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NEFOM: doelstelling  
Het doel van de NEFOM is om langs democratische weg, en via het betrekken van de EU, het Rijk, de provincies, de 
regio’s en de gemeenten, voor 1 juli 2023  te komen tot de invoering en handhaving van 1 maximale geluidsnorm van 
70 dB(A) voor alle motorvoertuigen.  Deze doelstelling kan ook trapsgewijs van onderop worden bereikt, dat wil 
zeggen: eerst via gemeenten, regio’s en provincies en vervolgens pas landelijk en internationaal.  

NEFOM: gelijkheidsbeginsel 
Voor autoverkeer hanteert de Rijksoverheid (binnenkort) de maximale geluidsnorm van 70 dB(A). Dit wordt in 
beginsel jaarlijks gecontroleerd via de verplichte APK. Vanuit het gelijkheidsbeginsel zouden die maximumnorm en de 
APK zich ook moeten gaan uitstrekken naar andere motorvoertuigen, waaronder motoren en scooters. Ook voor die 
categorieën dient de maximale geluidsuitstoot dus te worden bepaald op 70 dB(A). En net als bij auto’s moet een 
geluidscheck voor motoren en scooters worden meegenomen in de verplichte jaarlijkse APK-controle.  

NEFOM: de motorenproblematiek 
Het lijkt er misschien op dat de NEFOM zich met name op de bestrijding van geluidsoverlast door motoren en 
scooters richt. Maar dat is onjuist. Onze insteek richt zich ook op andere motorvoertuigen die meer dan 70 dB(A) 
produceren. Wel is het zo, dat het vooral een substantieel deel va de motorrijders is (naar schatting tenminste 30 %), 
dat in vele woon-en stiltegebieden zorgt voor ernstige, onaanvaardbare geluidsoverlast. Wij willen de politiek op de 
verschillende niveaus bewegen hieraan binnen afzienbare tijd een einde te maken. Dit kan door het invoeren van 
concrete beleidsmaatregelen en een helder toetsings- en handhavingskader.  

NEFOM: oorzaken geluidsoverlast 
De NEFOM ziet 3 hoofdredenen voor de geluidsoverlast door motoren en scooters. Dat zijn: 
1. In veel gevallen worden motoren uitgerust met “sportuitlaten”, die aanzienlijk meer herrie produceren dan de 

oorspronkelijk gemonteerde fabrieksuitlaten. Kennelijk draagt dit bij aan het genotvolle gevoel en de uitstraling 
van de berijder, maar tegelijkertijd vergroot dit volstrekt onnodig de geluidsoverlast voor de omgeving; 

2. Anders dan bij auto’s bestaat de huidige wet- en regelgeving met betrekking tot het aantal te produceren 
decibels door motoren uit een lappendeken aan maxima. Deze lappendeken hangt samen het aantal cc-
categorieën voor motorfietsen en is door haar verscheidenheid in de praktijk absoluut niet controleerbaar, laat 
staan handhaafbaar. De NEFOM eist daarom 1 uniforme geluidsnorm voor motoren (en scooters), die identiek is 
aan die voor auto’s, namelijk maximaal 70 dB(A).  

3. Motorrijders rijden vaak graag in groepen. En dan liefst door woon- en stiltegebieden. Juist de massaliteit van 
een groot aantal motoren leidt, vooral op mooie dagen, tot ernstige geluidhinder tot in de verre omtrek. Saillant 
daarbij is dat de berijders veelal zelf helmen en luidsprekers op en over hun oren hebben, zodat zij zelf geen last 
hebben van de herrie  hebben, maar hun omgeving des te meer.   
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NEFOM: actiepunten voor geluid beperkend beleid  
De NEFOM ziet, mede op advies van het TNO, ruimte voor de politiek- beleidsmatige invulling van de volgende 5 
actiepunten:  
1. Invoering van een identieke geluidsnorm voor alle motorvoertuigen, inclusief motoren en andere voertuigen in 

de L-categorie, op basis van een landelijk geldend maximum van 70 dB(A) per uiterlijk 1 juli 2023.  
2. Een algeheel verbod op regelbare uitlaatsystemen, die in negatieve zin afwijkingen veroorzaken van de 

geluidsemissie volgens de typegoedkeuring. Dit in combinatie met een verplichte jaarlijkse APK, ook voor 
motoren en scooters.  

