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Vooraf 
Het « quiet.brussels »-plan voorziet in de evaluatie en, indien nodig, de actualisering van het 
wetgevend kader met betrekking tot geluid. Dit evaluatieproces is gebaseerd op ervaringen vanop het 
terrein en houdt rekening met zowel technologische ontwikkelingen als stedelijke levenswijzen. Doel 
is te zorgen voor coherentie, relevantie en doeltreffendheid van de bepalingen die geluidshinder 
omkaderen, teneinde een harmonieus samengaan tussen de « woonfunctie » en de economische 
activiteiten en vrijetijdsactiviteiten te waarborgen. 

Aldus werden in 2020 raadplegingen met verschillende betrokken actoren georganiseerd, die hebben 
geleid tot de wijziging van de besluiten tot vaststelling van enerzijds de controlemethode en 
omstandigheden voor geluidsmetingen en anderzijds de controlemethode en omstandigheden voor 
trillingsmetingen om de hinder voor de personen in de gebouwen te beoordelen. Deze twee besluiten 
werden vervolgens onderzocht door de Raad voor het Leefmilieu en Brupartners, die op 18 maart 2021 
zijn advies heeft uitgebracht (A-2021-021-BRUPARTNERS). 

Op basis van de ontvangen adviezen werd besloten om nieuwe wijzigingen op te nemen in het besluit 
tot vaststelling van de controlemethode en omstandigheden voor geluidsmetingen, teneinde : 

- de geluidswetgeving verder te verduidelijken en te standaardiseren (door de 
gemeenschappelijke definities in de verschillende geluidsbesluiten te standaardiseren en te 
groeperen) ; 

- rekening te houden met de technologische vooruitgang (door wijziging van de meet- en 
berekeningsmethoden en door een stand van zaken van de geldende normen en huidige 
technieken op te maken). 

Advies 

1. Algemene beschouwingen 

1.1 Evaluatie 

Gelet op het feit dat geluid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als een belangrijke milieuhinder 
wordt beschouwd en dat een groot deel van de Brusselse bevolking objectief aan hoge geluidsniveaus 
wordt blootgesteld, staat Brupartners positief tegenover de voorziening voor een regelmatige 
evaluatie van de relevantie en doeltreffendheid van de maatregelen ter bestrijding van geluidsoverlast, 
die tot concrete voorstellen voor wetgevende aanpassingen kan leiden.  

1.2 Doelstellingen 

Brupartners steunt de inspanningen om de geluidswetgeving te verduidelijken, te standaardiseren en 
te actualiseren (in overeenstemming met de technologische vooruitgang).  

Hij neemt er met name goed nota van dat de voorwaarden voor geluidsmetingen van vliegtuigen 
voortaan in deze tekst zijn opgenomen, maar dat dit tot geen enkele wijziging van het resultaat van de 
metingen zal leiden. 

* 
* * 

https://brupartners.brussels/sites/default/files/advices/A-2021-021-BRUPARTNERS-NL.pdf
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