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In het Activiteitenbesluit, dat geldt sinds 1 januari 2008, staan milieuvoorschriften 
waaraan u als horecaondernemer dient te voldoen. In dit informatieblad leest u meer  
over het Activiteitenbesluit, met name over het aspect geluid. 
 
 
Onder het Activiteitenbesluit vallen niet alleen bijna  
alle horecabedrijven, maar ook bijvoorbeeld de meeste 
sportscholen, garages, metaalbewerkingbedrijven, 
detailhandels en opslag- en transportbedrijven. Voor 
ongeveer 90% van alle bedrijven in heel Nederland 
gelden dus dezelfde voorschriften. De voorschriften die 
voor horecabedrijven gelden, gaan onder andere over 
het voorkomen en beperken van geur- en geluidsover-
last, afvalstoffen en afvalwater.  
 
Type A, B of C? 
Het Activiteitenbesluit kent type A, B en C bedrijven. 
Type A bedrijven zijn niet meldingsplichtig, type B 
bedrijven zijn meldingsplichtig en type C bedrijven zijn 
vergunningplichtig.  
 
Behoort uw horecabedrijf tot type A, B, of C? 
• Type A: Binnen uw bedrijf maakt u minder dan 

70 dB(A) (aanpandige woningen aanwezig) of minder 
dan 80 dB(A) (geen aanpandige woningen aanwezig) 
aan geluid (zie tabel 1). Bovendien brengt u buiten 
geen muziek ten gehore en bereidt u geen gerechten. 
Als type A bedrijf hoeft u geen akoestisch onderzoek 
te laten uitvoeren. Ook hoeft u zich niet te melden. 

• Type B: Binnen uw bedrijf maakt u méér dan 70 dB(A) 
(aanpandige woningen aanwezig) of méér dan 
80 dB(A) (geen aanpandige woningen aanwezig) aan 
geluid (zie tabel 1). In dat geval bent u verplicht om 
een akoestisch onderzoek uit te laten voeren. U bent 
ook een type B bedrijf wanneer u gerechten bereidt. 
Als type B bedrijf bent u bij het oprichten of 
veranderen van uw bedrijf verplicht om u te melden. 

• Type C: U kunt ervan uitgaan dat u geen type C bedrijf 
bent en dat u geen milieuvergunning nodig heeft.  

 
 
 
 
 

 
Tabel 1: Benodigd binnenniveau 
 

Type Activiteit dB(A) 
Koffiehuis / 
restaurant / 
eetcafé 

Praten en achtergrondmuziek 65 

Eetcafé / rustig 
café / coffeeshop 

Sfeermuziek 70 

Druk café Muziekniveau waarbij met 
stemverheffing moet worden 
gesproken 

75 

Danscafé / 
jongerencafé 

Beperkte gelegenheid tot 
dansen 

80 

Dansscholen / 
sportscholen 

Dansles, aerobicslessen 85 

Ouderendisco / 
café met karaoke 

Luide mechanische muziek 85 

Feestcafé / disco / 
studentensoos 

Zeer luide mechanische 
muziek, live-muziek 

90 

Jongerendisco / 
concertzaal 

Zeer luide mechanische 
muziek, vaak live-muziek 

90 

House party’s e.d. Housemuziek 105 

 

Melding en akoestisch onderzoek 
Als u een type B bedrijf bent, dan moet u zich in het 
kader van het Activiteitenbesluit melden.  
Een digitaal meldingsformulier kunt u vinden op de 
website van het ministerie van VROM, http://aim.vrom.nl. 
Maakt u méér dan 70 dB(A) (aanpandige woningen 
aanwezig) of méér dan 80 dB(A) (geen aanpandige 
woningen aanwezig) aan geluid, dan bent u verplicht om 
bij de melding een akoestisch rapport te voegen, tenzij 
anders wordt bepaald. Uit een akoestisch rapport kan 
worden opgemaakt hoeveel muziek u binnen uw bedrijf 
ten gehore kunt brengen, zonder de geluidsnormen in 
het Activiteitenbesluit te overschrijden. Door geluids-
isolerende maatregelen te treffen kunt u hardere muziek 
ten gehore brengen, zonder de geluidsnormen te over-
schrijden. 

