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35. DE VOORNAAMSTE BRUSSELSE GEWESTELIJKE 

OVERHEIDSACTOREN OP HET VLAK VAN GELUID 
 

Lawaai is een complexe problematiek met specifieke en precieze technische en wetenschappelijke 
aspecten. Er bestaan uiteenlopende - zowel objectieve als subjectieve - benaderingswijzen en een 
grote verscheidenheid aan individuele opvattingen. Bij die complexiteit komt nog het transversale 
aspect van de veelheid en diversiteit van de betrokken instanties.  

Naast de bevoegde ministers (leefmilieu, mobiliteit, ruimtelijke ordening…) zijn de meest direct 
betrokken gewestelijke actoren: 

1. Leefmilieu Brussel (BIM) 
Leefmilieu Brussel (BIM) is de administratie voor leefmilieu en energie van het Brusselse 
Hoofdstedelijk Gewest (het is een instelling van openbaar nut). De opdracht van Leefmilieu Brussel 
bestaat in onderzoek en planning, advies en informatieverstrekking, maar ook afgifte van 
vergunningen, toezicht en controle. Leefmilieu Brussel heeft bevoegdheden inzake afval, 
luchtkwaliteit, lawaai, groene ruimten, water, bodem en energie. Op het vlak van geluidshinder is 
Leefmilieu Brussel bevoegd voor planning, vaststelling en opsporing van inbreuken, toezicht op 
omgevingslawaai, opstelling van aanbevelingen voor goede praktijken, bewustmaking, opstelling van 
voorschriften, beheer van geluidshinder in groene ruimten en afgifte van milieuvergunningen. 

Binnen Leefmilieu Brussel hebben de volgende afdelingen en directies te maken hebben met de 
geluidsproblematiek (op basis van het organogram van 2016): 

 Afdeling Vergunningen en Partnerschappen (geluidslaboratorium, gegevens, scenario’s en 
cartografie, effectenstudies, vergunningen, beste beschikbare technologieën, beheer van 
“zwarte geluidspunten”…) 

 Afdeling Inspectie en verontreinigde bodems (klachten) 

 Afdeling Groene Ruimten (beheer van lawaai in groene ruimten) 

 Afdeling Informatie, Algemene coördinatie, Circulaire economie en Duurzame stad 
(bewustmaking) 

 Afdeling Energie, lucht, klimaat en duurzame gebouwen (geluid/gezondheid en woonklimaat) 

Gegevens: 

Thurn & Taxis-site 

Havenlaan 86C/3000 

B-1000 Brussel 

Telefoon: 02 775 75 75 

E-mail: info@leefmilieu.brussels  

Website: www.leefmilieu.brussels  

2. Brussel Mobiliteit 
Binnen de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOV) heeft Brussel Mobiliteit (voormalige BUV - 
Bestuur Uitrusting en Vervoer) als taak het gewestbeleid betreffende mobiliteit, projecten inzake de 
inrichtingen, de vernieuwing en het onderhoud van de openbare ruimten en de gewestelijke wegen 
alsook de infrastructuren van het openbaar vervoer, de taxi’s en de gewestelijke eigendommen, uit te 
voeren. Brussel Mobiliteit is eveneens medeauteur samen met Leefmilieu Brussel van het Plan van 
preventie en bestrijding van geluidshinder in een stedelijke omgeving in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest en bezorgt de gegevens die nodig zijn voor het opmaken van de strategische cartografie van 
de geluidshinder door wegverkeer in het Brusselse gewest. 

Binnen Brussel Mobiliteit zijn de belangrijkste directies die te maken hebben met de 
geluidsproblematiek: 

 Algemene directie 

 Directie Strategie 

 Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer 

 Directie Beheer en Onderhoud van de Wegen 
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 Directie Projecten en Werken inzake Weginrichtingen 

Gegevens: 

Communicatiecentrum Noord (CCN) – verdieping 1,5 

Vooruitgangstraat 80, bus 1 

B-1030 Brussel 

Telefoon: 0800 94 001 

E-mail: mobiliteit@gob.brussels  

Website: https://mobilite-mobiliteit.brussels  

3. Brussel Stedenbouw en Erfgoed (BSE) 
Binnen de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOV) is Brussel Stedenbouw en Erfgoed belast met 
de tenuitvoerlegging van het beleid van de gewestregering inzake stedenbouw, erfgoed en 
stadsvernieuwing.  

