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Adviesnota ter behandeling van geluidsoverlast afkomstig van padel sportinfrastructuur. 
 

Abstract 

Op de website van Burgerplatform Vlaanderen staat sedert 2018 een rubriek met betrekking tot geluidsoverlast. Je kan er 
informatie terugvinden over de wetgeving, geluidsnormen en ook over de schadelijkheid van geluid voor de gezondheid. Sedert 
de publicatie stellen wij vast dat de rubriek door tienduizenden burgers geconsulteerd wordt. Na deze vaststelling hebben wij 
de rubriek verder aangevuld met een bibliotheek waarin zowat de hele Vlaamse wetgeving is opgenomen. Er zijn in Vlaanderen 
tal van hinderlijke inrichtingen en activiteiten die niet ingedeeld zijn bij een bepaalde categorie. Met deze adviesnota willen 
wij burgers informeren en juristen op weg helpen bij de behandeling van hun zaak.  

Deze adviesnota kwam o.a. tot stand naar aanleiding van klachten wegens geluidsoverlast afkomstig van padel sportterreinen 
in Zele. 
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Primair uitgangspunt. 
 
Inzake bescherming van de nachtrust vormt artikel 561 van de strafwet de basis.  

‘Artikel 561, 1° Strafwetboek stelt ’het zich schuldig maken van een nachtgerucht of nachtrumoer waardoor de rust van de 
inwoners kan verstoord worden’ strafbaar. Het gaat hier over lawaai in de ruime zin van de betekenis. De aard van het lawaai 
is van geen belang. Evenmin is de wijze waarop het geluid wordt voortgebracht, van belang. Enkel het nachtlawaai dat de rust 
van de inwoners verstoort of kan verstoren, is strafbaar. Het is voldoende dat het nachtlawaai de rust kan verstoren. Het is dus 
niet noodzakelijk dat de rust ook effectief verstoord werd. Het nachtlawaai is enkel strafbaar in bewoonde plaatsen of in de 
nabijheid ervan. De wettekst heeft het ook enkel over inwoners en dus niet over publiek of voorbijgangers, zodat de 
vaststellingen van de verbalisanten op straat niet dienstig zijn ter beoordeling van deze zaak. Het begrip ‘rust’ moet ruim 
geïnterpreteerd worden. Enig opzet is niet vereist. Ook onopzettelijk voortgebracht nachtlawaai kan voldoende zijn om een 
inbreuk op artikel 561, 1° Strafwetboek op te leveren. Iedereen moet de gepaste maatregelen nemen om te beletten dat door 
zijn of haar schuld de nachtrust van de buurtbewoners verstoord wordt. 

https://www.burgerplatform.vlaanderen/geluidshinder-wetgeving 

Secundair uitgangspunt 
Wordt gevormd door het lokaal politiereglement. 

Bijvoorbeeld:  

Artikel 7 van het politiereglement van de stad Gent  
https://apidg.gent.be/supporting/dss-public/v1/sharedfiles/7a5fd16f-21b1-4d2c-b124-b90b5e10ef0b 
Het is verboden, van 22.00 u tot 6.00 u ‘s morgens, nachtgerucht of nachtrumoer te veroorzaken, dat hoorbaar is op 
openbare plaatsen, waardoor de rust van de inwoners kan worden verstoord. 

Begrip dag, avond en nacht 
Het begin van de dag (en derhalve het begin van de avond en de nacht) door de Vlaamse Regering gekozen (die keuze moet 
identiek zijn voor lawaai van alle geluidsbronnen); de standaardwaarden zijn 7.00-19.00 uur, 19.00-23.00 uur en 23.00-7.00 
uur plaatselijke tijd; 

Geluidsoverlast in relatie tot ruimtelijke ordening en (straf)wetgeving. 

Bevoegde instanties. 
 
Wie zijn klacht behandeld wil zien doet er goed aan om te weten wie bevoegd is.  In 2002 keurde het Europees Parlement 
richtlijn 2002/49/EG inzake de evaluatie en de beheersing van omgevingslawaai goed. Wie bevoegd is voor de uitwerking van 
deze richtlijn kan u consulteren op https://www.burgerplatform.gent/handhaving-geluidsnormen. 

