
 
 
 

AANVRAAGFORMULIER 
ERKENNING MUZIEKACTIVITEIT 

Niet van toepassing op privéfuiven. Er wordt geen uitzondering op de voorwaarden ten opzichte 
van de omgeving toegelaten voor privéfuiven, zowel binnen als buiten. 

 
 
Deze aanvraag past in hoofdstuk 6.7. (niet-ingedeelde muziekactiviteiten) van het besluit van de Vlaamse 
Regering van 1 juni 1995 en zijn wijzigingen houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne. 
 
1. Organisator van de muziekactiviteit : 
 

Naam vereniging : ………………………..………………………………………… 
Verantwoordelijke, aanvrager : …………………………………………………… 
 
Adres :  

Gemeente : ………………………………………. 
Postnummer : ………….. 
Adres : ……………………………………………  

 
Telefoonnummer : 

Privé : …………………………... 
GSM : ……….………………….. 

 
E-mail : ………………………………………………………. 

 
2. Locatie van het evenement 
 
- adres: 

  - straat en nr.:  …………………………………………………………………………….…………………………………….  
  - indien de activiteit wordt gehouden op een markt / plein / park: 

                naam markt / plein / park :………..……………….……………………………………………………….. 
 

- precieze omschrijving ingenomen domein (plannetje bijvoegen) 

   ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

   ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

   ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

   ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

   ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Eigenaar van de locatie 

0  openbaar domein 

 

0 privaat domein 

   gegevens eigenaar: 

   naam: …………………………………………………… 

   adres: …………………………………………………… 

              te ……………………………………………….. 
 

(schriftelijk akkoord eigenaar toevoegen als bijlage) 
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3. Eigenschappen van het evenement 
0  privaat karakter 
    (enkel genodigden, leden,…  
      kunnen deelnemen aan het  
      evenement) 
 
0  openbaar karakter     
    (iedereen die dit wenst kan  
     deelnemen aan het  
     evenement activiteit,  
     eventueel mits inschrijving  
     vooraf) 
 

0  openlucht 

 

0  tent 

 

0  zaal 

0  fuif 

0  live-optreden(s) 

0  markt 

0  kermis 

0  eetfestijn 

0 beurs 

0 andere:  

   …………………………… 

Doel: 

0  niet-commercieel: 

    …………………………. 

    …………………………. 

    …………………………. 

    …………………………. 

 

0  commercieel 

 

Een gedetailleerd overzicht van het programma moet als bijlage bij deze aanvraag gevoegd worden. 

 

4. Omschrijving van de aard van de bijzondere feesten of festiviteiten ter gelegenheid  
     waarvan de muziekactiviteit wordt georganiseerd :  
 
…………………………………………………………………………………………………………  

 
     ………………………………………………………………………………………………………… 
 
      
5. Datum, tijdstip en gewenste categorie van de muziekactiviteit : 
 
0 Eendaagse manifestatie:  
 
(1 volledige dag of een doorlopende activiteit die aanvangt op dag 1 en eindigt ’s morgens op dag 2) 
 

datum Aanvangsuur 

muziek 

Eind-uur 

muziek 

Cat. 1 
≤ 85 dB(A) LAeq, 

15min  

Cat. 2 
> 85 dB(A) LAeq, 

15min en ≤ 95dB(A) 

LAeq, 15min 

Cat. 3 
> 95 dB(A) LAeq, 

15min en ≤ 100dB(A) 

LAeq, 60min 

   Gelieve gewenste categorie aan te kruisen 

…../…./….. …..u….. …..u….. 0 0 0 

…../…./….. …..u….. …..u….. 0 0 0 

 
 
0 Meerdaagse manifestatie: 
 

datum Aanvangsuur 

muziek 

Eind-uur 

muziek 

Cat. 1 
≤ 85 dB(A) LAeq, 

15min 

Cat. 2 
> 85 dB(A) LAeq, 

15min en ≤ 95dB(A) 

LAeq, 15min 

Cat. 3 
> 95 dB(A) LAeq, 

15min en ≤ 100dB(A) 

