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Gelet op de gemeentewet; 
Na naamafroeping. Bij 8 stemmen voor, 7 stemmen tegen en / onthoudingen 
BESLUIT 
AFDELING I : LAWAAIBESTRIJDING 
1. Algemene bepalingen 
Art 1. Onverminderd de wetten en besluiten betreffende de bestrijding van de geluidshinder, zijn de hiernavolgende 

bepalingen tot bestrijding van de geluidshinder van toepassing op het grondgebied van de gemeente Voeren 
Art 2. Is verboden om het even welk geluid, gedurende de dag en de nacht, veroorzaakt zonder reden of zonder 

noodzaak of dat is toe te schrijven aan een gebrek van vooruitzicht en voorzorg en dat van aard is de rust 
van de inwoners in het bedrang te brengen. 

Art 3. Onverminderd de toepassing van artikel 2 is het gebruik van de geluidsbronnen vermeld in artikel 4 tot en 
met 16 onderworpen aan de in deze artikelen vermelde bijzondere voorschriften 

2. Bijzondere bepalingen en voorschriften 
Art 4. § 1. Het is verboden op de openbare weg en op de openbare plaatsen (groene zone, parken en andere) in 

open lucht radio’s, televisietoestellen, juke-boxen, grammofonen, registreerapparaten, luidsprekers en in het 
algemeen alle soorten ontvang- en zendtoestellen te laten functioneren, tenzij de voortgebrachte 
geluidssterkte het niveau van 45 dB (A) niet overtreft. 

 § 2. In afwijking van §1, is het verboden elektronisch versterkte muziek in voertuigen te produceren, welke 
hoorbaar is buiten het voertuig. 

Art 5. De burgemeester kan voor het grondgebied van de gemeente of een gedeelte ervan of zelfs voor particuliere 
gevallen, afwijkingen toestaan op de bepalingen van artikel 4 ter gelegenheid van feestelijkheden of 
vieringen. 

Art 6. Het gebruik van voertuigen uitgerust met of voorzien van luidsprekers en bestemd voor het maken van 
reclame of propaganda is onderworpen aan de voorafgaande geschreven toelating van de burgemeester.  
Die toelating kan in geen geval verleend worden voor de periode tussen 12 en 14 uur en kan slechts 
toegestaan worden van 08 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur in de periode van 1 september tot 30 juni en van 
08 tot 12 uur en van 14 tot 20 uur in de periode van 1 juli tot 31 augustus.  Daarentegen mag het 
voortgebrachte geluid het niveau van 50 dB (A) niet overschrijden in de woningen. 

Art 7. Het aanwenden van fluiten, sirenen, bellen, klokken, muziek, geluidwekkende hulpmiddelen, door 
handelsinrichtingen, bewegende verkoopinrichtingen, venters of leurders, opkopers van oude of nieuwe 
voorwerpen en dienstverleners, met het doel de aandacht te trekken op de verkoop van een product of het 
verlenen van een dienst, is onderworpen aan de voorafgaande schriftelijke toelating van de burgemeester. 

 Het aanwenden tussen 20 en 8 uur (van 1 september tot 30 juni) en tussen 22 en 8 uur (van 1 juli tot 31 
augustus) van fluiten, sirenen, bellen, klokken, muziek, meelijwekkende hulpmiddelen, door 
handelsinrichtingen, bewegende verkoopinrichtingen, venters of leurders, opkopers van oude of nieuwe 
voorwerpen en dienstverleners, met het doel de aandacht te trekken op de verkoop van een product of het 
verlenen van een dienst, is verboden. 

 Tussen 08 en 20 uur (van 1 september tot 30 juni) en tussen 08 en 22 uur (van 1 juli tot 31 augustus) mag de 
geluidssterkte van signalen, vermeld in de voorgaande alinea, niet meer dan 50 dB (A) bedragen in de 
woning en zij mogen elkaar niet opvolgen met tussenpozen van minder dan één minuut en niet langer van 10 
seconden duren. 

Art 8. In werkhuizen of andere inrichtingen is het verboden tussen 22 en 07 uur het begin of het einde van de 
arbeid of rustpauzen aan te kondigen door middel van signalen of andere geluidsbronnen die buiten de 
gebouwen hoorbaar zijn.  De in dit verband voorgebrachte geluiden mogen tussen 07 en 22 uur niet langer 
dan 25 seconden duren. 

