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Een 
tuinkantoor
Van droom naar 
werkelijkheid
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• ‘Mijn bureau’ anno 2021
• Is een tuinkantoor iets 

voor mij? 

• Technische aspecten?
• Vergunning of niet?
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‘Mijn bureau’
Pre-COVID

• Apart bureau is voor 
zelfstandigen en vrije 
beroepers

• Een polyvalente 
ruimte in de woning
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‘Mijn bureau’
Anno 2021
• Fysiek en akoestisch 

afgesloten
• Op een andere 

verdieping, in de tuin, 
etc.
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‘Mijn bureau’
Anno 2021
• Bestaande ruimte in de 

woning 
• Verbouwing/uitbreiding
> Vaak ingrijpend
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‘Mijn bureau’
Anno 2021
• Aparte, ingerichte en 

praktische werkruimte 
> Vaak minder ingrijpend
> Huren (via werkgever?)
> Op maat van jouw 
activiteit
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Is een 
tuinkantoor 
iets voor mij?
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Wat heb ik nodig?
• Hoe groot moet mijn ruimte zijn?
• Hoeveel personen?
• Tijdelijk of permanent?
• Hoeveel privacy heb ik nodig (bv. 

telefoneren)?
• Nood aan duidelijke afscheiding met privé?
• Welke stijl en sfeer? 
• Hoeveel wil ik spenderen? Tegemoetkoming 

werkgever?
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Vergunning 
of niet?
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Een doolhof van 
regels

• Bijgebouw/tuinhuis: geen vergunning tot 
40m2

• Tuinkantoor: andere functie dan 
bergruimte/garage

> Doe eerst navraag bij je gemeente

<> Vergunde eengezinswoning: 100m2 functies 
complementair aan het wonen

J Eenduidige Vlaamse wetgeving is in de maak

• Andere regels voor tuinkantoor dan voor 
bijgebouw/tuinhuis
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Wat kan je 
gemeente zeggen?
J Ofwel oordeel op basis van constructie
L Ofwel oordeel op basis van functie
J Ofwel reeds opgenomen in verordening of 
voorwaarden voor mobiele, tijdelijke of 
permanente units in de tuin
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Vergunning of 
niet?
• De meest courante regelgeving die gemeenten 

hanteren is de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening (VCRO)

> Oppervlakte max. 40m2 (incl. bestaande 
bijgebouwen)

• Vrijstelling voor bijgebouwen in zij- en 
achtertuin onder voorwaarden:

> Nokhoogte of kroonlijst max. 3,5m
> Binnen 30m van vergunde eengezinswoning
> min. 1m van perceelsgrenzen achteraan
> min. 3m van perceelsgrenzen opzij
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Technische 
aspecten
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Technische 
aspecten
• Locatie:

• Toegankeijk voor kraan?
• Of units aaneenschakelen?
• Of ter plaatse bouwen?

• Elektriciteit/internet: datakabel, waar 
aansluiten? 

• Sanitair: aansluiting via riolering, vorstvrije 
aanvoer leidingwater? 

• Fundering: betonplaat of schroefpalen? 
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3 take-aways
• Bepaal voor jezelf je behoefte. Wat werkt vandaag 

wel voor jou en wat niet? En als iets niet werkt, 
waaraan ligt dat? 

• Informeer bij je gemeente. Welke criteria hanteert 
men bij ruimtelijke ordening voor een tuinkantoor? 
Werken ze volgens de VCRO of hebben ze al een 
eigen verordening?

• Vergeet de technische aspecten niet. 



16

www.brensj.be
leen.beke@brensj.be 

www.A3M.be
koen.lembrechts@a3m.be


