
Aalst-Ninove aalst.ninove@aclvb.be
9300 AALST Kerkhoflaan 14 – 16 053-70.20.70
9400 NINOVE Centrumlaan 6 054-33.24.52
9620 ZOTTEGEM Heldenlaan 40 09-360.21.72

Antwerpen-Metropool antwerpen@aclvb.be
2000 ANTWERPEN Londenstraat 25/1 03-226.13.02
2950 KAPELLEN Dorpsstraat 72 03-605.51.61
 
Zone Brussel zone.brussel@aclvb.be
1000 BRUSSEL Boudewijnlaan 11/1 02-206.67.11
1030 BRUSSEL R. Vandeveldestraat 66 02-242.09.57
1070 BRUSSEL Poincarélaan 72 02-558.52.40

Regio Gent regio.gent@aclvb.be
9800 DEINZE Guido Gezellelaan 131/3 09-386.30.16
9900 EEKLO Blommekens 87 09-377.18.16
9000 GENT Koning Albertlaan 93 09-243.83.83
9990 MALDEGEM Stationsstraat 74 050-72.99.20
9040 SINT-AMANDSBERG Antwerpsesteenweg 127 09-218.07.30
9060 ZELZATE Burg. De Clercqstraat 1 09-345.88.99

Halle-Vilvoorde halle.vilvoorde@aclvb.be
1730 ASSE Prieelstraat 11 02-452.51.78
1500 HALLE Poststraat 23 02-356.87.78
1770 LIEDEKERKE Opperstraat 14 053-68.06.62
1800 VILVOORDE Stationlei 78/1 02-252.09.82

Limburg limburg@aclvb.be
3600 GENK Europalaan 53 089-32.29.00
3500 HASSELT Koningin Astridlaan 34/1 011-85.96.50
3920 LOMMEL Hertog Janplein 14 011-55.24.38
3630 MAASMECHELEN Rijksweg 359a 089-77.38.91
3800 SINT-TRUIDEN Naamsevest 83 011-68.74.24
3700 TONGEREN Eeuwfeestwal 24 012-45.90.30

Mechelen-Rupel-Kempen mechelen.rupel.kempen@aclvb.be
2200 HERENTALS Kloosterstraat 9 014-21.12.82
2500 LIER Lisperstraat 31 03-480.06.99
2800 MECHELEN Fr. de Merodestraat 76 – 78 015-28.89.88
2845 NIEL Antwerpsestraat 114 03-888.11.35

Vlaamse Ardennen vlaamse.ardennen@aclvb.be
9660 BRAKEL Marktplein 16 055-42.36.22
9700 OUDENAARDE G. Antheunisplein 1 055-33.47.01
9600 RONSE J.B. Guissetplein 4 055-21.12.23
9750 ZINGEM Kerkplein 16 09-384.24.63

Vlaams Brabant vlaams.brabant@aclvb.be
3200 AARSCHOT Brouwerijstraat 4/3 016-56.77.56
3290 DIEST Michel Theysstraat 87 013-33.77.17
1560 HOEILAART Jos Denayerstraat 7 02-657.60.51
3000 LEUVEN Jan Stasstraat 5-7 016-22.47.29
3300 TIENEN Beauduinstraat 34 016-80.45.30
3440 ZOUTLEEUW St.-Truidensestraat 2/3 011-69.54.21

Waas en Dender waas.dender@aclvb.be
9290 BERLARE Heidekasteeldreef 6 052-43.22.20
9200 DENDERMONDE Koningin Astridlaan 16 052-25.94.50
9220 HAMME Spoorwegstraat 96 052-49.95.50
9160 LOKEREN Zand 18 09-340.53.30
9100 SINT-NIKLAAS Stationsplein 9 03-760.17.50
9140 TEMSE Vrijheidstraat 30 03-771.24.16
9230 WETTEREN Brugstraat 2 09-365.45.61
9240 ZELE Lokerenbaan 22 052-45.84.40

West-Vlaanderen west-vlaanderen@aclvb.be
8000 BRUGGE Houtkaai 17 050-33.25.97
8900 IEPER Surmont de Volsberghestraat 48 057-20.01.15
8300 KNOKKE Gemeenteplein 35 – 37 050-63.26.02
8500 KORTRIJK Groeninghelaan 40 056-22.10.62
8930 MENEN Esplanadestraat 18 056-51.12.40
8400 OOSTENDE Vindictivelaan 5 059-70.12.09
8970 POPERINGE Ieperstraat 96 057-33.35.50
8940 WERVIK Sint-Maartensplein 1A 056-31.11.82

www.aclvb.be

GELUIDSHINDER 
OP HET WERK

Nuttige adressen :
FOD WASO : www.meta.fgov.be	
ACLVB secretariaten	
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Bezoek onze website voor 
meer informatie:
www.ACLVB.be of
bel 0800/30463

Er is altijd wel een ACLVB
kantoor in uw buurt



Zowel in de privésfeer als op beroepsvlak worden we ge-
confronteerd met geluid dat in vele gevallen schadelijk is 
voor ons gehoor.

Denken we maar aan de luidruchtige grasmaaier of hout-
zaag die we in onze vrije tijd gebruiken, of op een concert 
of optreden waar de decibels in het rond vliegen.

Op de werkplek zijn echter een aantal normen vastgelegd 
bij wet.

