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De Vlaamse 
stedenbouwkundige 
verordening 
toegankelijkheid

Naam (Inter)

Naam evenement – datum 

Over Inter

http://www.toegankelijkgebouw.be/LinkClick.aspx?fileticket=5A6C6F354671544D4E744D3D&tabid=329&stats=false
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Geschiedenis

• Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van een
gewestelijke stedenbouwkundige verordening betreffende
Toegankelijkheid

(05/06/2009, BS 02/09/2009, in voege vanaf 01/03/2010)

• Wijzigingen: 18/02/2011, BS 21/03/2011, in voege vanaf 31/03/2011 
en 21/09/2011

Stap 1 – valt de aanvraag onder de verordening
• Vergunningsplichtige werken

• stedenbouwkundige vergunning of melding

• Publiek toegankelijke functie in Vlaanderen
• alle gebouwen (of delen ervan) waar bezoekers (alle personen, excl. 

werknemers) binnen kunnen zoals openbare diensten, winkels, cultuur, 
restaurants en cafés, vervoersinfrastructuur, dienstverlening, …. 

• ook al is de toegang beperkt (onder begeleiding, badge …)
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Stap 2 – bepaal het toepassingsgebied

Bestemming of hoofdfunctie?

Een publiek toegankelijke
functie, niet art. 4 of 5

Toeristische 
verblijfsaccommodatie

• Meergezinswoningen,

• Groepswoningbouw, 

• Kamerwoningen,

• Studenten(gemeenschaps)-
huizen, 

• Gezondheids- en 
welzijnsinstellingen met 
kamers of wooneenheden, 

• Internaten

Art. 3* Art. 4 Art. 5

*Let op: eerst art. 4 en 5 uitsluiten, dan overgaan naar art. 3

Normen voor verschillende gebouwonderdelen zijn afhankelijk v/h 
toepassingsgebied !

Stap 3 – normen toepassen
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Art.4
Toeristische 
verblijven

Aantal accommodaties?

< 10 accommodaties > 10 accommodaties

Beperkt 
toepassingsgebied:

Verbruiksruimtes van 
meer dan 150 m² + 
bijhorend sanitair  + weg 
er naar toe

Uitgebreid toepassingsgebied:

Alle gemeenschappelijke delen, 
incl. toegangsdeuren tot elke 
accommodatie

4 % (minimum 1) van elke 
accommodatievorm aangepast
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Art.5
Wonen

Meergezinswoningen (art. 5)

Aantal Wooneenheden + niveaus met toegangsdeuren

≥ 6 wooneenheden 
EN toegangsdeuren 

over meer dan 2 
niveaus

° Alle gemeenschappelijke delen (ook verdiepingen, lift  e.d.)

° Publieke zijde v/d toegangsdeuren tot  elke wooneenheid

° Trap moet niet voldoen bij aanwezigheid toegankelijke lift

Opmerking gebouwen met verschillende aaneensluitende delen: voor die 
onderdelen v/h gebouw tot en met 2 niveaus dient enkel het gelijkvloers 
te voldoen.

Stap 2 – bepaal het toepassingsgebied
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Kamerwoningen, studentenhuizen * (art. 5)

Aantal WE/kamers + niveaus met toegangsdeuren

≥ 20 kamers & 
toegangsdeuren over 
meer dan 2 niveaus

° Alle gemeenschappelijke delen
° (*Publieke zijde) v/d toegangsdeuren tot

elke  kamer

* Bij verschillende aaneensluitende gebouwen: voor die onderdelen v/h gebouw 
met  toegangsdeuren tot 2 of minder dan 2 niveaus dient enkel het gelijkvloers te
voldoen

Stap 2 – bepaal het toepassingsgebied

Gezondheid- en welzijnsinstellingen, internaten en 

strafinrichtingen (art. 5)

