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INFORMATIE
• www.stad.gent/stedenbouw 

U kunt er ook de aanvraagformulieren en aanstiplijsten  
downloaden.

• www.ruimtelijkeordening.be. Op deze website van de Vlaamse 
overheid staan nuttige links naar aanverwante regelgeving.

STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING VERSUS 
MELDINGSPLICHT

Als u gaat (ver)bouwen, moet u met heel wat aspecten rekening 
houden. Eén daarvan is de administratieve kant van (ver)bouwen. 
Deze folder illustreert met een eenvoudig stappenplan hoe u de 
administratie rond (ver)bouwen best aanpakt.

Sedert 1 december 2010 bestaat voor bepaalde werken de mel-
dingsplicht. Bij meldingsplicht kunnen de werken sneller aanvatten.

Twijfelt u of u voor de werken die u wil uitvoeren een stedenbouw-
kundige vergunning nodig heeft, of dat een melding voldoende 
is? Informeer u dan eerst bij het Loket Stedenbouw en Openbaar 
Domein van de Stad Gent en kijk op www.ruimtelijkeordening.be.

 Deze folder bespreekt de procedure bij het (ver)bouwen met 
een melding. Voor stedenbouwkundige vergunningen bestaat 
een aparte folder, die u kunt verkrijgen bij het Loket Stedenbouw 
en Openbaar Domein. 

Ik wens u alvast veel succes met uw verbouwproject!

Tom Balthazar
Schepen van Stadsontwikkeling, Wonen en Openbaar groen
Januari 2016



8. U HANGT DE BESLISSING UIT (AANPLAKKING)

Als het college akte genomen heeft van uw melding, dan moet u 
de mededeling van de melding uithangen (‘aanplakken’):

• U moet de mededeling uithangen aan de straatkant van het 
bouwterrein, op een goed zichtbare plaats

• U moet de gemeente op de hoogte brengen dat u deze 
mededeling heeft uitgehangen. De praktische informatie 
daarover vindt u bij uw meldingsakte.

• De aanplakking moet 30 dagen blijven hangen.
• Een ambtenaar controleert de aanplakking. 

 Iedereen kan tijdens deze periode tegen uw meldingsakte 
een beroep aantekenen bij de Raad voor Vergunningsbetwistin-
gen.

9. MEER INFORMATIE EN CONTACTGEGEVENS

LOKET STEDENBOUW EN OPENBAAR DOMEIN

U kunt iedere werkdag van 8u tot 13u terecht bij de Loketmedewerkers. 
Op woensdag ook van 14u tot 18u.
Opgelet: vanaf april 2016 gewijzigde openingsuren. Meer info op www.stad.gent

Administratief Centrum Zuid
Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent ● 09 266 79 50 ● loketsod@stad.gent

DIENST STEDENBOUW EN RUIMTELIJKE PLANNING
Enkel op afspraak.
Administratief Centrum Zuid, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent  
(4de verdieping, lokaal 416  ● 09 266 78 90 ● 
stedenbouwkundigevergunningen@stad.gent

1. U INFORMEERT BIJ HET LOKET

Voor u aan een belangrijk project zoals bouwen of verbouwen 
begint, informeert u zich beter eerst goed. In Gent kunt u dat bij 
het Loket Stedenbouw en Openbaar Domein.

Daar krijgt u meteen een antwoord op de volgende vragen: 
• Wat is de bestemming van het perceel waarop u wilt  

(ver)bouwen: wonen, economie, landbouw…?
• Heeft u een stedenbouwkundige vergunning nodig voor de 

werken die u wil uitvoeren, moet u een melding doen, of zijn 
de werken vrijgesteld? 

• Moet u een architect aanspreken voor de geplande werken? 
• Hoe moet u uw dossier samenstellen en welke formulieren 

heeft u nodig?
• In hoeveel exemplaren moet u het dossier indienen?
• Welke regelgeving is voor u van belang? Aan welke voor-

schriften moet u voldoen :
• volgens het Algemeen Bouwreglement of andere 

verordeningen;
• bij een eventuele verkaveling;
• volgens het Gewestplan, een Bijzonder Plan van Aanleg 

(BPA) of een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP)…

2. U MAAKT EEN PLAN

• Indien u met een architect moet werken, dan contacteert u 
een architect die voor u de plannen tekent. 

• Wanneer geen architect nodig is, mag u zelf (of iemand 
anders) de plannen tekenen.



3. U KUNT UW PROJECT VOORAF BESPREKEN

Heeft u een concreet bouwproject en wenst u vooraf na te 
gaan of een melding voldoet voor uw ontwerp? Vraag dan een 
voorbespreking aan. Een voorbespreking verhoogt immers de 
kans op een vlotte procedure. 

Voor een voorbespreking maakt u een afspraak met de Dienst 
Stedenbouw en Ruimtelijke Planning. U kunt er binnen de 14 dagen 
terecht voor een gesprek.

4. U STELT UW DOSSIER SAMEN

Zoals bij het aanvragen van een stedenbouwkundige vergunning, 
moet u ook bij meldingsplichtige handelingen een dossier indienen 
(met of zonder architect).

Bij uw bezoek aan het Loket kreeg u een aanstiplijst bij de aan-
vraagformulieren. Het is een handig hulpmiddel bij het samen-
stellen van uw dossier: de lijst bevat alle documenten die u nodig 
hebt voor een volledig dossier.

5. U DIENT UW DOSSIER IN

U kunt uw dossier op twee manieren indienen:

U stuurt het dossier aangetekend op naar het College van 
burgemeester en schepenen, Botermarkt 1, 9000 Gent. De 
postdatum is dan de meldingsdatum.

OF
U overhandigt het dossier in het Loket Stedenbouw en 
Openbaar Domein. De loketmedewerker controleert eerst 
uw dossier en geeft u onmiddellijk een ontvangstbewijs. De 
datum ervan geldt dan als meldingsdatum.

 U moet uw dossier in slechts één exemplaar indienen.

6. ONDERZOEK VAN UW DOSSIER EN AKTENAME 
DOOR HET COLLEGE

Een ambtenaar zal uw dossier onderzoeken en doorsturen naar 
het college van burgemeester en schepenen (het ‘college’). 

 Het college gaat na of de gemelde handelingen meldingsplich-
tig zijn of niet verboden. Het college kan in de meldingsakte voor-
waarden opleggen.

7. WANNEER MAG U MET DE WERKEN BEGINNEN?

Als het dossier in orde is, zal u, binnen de 30 dagen na de 
meldingsdatum, via een aangetekend schrijven op de hoogte 
gebracht worden van de collegebeslissing. De dag nadien mag 
u starten met de werken.

 Het is mogelijk dat u een melding doet van werken waarvoor 
eigenlijk een stedenbouwkundige vergunning nodig is. In dat 
geval zal het stadsbestuur u op de hoogte brengen met een 
brief, en mag u de werken niet uitvoeren.




