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1. Respondenten
Op basis van de laatste gegevens van de Orde van architecten (27/08/2018) zijn er in Vlaanderen 7525
architect-natuurlijke personen en 832 stagiairs actief. 154 ontwerpers beantwoorden de
onlinebevraging.
Het aantal omgevingsambtenaren is niet bekend in Vlaanderen. 137 beantwoorden de
onlinebevraging.
Ambtenaren: 137 antwoorden

Ontwerpers: 154 antwoorden

91 omgevingsambtenaren

136 architecten

29 ambtenaren op de dienst omgeving

4 interieurarchitecten

5 toegankelijkheidsambtenaren

1 ingenieur

12 andere

4 bouwkundig tekenaars
9 andere

Binnen welke overheid werk je als
omgevingsambtenaar?

Ik ben actief als…

Ik ben actief als:

6 Vlaamse ambtenaren
2 provinciale ambtenaren

100,00% 88,31%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
2,60% 0,65% 2,60% 5,84%
10,00%
0,00%

129 gemeentelijke ambtenaren

Andere:
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Stedenbouwkundige, ontwerper openbaar
domein
ervaringsdeskundige
fabrikant en plaatser van
blindengeleidesignalisatie
Particulier
Landschapsarchitect
Dienstenkantoor voor architecten- en
studiebureaus
stedenbouw
publieke bouwheer
landschapsarchitect

2. Hoe zit het met de kennis en de toepassing van de verordening in de sector
(algemeen)?
Is de toegankelijkheidsregelgeving bekend?
Het merendeel van de respondenten (123 ambtenaren en 151 ontwerpers) heeft weet van de
toegankelijkheidsregelgeving.
Ambtenaren wijzen bouwheren toch heel vaak op het feit dat de regelgeving bestaat.
39% van de ambtenaren zegt dat ze meer dan 20 keer per jaar in aanraking komt met dossiers waar de
verordening van toepassing is. Terwijl uit punt 3.2 blijkt dat de kennis van de ambtenaren over de
regelgeving voor meer dan 61% van de respondenten matig tot slecht is. Dit geeft de verwachting dat
de beoordeling niet correct kan verlopen.
Heb je al gehoord van de regelgeving
toegankelijkheid? (Ambtenaren)




Heb je al gehoord van de regelgeving
toegankelijkheid? (Ontwerpers)




123 ja
7 neen
7 geen antwoord

151 ja
2 neen
1 geen antwoord

Heb je al gehoord van de
regelgeving toegankelijkheid?

Heb je al gehoord van de
regelgeving toegankelijkheid?

94,62%

100,00%

120,00%
80,00%

60,00%

60,00%

40,00%

40,00%

20,00%

20,00%

5,38%

0,00%

1,31%

0,00%
Ja

Nee

Ja

Hoeveel keer kwam je het afgelopen jaar in
aanraking met dossiers waarin de regelgeving
toegankelijkheid van toepassing is?
(Ambtenaren)
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

98,69%

100,00%

80,00%

Hoeveel keer kwam je het afgelopen jaar in
aanraking met dossiers waarin de regelgeving
toegankelijkheid van toepassing is?
(Ontwerpers)
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

38,76%
20,93%17,83%
12,40%
3,10%
0

0-4

>5

>10

6,98%
>20

Nee

Ik
weet
het
niet

40,79%
30,26%
19,74%
7,89%
0,66%
0,66%
0

5

0-4

>5

>10

>20

Ik
weet
het
niet

Wijs jij bouwheren bij contacten, voor de
effectieve aanvraag van de vergunning op het
bestaan van de toegankelijkheidsverordening?
50,00%

39,05%

40,00%
30,00%

25,71%

25,71%

20,00%
3,81% 5,71%

10,00%
0,00%
Heel
vaak

Vaak

Soms Zelden Nooit
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Hoe complex is de toepassing van de toegankelijkheidsverordening op
dossierniveau?
Over de kennis van de regelgeving zeggen ze het volgende:



Ambtenaren: +/-60% matig tot slecht en +/- 40% goed tot uitstekend
Ontwerpers: +/- 77% goed tot uitstekend, 21% matig.

Hoe beoordeel je je kennis van de regelgeving
toegankelijkheid?
45,00%
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%

Hoe beoordeel je je kennis van de regelgeving
toegankelijkheid?

41,09%

64,71%

70,00%
60,00%

34,11%

50,00%

40,00%
16,28%

30,00%
20,00%

4,65%

3,88%

21,57%

13,07%

10,00%

0,00% 0,65%

0,00%

Bijna 30% van de ambtenaren geeft aan dat ze het moeilijk tot erg moeilijk vinden om de regelgeving
toe te passen in concreet dossier (+ 37% neutraal), +/-34% heeft aan dat het makkelijk tot zeer
makkelijk is.
Bij ontwerpers geeft 46% aan dat het makkelijk is. Echter uit de vrije invoervelden zie je veel
opmerkingen verschijnen die dit in twijfel trekken. Ook in 5.1.4 zie je heel wat opmerkingen over
onduidelijkheden die ze ondervinden. Deze geven ook aan dat de kennis ontbreekt.
Bepalen of de regelgeving toegankelijkheid van
Bepalen of de regelgeving toegankelijkheid van
toepassing is op een concreet dossier, is voor mij toepassing is op een concreet dossier, is voor
…?
mij …?
37,50%

40,00%
26,67%

30,00%

50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

24,17%

20,00%
10,00%

7,50%

4,17%

0,00%
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46,32%
30,88%
8,82%

11,76%
2,21%

Elkaars kennis over toegankelijkheid inschatten
Beide partijen schatten elkaars kennis niet zo best in.



