
VLAREM II
Besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende
algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne

Hoofdstuk 4.5. BEHEERSING VAN GELUIDSHINDER

Afdeling 4.5.1. Algemene bepalingen

Artikel 4.5.1.1.
§ 1.
De exploitant treft ter naleving van de bepalingen van dit hoofdstuk, de nodige maatregelen om de
geluidsproductie aan de bron en de geluidsoverdracht naar de omgeving te beperken. Naargelang van
de omstandigheden en op basis van de technologisch verantwoorde mogelijkheden volgens de beste
beschikbare technieken wordt hierbij gebruikgemaakt van een oordeelkundige (her)schikking van de
geluidsbronnen, geluidsarme installaties en toestellen, geluidsisolatie en/of -absorptie en/of -
afscherming.
 
§ 2.
Tenzij voor bepaalde categorieën van inrichtingen in dit besluit andere bepalingen zijn opgenomen,
zijn de bepalingen, vermeld in afdeling 4.5.2, 4.5.3 en 4.5.4 van dit besluit van toepassing,
uitgezonderd tijdens de eigenlijke bouw-, sloop- of wegenwerken.

Afdeling 4.5.2. Richtwaarden voor het specifieke geluid in open lucht en
binnenshuis

Artikel 4.5.2.1.
Ter beoordeling van het geluid van inrichtingen gelden de in de bijlagen 4.5.4 en 4.5.5 bij dit besluit
aangegeven waarden in dB(A) als richtwaarden waaraan het specifieke geluid in open lucht van een
inrichting wordt getoetst.
 
Artikel 4.5.2.2.
Ter beoordeling van het geluid van inrichtingen die een gemene muur en/of vloer hebben met
bewoonde vertrekken gelden de in bijlage 2.2.2 bij dit besluit aangegeven waarden in dB(A) als
richtwaarden waaraan het specifieke geluid binnenshuis van een inrichting wordt getoetst.

Afdeling 4.5.3. Voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van klasse 1 en 2 en voor
veranderingen van bestaande inrichtingen van klasse 1 en 2

Artikel 4.5.3.1.
§ 1.
LA95,1h van het oorspronkelijke omgevingsgeluid is gelijk aan of hoger dan de richtwaarde van bijlage
2.2.1 bij dit besluit. In dat geval moet het specifieke geluid, in open lucht voortgebracht door de
nieuwe inrichting of door het geheel, respectievelijk door het onderdeel van een bestaande inrichting
dat het voorwerp van een verandering heeft uitgemaakt, beperkt worden tot het LA95,1h van het
oorspronkelijke omgevingsgeluid verminderd met 5 dB(A) enerzijds alsmede tot de in bijlage 4.5.4 bij
dit besluit bepaalde richtwaarden anderzijds.
 
§ 2.
LA95,1h van het oorspronkelijke omgevingsgeluid is lager dan de richtwaarden in de gebieden onder
1°, 4°, [...] 6° of 7° van de bijlage 2.2.1 bij dit besluit. In dat geval moet het specifieke geluid in open
lucht voortgebracht door de nieuwe inrichting of door het geheel, respectievelijk door het onderdeel
van een bestaande inrichting dat het voorwerp van een verandering heeft uitgemaakt, beperkt worden
tot het LA95,1h van het oorspronkelijke omgevingsgeluid enerzijds en tot de in bijlage 4.5.4 bij dit
besluit bepaalde richtwaarden verminderd met 5 dB(A) anderzijds.
 
