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Juridisch kader
De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:
Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 3.

De beslissing wordt genomen op grond van:
Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Motivering
Soms beslist de Stad Gent dat een bestaande straatnaam en als gevolg daarvan een aantal 
huisnummers dienen te wijzigen. Dit kan zijn in functie van de openbare veiligheid, bij een 
integrale heraanleg van een omgeving, uit historisch belang enz. Ten gevolge deze beslissing van 
de Stad dringen zich dus een aantal aanpassingen van adressen op. Deze adreswijzigingen 
brengen noodzakelijkerwijs ook administratieve taken met zich mee dewelke leiden tot een 



zekere last in hoofde van de burgers en rechtspersonen dewelke gedomicilieerd dan wel een 
vestigingseenheid hebben op het betrokken adres.
De betrokken burgers dienen hun domicilie te laten aanpassen op hun e-ID, eventueel 
briefpapier, visitekaartjes en ander drukwerk aan te passen en dienen deze wijziging verder te 
communiceren, opdat iedereen die dit moet weten op de hoogte wordt gesteld van de wijziging.
Voor rechtspersonen heeft deze wijziging een grotere impact gezien zij niet alleen alle klanten 
op de hoogte moeten brengen maar ook een aantal extra verplichte administratieve 
formaliteiten in orde dienen te brengen zoals bijvoorbeeld de wijziging van het adres in de 
Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) of andere afgeleide kosten hebben zoals aanpassen 
drukwerk en website, publiciteitsaffiches ...
Het spreekt voor zich dat dergelijke administratieve lasten een zekere kost met zich 
meebrengen. De Stad Gent wenst derhalve een eenmalige forfaitaire vergoeding toe te kennen 
aan alle gezinnen en rechtspersonen dewelke worden geconfronteerd met een ambtshalve 
adreswijziging waarbij ofwel de straatnaam wordt gewijzigd, dan wel een huisnummer wordt 
gewijzigd ten gevolge van een aanpalende ambtshalve straatnaamwijziging of een vaststelling 
van een nieuwe straatnaam.
Er wordt voorgesteld aan de gemeenteraad om het ‘Reglement over de kostenvergoeding naar 
aanleiding van een ambtshalve adreswijziging ten gevolge van een straatnaamwijziging’ goed te 
keuren.
Rekening houdende met het feit dat er sinds begin dit jaar een aantal belangrijke ambtshalve 
adreswijzigingen zijn doorgevoerd dewelke een significante impact en welbepaalde 
administratieve lasten met zich meebrachten voor de betrokken gezinnen en rechtspersonen, is 
het aangewezen om dit reglement reeds in werking te laten treden op 1 januari 2021. Op deze 
manier voorzien we dat ook deze burgers en rechtspersonen, die recent werden geconfronteerd 
met een ambtshalve adreswijziging, recht hebben op een vergoeding in het kader van dit 
reglement.
De Dienst Burgerzaken en de Dienst Economie zijn belast met de controle van/het toezicht op 
de uitvoering van dit reglement.

Bijgevoegde bijlage(n):

 Reglement over de kostenvergoeding naar aanleiding van een ambtshalve 
adreswijziging ten gevolge van een straatnaamwijziging (deel van de beslissing)

 Reglement over de kostenvergoeding naar aanleiding van een ambtshalve 
adreswijziging ten gevolge van een straatnaamwijziging

Beslissing
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen  
Beslist het volgende: 

 Met unanimiteit

Artikel 1:



Keurt goed het ‘Reglement over de kostenvergoeding naar aanleiding van een ambtshalve 
adreswijziging ten gevolge van een straatnaamwijziging’, zoals gevoegd in bijlage, met 
inwerkingtreding op 1 januari 2021.



 

 

 

 

Goedgekeurd in de gemeenteraad van 

Bekendgemaakt op  

Inhoudstafel 

Reglement 

 Doel  

Het reglement voorziet in de mogelijkheid om een éénmalige forfaitaire kostenvergoeding aan te 
vragen voor een ambtshalve adreswijziging waarbij de (bestaande) straatnaam wordt gewijzigd of 
waarbij de huisnummering dient aangepast te worden ten gevolge van een doorgevoerde 
(aanpalende) straatnaamwijziging of vaststelling van een nieuwe straatnaam. 

 Definities  

In dit reglement hebben de onderstaande termen de ernaast vermelde betekenis: 

• Eénmanszaak: iedere natuurlijke persoon die zelfstandig een beroepsactiviteit uitoefent. 

• Vennootschap: iedere rechtspersoon die een economische activiteit nastreeft.  

• Economische activiteit: iedere industriële, ambachtelijke, handels-, diensten-, landbouw-, 

tuinbouw-, opslag- of administratieve activiteit. 

• Referentiepersoon: het gezinslid dat gewoonlijk met de administratie in contact staat voor de 

aangelegenheden die het gezin betreffen. 

 Doelgroep en toepassingsgebied  

 Voor deze forfaitaire tussenkomst komen volgende doelgroepen in aanmerking: 
categorie 1: referentiepersonen;  

categorie 2: éénmanszaken of stichtingen;  

categorie 3: vennootschappen of verenigingen. 
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Voor categorie 2 en 3 komen enkel actieve ondernemingen in aanmerking dewelke ingeschreven zijn 
in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en met een actieve vestigingseenheid op de 
desbetreffende locatie. 
 

 De volgende entiteiten komen niet in aanmerking voor de tussenkomst: 
 

a. éénmanszaken in bijberoep; 

b. feitelijke verenigingen; 

c. automatenshops, gok- en speelzalen en seksdiensten; 

d. publiekrechtelijke rechtspersonen; 

e. verenigingen van mede-eigenaars. 
 