Ambtenaren over ontwerpers: slechts 12% goede kennis, 50% matig, rest niet goed tot slecht
Ontwerpers over ambtenaren: 19% goede kennis, 30% matig, rest niet goed tot slecht

Hoe beoordeel je de kennis van ontwerpers op
vlak van toegankelijkheid?
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

Hoe beoordeel je de kennis van gemeentelijke
omgevingsambtenaren over toegankelijkheid?
40,00%

50,00%

30,00%
22,64%
9,43% 5,66%

12,26%
0,00%

20,00%
10,00%

30,48%
19,05%

19,05%
18,10%
12,38%

0,95%

0,00%

Gaan aanvragers verder dan de regelgeving?
Zelden gaan aanvragers verder dan de eisen voor de regelgeving. Dit blijkt uit de inschatting van de
ambtenaren, als uit de antwoorden van de ontwerpers zelf.
Gaan aanvragers soms verder dan de eisen van
de regelgeving voor een nog betere
toegankelijkheid? (ambtenaren)
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

55,66%

9,43%

Ga je soms verder dan de eisen van de
regelgeving voor een nog betere
toegankelijkheid? (ontwerpers)
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%

18,87%16,04%

0,00% 0,00%
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32,69%
25,96%
25,96%
9,62%
2,88%

2,88%

3. Maatschappelijke uitdaging van toegankelijkheid?
Is toegankelijkheid belangrijk?
Zowel ambtenaren (98,98%) als ontwerpers (85,14%) zijn het (helemaal) eens dat toegankelijkheid de
bruikbaarheid en ergonomie verhogen voor iedereen. Echter als je vraagt of toegankelijkheid met hulp
mag zijn, dan antwoorden ze beiden (69,3% ambtenaren, 85,14% ontwerpers) ook dat ze hiermee
(helemaal) eens zijn.
We hebben dit nog eens extra afgetoetst bij ambtenaren door te vragen of ze toegankelijkheid als een
evidentie zien. 76,53% is het hier (helemaal) mee eens. Bij ontwerpers deden we via het NAV (Netwerk
Architecten Vlaanderen) een poll. We vroegen aan ontwerpers of ze toegankelijkheid altijd meenemen
in een ontwerp van een publiek gebouw. 86,89% van de respondenten (122 respondenten) gaven aan
dat toegankelijkheid deel uitmaakt van een kwalitatief ontwerp.
Ambtenaren:
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

59,18%
45,92%

40,82%
35,71%

39,80%

27,55%
14,29%

9,18%
3,06%

16,33%
6,12%
1,02%

0,00%1,02%0,00%

Het belangrijkste is dat een gebouw
Toegankelijkheid verhoogt de
'toegankelijk' is. Dit mag met hulp of bruikbaarheid en ergonomie voor
via een alternatieve toegang zijn.
iedereen (ouders met een
kinderwagen, ouderen …).
Helemaal eens

Eens

Neutraal

Oneens

Toegankelijke gebouwen zijn een
evidentie. Het is niet aanvaardbaar
dat er gebouwen zijn die
ontoegankelijk zijn.

Helemaal oneens

Ontwerpers:
50,00%
45,00%
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%

43,56% 41,58%

41,58%
27,72%

16,83%
11,88%

11,88%
0

1,98%

Het belangrijkste is dat een gebouw 'toegankelijk' is. Dit
mag met hulp of via een alternatieve toegang zijn.
Helemaal eens

Eens

Neutraal

0,99%
Toegankelijkheid verhoogt de bruikbaarheid en
ergonomie voor iedereen (ouders met een
kinderwagen, ouderen …).
Oneens

Helemaal oneens

Neemt u toegankelijkheid mee in elk ontwerp van een publiek gebouw (poll NAV)?




Ja, dit maakt voor mij deel uit van een kwalitatief ontwerp 86.89% (106 stemmen)
Ja, als het gaat om een gebouw dat specifiek bedoeld is voor gebruik door mensen met een
beperking 7.38% (9 stemmen)
Nee, enkel op specifieke vraag van de opdrachtgever 5.74% (7 stemmen)
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Helpt de verordening toegankelijkheid toegankelijker te bouwen?
Ontwerpers zijn het eens dat de regelgeving een houvast biedt om toegankelijk te bouwen. Ze zijn
echter wel verdeeld over het feit of het nog voor voldoende ontwerpvrijheid zorgt of niet.

Ontwerpers:
70,00%

64,36%

60,00%
50,00%
Helemaal eens

40,00%
32,67%
30,69%

Eens

30,00%
20,00%

Neutraal
18,81%

Oneens

17,82%
13,86%

12,87%

10,00%

Helemaal oneens
5,94%

1,98% 0,99%
0,00%
De regelgeving geeft een
houvast/handleiding om toegankelijk te
bouwen.

De toepassing van de
toegankelijkheidsverordening geeft me nog
voldoende ontwerpvrijheid.
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4. Slaagt de verordening in zijn doelstelling?
Is er een aanpassing nodig aan het toepassingsgebied?



Slechts 23% van de ambtenaren geeft aan dat ze denken dat er een aanpassing nodig is. Meer
dan de helft geeft aan geen antwoord te weten op de vraag.
Bij ontwerpers is dit bijna 40%

Ambtenaren:
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

Ontwerpers:
55,46%

50,00%
40,00%

22,69%

39,85%
27,07%

30,00%

21,85%

33,08%

20,00%
10,00%
0,00%

Ja

Neen

Ja

Ik weet het
niet.

Neen

Ik weet het
niet.

De vraag tot versoepelen (4.1.1 Toepassingsgebied te groot) wordt zowel bij de ambtenaren als bij de
ontwerpers op een gelijke wijze beantwoord. Inhoudelijk zijn er een aantal verschillen.