§ 3.
LA95,1h van het oorspronkelijke omgevingsgeluid is lager dan de richtwaarden in de gebieden onder
2°, 3°, 5°, 8°, 9° of 10° van de bijlage 2.2.1. bij dit besluit. In dat geval moet het specifieke geluid in
open lucht voortgebracht door de nieuwe inrichting of door het geheel, respectievelijk door het
onderdeel van een bestaande inrichting dat het voorwerp van een verandering heeft uitgemaakt,
beperkt worden tot de in bijlage 4.5.4 bij dit besluit bepaalde richtwaarden verminderd met 5 dB(A).
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§ 4.
Onverminderd de bepalingen van § 1, 2 en 3 moeten nieuwe inrichtingen van klasse 1 of 2, alsmede
veranderingen van bestaande inrichtingen van klasse 1 of 2 die een gemene muur en/of vloer hebben
met bewoonde vertrekken voldoen aan volgende bepalingen:

het specifieke geluid binnenshuis van de inrichting gemeten in de bewoonde vertrekken,
waarvan vensters en deuren gesloten zijn, dient beperkt te worden tot de in bijlage 2.2.2
bij dit besluit bepaalde richtwaarden verminderd met 3 dB(A).

 
§ 5.
Als het geluid in open lucht van een inrichting een incidenteel, fluctuerend, intermitterend of
impulsachtig karakter vertoont, dan worden de in bijlage 4.5.5 bij dit besluit aangegeven richtwaarden
toegepast op de toepasselijke waarde. De toepasselijke waarde is de in bijlage 4.5.4 van dit besluit
aangegeven richtwaarde voor de verschillende gebieden verminderd met 5 dB(A).
 
 
 
§ 6.
De voorwaarden vermeld in deze afdeling worden schematisch weergegeven in de beslissingsschema's
4.5.6.1 en 4.5.6.3 in bijlage 4.5.6 bij dit reglement.

Afdeling 4.5.4. Voorwaarden voor bestaande inrichtingen van klasse 1 en 2

Artikel 4.5.4.1.
§ 1.
Indien volgens een beperkt akoestisch onderzoek een door de inrichting veroorzaakte overschrijding
van de in bijlage 4.5.4, 4.5.5 en/of bijlage 2.2.2 bij dit besluit bepaalde richtwaarden wordt
vastgesteld, kan de toezichthouder de exploitant(en) verplichten tot uitvoering van een volledig
akoestisch onderzoek en dit op kosten van de exploitant(en).
 
Dit volledige akoestische onderzoek wordt uitgevoerd overeenkomstig bijlage 4.5.2 bij dit besluit en
bepaalt de bijdrage van de inrichting of, in voorkomend geval, van elke inrichting tot voormelde
overschrijding.
 
§ 2.
Indien het volledige akoestische onderzoek, bedoeld in § 1, uitwijst dat het specifieke geluid in open
lucht voortgebracht door de inrichting(en) de in bijlage 4.5.4 bij dit besluit bedoelde richtwaarde met
10 dB(A) of meer overschrijdt, moet(en) de exploitant(en) van de betrokken inrichting(en) op
zijn(hun) kosten een saneringsplan opstellen en uitvoeren overeenkomstig de bepalingen van bijlage
4.5.3 bij dit besluit.
 
§ 3.
Indien het volledige akoestische onderzoek, bedoeld in § 1, uitwijst dat het specifieke geluid in open
lucht voortgebracht door de inrichting(en) de in bijlage 4.5.4 bij dit besluit bepaalde richtwaarden met
minder dan 10 dB(A) overschrijdt, kan de vergunningverlenende overheid, op advies van de afdeling
Milieu, bevoegd voor de omgevingsvergunning voor de inrichtingen van de 1ste klasse en van de
afdeling Milieu, bevoegd voor de omgevingsvergunning en van de bevoegde gemeentelijke
milieudienst voor inrichtingen van de 2de klasse, een saneringsplan ter uitvoering opleggen
overeenkomstig de bepalingen van bijlage 4.5.3 bij dit besluit.
 
§ 4.
Onverminderd de bepalingen van § 1, 2 en 3 wordt het specifieke geluid binnenshuis van bestaande
inrichtingen van klasse 1 of 2 die een gemene muur en/of vloer hebben met bewoonde vertrekken
zodanig beperkt dat de richtwaarden van bijlage 2.2.2 bij dit besluit zo goed mogelijk worden
benaderd, rekening houdend met de bepalingen van artikel 4.5.1.1 en met gebruik van de beste
beschikbare technieken.
 
