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M
aar opgelet met lawaai. Want lawaai kan de gezondheid scha-

den. Tijdens het forum van het BRussels Intersyndicaal netwerk 

voor SEnsibilisering rond Milieu (BRISE) op 24 april stonden 

we stil bij de impact van geluid op de gezondheid en wel met een bij-

zondere aandacht voor de dimensie 'onderneming'. De wettelijke normen 

werden bekeken, evenals de tools en methodes om schade als gevolg van 

lawaai te beperken.

AAN TE PAKKEN IN HET CPBW

In werkgroepen werd stilgestaan bij 3 subthema's: de impact op de men-

selijke gezondheid, het verband tussen mobiliteit en stadslawaai, en de 

oprichting van geluidsneutrale gebouwen.

In de onderneming heeF iedereen een eigen rol te vervullen op het vlak 

van geluidsbeheer, maar er is ook een collectieve uitdaging. De werkne-

mersafgevaardigden moeten opletten voor geluidsoverdracht op de werk-

plek en ze kunnen het thema in het CPBW aan bod laten komen.

ZOALS AFVAL

Tot besluit van de dag stelde Philippe Vandenabeele, Brussels Gewestse-

cretaris ACLVB, dat we lawaai kunnen beschouwen als afval. Het moet op 

dezelfde manier benaderd worden.

"Lawaai heeF een invloed op de leefomgeving en op de levenskwaliteit, 

precies zoals afval. Lawaai heeF impact op de gezondheid, zowel fysiek 

als psychologisch, net zoals heel wat afval. Indien we lawaai als afval gaan 

bekijken, kunnen we nagaan wat kan gedaan worden op alle momenten 

van de geluidscyclus. Het meest ingrijpend is geen geluid produceren of, 

indien het niet anders kan, minder geluid produceren.

Maar geluid moet ook behandeld worden opdat het geen effect zou heb-

ben. De behandeling van geluid is vaak ingewikkeld en dus duur … de rol 

van de werknemersafgevaardigde ter zake is belangrijk.

Geluid gaat ons allen aan, in de onderneming maar ook daarbuiten, in de 

straat, in huis, in de wagen, … ".

Het BRISE-netwerk wil het daar niet bij laten qua thematiek en zal in de 

loop van het jaar een 'antilawaai'-campagne organiseren. Hopelijk vindt 

die veel gehoor. 
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Werken betekent lawaai en

dus hinder voor de gezondheid

Muziek, vogelgekwetter, kindergejoel … stuk voor stuk geluiden die bij het leven horen. We communiceren via 

geluid, worden geluidstrillingen gewaar en geluiden overleven in onze herinneringen. Ook lawaai is geluid. En 

soms moét het er een keer luid aan toegaan, denk maar aan betogingen en andere vakbondsacties.