Ambtenaren: percentage aangepaste parkeerplaatsen vooral bij kleine hoeveelheden parkeerplaatsen, onderwijs (i.f.v. klassen op niveaus) en rond de afweging toegankelijkheid en erfgoed.
Ontwerpers geven meer thema’s op: toepassing bij renovatie, meer pragmatiek, erfgoed en
eerder beperkte opmerkingen voor: toerisme, sport en handel

Bij de vraag tot verruiming (4.1.2 Toepassingsgebied te klein) is het opvallend dat ambtenaren duidelijk
een aantal zaken liever verruimd zien, zoals:
 Bedrijfskantoren (dienstverlening): ook personeelsruimten
 Handel en horeca: (meer dan de toegang)
 Medische diensten/ vrije beroepen (alle publieksruimten meenemen)
 Meergezinswoningen: toegankelijkheid van de private delen + toepassingsgebied uitbreiden
tot alle gem. ruimten
 Functiewijzigingen: strengere voorwaarden
Dit staat in groot contrast tot de ontwerpers waar heel wat minder zaken naar voor komen. De
opmerkingen gaan in beperkte mate over meergezinswoningen, erfgoed en kantoren.
Andere opmerkingen over het toepassingsgebied gaan over:
 De marge voor ontduiken: vooral door het werken in fasen zoals bij meergezinswoningen of
studentenkamers, maar ook door de interpretatiemogelijkheden bij welzijnsvoorzieningen is er
in de praktijk mogelijkheid tot ontduiken van de verordening.
 het niet altijd duidelijk vinden om het toepassingsgebied te bepalen of om te weten welke
normen waar moeten worden gehanteerd. Vooral ook m.b.t. termen en wat er al dan niet
onder valt. Dit staat eigenlijk in contrast met vraag 2.2 over de kennis.
 Toepassing van de regelgeving bij renovatie komt ook vaak terug: vaak zijn de normen moeilijk
te volledig te matchen in een renovatiecontext, er onduidelijkheid over de geest van de wet
(wat soms leidt tot zinloosheid van sommige acties). Er komt vaak de opmerking dat de
verordening niet naar geheel kijkt en dan ook ad hoc een aantal zaken oplegt die in een
bepaalde context vaak ridicuul zijn. Dit zorgt ervoor dat ze aanzien wordt als star en niet
gerelateerd tot de (bouwpraktijk).
11

4.1.1. Toepassingsgebied is te groot
4.1.1.1.

Ontwerpers

Kleine functies:
 Toepassingsgebied is te ruim , bv. kleine praktijkruimte in een nieuwbouw
Welzijn: te zwaar
 Ziekenhuizen en woonzorgcentra worden te zwaar onderhevig aan toegankelijkheidsnorm. er
bestaat nog iets als een budget. Kamers worden te groot (m.a.w. ziekenhuizen worden te
groot) indien alle kamers aan norm moeten voldoen
Meergezinswoningen:
 De regelgeving voor meergezinswoningen is te streng voor kleinere projecten. Het heeft in
bepaalde gevallen tot gevolg dat de installatie van een lift is vereist voor slechts 1 of 2
appartementen. Dit is financieel onhaalbaar.
 Voor meergezinswoningen is verplicht dat de toegankelijkheid moet voorzien worden tot en
met de inkomdeur van het appartement ( en bereikbaarheid van de deur: 50cm naast de deur,
draairuimte van ø150cm). Dat is relevant aan de inkomdeur in het inkomsas ( waar de
parlofoon/videofoon staat ) en waar de bezoeker toegang tot het pand wordt verleend; aan de
appartementsdeur is dat niet relevant aangezien de bezoeker er "ontvangen" wordt ( ivm
aanbellen en zelfstandig openen van de appartementsdeur); de bepalingen over de
doorgangsbreedte van de appartementsdeur zijn evenmin relevant aangezien voor de deuren
binnen het appartement deze verplichting niet geldt wegens geen gemeenschappelijke ruimte.
De toegangshelling ( indien aanwezig )moet afgeboord worden met leuningen, ook indien het
aanpalend terrein op dezelfde hoogte ligt. Waarom ? Bovendien wordt opgelegd dat er ook
nog eens een trap moet worden voorzien om het niveauverschil op te vangen?.
 Graag een onderscheid bij meergezinswoningen tussen gemene delen die toegankelijk moeten
zijn (bv aangepaste parkeerplaatsen) en delen die dit misschien niet zouden moeten zijn (bv
andere parkeerplaatsen, circulatie naar private bergingen).
 Verplichting van lift in meergezinswoningen. in sommige projecten, bijvoorbeeld
groepswoningbouw waarbij er maar één verdieping is vind ik dat wat overdreven.
 Het toepassingsgebied is veel te ruim. als we naar verdichting in de dorpskernen willen, zoals
de Vlaamse bouwmeester terecht stelt, kan het niet de bedoeling zijn dat er voor relatief
kleine projecten ( niveau 0,1, 2 en telkens twee appartementen per bouwlaag) zulk een zware
extra investering (en dat is het wel degelijk !!!) wordt geëist.
 Meergezinswoningen - te ruim
 Regelgeving is soms te ver gezocht voor relatief kleine appartementsgebouwen.
 appartementen zelf zijn niet toegankelijk... Wat is de redenering hierachter? Er is niet zozeer
een probleem met de gangbreedtes of de lift, maar wel vaak met de toegangsdeuren. De
positie van het deurblad in de wand (diepte van de kruk) > Het verleggen van het deurblad
naar de gangzijde is niet bij alle deurtypes mogelijk (inbraakwerende deuren, stalen
deurframes,...) > versoepeling nodig bij niet-toegankelijke appartementen
 Privatieve parkeerplaatsen (staanplaatsen) in een appartementsgebouw worden door de
wetgever als publiek toegankelijk beschouwd, zodat daar aangepaste parkeerplaatsen moeten
voorzien worden. Dit is compleet zinledig. De aangepaste parkeerplaats wordt immers
verkocht aan de eerste koper die dit wenst, niet aan een mindervalide. Mijns inziens zijn deze
parkeerplaatsen niet publiek toegankelijk, want behoren toe aan de privatieve eigenaars, er
komen ook geen bezoekers in deze parkeerplaatsen. (in een gang van een appartement komen
wel bezoekers, dus dat die onder het toepassingsgebied valt, vind ik normaal)
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Appartementsbouw: alle publieke zijden van de toegangsdeuren dienen toegankelijk te zijn.
Toegankelijke zones beter definiëren zodat ook een percentage privatieve delen toegankelijk
wordt (en de toegang naar die zones) terwijl niet aangepaste privatieve delen en hun
toegangen niet moeten voldoen.
Wetgeving rond appartement is wat overdreven.
Bij grotere appartementsgebouwen moet elke toegangsdeur naar een appartement langs de
zijde van de traphal voldoen aan de normen, terwijl dat aan de zijde van het appartement niet
moet. Dat is onlogisch: je geraakt wel binnen maar niet noodzakelijk terug buiten... En dan nog
sta je in de privé-inkomhal en kan je vaak niet verder... Het zou logischer zijn per noodzakelijke
parkeerplaats voor mindervaliden een aangepast toegankelijk appartement te verplichten,
waarbij beide aan elkaar gekoppeld zijn en alleen samen verkocht kunnen worden (nu worden
parkeerplaatsen apart te koop aangeboden).