3. Vanuit het Rijk en/of provincies nu al de (wettelijke) mogelijkheid bieden aan gemeenten om in woon-en 
stiltegebieden binnen hun grondgebied de maximale geluidsnorm van 70 dB(A) in te voeren. 

4. Vanuit het Rijk en/of provincies, en vooruitlopend op definitieve wetgeving, nu al aan gemeenten de 
mogelijkheid bieden tot het invoeren op nader aan te wijzen wegen binnen hun grondgebied van inrijverboden 
voor motorvoertuigen die meer dan 70 dB(A) produceren.    

5. Het creëren van een wettelijk kader voor verbeterde en vereenvoudigde handhaving op de maximale 
geluidsnorm van 70 dB(A), onder meer door de inzet van moderne (IT-)technologie.  

 

Strategie 
Het is duidelijk dat bovenstaande doelstellingen niet alleen met nationale wetgeving kan worden opgelost, 
hoogstwaarschijnlijk zullen ook Europese normen en mogelijk wetten moeten worden aangescherpt. Dit vergt een 
lang adem en een meerjaren strategie. 
 
Wij vinden het belangrijk dat de geluidoverlast op korte termijn al word beperkt, ook zonder Europese wetgeving. 
Hiervoor denken wij aan handhavingsopties op gemeentelijk niveau:  “Slim handhaven van geluidoverlast door 
motorvoertuigen” 
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Slim	handhaven	van	geluidoverlast	door	mo-
torvoertuigen		
Inleiding: 
Binnen de categorie motorvoertuigen zijn bromfietsen, scooters en motorfietsen een belangrijke bron van 
geluidhinder. Quads, trikes, motorfietsen met zijspan en Enduro/crossmotoren die op de openbare weg mogen rijden 
behoren ook tot deze zogenaamde L-categorie voertuigen in de Europese regelgeving. 
De geluidniveaus zijn door het gebruikspatroon, hogere toegestane geluidnormen en (illegale) aanpassingen aan het 
voertuig onevenredig hoog in vergelijking met personenauto’s en vrachtverkeer.  
Waar bromfietsen vooral in stedelijke omgeving hinder veroorzaken, wordt door motorfietsen ook daarbuiten hinder 
veroorzaakt, onder andere langs tourroutes, in recreatiegebieden, bij kruispunten en rondom woonkernen waar 
wordt opgetrokken 
 

Oorzaken 
De relatief hoge geluidhinder heeft meerdere oorzaken.  
Brom- en snorfietsen: Deze voertuigen zijn in nieuwe (typekeurings-) conditie meestal niet erg lawaaiig. Met het 
opvoeren van de motor neemt de rijsnelheid, het aantal toerentallen en daarmee het geluidniveau toe en zijn ze 
potentieel een grote bron van hinder. Opvoersets zijn eenvoudig verkrijgbaar in de handel en op internet te 
bestellen. 
Motorfietsen en motorscooters: Hier geldt dat het geluidniveau reeds af fabriek al relatief hoog kan zijn in 
vergelijking met andere voertuigtypes, en onder rijomstandigheden afwijkend van de typekeurtest nog een stuk 
hoger kan uitpakken. Met name de grotere motoren en racemotoren kunnen bij hoge toerentallen geluidniveaus ver 
boven de typekeuringslimiet produceren. Dit hangt ook mede af van rijgedrag, voertuigstaat en aanpassingen zoals 
illegale uitlaat en soms zelfs kleppen in de uitlaat, die via bediening de werking van de uitlaatdemper naar wens 
teniet doen.  
Personenauto’s: De zogenaamde “sportieve” auto’s hebben vaak een sportstand, waarbij hogere geluidniveaus 
geproduceerd worden. Daarnaast geven modificaties aan uitlaatsystemen veel overlast. Een verschijnsel dat populair 
is bij met name de oudere auto’s. 

Slim Handhaven 
Door gemeenten wordt meer en meer onderkend dat de traditionele techniek van handhaven – statisch meten – 
waarbij door politiecontroles langs de openbare weg een zogenaamde ‘statische’ geluidsmeting wordt uitgevoerd, 
voor handhaving tekortschiet. Te duur, tijdrovend, gecompliceerd en weinig effectief.  
Mede op basis van TNO adviezen staan hieronder een aantal technieken beschreven die ‘slim handhaven’ mogelijk 
moeten maken.  
Wat blijft staan is dat handhaven alleen effectief is als het ondersteunend en versterkend werkt bij het invoeren van 
een lagere en eenduidige geluidsnorm en het aan banden leggen van uitlaatsystemen die geluidsoverlast 
veroorzaken. 