LAeq, 60min 

   Gelieve gewenste categorie aan te kruisen 

…../…./….. …..u….. …..u….. 0 0 0 

…../…./….. …..u….. …..u….. 0 0 0 

…../…./….. …..u….. …..u….. 0 0 0 

…../…./….. …..u….. …..u….. 0 0 0 

…../…./….. …..u….. …..u….. 0 0 0 

…../…./….. …..u….. …..u….. 0 0 0 
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6. Toelichting mbt geluidscategorieën  
 
    -   tot en met 85 dB(A)LAeq,15min = achtergrondmuziek   →   geen meetverplichting 
     -   meer dan 85 dB(A)LAeq,15min tot en met 95 dB(A)LAeq,15min = dansmuziek, kleine  
        fuiven   →   meetverplichting of begrenzer 

-   meer dan 95 dB(A)LAeq,15min en max. tot 100 dB(A)LAeq, 60 min = rockconcerten,  
    grote fuiven, discotheken   →   meet- en registratieverplichting of begrenzer, gratis  
    oordopjes te voorzien 
 

    Er kunnen bijkomende voorwaarden opgelegd worden! 
 
7. Situeringsplan : 
 
    Als bijlage voegt u een situeringsplan toe (met aanduiding van de plaats van de  
    muziekactiviteit) en de kadastrale gegevens : 
 
    Afdeling : …….. 
    Sectie : ……… 
    Perceelnummers : ………………………………………………………………………………….. 

 
 
 
Gedaan te : ……………………………………….. datum : …………………………….. 
 
De aanvrager (naam + handtekening): 
 
 
 
 
 
Voor akkoord eigenaar van de percelen/inrichting (handtekening) : 
 
 
 
 
Terugsturen naar : College van Burgemeester en Schepenen van Oudenaarde, 
Tussenmuren 17 te 9700 Oudenaarde minstens 8 weken vóór het geplande tijdstip. 
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Wat zijn de minimale verplichtingen:  
 
 
Maximaal geluidsniveau > 85dB(A) LAeq,15min en ≤ 95 dB(A) LAeq,15min  
 

• het geluidsniveau wordt gedurende de volledige activiteit (elektronisch versterkte muziek 
+ andere geluiden in de inrichting) gemeten ter hoogte van de mengtafel of een andere 
representatieve meetplaats.  
Toetsen mag aan ofwel 102 dB(A) LAmax,slow ofwel 95 dB(A) LAeq,15min  

• duidelijke visuele indicatie van het geluidsniveau minstens zichtbaar voor de 
verantwoordelijke voor het geluidsniveau  

• het gebruik van een begrenzer (limiter) die zo afgesteld is dat de norm gerespecteerd 
wordt, is toegelaten maar niet verplicht.  

 
 
Maximaal geluidsniveau > 95dB(A) LAeq,15min en ≤ 100 dB(A) LAeq,60min  
 

• het geluidsniveau wordt gedurende de volledige activiteit (elektronisch versterkte muziek 
+ andere geluiden in de inrichting) gemeten ter hoogte van de mengtafel of een andere 
representatieve meetplaats. Toetsen mag aan ofwel 102 dB(A) LAeq,15min ofwel 100 
dB(A) LAeq,60min;  

• het geluidsniveau wordt gedurende de volledige activiteit (elektronisch versterkte muziek 
+ andere geluiden in de inrichting) geregistreerd (LAeq,60min);  

• duidelijke visuele indicatie van het geluidsniveau minstens zichtbaar voor de 
verantwoordelijke voor het geluidsniveau;  

• het gebruik van een begrenzer (limiter) die zo afgesteld is dat de norm gerespecteerd 
wordt, is toegelaten maar niet verplicht;  

• gratis ter beschikking stellen van oordopjes voor het publiek.  

 
 
 
Opgelet, als er een begrenzer wordt gebruikt, moet de geluidstechnicus toch nog steeds zicht 
hebben op het geluidsniveau.  
 
 
Het college van burgemeester en schepenen kan in de toelating zowel strengere normen voor 
het geluidsniveau (zowel in de inrichting, als in omgeving van de inrichting) als andere bijzonder 
voorwaarden opleggen.  
 