Toerisme:
 Hotelbouw: toegangsdeuren van niet toegankelijke hotelkamers dienen ook aan de kamerzijde
een vrije en vlakke draaicirkel te hebben. Dit is absurd, gezien er voldoende toegankelijke
kamers in het hotel voorzien worden > versoepeling nodig bij niet-toegankelijke hotelkamers
(eventueel ook voor de buitenzijde van deze toegangsdeuren
Sport:
 Verdere afstemming van het verwachte aantal gebruikers bij vb. sportgebouwen
(kleedkamers,...). In bepaalde legt de verordening m.i. te uitgebreide voorzieningen op.
Handel/ kantoren: toepassing op kleine percelen
 Gebouwen met een kleine footprint en toch een oppervlakte van meer dan 150m2 moeten
vaak dure ingrepen doen om te voldoen aan de regelgeving in verhouding tot het totale budget
van deze projecten (vb: handelspanden of kantoren in gesloten bebouwing en met een
beperkte gevelbreedte) Conformiteit met de brandweerregelgeving is onbestaande...
 Kantoorgebouwen of administratieve ruimtes van gebouwen zouden moeten opgesplitst
worden van andere delen in het gebouw die niet publiek toegankelijk moeten zijn.
Grote projecten:
 Is het voor grote projecten wel nodig om voor alle delen de toegankelijkheid in ruime mate toe
te passen?
Onderwijs:
 De normen zijn te streng, houden geen rekening met de reële nood. Voorbeeld: Bij het
verbouwen van een school, waarbij 3 van de 4 gebouwen volledig toegankelijk zijn, vraagt de
dienst toegankelijkheid om het 4de gebouw op de verdieping ook toegankelijk te maken.
Terwijl in het 80-jarig bestaan van de school nog nooit een mindervalide persoon in de school
les heeft gevolgd/ les gegeven. Als er toch iemand met een beperking naar de school zou
komen kan de school zo gereorganiseerd worden dat die persoon toch les zou kunnen volgen.
TOCH moet die verdieping toegankelijk gemaakt worden, wat de school onnodige kosten
oplegt...
Andere:
 Sommige bouwheren zijn minder bereid om toegankelijkheidseisen toe te passen in hun
project. Ergens zouden ze de keuze hierin moeten hebben of ze dit toepassen (afhankelijk van
welk type project en de grootte).
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4.1.1.2.

Ambtenaren

Op een aantal aspecten geven ambtenaren aan dat het toepassingsgebied best verengd/versoepeld
mag worden.
Handel: parkeerplaatsen


De voorbehouden parkeerplaatsen voor gehandicapten vanaf 6 parkeerplaatsen bij handelaars
is wel heel streng. Ik vind wel dat er een dergelijke parkeerplaats moet voorzien worden maar
niet specifiek moet voorbehouden worden (vb. mag gebruikt worden indien de andere
parkeerplaatsen volzet zijn en vb max. 10 minuten).

Onderwijs: alle klassen



Inzonderheid voor scholen, bv. de klas automechanica moet rolstoeltoegankelijk zijn terwijl
daar de facto geen vraag toe is. Toch moeten maatschappelijk hoge kosten gemaakt worden
die moeilijk te verantwoorden zijn.
Voornamelijk voor kleuter- en lagere scholen zouden afwijkingen moeten kunnen om - in geval
van een rolstoelgebruikertje de klas waarin die kinderen zitten, tijdelijk in een ander lokaal
onder te brengen. Onder de oude wetgeving werd dit op dergelijke wijze opgelost. Nu moeten
hoge maatschappelijke kosten gemaakt worden terwijl er eigenlijk - mits kleine aanpassingen oplossingen zijn.