Opties voor Slim Handhaven 
De NEFOM denkt hierbij aan de volgende mogelijkheden. 

a) Gebruik Artikel 57 RVV. 
b) Inzet Wacht op Keuring (Wok) -melding 
c) Visuele controle door BOA of politie 
d) Inrijverboden voor motorfietsen gedurende de weekends 
e) Instellen Milieuzone 
f) Gezamenlijk handhaven door gemeenten 
g) Opzet Landelijk Meldpunt Geluidoverlast Motorvoertuigen 
h) Inzet Akoestische flitspaal en/of Handhavingsapps 
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A. Gebruik Artikel 57 RVV. 
Inzet Artikel 57 Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV). 
Artikel 57 RVV luidt: "Bestuurders van een motorvoertuig, bromfietsers en snorfietsers mogen met hun voertuig geen 
onnodig geluid veroorzaken." 
Deze duidelijkheid is eigenlijk te vinden in twee rechterlijke beslissingen: 
Uitspraak Hof Leeuwarden van 16 juni 2008 
Deze duidelijkheid is eigenlijk te vinden in twee rechterlijke beslissingen: 
Hoge Raad 22 mei 1973 
De advocaat-generaal heeft in zijn advies aan de Hoge Raad een duidelijk standpunt ingenomen en daarin gesteld dat 
van onnodig geluid sprake is, zodra het veroorzaakte geluid het normale, door auto's veroorzaakte geluid te boven 
gaat. De Hoge Raad heeft dit advies overgenomen in zijn arrest van 22 mei 1973. 
Hof Leeuwarden 16 juni 2008 
Het Hof oordeelde dat het oordeel van de agent voldoende was om met toepassing van artikel 57 RVV een boete op 
te leggen (in casu € 130).  
Het Hof besliste voorts dat voor de toepassing van art.57 RVV niet bepalend is, of iemand geluidoverlast heeft 
ondervonden of dat een bepaald geluidniveau wordt overschreden, terwijl evenmin een formele geluidsmeting 
daartoe vereist is. 

B. Inzet Wacht op Keuring (Wok) -melding 
Als de politie of douane bij controle op de weg constateert dat een voertuig technische gebreken heeft of te veel 
geluid produceert, dan kan een Wok-melding gedaan worden,  
De RDW registreert vervolgens in het RDW-kentekenregister een verbod voor het rijden over de openbare weg met 
het betreffende voertuig. 
De eigenaar ontvangt hierover een brief van de RDW. Is het verbod om technische redenen ingesteld, dan moet 
hij/zij het voertuig eerst herstellen en daarna laten keuren. Gaat het om een afwijking tussen de voertuiggegevens en 
de gegevens op het kentekenbewijs, dan moet de eigenaar de wijziging laten keuren 

C. Visuele controle door BOA of politie 
De politie controleert visueel of er gebruik gemaakt is van niet toegestane wijzigingen aan het voertuig, zoals;  

• regelbare uitlaatsystemen waaronder kleppen in de uitlaat;  
• verwijderde dB-killers; 
• andere mechanische of elektronische regelsystemen die sterke afwijking veroorzaken ten opzichte van de 

geluidemissie volgens de typekeuring. 
Ook kan worden gecontroleerd of de uitlaat voorzien is van een E-Keurmerk, inclusief de sticker die op het frame 
geplakt moet zijn. 
Op basis van de controle geeft de politie dan een waarschuwing, een WOK melding of een boete. De visuele controle 
is een door de rechter goedgekeurde handhavingsmethode. 

D. Inrijverboden voor motorfietsen gedurende de weekends 
Als minder sympathieke optie kan een inrijverbod voor motorfietsen worden aangevraagd. Hierdoor is de 
geluidsoverlast direct verdwenen. Verder is dit eenvoudig te handhaven middels een flitspaal. 
Het heeft niet onze voorkeur, maar soms is er geen ander mogelijkheid over 