Aantal WE/kamers + niveaus met toegangsdeuren

≥ 20 kamers & 
toegangsdeuren over 
meer dan 2 niveaus

° Alle gemeenschappelijke delen
° Toegangsdeuren tot elke  kamer

* Bij verschillende aaneensluitende gebouwen: voor die onderdelen van het 
gebouw met   toegangsdeuren tot 2 of minder dan 2 niveaus dient enkel het 
gelijkvloers te voldoen

Stap 2 – bepaal het toepassingsgebied
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Art.3
Alle andere
gebouwen, met 
uitzondering van 
deze die vallen
onder de artikels
4 of 5

• Overheidsgebouwen,
• Kantoren,
• Parkeervoorzieningen,
• Openbare toiletten,
• Stations, halteplaatsen

openbaar vervoer
• Horeca, 
• Vrije beroepen,…

Publieke 
oppervlakte

Draagkracht toepassingsgebied

< 150m² B

e

p

e

r

k

t

• Toegangspad

• Toegangsdeur

150m² ≤ x ≤ 400m²

• De gelijkvloerse publiek 
toegankelijke delen

• De niet-gelijkvloerse publiek 
toegankelijke delen, tenzij een 
vertrek op een andere locatie 
eenzelfde functie vervult en voldoet

> 400m² • Alle publiek toegankelijke delen

Let op: 
bij verbouwing/uitbreiding
oppervlakte tellen van 
bestaande en 
verbouwing/uitbreiding
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Publieke 
oppervlakte

Draagkracht toepassingsgebied

< 150m² B

e

p

e

r

k

t

• Toegangspad

• Toegangsdeur

150m² ≤ x ≤ 400m²

• De gelijkvloerse publiek 
toegankelijke delen

• De niet-gelijkvloerse publiek 
toegankelijke delen, tenzij een 
vertrek op een andere locatie 
eenzelfde functie vervult en voldoet

> 400m² • Alle publiek toegankelijke delen

Verplicht 
advies
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publiek toegankelijke gebouwen

Verplicht advies – art.34?

gebruik / uitbating /opdracht   

overheid + afwijken van de 
verplichtingen van het besluit

na de werken een publiek 
toegankelijke opp. ≥7500 

m²

OF

Wanneer verplicht advies?

Inbedding 
toegankelijkheid 
in de Vlaamse 
Codex 
Ruimtelijke 
Ordening
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Artikel 2.3.1

De verordening bevat de nodige stedenbouwkundige voorschriften om 
te zorgen voor de toegang voor personen met een functiebeperking tot
al dan niet bebouwde onroerende goederen of delen ervan
toegankelijk voor het publiek.

Artikel 4.3.7

De stedenbouwkundige vergunning wordt niet verleend wanneer niet 
voldaan is aan de gestelde regelen betreffende toegang voor personen
met een functiebeperking
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Artikel 4.3.3

Indien uit het verplicht in te winnen advies blijkt dat het aangevraagde
strijdig is met de direct werkende normen, wordt de vergunning
geweigerd of worden er voorwaarden opgelegd.

Artikel 4.3.4

Een vergunning kan worden geweigerd indien uit een verplicht in te 
winnen advies blijkt dat het aangevraagde onwenselijk is in het licht
van doelstellingen of zorgplichten binnen andere beleidsvelden dan de 
ruimtelijke ordening.
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Artikel 4.3.1 §2 1°

De overeenstemming met een goede ruimtelijke ordening wordt
beoordeeld met inachtneming van de volgende beginselen: het 
aangevraagde wordt beoordeeld aan de hand van aandachtspunten en 
criteria die betrekking hebben op gebruiksgenot en veiligheid in het 
algemeen.

Taak van 
gemeente / stad
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Nazicht dossiersamenstelling

• Nota toegankelijkheid bijgevoegd?