4.1.2. Toepassingsgebied is te klein
4.1.2.1.

Ontwerpers

Meergezinswoningen:
 Het toepassingsgebied is te beperkt voor alle woningeenheden of het particuliere woningen
zijn van welk type ook of het meergezinswoningen en appartementen zijn. Minimumeisen voor
toegangen, trappen en trappenhuizen en circulatieruimten in het bijzonder.
 Het lijkt soms belachelijk dat delen van gebouwen moeten voldoen en dat rolstoelgebruikers
achter de toegangsdeuren niet meer kunnen circuleren. Ook op sommige lokalen (fietsbergingen) zijn er verplichtingen terwijl dit onzin is. Integendeel kan de regelgeving voor parkeerplaatsen als voorbeeld genomen worden: een bepaalde percentage moet volledig toegankelijk
zijn, en de toegang er naartoe moet ook voldoen. Voor kamers en appartementen zou dit ook
een grote verbetering kunnen zijn moest de regelgeving in die zin veranderen: rolstoelgebruikers zouden overal vrij kunnen circuleren in de aangepaste delen van het gebouw, wat een
verbetering zou betekenen voor de toegankelijkheid. De andere delen van het gebouw zouden
dan ook niet moeten voldoen, wat voordeliger zou zijn voor bouwheren en promotoren.
 Ja op alle vergunningsplichtige werken (ook privéwoningen)
 Ik zou durven voorstellen dat alle nieuwbouwwoningen in het kader van duurzaamheid +/- ook
toegankelijk zouden kunnen zijn , er dient een algemeen bewustzijn rond onze gezondheid te
komen want het kan eenieder overkomen en dan is het belangrijk eventueel te kunnen blijven
wonen waar men zich thuis voelt
Erfgoed:
 Ik vind het al te eenvoudig dat erfgoed geen rekening dient te houden met toegankelijkheid,
wat maakt dat ze simpelweg niet toegankelijk kunnen zijn voor bijvoorbeeld
rolstoelgebruikers.
Dienstverlening:
 Toepassingsgebied kantoren verruimen
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4.1.2.2.

Ambtenaren

Op een aantal aspecten geven ambtenaren aan dat het toepassingsgebied best verruimd mag worden.
Bedrijfskantoren (dienstverlening): ook personeelsruimten








Bedrijfsgebouwen zonder bezoekers vallen nu onder arbeidsreglementering maar zo zien we
veel bedrijven met enkel kantoren op verdieping waar mindervaliden moeilijk aan de slag
kunnen.
De definitie van 'publiek toegankelijk' is moeilijk te hanteren, zeker bij kantoren, die ondanks
een duidelijk publiek karakter vaak enkel gebruikt worden door werknemers.
Meer duidelijkheid over de toepassing van de verordening in kantoorgebouwen waar geen
bezoekers verwacht worden, bijvoorbeeld kantoorgebouwen bij industrie, bureelunits.
Duidelijkheid over de toepassing waarbij de aanvrager verklaart dat enkel eigen werknemers in
de gebouwen komen.
Voor kantoorgebouwen. Indien er enkel 'eigen' werknemers zijn vallen deze niet onder het
toepassingsgebied volgens de verordening zelf; de toelichtingsnota spreekt dit echter tegen.
Wij trachten hierop wel erg op in te zetten bij voorbesprekingen, maar als erg geen
voorbespreking plaats vindt en de architect niet mee wil terzake wordt het moeilijker dit hard
te maken.
Het/De toegankelijk/e toegangsdeur / + pad dat daarnaar leidt zonder dat er verdere
verplichtingen zijn (bij toeg. oppervlakte < 150m?) heeft voor kantoorgebouwen weinig zin.

Ook kleine gebouwen: handel en horeca, meer dan de toegang







De regelgeving is onvoldoende streng. In mijn opinie moet de toegankelijkheid worden
voorzien voor alle handel en horecapanden. Nu moet die slechts bij gebouwen die relatief
groot zijn. We zouden meer het Scandinavische voorbeeld volgen en echt vooruitstrevend zijn
inzake toegankelijkheid voor mindervaliden .
Elke nieuwe horecazaak, ongeacht de oppervlakte zou een aangepast toilet moeten hebben
dat ook bereikbaar is.
In mijn opinie zou de wetgeving in Vlaanderen het Scandinavische model moeten volgen
waarbij elk publiek toegankelijk gebouw voorzien is op mindervaliden. Hierbij dient er specifiek
meer aandacht te gaan naar aangepaste voorzieningen in HORECA gelegenheden. Dit kan door
bijvoorbeeld door strengere verplichtingen te voorzien bij functiewijzigingen en
sociaaleconomische toelatingen. Ik ervaar de wetgeving als onvoldoende streng.
De wetgeving op wat moet verstaan worden onder geleidelijnen naar de ingang is te
onduidelijk ook kleine handelszaken verplichten om binnen in hun zaak een hellend vlak aan te
leggen vanaf de toegangsdeur naar het eventueel hogere vloerpeil. Zo niet heeft enkel een
aangepaste voordeur niet veel zin en komen de handelaars aan de gemeenten vragen om het
voetpad aan te passen

Medische diensten/ vrije beroepen: alle publieksruimten meenemen




Minstens de beroepszone van medische ( & aanverwante) beroepen, ondanks de beperkte
oppervlakte. Aanbevelenswaardig ook andere voor bezoek toegankelijke lokalen van vrije
beroepen. In onze adviezen bevelen wij dit - met concrete inrichtingschets - aan, zonder dit
evenwel op te leggen in de vergunning. Meestal zijn de kosten hiertoe ook eerder beperkt in
relatie tot de (fiscaal aftrekbare) investering.
Complementaire functies aan het wonen, die vrijgesteld zijn van vergunning (bv. kine praktijk
<100m?).
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Meergezinswoningen: toegankelijkheid van de private delen






De regelgeving stopt aan de deur van het privatief deel in appartementsgebouwen. Rekening
houdend met de steeds ouder wordende bevolking en met de baten die iedereen krijgt bij een
toegankelijk ontworpen woning, zou de regelgeving moeten uitgebreid worden naar het
woongedeelte zelf. Ik heb het dan bvb. over deuropeningen en de vrije ruimte ernaast.
Voor het toepassingsgebied meergezinswoningen kan de normering aangepast worden voor
de private gedeelten.
Voor meergezinswoningen zouden alle gelijkvloerse wooneenheden rolstoeltoegankelijk
kunnen zijn zonder een grote meerkost voor de investeerder. Wij raden dit dikwijls aan bij
adviesverlening met een bijgevoegd schetsje.
Uit verschillende interacties met burgers, beleid en onderzoekers, kwamen we tot de
vaststelling dat meergezinswoningen worden gebouwd om te verkopen aan de doelgroepen
medioren en senioren, maar dat men hierbij geen rekening houdt met de basisprincipes
toegankelijkheid. Voor deze doelgroep is dat echter wel heel belangrijk. De Vlaamse Overheid
houdt een beleid om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig in de eigen woning te houden, maar
vaak is een tijdige verhuis naar een appartement wenselijk. Een aangepaste woning is daarbij
van groot belang (los van assistentiewoningen). Recent werd er dan ook vanuit verschillende
hoeken gepleit om 'van toegankelijkheid de norm' te maken voor meergezinswoningen, en dus
ook de private gedeelten te beoordelen op toegankelijkheid.