Art 9. Het gebruik in open lucht van houtzagen en grasmaaiers of andere werktuigen aangedreven door 
ontploffings- en elektrische motoren is verboden tussen 20 en 8 uur.  Op zondagen en wettelijke feestdagen 
is het gebruik van dergelijke toestellen verboden behalve voor grasmaaiers, waarvan het gebruik op zon- en 
feestdagen tussen 8 en 20 uur toegelaten wordt.  De verbodsbepalingen van dit artikel zijn echter niet van 
toepassing op landbouwmachines aangewend voor de normale exploitatie van het bedrijf 

Art 10. Het is verboden met ontploffingsmotoren aangedreven speeltuigen, experimenteertuigen en voertuigen te 



gebruiken om er oefeningen, vertoningen, persoonlijke of groepsvermakelijkheden of wedstrijden mee te 
houden of in te richten in open lucht, op openbare of private terreinen die gelegen zijn op minder dan 1.000 
meter van woonwijken en woonkernen. 

 Afwijkingen op voorgaande alinea kunnen door de burgemeester voor het grondgebied van de gemeente of 
een gedeelte ervan of zelfs voor particuliere gevallen worden toegestaan ter gelegenheid van feestelijkheden 
of vieringen. 

Art 11. Zonder afbreuk te doen aan de wettelijke of reglementaire bepalingen betreffende de jacht is het verboden, 
zowel op de openbare weg als op private domeinen, binnenkoeren en op alle plaatsen palende aan de 
openbare weg, vuurwapens af te vuren, om het even welk vuurwerk af te steken of knalbussen of 
voetzoekers te laten ontploffen. 

 Deze verbodsbepaling is niet van toepassing op de schietoefeningen die ingericht worden op de 
schietstanden welke onderworpen zijn aan de bepalingen van het Algemeen Reglement op de 
Arbeidsbescherming.  De burgemeester is ertoe gemachtigd toelating te verlenen tot het afsteken van 
vuurwerk en het afschieten van knalbussen. 

 De bepalingen van afdeling 10 van het politiereglement betreffende de veiligheid en het gemak van doorgang 
op de openbare weg blijven van toepassing. 

Art 12. Het is verboden al dan niet automatische vogelschrikkanonnen of gelijkaardige toestellen, met inbegrip van 
toestellen, al dan niet elektronisch versterkt, die het geluid laten horen van krijsende vogels, te plaatsen en te 
laten functioneren op minder dan 100 meter van de dichtstbijzijnde woning. 

 Indien het terrein, waar het toestel geplaatst wordt, dit onmogelijk maakt, moeten de toestellen zo ver 
mogelijk geplaatst worden van de dichtstbijgelegen woning. 

 Het is verboden deze toestellen te laten werken tussen 22 en 5 uur. 
 De ontploffingen en de aaneengesloten perioden van vogelgekrijs mogen elkaar niet opvolgen met 

tussenpozen van minder dan 3 minuten. 
 De geluidssterkte van het vogelgekrijs, gemeten in de woningen mag niet hoger liggen dan de waarden 

bepaald in artikel 3 van K.B. van 24 februari 1977 houdende vaststelling van geluidsnormen voor muziek in 
openbare en private inrichtingen en het aaneengesloten voortgebrachte geluid, mag niet langer dan 10 
seconden duren. 

Art 13. Dieren mogen geen abnormale hinder veroorzaken door aanhoudend geblaf, geschreeuw of gekrijs.  De 
houders zijn evenwel niet strafbaar indien zij aantonen dat zij het dier een degelijke verzorging of onderdak 
verlenen en zij de hinder niet hebben kunnen beletten. 

Art 14. In de campings mogen de geluidsinstallaties niet gebruikt worden tussen 20 uur en 7 uur tenzij voor 
dringende mededelingen.  De maximum geluidsterkte van die installaties dient in verhouding te staan tot de 
uitgestrektheid van het kampeerterrein. 

Art 15. § 1. De aannemers, ambachtsleden en arbeiders mogen op de openbare weg en op de plaatsen die 
toegankelijk zijn voor het publiek geen werktuigen of apparaten gebruiken die een geluid voortbrengen van 
meer dan 75 dB (A) 

 § 2. Zij moeten hun werken onderbreken tussen 20 en 7 uur op zondagen en wettelijke feestdagen.  Voor 
werken van openbaar nut of werken die om technische redenen niet kunnen onderbroeken worden is een 
voorafgaande en geschreven machtiging van de burgemeester vereist.  Het voortgebrachte geluid mag de 
60 dB (A) niet overschrijden voor het aandrijven van verlichtingsapparaten mogen geen ontploffingsmotoren 
gebruikt worden. 