Optie A  Checklist   digitaal via www.toegankelijkgebouw.be

Opgelet  checklist < > conform dossier

Nazicht dossiersamenstelling

Of 
Optie B  Onderdeel van de beschrijvende nota

Decreet van 28 mei 2004  - dossiersamenstelling - art. 16, 2°, c :

De vergunningsaanvrager is verplicht een beschrijvende nota toegankelijkheid toe te voegen bij 
de dossiersamenstelling. Een beschrijving inzake integrale toegankelijkheid is, in navolging van de 
aanstiplijst met betrekking tot de dossiersamenstelling (Besluit van 18 mei  2004 waarin art. 16, 
2°, c) , verplicht toe te voegen aan de bouwaanvraag.

http://www.toegankelijkgebouw.be/
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Nazicht dossiersamenstelling

Indien geen van beide aanwezig:
het dossier is onvolledig

Nazicht conformiteit met wetgeving

• Nazicht checklist of nota toegankelijkheid

• Nazicht toepassingsgebied en toepassing
normen

http://albertsonnevelt.nl/hoge-werkdruk/
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Ondersteuning 
door Inter

• Niet enkel voor « verplichte » adviezen

• Elk dossier kan doorgestuurd worden

• Begeleiding bij:
• Nazicht aanvraagdossier inzake toegankelijkheid

• Ondersteuning van onderzoek van het vergunningsdossier: 
moeilijke dossiers, onduidelijkheden…

• Advies om na te gaan of een gemotiveerd verzoek voor een 
afwijking terecht is (Art. 33)

Ondersteuning controle ‘bouwaanvraag’

http://allesvoordeaannemer.nl/index.php/eerste-hulp.html
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Ondersteuning controle ‘bouwaanvraag’

• Nodige documenten:

• Nota toegankelijkheid

• Plannen vergunningsaanvraag of melding

• Contactgegevens bouwheer of gemeenten/ stad

• Eénvormig tarief

• Termijn: max. na 30 dagen > uitspraak advies

Ondersteuning controle ‘bouwaanvraag’

Eenvormig tarief:

• Op basis van grootteorde project

• 105 €, 175 €, 280 € (resp. klein – middelgroot en groot dossier)

• Grotere complexiteit: 71,00 € excl. BTW , in regie
• Dossier niet van toepassing: administratieve kost 30 euro

• Tweede nazicht bij negatief advies: in regie

Wie betaalt:
• Of vergunningverlenende overheid

• Of vergunningsaanvrager (bouwheer of architect) 
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Ondersteuning controle ‘bouwaanvraag’

Wat levert Inter af

• Uniform document voor Vlaanderen

• Document met verschillende delen:
• Administratieve gegevens

• Besluit advies

• Aftoetsing dossier: nota, per artikel

• Bijkomende informatie

Aan wie gericht:
• Naar de aanvrager

• Op vraag: kopie naar andere partijen

Ondersteuning controle ‘bouwaanvraag’

Mogelijke besluiten:

Gunstig: Project voldoet aan de verordening Toegankelijkheid.

Voorwaardelijk gunstig: 

• Project voldoet op dit moment niet of de maatvoering  op plan is onduidelijk. 

• Er worden voorwaarden opgelegd, het ontwerp moet hierbij niet structureel 
wijzigen om een gunstige conclusie te bekomen.

Ongunstig: 

• Project voldoet niet aan eisen van de verordening Toegankelijkheid.

• De plannen kunnen niet gewijzigd worden zonder structurele aanpassingen 
(= ontwerp moet wijzigen).
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Besluit Vlaamse Regering tot aanwijzing van de 
instanties die over een vergunningsaanvraag
advies verlenen van 24/08/2009:

Inter, is NIET opgenomen als adviesinstantie

 Advies kan verder gaan dan de verordening oplegt.

 Bij het niet volgen van een toegankelijkheidsadvies wordt dit als

ONZORGVULDIG beschouwd.

Als PROCESBEKWAME vereniging kan Inter beroep aantekenen.

• Bij voorkeur voorafgaand aan indienen bouwaanvraag
• Bij veplicht advies als vervollediging van een lopend dossier om het 

dossier vergunbaar te maken (beperkte planwijzigingen)

Wanneer een advies
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Vragen?