Meergezinswoningen: toepassingsgebied uitbreiden tot alle gem. ruimten








Om diezelfde reden (. Rekening houdend met de steeds ouder wordende bevolking en met de
baten die iedereen krijgt bij een toegankelijk ontworpen woning …) is de opsplitsing tussen
meergezinswoningen die door hun omvang aan de regelgeving moeten voldoen en de andere
(kleinere) niet wenselijk.
Elk nieuw appartementsgebouw, ongeacht het aantal appartementen zou toegankelijk moeten
zijn tot aan de voordeuren.
M.i. zou dit beter van toepassing zijn op alle nieuwbouwprojecten, ongeacht publiek
toegankelijk of kleinschalig.
Publiek toegankelijke gangen en bergingen behorend bij het appartement ook toevoegen aan
het toepassingsgebied
Voor bepaalde doelgroepen is het aangewezen het toepassingsgebied uit te breiden. Veel
binnenstedelijke verdichtingsprojecten zijn gericht op senioren terwijl deze niet stelselmatig
toegankelijk gemaakt moeten worden.
Ook sociale huisvesting blijft regelmatig uit het vizier, terwijl hier niet steeds een
voorrangsregeling maakt dat minder mobiele personen in de aangepaste huisvesting
terechtkomen.

Verbouwingen:


Interne wijzigingen waarbij het gebouw na de werken moet voldoen aan de verordening op
toegankelijkheid maar waarbij de inkom niet wijzigt en de inkom bijgevolg niet toegankelijk is.

Functiewijzigingen: strengere voorwaarden


In sommige gevallen zou een functiewijziging misschien ook een reden mogen zijn om te
moeten voldoen aan de verordening
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In mijn opinie zou de wetgeving in Vlaanderen het Scandinavische model moeten volgen
waarbij elk publiek toegankelijk gebouw voorzien is op mindervaliden. Hierbij dient er specifiek
meer aandacht te gaan naar aangepaste voorzieningen in HORECA gelegenheden. Dit kan door
bijvoorbeeld door strengere verplichtingen te voorzien bij functiewijzigingen en
sociaaleconomische toelatingen. Ik ervaar de wetgeving als onvoldoende streng.

Parkeervoorzieningen (andere dan autoparkeerplaatsen): uitbreiden van ‘normen’ en doelen


Als ik het goed voor heb dan is de regelgeving over toegankelijke parkeerplaatsen enkel van
toepassing op autoparkeerplaatsen. Er zijn echter steeds meer mensen die zich verplaatsen
met een aangepaste fiets (bvb een driewieler of een bakfiets met ruimte voor een rolstoel).
Hiervoor is geen verplichte plaats voorzien.

4.1.3. Elementen m.b.t. het ontduiken van de regelgeving
4.1.3.1.

Ontwerpers

Meergezinswoningen: fasering
 Wanneer je van 3 bestaande panden met kamerwoningen en café wil verbouwen naar ruimere
appartementen zou je als je elk pand in een afzonderlijke aanvraag steekt niet onder het
toepassingsgebied vallen, als je het als geheel indient met de 3 adressen samen val je wel
onder het toepassingsgebied. Dit zou in de regelgeving moeten wijzigen, dat dit verschil niet
meer kan gemaakt worden. Het is daarnaast niet altijd duidelijk of het en/of regels zijn voor
toepassingsgebied. Is het EN x appartementen EN meer dan x verdiepen, of OF? Naargelang
het advies kan dit wel eens verschillen...
 kleine (ver)bouwprojecten worden dikwijls beperkt tot 5 wooneenheden, niettegenstaand er
makkelijk een 6e of 7e wooneenheid kan bijkomen --> in principe ontneem je hierdoor de
mogelijk van mensen die er wel zouden kunnen wonen vanwege een verordening die maar
voor een beperkte groep van de bevolking nuttig is... ???

4.1.3.2.

Ambtenaren

Een aantal ambtenaren geven voorbeelden over het ontduiken van de regelgeving.
Algemeen:


Vele bouwheren / architecten die ontwerpen aanpassen om net buiten het toepassingsgebied
te vallen.

Studentenhuisvesting: opsplitsen in fasen


Binnen de stad waar ik werk zijn er ook veel studentenkamers. Eigenaars die hun pand willen
opdelen en bij volwaardige woonentiteiten (6 of meer en toegangen op meer dan 2 niveaus)
moeten voldoen aan de verordening toegankelijkheid kiezen ervoor om dan bijvoorbeeld 5
studio's en 2 kamers te voorzien om zo de voorschriften te ontlopen. Na de grote
verbouwingen voegen ze de kamers samen tot 1 studio en moet enkel nog het gedeelte dat
men aanpast voldoen (wat bijna niets meer is), terwijl ze oorspronkelijk anders misschien zelfs
een lift moesten plaatsen. Dit soort omzeiling van de wetgeving komen we vaker tegen.
o Meestal proberen wij toch te motiveren dat ze moeten voldoen aan de verordening,
maar dit verliezen we meestal aangezien de wetgeving dit niet duidelijk beschrijft.
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Meergezinswoningen: boven winkel wonen vs 2 nivo’s


bij gemengde projecten wordt elk soort woongelegenheid (volwaardig of niet) meegeteld en
geldt de regel voor volwaardige woongelegenheden. Bvb. Indien er een handelspand op het
gelijkvloers wordt voorzien en daarboven twee bouwlagen met appartementen, is de
regelgeving blijkbaar niet van toepassing op de appartementen (toegangen). Dit lijkt mij
absurd. Daarenboven, indien het gelijkvloers nadien wordt omgevormd tot wooneenheden,
zijn er wel drie bouwlagen aanwezig met appartementen en voldoen deze niet aan de
regelgeving.