Het specifieke geluid van de inrichting wordt gemeten in de bewoonde vertrekken, waarvan vensters
en deuren gesloten zijn.
 
Tenzij anders vermeld in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of
activiteit moet het specifieke geluid van de inrichting aan de bepalingen van deze paragraaf voldoen
uiterlijk op 1 augustus 1997.
 
§ 5.
Als het geluid in open lucht van een inrichting een incidenteel, fluctuerend, intermitterend of
impulsachtig karakter vertoont, dan worden de in bijlage 4.5.5 bij dit besluit aangegeven richtwaarden
toegepast op de toepasselijke waarde. De toepasselijke waarde is de in bijlage 4.5.4 bij dit besluit
aangegeven richtwaarde voor de verschillende gebieden.
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§ 6.
De voorwaarden vermeld in deze afdeling worden schematisch weergegeven in de beslissingsschema's
4.5.6.2 en 4.5.6.3 in bijlage 4.5.6 bij dit reglement.

Afdeling 4.5.5. Voorwaarden voor inrichtingen van klasse 3

Artikel 4.5.5.1.
§ 1.
Het specifieke geluid in open lucht van nieuwe inrichtingen alsmede van veranderingen van bestaande
inrichtingen mag op de in § 3 of 4 van artikel 1 van bijlage 4.5.1 bij dit besluit bepaalde meetpunten
de met 5 dB(A) verminderde richtwaarde in bijlage 4.5.4 bij dit besluit niet overschrijden.
 
§ 2.
Onverminderd de bepalingen van § 1 moet het specifieke geluid binnenshuis van nieuwe inrichtingen
alsmede van veranderingen van bestaande inrichtingen die een gemene muur en/of vloer hebben met
bewoonde vertrekken voldoen aan de volgende bepaling:

het specifieke geluid gemeten in de bewoonde vertrekken, waarvan vensters en deuren
gesloten zijn, dient beperkt te worden tot de in bijlage 2.2.2 bij dit besluit bepaalde
richtwaarden verminderd met 3 dB(A).

 
§ 3.
Het specifieke geluid in open lucht van bestaande inrichtingen wordt op de in § 3 of 4 van artikel 1
van bijlage 4.5.1 bij dit besluit bepaalde meetpunten zodanig beperkt dat de richtwaarde in bijlage
4.5.4 bij dit besluit zo goed mogelijk wordt benaderd, rekening houdend met de bepalingen van
artikel 4.5.1.1 en met gebruik van de beste beschikbare technieken.
 
§ 4.
Onverminderd de bepalingen van § 3 wordt het specifieke geluid binnenshuis van bestaande
inrichtingen die een gemene muur en/of vloer hebben met bewoonde vertrekken zodanig beperkt dat
de richtwaarden van bijlage 2.2.2 bij dit besluit zo goed mogelijk worden benaderd rekening houdend
met de bepalingen van artikel 4.5.1.1 en met gebruik van de beste beschikbare technieken.
 
§ 5.
[...]
 
§ 6.
Als het geluid in open lucht van een inrichting een incidenteel, fluctuerend, intermitterend of
impulsachtig karakter vertoont, dan worden de in bijlage 4.5.5 bij dit besluit aangegeven richtwaarden
toegepast op de toepasselijke waarde. De toepasselijke waarde voor nieuwe inrichtingen is de in
bijlage 4.5.4 bij dit besluit aangegeven richtwaarde verminderd met 5 dB(A) en voor bestaande
inrichtingen de in bijlage 4.5.4 bij dit besluit aangegeven richtwaarde.
 
 
 
§ 7.
De voorwaarden vermeld in deze afdeling worden schematisch weergegeven in de beslissingsschema's
4.5.6.4 en 4.5.6.5 in bijlage 4.5.6 bij dit reglement.