Emissie en immissie. 
Het is niet omdat een activiteit voldoet aan de emissienorm dat het daarom voldoet aan de immissienorm. Er zijn normen voor 
de aanpak van bronnen die geluidsoverlast veroorzaken en normen om de overdracht van geluid naar de ontvanger te 
begrenzen. Het laatste onderdeel wordt door overheden die belast zijn met de handhaving en het verlenen van 
omgevingsvergunningen genegeerd. De bescherming van het binnen volume van woongebouwen valt onder de 
privacywetgeving en is internationaal geregeld. De inbreuken op deze normen vertegenwoordigen een schending van artikel 
8 van het EVRM-verdrag. Het systematisch onthouden van burgers hun slaap staat gelijk aan foltering en is strafbaar volgens 
art. 417 bis 3°  

Overheidsambtenaren belast met de handhaving en welke al dan niet onder gezag van een lokaal bestuur weigeren om op te 
treden maken zich schuldig aan inbreuken op art. 422bis, 422ter en 422qaeter. 
https://www.burgerplatform.vlaanderen/geluidshinder-wetgeving. 
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De binnenhuisnorm 
 
 BIJLAGE 2.2.2. RICHTWAARDEN VOOR GELUID BINNENSHUIS         

Ter beoordeling van het geluid van inrichtingen die een gemene muur en/of vloer hebben met bewoonde vertrekken gelden 
de aangegeven waarden in dB(A) als richtwaarden voor binnenshuis waaraan het specifieke geluid van een inrichting wordt 
getoetst.   

Gebied overdag 's avonds 's nachts 

1° landelijke gebieden en gebieden voor verblijfsrecreatie 30 25 25 

2° industriegebieden, dienstverleningsgebieden, gebieden voor 
gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen en 
ontginningsgebieden tijdens de ontginning 

36 31 31 

3° woongebieden en alle andere gebieden uitgezonderd deze sub 1° en sub 2° 33 28 28 

 

Toepassingsvoorbeeld 

 

Burgerrecht 

De verstoring van het evenwicht tussen aangrenzende eigendommen 
De meerderheid van de rechtsleer beschouwt het begrip nabuurschap zeer breed, zonder de noodzaak van dichtbijheid als 
een vereiste te beschouwen. 
 

S. BOUFLETTE, « La théorie des troubles de voisinage : de l’équilibre entre protection et 
limitation », l.c., 222, nr. 5. Zie ook J. KOKELENBERG, Th. VAN SINAY, H. VUYE, “Overzicht 
van rechtspraak (1994-2000). Zakenrecht”, T.P.R., 2001-2, 897 ; S. STIJNS en H. VUYE, o.c., 
273-275, nr. 164 ; C. MOSTIN, o.c., 82-84, nr. 112-113 ; J.F. NEURAY, “La théorie des troubles 
de voisinage est-elle bonne pour l’environnement?”, in Mélanges offerts à M. Hanotiau, Bruylant, 
Brussel, 2000, 213. 

Bron: Nathalie Lucas – Actualia rond burenhinder Jura Falconis Jg. 43. 2006-2007 nummer 2 
https://8d90a87e-bef6-4f41-9678-3efb35f070e9.filesusr.com/ugd/7ec7eb_19a7e6113e5a4ca1bc92e32103868e91.pdf 
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Bovenmatige burenhinder (3.101 BW) 
https://8d90a87e-bef6-4f41-9678-3efb35f070e9.filesusr.com/ugd/7ec7eb_c22ec80f00c04aa389adf58cf0ba0314.pdf 
 
De wet van 4 februari 2020 veranderde de juridische verankering van bovenmatige burenhinder. Waar advocaten zich vroeger 
dienden te steunen op art. 544 BW en tal van rechtspraak is er thans een duidelijk art. 3.101 BW ingevoerd. De principes die 
door de jaren heen in de rechtspraak en rechtsleer werden ontwikkeld, liggen nu vervat in de wet zelf. 
 

 
De preventieve vordering  
 
Het nieuwe wetsartikel voorziet in een preventieve vordering die weliswaar strikt gelimiteerd is tot de gevallen van ernstige 
en manifeste risico’s, enkel om maatregelen te kunnen nemen die voorkomen dat het risico in kwestie zich later realiseert. 
 
Het artikel wil naburige eigenaars reeds in een preventieve fase laten optreden, in plaats van te moeten wachten tot het risico 
zich realiseert. 
 
Niet alleen wordt zo beantwoord aan proceseconomische noden, maar maakt ze ook een einde aan de discussie over de vraag 
of een louter risico op hinder al volstaat om een vordering op basis van bovenmatige burenhinder in te stellen voor de 
Rechtbank. 
 