De directies binnen het bestuur die betrokken zijn bij de geluidsproblematiek, zijn: 

 Algemene directie 

 Directie Stedenbouw 

 Directie Stadsvernieuwing 

 Alsook de cel be.exemplary. 

Gegevens: 

Communicatiecentrum Noord (CCN) 

Vooruitgangstraat 80, bus 1 

B-1030 Brussel 

Telefoon: 02 204 17 68(/69) 

E-mail: stedelijke-ontwikkeling@gob.brussels  

Website: http://stedelijke-ontwikkeling.irisnet.be/  

4. Perspective.brussels (Brussels Planningsbureau) 
Het Brussels Planningsbureau is belast met de statistiek, de sociaaleconomische kennis en de 
strategische en verordenende planning van het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
Naast deze opdrachten heeft de organisatie eveneens de strategische “diensten” voor de gewestelijke 
ontwikkeling in huis: het team van de bouwmeester (bMa), de huisvestingsreferent en de 
schoolfacilitator met haar team. De diensten binnen het bestuur die betrokken zijn bij de 
geluidsproblematiek, zijn: 

 De dienst Territoriale Strategie 

 De dienst Scholen. 

Gegevens: 

Naamsestraat 59 

B-1000 Brussel 

E-mail: info@perspective.brussels  

Website: http://perspective.brussels  

5. MIVB – Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer van Brussel 
De MIVB is een pararegionale instelling die belast is met de exploitatie van het openbaar vervoer in 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In 2004 hebben de MIVB en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
een milieuconventie gesloten tot vaststelling van grenswaarden inzake de geluids- en trillinghinder van 
de tram en de bovengrondse metro voor elke nieuwe infrastructuur (zie factsheet nr.37). Een 
aanhangsel bij deze conventie werd in 2008 ondertekend voor het geluid en de trillingen als gevolg 
van de exploitatie van de bussen. Bovendien heeft de MIVB de gegevens bezorgd die nodig waren 
voor het opmaken van de strategische cartografie van de geluidshinder door de trams en metro’s in 
het Brussels gewest (2006).  

Gegevens: 

Koningsstraat 76 
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B-1000 Brussel 

Telefoon: 070 23 20 00 

Website: http://www.stib-mivb.be  

6. hub.brussels 
hub.brussels is het Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven. Het 
agentschap is ontstaan uit de fusie van Atrium.brussels, Brussel Invest & Export en Impulse.brussels. 
hub.brussels voert acties op het vlak van bewustmaking en collectieve of individuele voorlichting, en 
biedt ondernemers in sommige gevallen begeleiding aan op verschillende vlakken, met name de 
stedenbouwkundige en milieureglementering in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Gegevens: 

Charleroisesteenweg 110-112 

B-1060 Brussel 

E-mail: info@hub.brussels  

Website: http://hub.brussels/  

7. Homegrade - InfoPunt betreffende de akoestiek 
De vzw Homegrade bevat een dienst “InfoPunt akoestiek”, volgens de modaliteiten van de 
beheersovereenkomst tussen de vzw en de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, die 
wordt gefinancierd door Leefmilieu Brussel. Deze dienst verstrekt informatie, geleverd door 
specialisten, over de akoestiek van woningen, zowel voor de bevolking als voor de professionele 
sectoren, zodat zij over relevante informatie kunnen beschikken, om de juiste reflexen en de 
praktische handelingen te identificeren, die de verspreiding van lawaai in het gebouw verminderen.  