Welzijnsvoorzieningen (ouderen): definitie duiden van assistentiewoningen


Er dient op stedenbouwkundig vlak een duidelijkere definitie gegeven te worden voor wat
betreft assistentiewoningen/seniories. Op heden maken projectontwikkelaars hiervan te vaak
misbruik om zo niet/beperkt te moeten voldoen aan de toegankelijkheidsverordening.

4.1.4. Onduidelijkheid rond het bepalen van het toepassingsgebied of toepassing van de
normen op een (beperkt) deel van een gebouw
4.1.4.1.













Ontwerpers
Semipublieke privaat opgetrokken gebouwen, zoals huisartsenpraktijk Is het dan een richtlijn
of een norm ?
Wat met publieke zwembaden, attracties (vb. glijbanen),...
Voor sommige gebouwen is er een vrijstelling (vb.: gebaseerd op # bouwlagen en #
wooneenheden), maar het is voor mij, alsook voor anderen, niet altijd even duidelijk of deze
toepasbaar is.
Duidelijkheid. vb. Ziekenhuis: gesprekslokaal patiënt-> van toepassing, gesprekslokaal
personeel -> niet van toepassing. Kantoorruimte in ziekenhuis?
De wetgeving zou meer duidelijkheid mogen geven voor bedrijven. De projecten waar ik
hoofdzakelijk mee in contact kom zijn voedingsbedrijven waar dan een kantoor voorzien van
een eventuele showkeuken waar mogelijke klanten de producten kunnen degusteren. Soms is
het moeilijk om in te schatten of een bepaalde ruimte al dan niet onder de
toegankelijkheidswetgeving valt.
Het is bij private opdrachten (kantoren, appartementen, ...) niet steeds duidelijk wat als
'publiek gedeelte' beschouwd wordt. Bij beoordeling door vb ATO zien zij het publieke deel
steeds ruimer dan wat wij als ontwerper voor ogen hebben
Anderzijds is het niet altijd duidelijk wat de publiek toegankelijke oppervlakte precies inhoudt.
Bij voorbeeld in een hotel: zijn alle kamers mee te tellen of enkel de gangen? Het
bovenbeschreven voorstel met percentage van kamers die volledig toegankelijk zijn zou dan
ook een oplossing bieden.
Het toepassingsgebied is soms onduidelijk. En het advies wordt verleend of niet verleend op
basis van deze onduidelijkheid. Concreet voorbeeld: een kinderkribbe is geen openbaar
gebouw, moet dat dan volledig toegankelijk zijn in alle ruimtes, of eventueel enkel het
gedeelte waar de ouders toegelaten zijn (gangen en trappen).
Appartementsbouw: alle publieke zijden van de toegangsdeuren dienen toegankelijk te zijn,
maar de appartementen zelf zijn niet toegankelijk... Wat is de redenering hierachter? Er is niet
zozeer een probleem met de gangbreedtes of de lift, maar wel vaak met de toegangsdeuren.
De positie van het deurblad in de wand (diepte van de kruk) > Het verleggen van het deurblad
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4.1.4.2.

naar de gangzijde is niet bij alle deurtypes mogelijk (inbraakwerende deuren, stalen
deurframes,...).
Meer duidelijkheid over het feit dat een ruimte in een bedrijf onder de
toegankelijkheidswetgeving valt of niet.

Ambtenaren

Ambtenaren geven een aantal voorbeelden waaruit blijkt dat de toepassing van de verordening soms
nog te onduidelijk is.










Het toepassingsgebied is onduidelijk voor mij.
Een duidelijk checklist ontbreekt, voor een gewone dossierbehandelaar is het moeilijk uit te
maken of een project er moet aan voldoen ja of nee
Soms is het moeilijk om te bepalen of alles van de regelgeving toegepast moet worden bij
verbouwingen, bv. of de eisen in verhouding zijn met de aangevraagde werken.
De wetgeving op wat moet verstaan worden onder geleidelijnen naar de ingang is te
onduidelijk ook kleine handelszaken verplichten om binnen in hun zaak een hellend vlak aan te
leggen vanaf de toegangsdeur naar het eventueel hogere vloerpeil. Zo niet heeft enkel een
aangepaste voordeur niet veel zin en komen de handelaars aan de gemeenten vragen om het
voetpad aan te passen
Onduidelijkheden of projecten onder het toepassingsgebied vallen: bvb. Wat met sites waar
meerdere gebouwen op geplaatst worden, welke afzonderlijk niet onder het
toepassingsgebied vallen, maar 1) wel in dezelfde aanvraag vervat zitten en/of 2) deze in
verbinding met elkaar staan door een ondergrondse parking.
Ik ben veel bezig met aanvragen vanuit de industrie. voor kantoren of burelen die ter
ondersteuning van de bedrijvigheid staan, is het vaak onduidelijk in hoeverre de verordening
van toepassing is
Sommige artikels zijn zeer onduidelijk geformuleerd bv art. 3 is zeer onduidelijk.

