die hoorbaar is buiten het 
voertuig. De overtredingen tegen deze bepaling, die aan boord van voertuigen worden begaan, 
worden verondersteld door de bestuurder te zijn begaan, tot bewijs van het tegendeel. 
 
Artikel 40 
Het is verboden op de openbare weg, al dan niet van op een voertuig, geluid te verwekken (fluiten, 

verlenen van een dienst of het voeren van reclame of propaganda, tenzij hiervoor een schriftelijke 
toelating werd verkregen van de Burgemeester en mits naleving van de volgende voorwaarden: 
 

1. De uitzendingen mogen niet rustverstorend zijn. 

                                                 
9gewijzigd sinds 01/10/2010. 
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2. Een gemiddelde minimumsnelheid van 10 km/uur aan te houden. 
3. Tijdens de uitzendingen niet te parkeren, noch het verkeer van voertuigen, fietsers of 
voetgangers te hinderen. 
4. Geen uitzendingen te geven in een straal van 200 meter rond markten, braderijen, openbare 
plechtigheden, openbare plaatsen waar reeds muziekuitzendingen zijn toegestaan, evenals van 
alle manifestaties met grote volkstoeloop, rustoorden, bejaardentehuizen, ziekenhuizen en andere 
verpleeginstellingen en scholen tijdens de lesuren. 
5. Er mag niet worden rondgereden van 22u tot 7u.  

 
 Afwijkingen kunnen worden toegestaan door de Burgemeester. 
 
 

Grasmaaiers en andere hobby10werktuigen 
 
Artikel 41 
 Het gebruik in openlucht van houtzagen en grasmaaiers evenals van alle hobbygereedschappen en 
werktuigen aangedreven door ontploffings- of elektrische motoren is verboden tussen 22u-07u.11 
Dit artikel is niet van toepassing voor de normale exploitatie van landbouwgronden.  
In het kader van beheerswerken in kwetsbare gebieden is een voorafgaande vergunning van de 
burgemeester nodig om afwijkingen toe te staan. 
 
 

Toestellen voor recreatief gebruik  
 
Artikel 42 
Het is verboden met ontploffingsmotoren aangedreven speeltuigen en experimenteertuigen te 
gebruiken om er oefeningen, persoonlijke of groepsvermakelijkheden, wedstrijden of manifestaties mee 
te houden of te organiseren in de open lucht, op minder dan 300 meter van woonwijken, woonkernen of 
bewoonde huizen. 
Afwijkingen hierop kunnen door de burgemeester worden toegestaan. De voorwaarden in de toelating 
dienen nageleefd te worden. 
 
Dit verbod geldt niet op de vergunde terreinen waarop afzonderlijke reglementen van toepassing zijn.  
 

Vogelschrikkanonnen12 
 
Artikel 43 
Het gebruik van vogelschrikkanonnen of gelijkaardige tuigen is verboden zonder voorafgaande 
schriftelijke toelating van de burgemeester. 
De toelating kan maximaal voor een duur van 3 weken na mekaar worden toegestaan. Verder gebruik 
vereist het indienen van een nieuwe aanvraag. 
 
Het is evenwel verboden vogelschrikkanonnen of gelijkaardige tuigen te gebruiken op minder dan 200 
meter van een  woning of openbare weg. 
Het is verboden deze toestellen te laten werken tussen 22u-07u. 
 
 

Lawaai van bouwmachines 
 

                                                 
10 gewijzigd sinds 01/10/2010 
11 In werking getreden sinds 01/01/2014 
12 gewijzigd sinds 01/10/2010 
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Artikel 44
Behoudens vergunning van de burgemeester is het gebruik van bouwmachines of andere 
bouwwerktuigen die van aard zijn de rust van de inwoners te verstoren verboden op werkdagen 
tussen 22u en 7u, alsook op zon-en wettelijke feestdagen. 
 
 

Laden en lossen 
 
Artikel 45 
Voor het hanteren, laden of lossen van materialen, toestellen of andere voorwerpen die geluiden 
kunnen voortbrengen, zoals platen, bladen, staven, dozen
volgende principes: 

1. De voorwerpen moeten gedragen worden zonder ze te slepen en ze moeten op de grond 
geplaatst worden zonder ze te werpen; 

2. Als de voorwerpen door hun afmetingen of hun gewicht niet gedragen kunnen worden, moeten 
ze uitgerust zijn met een voorziening waardoor ze geluidsarm verplaatst kunnen worden.  

3. Er mogen geen verhuizingen plaatsvinden tussen 22u en 7u behoudens een schriftelijke 
toelating van de burgemeester. 

 

HST 4 Sluitingsuur13 
 
Onverminderd de dansgelegenheden die vallen onder de Vlarem wetgeving geldt hetvolgende : 
 
 
Artikel 46 

 
De uitbaters van openbare inrichtingen en/of de organisatoren van evenementen moeten, tijdens de 
weekdagen van maandag tot vrijdag, hun zaak en aanhorigheden of evenementen sluiten voor het 
publiek tussen 03.00 uur en 07.00 uur. 
 

 
De uitbaters van openbare inrichtingen en/of de organisatoren van evenementen moeten, tijdens de 
weekdagen van maandag tot donderdag, hun zaak en aanhorigheden of evenementen sluiten voor 
het publiek tussen 02.00 uur en 07.00 uur. 

3 Niet van toepassing voor Geel 
De uitbaters van openbare inrichtingen en/of de organisatoren van evenementen moeten van 
donderdag op vrijdag, hun zaak en aanhorigheden of evenementen sluiten voor het publiek tussen 
03.00 uur en 07.00 uur. 
 
Artikel 47 
De uitbaters van openbare inrichtingen en/of de organisatoren van evenementen moeten, tijdens het 
weekend, van vrijdag op zaterdag en van zaterdag op zondag, hun zaak en aanhorigheden of 
evenementen sluiten voor het publiek tussen 04.00 uur en 07.00 uur. 
De wettelijke feestdag die plaatsvindt op een weekdag worden gelijkgesteld met een zondag. De dag 
voor de wettelijke feestdag die plaatsvindt op een weekdag wordt gelijkgesteld met een zaterdag. 
 
Artikel 48 
Het is de uitbaters van openbare inrichtingen en/of de organisatoren van evenementen verboden de 
toegang tot de zaak af te sluiten, het licht te doven of te dempen zolang er publiek aanwezig is. 
 
Artikel 49 tem Artikel 50 Wordt opgeheven 
 
Artikel 51 

                                                 
13 Gewijzigd sinds 01/01/2014 