 De forfaitaire kostenvergoeding kan éénmalig aangevraagd worden naar aanleiding van: 

een ambtshalve adreswijziging waarbij de (bestaande) straatnaam wordt gewijzigd of waarbij 
de huisnummering dient aangepast te worden ten gevolge van een doorgevoerde 
(aanpalende) straatnaamwijziging nl. een wijziging van een bestaande straatnaam door een 
nieuwe straatnaam of een vaststelling van een nieuwe straatnaam waarbij de nieuwe naam 
wordt vastgelegd door de gemeenteraad in het kader van het Decreet van 28 januari 1977 tot 
bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen. 

 

 Voorwaarden 

De Stad Gent verleent de kostenvergoeding onder de volgende voorwaarden: 

a. De aanvrager is een referentiepersoon die ingeschreven is op het adres of een éénmanszaak, 
stichting, vereniging of vennootschap met vestigingseenheid op een adres, betrokken in een 
ambtshalve adreswijziging waarvan de (bestaande) straatnaam wordt gewijzigd of waarbij de 
huisnummering wordt gewijzigd ten gevolge van een doorgevoerde (aanpalende) 
straatnaamwijziging of een vaststelling van een nieuwe straatnaam. 

b. Een aanvrager komt slechts in aanmerking voor 1 toelage per categorie per adres. 

c. Een aanvraag voor een vergoeding of de toekenning van een geschenkbon dient te gebeuren 
uiterlijk binnen een termijn van 6 maanden in het geval van een referentiepersoon of een 
termijn van 3 maanden in het geval van een éénmanszaak, stichting, vereniging of 
vennootschap na de datum van het in voege gaan van de adreswijziging. 

De in het eerste lid vermelde termijnen kunnen uitzonderlijk verlengd worden indien blijkt dat 
de aanvrager niet officieel per brief op de hoogte werd gebracht van de datum van het in 
voege gaan van de adreswijziging. 

Indien de datum van het in voege gaan van de adreswijziging plaatsvindt voor de datum van 
goedkeuring van dit reglement door de gemeenteraad, dan beginnen de in het eerste lid 
vermelde termijnen te lopen vanaf de datum van goedkeuring van dit reglement door de 
gemeenteraad. 
 

 

 



 Forfaitaire kostenvergoeding  

§1. Het bedrag van de forfaitaire kostenvergoeding varieert naargelang de doelgroep en bedraagt 

respectievelijk: 

1) Categorie 1 – referentiepersonen: (een geschenkbon ter waarde van) 50 euro. 
2) Categorie 2 – éénmanszaken of stichtingen: 250 euro. 
3) Categorie 3 – vennootschappen of verenigingen: 1.000 euro. 

 

 Procedure 

 Categorie 1: referentiepersonen 
 
Het college van burgemeester en schepenen beslist op basis van een advies van de Dienst 

Burgerzaken tot de al dan niet principiële toekenning van de geschenkbonnen aan de 

referentiepersonen die hiervoor in aanmerking komen. 

De toekenning van de geschenkbon ter waarde van 50 euro gebeurt op het moment dat de 

referentiepersoon zich aanmeldt aan het loket Burgerzaken voor de aanpassing van de domicilie in 

overeenstemming met de bepalingen zoals vastgelegd in dit reglement. 

 

 Categorie 2 en 3: eenmanszaken, stichtingen, vennootschappen en verenigingen 

a. Aanvraag 
a. De aanvraag voor een forfaitaire kostenvergoeding gebeurt aan de hand van het daartoe 

bestemde aanvraagformulier, te vinden op de website van de Stad Gent. 

b. Na indiening en goede ontvangst van de aanvraag krijgt de aanvrager een schriftelijke 

ontvangstmelding  binnen 10 werkdagen na de ontvangst.  

 

b. Beoordeling 
a. Elk ingediend dossier wordt geëvalueerd op ontvankelijkheid en volledigheid door de Dienst 

Economie. Enkel ontvankelijke en volledige aanvragen komen in aanmerking. Het dossier is 

ontvankelijk en komt voor een vergoeding in aanmerking indien het voldoet aan voorwaarden 

uit artikel 3 en artikel 4. 

b. Deze beoordeling vindt plaats uiterlijk binnen de maand volgend op de uiterlijke indiendatum. 

c. Deze termijnen zijn enkel richtdata. 

 

c. Beslissing 
a. Het college van burgemeester en schepenen neemt ten laatste binnen de zes weken na de 

uiterlijke indiendatum een beslissing tot het al dan niet toekennen van een forfaitaire 

kostenvergoeding. 

b. De beslissing van het college van burgemeester en schepenen wordt binnen de 10 werkdagen 

na goedkeuring schriftelijk bekend gemaakt aan de aanvragers. 

c. Deze termijnen zijn enkel richtdata. 

 



d. Uitbetaling 
a. De uitbetaling van de forfaitaire kostenvergoeding gebeurt door overschrijving op de post- of 

bankrekening van de aanvrager. 
 

b. De forfaitaire kostenvergoeding wordt in één keer uitbetaald binnen de vier weken na 
goedkeuring ervan door het college van burgemeester en schepenen. 
 

c. De aanvrager verbindt zich ertoe de Stad Gent onverwijld schriftelijk op de hoogte te 
brengen van iedere wijziging van diens post- of bankrekeningnummer. 

 Sancties (en strafbepalingen)  

§1. In geval van fraude of valse verklaringen in hoofde van de aanvrager, kan de Stad Gent beslissen 

      om de forfaitaire kostenvergoeding terug te vorderen. 

 Inwerkingtreding (en duurtijd)  

Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2021.  

 

 

(einde reglement) 
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