Afdeling 4.5.6. Bijzondere voorwaarden

Artikel 4.5.6.1.
§ 1.
De vergunningverlenende overheid kan strengere grenswaarden en meetomstandigheden opleggen
voor het specifieke geluid voortgebracht door inrichtingen van klasse 1 of 2 gelegen in de nabijheid
van stiltebehoevende instellingen of zones.
 
Voor de toepassing van deze bepalingen wordt verstaan onder:
1° "stiltebehoevende instellingen": gebouwen waar omwille van de functie en het gebruik ervan het

geluid in de omgeving steeds moet beperkt worden; dit zijn inzonderheid bejaardentehuizen,
ziekenhuizen, scholen en gelijkaardige;

2° "stiltebehoevende zones": zones waar omwille van de functie ervan het geluid in de omgeving al
of niet tijdelijk moet beperkt worden; deze zones omvatten inzonderheid de woongebieden en de
natuurgebieden met een wetenschappelijke waarde, volgens het gewestplan of een ruimtelijk
uitvoeringsplan, alsook de erkende natuur- en bosreservaten.

 
§ 2.
De grenswaarden, bedoeld in § 1, kunnen ofwel buitenshuis ofwel, in geval van inrichtingen die een
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gemene muur en/of vloer hebben met bewoonde vertrekken binnenshuis worden opgelegd en dit
zowel voor overdag, 's avonds als 's nachts.
 
§ 3.
Als het geluid van een inrichting een incidenteel, fluctuerend, intermitterend of impulsachtig karakter
vertoont kunnen strengere grenswaarden aan dit geluid worden opgelegd in de nabijheid van de
stiltebehoevende instellingen of zones, bedoeld in § 1.
 
§ 4.
Bij overtreding van de in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of
activiteit overeenkomstig dit artikel opgelegde bijzondere voorwaarden kan de vergunningverlenende
overheid, op advies van de afdeling Milieu, bevoegd voor de omgevingsvergunning voor inrichtingen
van de 1ste klasse en van de afdeling Milieu, bevoegd voor de omgevingsvergunningde en de
gemeentelijke milieuambtenaar voor inrichtingen van de 2de klasse, een saneringsplan ter uitvoering
opleggen overeenkomstig de bepalingen van bijlage 4.5.3 bij dit besluit.

Afdeling 4.5.7. Voorwaarden voor laad- en losverrichtingen voor bepaalde
inrichtingen ingedeeld volgens rubriek 16.3.1

Toepassingsgebied en algemene bepalingen

Artikel 4.5.7.0.1.
Deze afdeling is van toepassing op de laad- en losverrichtingen met vrachtwagens bij inrichtingen die
cumulatief aan de volgende voorwaarden voldoen:
1° de inrichting valt onder categorie 47.11 van het referentiekader voor de productie en de

verspreiding van statistieken met betrekking tot economische activiteiten in Europa (NACE 2008).
Deze categorie wordt omschreven als detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij
voedings- en genotsmiddelen overheersen;

2° de inrichting omvat een activiteit als vermeld in rubriek 16.3.1;
3° de inrichting is uitgerust met een bedrijfseigen laad- en losplaats. Een bedrijfseigen laad- en

losplaats is een specifieke plaats binnen de perceelsgrenzen van de inrichting die ingericht is voor
het laden en lossen van goederen.

 
Artikel 4.5.7.0.2
De exploitant treft de nodige maatregelen met toepassing van de beste beschikbare technieken om
het geluid voortgebracht door laad- en losverrichtingen, te beperken en te verhinderen dat het geluid,
voortgebracht door laad- en losverrichtingen een bron van hinder is voor de omgeving.

Voorwaarden tijdens het laden en lossen van goederen

Artikel 4.5.7.0.3.
Tijdens het laden en lossen van goederen ligt de motor van de vrachtwagen stil.
 