Art 16. Het lossen van naar de markten in open lucht, aangebrachte koopwaren, bekken, kramen, dozen en andere 
voorwerpen mag niet geschieden vóór 6 uur. 

Art 17. Het gebruik van luidsprekers en zulkdanige apparaten of toestellen die opgesteld zijn in gebouwen, 
afgesloten ruimten of op kampeerterreinen waarvan het geluid kan gehoord worden op de openbare weg, 
kan op ieder ogenblik tijdelijk verboden worden door de politie, indien zij de openbare orde of rust verstoren, 
of hinderend blijken te zijn voor de buren of wegens andere omstandigheden. 

Art 18. Worden bestraft met de straffen bepaald bij artikel 22, zij die publieke of private vergaderingen organiseren 
en de uitbaters van lokalen waar dergelijke vergaderingen gehouden worden, wanneer het gerucht dat 
binnen gemaakt wordt, de bewoners uit de buurt hindert. 

Art 19. Het geluidsniveau in dB (A) wordt gemeten met een geluidsmeter die minstens voldoet aan de 
nauwkeuringheidsvereisten bepaald in de Belgische norm N.B.N. 576.80 met instelling van de “trage” 
dynamische karakteristiek. 

 Voor elke meting of reeks van metingen met betrekking tot eenzelfde geluidsbron, wordt de geluidsmeter 
afgesteld met behulp van een akoestische ijkbron. 

Art 20. Wanneer geen andere wijze van meten is vastgesteld wordt het geluidsniveau gemeten op 1 meter afstand 
van de geluidsbron en op een hoogte van 1 meter op de dichtbijgelegen grens van het domein. 

 Bij onmogelijkheid van het meten op 1 meter afstand of op de grens, wordt de hiertoe benaderende afstand 
genomen. 

 Geluidshinder binnen de woningen, veroorzaakt door een geluidsbron van buitenuit, wordt gemeten met 
gesloten deuren en vensters. 



AFDELING II : VOOR PUBLIEK TOEGANKELIJKE GELEGENHEDEN EN ACTIVITEITEN IN OPENLUCHT 
Art 21. Wordt bestraft met de straffen bepaald bij artikel 22, de uitbater van een drankslijterij die een besluit van de 

burgemeester overtreedt, waarbij met het oog op de vrijwaring van de openbare rust, de sluiting van zijn 
inrichting bevolen wordt. 

Art 21 bis. De officier van bestuurlijke politie kan, na een eerste waarschuwing en tot de eerstvolgende 
ochtendopening, de voor publiek toegankelijke gelegenheid sluiten, wanneer de uitbating ervan de openbare 
rust verstoort, in de zin zoals bepaald in artikel 2.  De uitbater die aan dit bevel tot sluiting geen gevolg geeft, 
wordt bestraft met de straffen bepaald in artikel 22. 

Art 21 ter. De officier van bestuurlijke politie kan, na een eerste waarschuwing, de voor publiek toegankelijke 
manifestaties en activiteiten in openlucht, doen stopzetten, wanneer deze de openbare rust verstoren, in de 
zin zoals bepaald in artikel 2.  De verantwoordelijke voor deze manifestaties die aan dit bevel tot stopzetting 
geen gevolg geeft, wordt bestraft met de straffen bepaald in artikel 22. 

AFDELING III : STRAFBEPALING 
Art 22. Overtredingen op onderhavig politiereglement worden gestraft met gevangenisstraf van één tot zeven dagen 

en met een boete van één tot € 0,62 of met één van deze straffen alleen. Bovendien worden in geval van 
inbreuk op artikel 11 de in beslag genomen vuurwapens verbeurd verklaard, overeenkomstig artikel 553 van 
het Stafwetboek. 

AFDELING IV : SLOTBEPALINGEN 
Art 23. Het tegenwoordig reglement wordt van kracht onmiddellijk na de vereiste afkondiging. 
Art 24. Elke vorige politieverordening of politiereglement van de gemeente Voeren en van haar deelgemeenten 

betreffende hetzelfde onderwerp wordt opgeheven, op de datum waarop dit reglement van kracht wordt. 
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