De wet bepaald wel uitdrukkelijk dat het risico bijzonder gekwalificeerd en objectief dient te zijn. Voor de beoordeling kan dus 
geen rekening worden gehouden met de persoonlijke gevoeligheid van de benadeelde nabuur. 
 

Bijzondere kwalificatie m.b.t gezondheidsrisico’s bij geluidshinder. 
 
Er zijn drie soorten van gezondheidsrisico’s:  

• Auditieve: het lawaai kan de trilharen van het oor vernietigen. Deze vernietiging is onomkeerbaar. De vernietigde trilharen 
worden niet vervangen en dit veroorzaakt gehoorverlies. 

• Niet-auditieve: slaapstoornissen, slapeloosheid, vermoeidheid, stress, leer- en concentratiestoornissen, cardiovasculaire 
problemen, enz.  

• Hinder 

Bron: https://8d90a87e-bef6-4f41-9678-3efb35f070e9.filesusr.com/ugd/7ec7eb_fa3b26d020f14b5e88c58baaa15f3733.pdf?index=true 
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Vaststelling van de geluidsoverlast. 
De opmeting van de geluidsdruk kan geschieden overeenkomstig hoofdstuk 6.7. niet-ingedeelde inrichtingen.  

 

Er wordt een meting uitgevoerd in de stilste ruimte van de woning wanneer geen activiteiten plaatshebben in de omgeving. 
Vervolgens wordt een tweede meting uitgevoerd in de ruimte waar de geluidsoverlast het grootst is, en wanneer de 
geluidshinder plaats heeft.  

Bij noodoproepen kunnen milieu inspecteurs beide metingen ook uitvoeren op hetzelfde moment. Vervolgens wordt dan de 
toegenomen geluidsdruk bepaald.  

Milieudiensten die niet in het bezit zijn van een decibelmeter kunnen hun metingen laten uitvoeren door de door de 
provincie. Voor Oost-Vlaanderen kan de aanvraag via onderstaand email adres.  

omgevingsinspectie.ovl@vlaanderen.be 

09 276 22 00 (bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 u.) 

Nuttige info voor ordehandhavers.  
 
https://www.burgerplatform.vlaanderen/meettechnieken-voor-ordehandhavers 

https://www.burgerplatform.vlaanderen/muzieksector-en-geluidsnormen 

https://www.burgerplatform.vlaanderen/geluidswetg-entertainment-en-contrv 

https://www.burgerplatform.vlaanderen/impact-geluid-welzijn-en-gezondh-vl 

 

 

mailto:info@burgerplatform.
http://www.burgerplatform./
https://www.burgerplatform.vlaanderen/meettechnieken-voor-ordehandhavers
https://www.burgerplatform.vlaanderen/muzieksector-en-geluidsnormen
https://www.burgerplatform.vlaanderen/geluidswetg-entertainment-en-contrv
https://www.burgerplatform.vlaanderen/impact-geluid-welzijn-en-gezondh-vl


 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
info@burgerplatform.vlaanderen         www.burgerplatform.vlaanderen                  2021-08-23                               6-6   

Besluit. 
Het inrichten van outdoor padel sportterreinen in woongebieden is vanwege de hinder voor bewoners van aangrenzende 
woningen en daaraan verbonden niet-auditieve gezondheidsschade dermate groot dat alle activiteiten onmiddellijk gestaakt 
moeten worden. Deze sport kan alleen indoor beoefend worden in daartoe speciaal ontworpen gebouwen.  Voorafgaandelijk 
aan het plaatsen van geluidschermen raden wij aan om een gespecialiseerde studie te laten uitvoeren. Her en der wat 
plexiglazen schermen zullen de toestand alleen verslechten. Dergelijke schermen kunnen het geluid reflexteren waardoor 
ook gehoorschade kan ontstaan bij de spelers. 

Met dit advies willen wij een bijdrage leveren aan burgers, openbare besturen, bedrijven en juristen. Het document mag 
door iedereen vrij gebruikt worden. Mocht u van mening zijn dat aanvullende informatie noodzakelijk is dan willen wij dat 
graag vernemen. 

 

Met vriendelijke groeten 

 

Jurgen Gielen  
Burgerplatform Vlaanderen 
0475 82 35 44  

Bijlagen. 
https://8d90a87e-bef6-4f41-9678-3efb35f070e9.filesusr.com/ugd/7ec7eb_f9e0e7eec00e452ea30bfa0a3f6fc422.pdf?index=true 

WGO-normen voor omgevingsgeluid 
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