In afwijking van afdeling 4.5.2 tot en met 4.5.5 gelden voor het laden en lossen van goederen tussen
6 uur en 23 uur de volgende voorwaarden:
1° het gemiddelde niveau van de kortstondige geluidsverhogingen in openlucht, voortgebracht door

het laden en lossen van goederen, moet beperkt worden tot de grenswaarden, vermeld in bijlage
4.5.7.1. Het gemiddelde niveau van de kortstondige geluidsverhogingen in openlucht,
voortgebracht door het laden en lossen van goederen, wordt gemeten als LA05,T, waarbij het

tijdsinterval T de tijdsduur van het laden en lossen van de goederen beslaat;
2° het niveau van de hoogste kortstondige geluidsverhogingen in openlucht, voortgebracht door het

laden en lossen van goederen, moet beperkt worden tot de grenswaarden, vermeld in bijlage
4.5.7.2. Het niveau van de hoogste kortstondige geluidsverhogingen in openlucht, voortgebracht
door het laden en lossen van goederen, wordt gemeten als LA01,T , waarbij het tijdsinterval T de

tijdsduur van het laden en lossen van de goederen beslaat.

Voorwaarden tijdens het manoeuvreren van de vrachtwagen

Artikel 4.5.7.0.4.
In afwijking van afdeling 4.5.2 tot en met 4.5.5 wordt het niveau van de hoogste kortstondige
geluidsverhogingen in openlucht, voortgebracht door het manoeuvreren van de vrachtwagen in de
dagrand, beperkt tot de richtwaarden, vermeld in bijlage 4.5.4, vermeerderd met 30 dB(A). Het
niveau van de hoogste kortstondige geluidsverhogingen in openlucht, voortgebracht door het
manoeuvreren van de vrachtwagen wordt gemeten als LA01,T , waarbij het tijdsinterval T de tijdsduur
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van het manoeuvreren van de vrachtwagen beslaat.
 
De bepalingen vermeld in afdeling 4.5.2 tot en met 4.5.5, zijn niet van toepassing voor het
manoeuvreren van de vrachtwagen tussen 7 uur en 19 uur.

Subafdeling 4.5.7.1. Voorwaarden voor laad- en losverrichtingen in de dagrand

Algemene bepalingen

Artikel 4.5.7.1.1.
§ 1.
Deze subafdeling is van toepassing op de laad- en losverrichtingen, vermeld in artikel 4.5.7.0.1, die
uitgevoerd worden tijdens de dagrand.
 
Tijdens het laden en lossen van goederen liggen de motor van de vrachtwagen en de aandrijving van
koelgroepen waarmee de vrachtwagen uitgerust is, stil, tenzij de koelgroepen aangesloten zijn op het
elektriciteitsnet. Radio’s zijn uitgeschakeld.
 
Tijdens de ochtenddagrand mag er hoogstens één belevering uitgevoerd worden en tijdens de
avonddagrand mogen er maximaal twee beleveringen plaatsvinden.
 
Conform bijlage 4.5.7.3 treft de exploitant de nodige maatregelen om de hinder, veroorzaakt door
laad- en losverrichtingen, in de dagrand te beperken.

Laden en lossen van goederen bij inrichtingen met een laad- en losplaats in open lucht

Artikel 4.5.7.1.2.
Met behoud van de toepassing van artikel 4.5.7.0.3 gelden voor het laden en lossen van goederen in
de dagrand bij inrichtingen met een laad- en losplaats in openlucht de volgende minimale afstanden
als de dichtstbijzijnde woningen gelegen zijn in een gebied als vermeld in bijlage 2.2.1, 2°:
1° voor laad- en losverrichtingen met geluidsarm materieel: 40 meter tussen het midden van de

achterkant van de geparkeerde vrachtwagen in de laad- en losplaats en de dichtstbijzijnde
woningen;

2° voor alle andere laad- en losverrichtingen: 50 meter tussen het midden van de achterkant van de
geparkeerde vrachtwagen in de laad- en losplaats en de dichtstbijzijnde woningen.