Gegevens: 

Queteletplein 7 

B-1210 Brussel 

Telefoon: 1810 

E-mail: info@homegrade.brussels  

Website: http://www.homegrade.brussels/  

8. Andere partners  
Er spelen nog veel andere actoren een kleinere of grotere rol in het beheer van geluidshinder. We 
kunnen onder meer de volgende voorbeelden noemen: 

 Op nationaal niveau: de NMBS (Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen) en Infrabel 
(beheerder van de Belgische spoorinfrastructuur). In 2001 hebben de Belgische Spoorwegen 
en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een milieuconventie afgesloten tot vaststelling van 
grenswaarden en richtwaarden inzake de geluids- en trillinghinder door het spoorverkeer (zie 
factsheet nr.37). Bovendien bezorgen de NMBS en Infrabel de gegevens die nodig zijn voor het 
opmaken van de strategische cartografie van de geluidshinder door het spoorverkeer in het 
Brussels gewest. 

 Op federaal niveau: de Federale Overheidsdiensten (FOD) “Volksgezondheid, Veiligheid van de 
Voedselketen en Leefmilieu” (leefmilieu, welzijn op het werk), “Mobiliteit en Vervoer” 
(spoorwegvervoer, luchtvervoer, wegverkeer enzovoort); 

 Op gemeenschapsniveau: bevoegdheden inzake onderzoek en gezondheid (onder meer: 
Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel-Hoofdstad, een dienst in afzonderlijk 
beheer van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad, dat als 
opdracht heeft de nodige informatie te verzamelen, te verwerken en te verspreiden om een 
gecoördineerd gezondheidsbeleid uit te werken op het grondgebied van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest); 

 Op gemeentelijk niveau: Milieudiensten (milieuvergunning, informatie, bewustmaking…), 
“Stedenbouw” (stedenbouwkundige vergunning), sociale bemiddelaars (regeling van 
buurtconflicten), gemeentelijke politie (naleving van de milieuwetgeving); 

 Op supraregionaal niveau: CCIM Geluid (Coördinatiecomité Internationaal Milieubeleid), dat 
vertegenwoordigd wordt door de 3 Gewesten van het land en door de FOD “Volksgezondheid, 
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu”. Het Europees beleid inzake geluid wordt er 

http://www.stib-mivb.be/
mailto:info@hub.brussels
http://hub.brussels/
mailto:info@homegrade.brussels
http://www.homegrade.brussels/


De BIM gegevens : “Lawaai in Brussel”  

35. DE VOORNAAMSTE BRUSSELSE GEWESTELIJKE OVERHEIDSACTOREN OP HET VLAK VAN GELUID 
PAGINA 4 VAN 4 – APRIL 2018 

LEEFMILIEU BRUSSEL-BIM, COLLECTIE FACTSHEETS, THEMA GELUID 

besproken, in het bijzonder de richtlijn 2002/49/EG inzake de evaluatie en de beheersing van 
omgevingslawaai; 

 Specifiek in verband met de geluidshinder door het luchtverkeer: 

- Brussels Airport Company (BAC) en Belgocontrol, die Leefmilieu Brussel informatie en 
gegevens bezorgen over het luchtverkeer, in het bijzonder voor het opmaken van de 
strategische cartografie van de geluidshinder door het luchtverkeer in het Brussels gewest, 

- De Ombudsdienst voor de luchthaven Brussel-Nationaal, onafhankelijke overheidsinstelling 
die in het bijzonder belast is met de bemiddeling tussen alle partijen die bij de activiteiten op 
de luchthaven betrokken zijn en met het verzamelen en het behandelen van klachten m.b.t. 
het luchtverkeer. 

 

Andere fiches in verband hiermee 

Thema “Geluid“ 

 12. Akoestische gevolgen van de herinrichting van de zwarte punten 

 23. Kadaster en kenmerken van het wegdek 

 26. Wagenpark privé-voertuigen en geluidshinder 

 27. Publiek bussenpark en geluidshinder 

 28. Lawaai van metro en tram 

 29. Geluid en trillingen te wijten aan het spoorwegverkeer 

 36. Beheer van de klachten betreffende geluidshinder 

 41. Brussels wettelijk kader inzake geluidshinder 

 42. Behandeling en analyse van het buurtlawaai en van het lawaai van ingedeelde inrichtingen 
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