K.B. van 16 januari 2006 betreffende de bescherming van de ge-
zondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico's 
van lawaai op het werk (B.S. 15 februari 2006).

Het besluit is de omzetting in Belgisch recht van de Richtlijn 
2003/10/EG van 6 februari 2003 betreffende de minimumvoor-
schriften voor gezondheid en veiligheid wat betreft de bloot-
stelling van werknemers aan de risico’s van fysische agentia (la-
waai).
Het besluit is van toepassing op activiteiten waarbij werknemers 
vanwege hun werk worden of kunnen worden blootgesteld aan 
de risico’s verbonden aan lawaai.
De werkgever onderzoekt in de eerste plaats of de werknemers 
tijdens hun werk blootgesteld worden of kunnen worden aan de 
risico’s verbonden aan lawaai. Vervolgens beoordeelt hij en meet 
hij het niveau van de blootstelling. De methodes en apparaten 
die daarvoor worden gebruikt, zijn afgestemd op de heersende 
omstandigheden en meer bepaald op de kenmerken van het te 
meten lawaai, de duur van de blootstelling, de omgevingsfac-
toren en de kenmerken van de meetapparatuur. De werkgever 
doet daarvoor een beroep op de interne of externe dienst voor 
preventie en bescherming op het werk en, indien nodig, op een 
laboratorium dat erkend is voor het meten van lawaai. Meten is 
eer belangrijk en dient regelmatig te worden uitgevoerd. 

METEN = WETEN

De werkgever zal er in de eerste plaats voor zorgen dat het la-
waai weggenomen wordt aan de bron of tot een minimum be-
perkt wordt, rekening houdend met de technische vooruitgang 
en de beschikbaarheid van de nodige beheersmaatregelen. Dat 
gebeurt o.a. door het treffen van de volgende maatregelen:

gebruik van alternatieve werkmethoden die leiden tot min-	

der blootstelling aan lawaai;
de keuze van de juiste arbeidsmiddelen en informatie en 	

opleiding van de werknemers zodat zij die arbeidsmiddelen 

zo zouden gebruiken dat de blootstelling aan lawaai tot een 
minimum beperkt wordt;
het ontwerp en de indeling van de werkplek en de arbeids-	

plaats;
technische maatregelen ter beperking van lawaai als gevolg 	

van luchtgeluid (zoals door afscherming of door afdekking 
met geluidsabsorberend materiaal) of als gevolg van con-
structiegeluid (zoals door demping of door isolatie);
passende onderhoudsprogramma’s voor de arbeidsmidde-	

len, de arbeidsplaats en de systemen op de arbeidsplaats;
de organisatie van de werkzaamheden, meer bepaald de 	

beperking van de duur en de intensiteit van de blootstelling 
en het voorzien in aangepaste werkschema’s en voldoende 
rustpauzes.

Volgende waarden zijn van toepassing :

onderste actiewaarden voor 	

blootstelling: 80 dB(A);

bovenste actiewaarden 	

voor blootstelling: 
85 dB(A);

grenswaarden voor 	

blootstelling: 87 dB(A).

Bij de toepassing van de 
grenswaarden voor bloot-
stelling wordt voor de 
bepaling van de daad-
werkelijke blootstelling 
van de werknemer reke-
ning gehouden met de 
dempende werking van 
door de werknemer 
gedragen individuele 
gehoorbeschermers.
Bij de toepassing van 
de actiewaarden voor blootstelling, waarbij de te nemen preven-
tiemaatregelen bepaald worden, wordt geen rekening gehouden 
met het dempende effect van gehoorbeschermers.

Wanneer de onderste actiewaarde van 80 dB(A) overschreden 
wordt, treft de werkgever de volgende maatregelen:

ter beschikking stellen van persoonlijke beschermings-	

middelen;
voorlichting en opleiding van de werknemers;	

gezondheidstoezicht.	

Wanneer de bovenste actiewaarde van 85 dB(A) overschreden 
wordt, treft de werkgever de volgende maatregelen:

voorlichting en opleiding van de werknemers;	

technische of organisatorische maatregelen om lawaai te 	

verminderen;
signalisering en afbakening van de gevarenzones;	

verplicht gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen;	

gezondheidstoezicht.	

De grenswaarde van 87 dB(A) mag niet worden overschreden. 
Wanneer dat toch het geval is, moeten er onmiddellijk maatrege-
len worden getroffen om de blootstelling onder de grenswaarde 
te brengen, moet men de oorzaak van de overschrijding identifi-
ceren en de preventiemaatregelen aanpassen om te voorkomen 
dat het opnieuw gebeurt.

Inspraak van de werknemers

De werkgever moet voorlichting en opleiding geven aan de 
werknemers die op de arbeidsplaats worden blootgesteld aan 
lawaai dat gelijk aan of hoger is dan de onderste actiewaarden 
voor blootstelling over de risico’s die voortvloeien uit blootstellen 
aan lawaai.

Daar waar er een CPBW is, wordt dit geraadpleegd over en 
neemt inzonderheid deel aan :

de beoordeling van de risico’s en vaststelling van de geno-	

men maatregelen;
de maatregelen ter voorkoming of vermindering van de ri-	

sico’s van blootstelling;
de selectie van individuele gehoorbeschermers (art. 23)	