 
De afstanden, vermeld in het eerste lid, kunnen na het nemen van bijkomende structurele
geluidsreducerende maatregelen, zoals de plaatsing van een geluidsscherm, gereduceerd worden als
aangetoond wordt dat aan de voorwaarden, vermeld in artikel 4.5.7.0.3, tweede lid, voldaan is. Dat
wordt aangetoond aan de hand van een geluidsstudie, opgesteld door een erkend milieudeskundige in
de discipline geluid en trillingen als vermeld in artikel 6, 1°, c), a, van het VLAREL.

Laden en lossen van goederen bij inrichtingen met een overdekte laad- en losplaats

Artikel 4.5.7.1.3.
Met behoud van de toepassing van artikel 4.5.7.0.3 gelden voor het laden en lossen van goederen in
de dagrand bij inrichtingen met een overdekte laad- en losplaats de volgende minimale afstanden als
de dichtstbijzijnde woningen gelegen zijn in een gebied als vermeld in bijlage 2.2.1, 2°:
1° voor laad- en losverrichtingen met geluidsarm materieel: 20 meter tussen het midden van de

achterkant van de geparkeerde vrachtwagen in de laad- en losplaats en de dichtstbijzijnde
woningen;

2° voor alle andere laad- en losverrichtingen: 30 meter tussen het midden van de achterkant van de
geparkeerde vrachtwagen in de laad- en losplaats en de dichtstbijzijnde woningen.

 
De afstanden, vermeld in het eerste lid, kunnen na het nemen van bijkomende structurele
geluidsreducerende maatregelen, zoals de plaatsing van een geluidsscherm, gereduceerd worden als
aangetoond wordt dat aan de voorwaarden, vermeld in artikel 4.5.7.0.3, tweede lid, voldaan is. Dat
wordt aangetoond aan de hand van een geluidsstudie, opgesteld door een erkend milieudeskundige in
de discipline geluid en trillingen als vermeld in artikel 6, 1°, c), a, van het VLAREL.

Laden en lossen van goederen bij inrichtingen met een inpandige laad- en losplaats

Artikel 4.5.7.1.4.
Met behoud van de toepassing van artikel 4.5.7.0.3 gelden voor het laden en lossen van goederen in
de dagrand bij inrichtingen met een inpandige laad- en losplaats geen minimale afstanden tussen de
laad- en losplaats en de dichtstbijzijnde woningen als de dichtstbijzijnde woningen gelegen zijn in een
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gebied als vermeld in bijlage 2.2.1, 2°.

Manoeuvreren van de vrachtwagen

Artikel 4.5.7.1.5.
Met behoud van de toepassing van artikel 4.5.7.0.4 geldt voor het manoeuvreren van de vrachtwagen
in de dagrand een minimale afstand van 10 meter tussen het traject waarop het manoeuvreren van
de vrachtwagen wordt uitgevoerd, en de dichtstbijzijnde woningen als de dichtstbijzijnde woningen
gelegen zijn in een gebied als vermeld in bijlage 2.2.1, 2°.
 
De afstand, vermeld in het eerste lid, kan na het nemen van bijkomende structurele
geluidsreducerende maatregelen, zoals de plaatsing van een geluidsscherm, gereduceerd worden als
aangetoond wordt dat aan de voorwaarden, vermeld in artikel 4.5.7.0.4, voldaan is. Dat wordt
aangetoond aan de hand van een geluidsstudie, opgesteld door een erkend milieudeskundige in de
discipline geluid en trillingen als vermeld in artikel 6, 1°, c), a, van het VLAREL.
 
Met behoud van de toepassing van artikel 4.5.7.0.4 geldt voor het manoeuvreren van de vrachtwagen
in de dagrand bij inrichtingen met een inpandige laad- en losplaats geen minimale afstand tussen het
traject waarop het manoeuvreren van de vrachtwagen wordt uitgevoerd, en de dichtstbijzijnde
woningen als het traject waarop het manoeuvreren van de vrachtwagen wordt uitgevoerd volledig in
een afgesloten gebouw ligt en als de dichtstbijzijnde woningen gelegen zijn in een gebied als vermeld
in bijlage 2.2.1, 2°.
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