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ADVIES 
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van xxx tot vaststelling van 

de controlemethode en omstandigheden voor geluidsmetingen 
en  

Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van xxx tot vaststelling van 
de controlemethode en omstandigheden voor trillingsmetingen om de hinder voor de 

personen in de gebouwen te beoordelen 

 
 
 

 

 

Aanvrager Minister Alain Maron 

Aanvraag ontvangen op 24 februari 2021 

Aanvraag behandeld door Commissie Leefmilieu 

Advies aangenomen door de Plenaire zitting van 18 maart 2021 
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Vooraf 
De doelstelling van het ontwerpbesluit is de wijziging van bepaalde methodologische aspecten om de 
technologische vooruitgang in aanmerking te nemen en om de gemeenschappelijke definities van de 
verschillende besluiten over geluid te uniformeren en samen te voegen. Ook worden een aantal 
technische en andere fouten rechtgezet.    

Inzake trillingen voert het ontwerpbesluit een methode van controle en metingsvoorwaarden in die 
zal toelaten om de hinder voor de personen in de gebouwen te beoordelen. 

Brupartners herinnert eraan dat hij op 18 oktober 2018 een advies heeft uitgebracht over het ontwerp 
van plan voor de preventie en bestrijding van geluidshinder en trillingen in een stedelijke omgeving (A-
2018-078-ESR). 

Advies 

1. Algemene beschouwingen 

1.1 Overleg 

Brupartners verwelkomt het feit dat de verschillende actoren in het kader van de opstelling van deze 
beide ontwerpbesluiten werden geraadpleegd. Hij wijst op het belang van de raadpleging van de 
sociale gesprekspartners en van de betrokken actoren bij de opstelling van teksten over deze materies. 
Dit is meer bepaald het geval bij de uitwerking van bepalingen betreffende de normen inzake 
geluid/trillingen die worden toegepast op de werven en de ingedeelde industriële inrichtingen.   

Brupartners vindt het bovendien essentieel dat ook de betrokken Besturen worden geraadpleegd en 
samenwerken teneinde een doelmatig beleid inzake geluid en trillingen te voeren. Zo vindt hij het met 
name nodig dat Net Brussel en de gemeenten hierbij worden betrokken. 

1.2 Controles en sancties 

In de mate waarin de controle van de naleving van de normen inzake geluid/trillingen voor het publiek 
een gewestelijke materie is, maar dat de naleving van deze normen voor de werknemers door de 
federale overheid wordt gecontroleerd, dringt Brupartners aan op een samenwerking van de federale 
en gewestelijke inspectiediensten, met name om tussen de diensten een uitwisseling van informatie 
te verzekeren indien er inbreuken worden vastgesteld. 

* 
* * 
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