Activiteitenbesluit en horecageluid 



 

 

Voldoet u aan de geluidsnormen? 
In het Activiteitenbesluit zijn geluidsnormen opgenomen 
die u dient na te leven (zie tabel 2). Deze normen gelden 
op de gevels van woningen of in aan- of inpandige 
woningen. De DCMR Milieudienst Rijnmond controleert 
regelmatig op de naleving van de geluidsnormen door 
onaangekondigde geluidmetingen. Als bij een geluid-
meting een overschrijding wordt gemeten, dan kan 
handhavend tegen u worden opgetreden. Dat houdt in 
dat er bijvoorbeeld proces-verbaal tegen u wordt 
opgemaakt, een last onder dwangsom wordt opgelegd, 
of geluidsapparatuur wordt verzegeld. 
 
Om zelf een inschatting te kunnen maken of u aan de 
geluidsnormen voldoet, dient u eerst te bepalen waar de 
dichtstbijzijnde woning zich bevindt. In een aan- of in-
pandig aan uw horecabedrijf gelegen woning mag uw 
muziek niet hoorbaar zijn. Ook voor de gevel van de 
dichtstbijzijnde woning mag uw muziek niet hoorbaar zijn. 
Wanneer de muziek wel hoorbaar is, dan kunt u ervan 
uitgaan dat bij een geluidmeting een overschrijding van 
de geluidsnormen wordt gemeten. Het uitvoeren van een 
akoestisch onderzoek en het draaien van uitsluitend 
achtergrondmuziek geven u nog geen garantie dat u de 
geluidsnormen naleeft!  
Om er zekerder van te zijn dat u de geluidsnormen na-
leeft, kunnen zogenaamde maatwerkvoorschriften aan u 
worden opgelegd. Door een maatwerkvoorschrift kunt u 
bijvoorbeeld worden verplicht om een geluidsbegrenzer 
te plaatsen, of om geluidsisolerende maatregelen te 
treffen.  
 
 
 

Kennisgeving incidentele festiviteit 
U heeft de mogelijkheid om een aantal keer per 
jaar een kennisgeving incidentele festiviteit bij de 
gemeente in te dienen. Hoeveel keer per jaar u 
precies een kennisgeving  kunt indienen, is door 
elke gemeente vastgelegd in de Algemene Plaat-
selijke Verordening (APV). Als u een kennis-
geving indient, dan zijn de geluidsnormen uit het 
Activiteitenbesluit niet van toepassing en mag u 
meer geluid maken dan in tabel 2 is aangegeven. 
Houd u er rekening mee dat u uiterlijk twee 
weken van te voren een kennisgeving moet 
indienen. 
Voor meer informatie over kennisgevingen kunt u 
contact opnemen met uw gemeente.  
 
In de gemeente Rotterdam worden de kennis-
gevingen anders geregeld. Daar wordt een 
kennisgeving in combinatie met een ontheffing 
van de sluitingstijden ook wel een verlaatje 
genoemd. Verlaatjes kun u voorafgaand aan een 
festiviteit, uiterlijk tot 22.00 uur op de dag zelf, 
doorgeven. Meer informatie over verlaatjes vindt 
u op www.verlaatje.nl. 
 
Vragen of meer informatie? 
Wilt u meer weten over het Activiteitenbesluit,  
het indienen van een melding of het uitvoeren 
van een akoestisch onderzoek? Kijk op de 
website van de DCMR Milieudienst Rijmond, 
www.dcmr.nl, of neem contact op met de Help-
desk Milieuregels voor Bedrijven van de DCMR, 
(010) 246 86 64 en www.dcmr.nl. Via de DCMR 
kunt u ook een lijst krijgen met bedrijven die voor 
u een akoestisch onderzoek kunnen uitvoeren. 

 
 
Tabel 2: Geluidsnormen in het Activiteitenbesluit (artikel 2.17) 
 

 07:00–19:00 uur 19:00–23:00 uur 23:00–07:00 uur 

Gemiddelde geluidsniveau op de gevel van woningen 50 dB(A) 45 dB(A) 40 dB(A) 

Gemiddelde geluidsniveau in in- en aanpandige woningen 35 dB(A) 30 dB(A) 25 dB(A) 

Maximale geluidsniveau op de gevel van woningen 70 dB(A) 65 dB(A) 60 dB(A) 

Maximale geluidsniveau in in- en aanpandige woningen 55 dB(A) 50 dB(A) 45 dB(A) 
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Aan de informatie in deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Voor meldingen over milieuhinder, 
zoals stank, stof of bodemverontreiniging, is de DCMR dag en nacht bereikbaar op telefoon 010 – 473 33 33 
of via www.dcmr.nl 
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