E. Instellen Milieuzone 
Milieuzones zijn gebieden waar alleen ‘schone’ voertuigen mogen rijden. Er gelden toegangscriteria in dit gebied 
zodat oude en vervuilende voertuigen worden geweerd. Milieuzones verminderen ter plekke de luchtvervuiling en 
geluidsoverlast. 
Een milieuzone kan worden omschreven als een ruimtelijk begrensd gebied dat is gelegen in het binnenstedelijk 
gebied van een gemeente, waar om reden van leefbaarheid (in het bijzonder de milieuhinder met betrekking tot 
lucht en geluid) een selectief toelatingsbeleid voor voertuigen wordt gehanteerd in relatie tot de door die voertuigen 
veroorzaakte milieuhinder.  
Bestuursorganen zijn in beginsel vrij in de keuze voor het instellen van een milieuzone. De beslissing om een 
milieuzone in te stellen, is aangewezen in, maar wettelijk niet beperkt tot, gevallen waarin sprake is van een 
overschrijding van de luchtkwaliteitsnormen.  
Elke gemeente is vrij bij de keuze van de uit te sluiten categorieën voertuigen.  
De gemeente Amsterdam heeft per 1 januari 2018 een milieuzone ingesteld voor brom- en snorfietsen. Vooralsnog 
gaat het om een verbod voor tweetakt- en viertaktmotoren met een Datum Eerste Toelating (DET) van vóór 1 januari 



 

Pagina 5 van 5 
 

2011. Maar vanaf 2025 zal binnen de milieuzone een ‘uitstootvrij eis’ gaan gelden. Dat betekent in de praktijk dat 
alleen elektrische brommers de zone in kunnen.  
Volgens het Ontwerp Actieplan Geluid 2020 – 2023 van de gemeente Amsterdam veroorzaken motorfietsen 
eveneens overlast maar vallen onder de verkeerswetgeving. Aangegeven wordt dat Amsterdam het initiatief zal 
nemen om TNO aanbevelingen tot de beperking van geluidsoverlast te bespreken met de andere G4-gemeenten en 
het ministerie van I&W. Hierbij zullen ook de brom- en snorfietsen aandacht krijgen. 

F. Gezamenlijk handhaven door gemeenten 
Binnen een gemeente is er beperkte beschikbaarheid van agent of BOA voor de handhaving op geluidsoverlast door 
motorvoertuigen. Als gemeenten gaan samenwerken, met aanvullende controle op wijkniveau kan meer 
gehandhaafd worden met een grotere pakkans. Doel is om de overlast terug te dringen. Het maakt de eigenaar 
bewust van het risico en er gaat een preventieve werking van uit.  
De methodiek is: 

1. Korte onaangekondigde  prikacties op diverse plaatsen en momenten. 
2. Prikacties afstemmen met andere gemeenten en regio’s, zodat de handhaaflast verdeeld wordt, en de 

pakkans vergroot. 
3. Controle op wijkniveau door politie en BOA’s op overlastgevers. 
4. Burgers vragen wat de beste handhaafmomenten zijn. 
5. Communiceren verscherpte handhaving en resultaten richting pers en motorverenigingen en lobby's. 

G. Opzet Landelijk Meldpunt Geluidoverlast Motorvoertuigen 
Burgers kunnen melding doen van overlast veroorzakende motorvoertuigen (Naam Melder, Postcode, Kentekennr. 
Motorvoertuig, overlast locatie) 
Justitie kan (bij meerdere meldingen) een Wacht op Keuring (Wok) –melding doen 
De eigenaar van het voertuig moet het voertuig ter keuring aanbieden aan de RDW 

H1. Akoestische flitspaal  
De akoestische flitspaal is een typisch voorbeeld van de inzet van  nieuwe IT-middelen die de taak van de politie 
aanmerkelijk moeten vereenvoudigen. De eerste modellen die op de markt zijn hebben de volgende functies:  
Functies: 

• Feedback over geluidsniveau. 
• Automatische WOK melding. 
• Automatische flits boete 

H2. Handhavingsapps  
Er zijn verscheidene apps in de markt die op eenvoudige wijze geluidsniveaus kunnen meten. Het gebruiksgemak 
biedt een enorme verbetering ten opzichte van de traditionele statische meting en geeft hetzelfde resultaat.  
Een wettelijk kader voor het gebruik van handhavingsapps door de politie is een stap vooruit in handhaving. 

Nota Bene 
Het gebruik van akoestische flitspalen en geluidsapps voor overtredingen is op dit moment nog niet mogelijk, omdat 
deze technische middelen nog niet gecertificeerd zijn. 
TNO wil deze middelen graag verder verfijnen en ontwikkelen op basis van een testprotocol én het ministerie van 
Justitie (in overleg met het OM) staat open voor deze technische hulpmiddelen in het kader van handhaving, mits 
gecertificeerd. 


