
Decibellen



Introductie: 

- dBcontrol opgericht in 2001, daarvoor al actief
- dBcontrol is actief in Nederland, Belgie, Noorwegen
- parttime Ph.D. student @ Gent University, Belgie, over dB(C)
- Vlarem erkend deskundige geluid
- docent PXL Hasselt
- docent Hogere Cursus Akoestiek, Antwerpen



more days – more areas 

4 ..7 days, up to 15 area’s

Tomorrowland, Belgium



Development in sound systems

•More power (kilowatts)

•More power in low frequencies

•Lower frequencies (35 Hz.) 

1975

2005

2001







The ears of the audience: 



Zwitserland : 100 dB(A) @ 60 min.

Zwitserland :   93 dB(A) @ 60 min.
voor < 16 jaar

nieuw!
2019: 



Germany 2007: 

99 dB(A) @ 30min.





Regels in België 



Rules in Belgium 

Vlaams Gewest / Flanders Region 2013:

100 dB(A) @ 60 minutes FOH
gecontroleerd door meting van Leq @ 15 min. < 102 dB(A)

Brussels Gewest 2018:  

100 dB(A) & 115 dB(C) @ 60 min FOH 
February 21, 2018





interesting aspect in Brussel:
- a dB coordinator must have a hearing test of his/her ears!
- why don’t we demand that for sound engineers?



& dB(C)-dB(A) < 15 !

Gedoe met vergunningen, Vlaanderen :



uitdaging eind 2012: 
- voldoen aan Vlarem Leq = 95 dB(A)
- voldoende informatie naar deelnemers
- zorgen voor medewerking van de deelnemers





« Décret n° 2017-1244 du 7 août 2017 relatif à la prévention des 

risques liés aux bruits et aux sons amplifiés», 1-1-2018 : 

Leq < 102 dB(A)@15min. 
Leq < 118 dB(C)@15min.



« Décret n° 2017-1244 du 7 août 2017 relatif à la prévention des 

risques liés aux bruits et aux sons amplifiés», 1-1-2018 : 

Leq < 102 dB(A)@15min. 
Leq < 118 dB(C)@15min.

Children < 6 years : 

Leq < 94   dB(A)@15min. 
Leq < 104 dB(C)@15min.





2011:



Norway: 

99 dB(A) @ 30min.

Norway: 

LCpeak < 130 dB







children ≤ 13 :   91 dB(A)@15min.
children 14,15 :   96 dB(A)@15min.
children 16,17 : 100 dB(A)@15min.
all people ≥ 18 : 103 dB(A)@15min.

LCpeak < 140 dB(C)



many stakeholders (around 200): members of VVEM and VNPF

- alle leden worden verplicht tot meten
- resultaten moeten gelogd worden
- en resultaten verstuurd naar branche vereniging
- jaarlijkse update met de staatssecretaris
- geen medewerking? dan van convenant naar wet





Amsterdam 2018: 

festivals: 

Leq < 100 dB(A) @ 15 min.
(at 25 meter from the PA, not FOH)

Leq < 85 dB(C) @ 3 min.
nearest house



Gemeente Hoogeveen: 
- geluidsnorm 80 dB(C) in het buitengebied
- ruimtelijke onderbouwing dmv geluidsplan





Middelvoorschriften: 

- er moet een begrenzer worden aangebracht
- er moet een “verdeeld luidspreker systeem” komen met delays
- er moet een cardioide opstelling komen
- er moet afscherming komen
- het systeem moet bij de soundcheck worden ingeregeld/afgesteld
- het podium mag uitsluitend in een bepaalde richting worden opgesteld
- het geluidsniveau in de 63 Hz. oktaafband mag niet hoger zijn dan....

Commentaar: Goed bedoeld of betuttelend? Wettelijk toegestaan.



Waar gaan we meten? 
aan de barrier? 
beter gevlogen SUB of ground
SUB? 



september 2018 (2 x) :

klachten over de soundcheck (geluid)

toekomst: soundcheck tijden in de vergunning



Conclusie: 

- meer regels, lokaal/nationaal/internationaal
- voor de publieksoren en voor de buren
- meer focus op dB(C)
- en de regels zullen veranderen

info@dBcontrol.nl



overview of regulations in Western Europe: 