4.1.5. Doelstelling toegankelijkheidsregelgeving algemeen
4.1.5.1.

Ontwerpers

Doelmatigheid bij renovaties:
 Bestaande gebouwen waarvan bv verdiepingen helemaal niet toegankelijk zijn en zullen ook
niet toegankelijk gemaakt worden - totaal onzinnig om bv sanitair voor rolstoelgebruikers op
de verdiepingen te voorzien.
 Bij een verbouwing van winkels, commerciële ruimte of een functiewijziging is het niet steeds
mogelijk om aan toegankelijkheid te voldoen, desondanks dit wel moet. Er zijn wel
mogelijkheden om afwijkingen aan te vragen, wat goed is. Maar als je bijvoorbeeld niet kan
aantonen dat het structureel onmogelijk is om de dorpel te verlagen en een helling te voorzien
in een oud pand dan moet je alsnog voldoen. De kosten die hiervoor gemaakt worden zijn zo
hoog dat een koper van het pand, nog liever zijn pand verkoopt dan investeert in de
aanpassingen.
 Bij verbouwingen die op de rooilijn zijn gelegen is het niet eenvoudig tot een oplossing te
komen, aangezien ingrepen op openbaar domein niet toegelaten zijn.
 Bij verbouwingen van appartementsgebouwen wordt te weinig rekening gehouden met de
bestaande situatie.
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Een gradatie in "toegankelijkheid" en in overeenstemming met de soort & graad van beperking
zou een goede hulp zijn bij projecten voor renovatie. Niet overal kan men alle verplichte of
wenselijke aanbevelingen volgen. vb toilet : zelfstandig gebruik / gebruik met hulp / gebruik
met rolstoel.
Gebouwen met meer dan 5 wooneenheden met ingangen op meer dan één niveau. In geval
van verbouwingen en voor gebouw zonder lift moet de trapzaal beantwoorden aan de
regelgeving terwijl het praktisch onmogelijk is om met een rolstoel naar de verdieping te gaan.
In dergelijk gevel zou alleen de hal op de begane grond moeten voldoen aan de regelgeving.
Verordening heeft bij verbouwingsprojecten dikwijls een perverse uitwerking, waarbij het
gebouw voor iedereen minder toegankelijk moet zijn omdat het niet aan de verordening kan
beantwoorden. bijvoorbeeld -) behoud van oude smalle en steile trap omdat er geen trap kan
voorzien worden volgens de verordening --> iedereen moet maar de bestaande smalle en
steile trap gebruiken … ???? -) het niet plaatsen van een lift omdat er geen lift kan geplaatst
worden die kan voldoen aan de verordening --> iedereen moet maar met zijn boodschappen
naar boven lopen … ??? -)
bij een verbouwing zijn de eisen te streng
Bij renovatie is toepassing niet altijd vanzelfsprekend
Zeer ruim en zeer strikt bepaald: er is weinig ruimte voor (beperkte) projectgebonden speling
op de regels. een omkaderende regelgeving die bvb wat meer flexibiliteit zou toelaten in
aangepast bouwen zou vaak welkom zijn. beoordelen van optimale toegankelijkheid zou ideaal
niet beperkt zijn tot aanstippen van regeltjes, maar beoordelen wat logische, haalbare en
wenselijke ontwerpbeslissingen zijn voor elk project afzonderlijk.
Steeds bekijken in kader van de context en niet gewoon regels afvinken (ambtenaren)

Doelstellingen in plaats van normen – meer pragmatiek
 Minder zwart-wit zou meer mogelijkheden geven.
 Pragmatisch en realistisch zijn
 De regelgeving zou meer vrijheid in het ontwerpen bieden indien we als architect een
logica/leidraad mochten volgen en minder algemene beperkingen.
 Doelstellingen ipv al te strikte eisen
 De regelgeving zou in sommige omstandigheden meer geïnterpreteerd en adviserend moeten
kunnen zijn. Zoals bijvoorbeeld bij een functiewijziging of een kleine aangepaste verbouwing
waar de structuur en uitzicht niet aangepast moet worden of het plaatsen van een dure,
ruimte innemende lift (1 niveau) om een kleine oppervlakte volledig toegankelijk te hebben.
 Er zijn situaties waar met "gezond verstand" betere oplossingen te vinden zijn dan met de
soms zeer kortzichtige regeltjes. En dat houdt ook enige "soepelheid" in vanwege de
gebruikers.
 Sommige in het decreet opgenomen maatvoeringen zijn te stringent : de bepaling in artikel 30
van het decreet dat de minimum (afgewerkte) maten van een toegankelijk toilet "165x220cm"
moet zijn hypothekeert (zeker bij verbouwingen) regelmatig een correcte toepassing. Een
aangepaste toiletruimte (met eenzijdige transfer en vaste muurbeugel langs de andere zijde)
met netto afmetingen bvb. 150x220 cm (zelfs met zijdelingse toegang) is perfect mogelijk en
voldoet aan alle andere randvoorwaarden (center toilet op 40 cm van zijwand -cfr.
aanbevelingen met vaste muurbeugel (°) + 20 cm -halve toilet- + 90 cm transfertruimte =
150cm).
 De regelgeving kan efficiënter. De startbasis moet zijn dat ook personen met een handicap
zonder hulp overal moeten geraken. Pas al men hiermee rekening houdt kan men van echte
toegankelijkheid spreken. (ambtenaren)
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4.1.5.2.

Ja, om te beginnen zou het al anders moeten noemen. Nu zit het in de sfeer van aanpassingen
voor mensen met een beperking terwijl de principes voor iedereen goed zijn. (ambtenaren)

Ambtenaren

Er moet ingezet worden op de achterliggende doelstelling/ambitie van de
toegankelijkheidsregelgeving. In een aantal situaties vb. verbouwingen is dit niet altijd duidelijk.







Ook bouwheren en architecten moeten begrijpen wat de achterliggende reden van bestaan is
bij sommige regels. Bvb. mensen snappen niet dat als aan het hoofdgebouw niets wijzigt, de
uitbreidingen wel moeten voldoen aan de verordening.
De absurditeit van een gebouw dat helemaal dient te voldoen voor wat betreft toegangen /
gangen, maar eens de voordeur van een appartement voorbij, voldoet geen enkel van de
appartementen nog aan de verordening. Dan gaat dat het doel voorbij. Ook dit is iets waarvan
de logica erachter noch door vele ambtenaren, alsook bouwheren en architecten niet
begrepen wordt.
Het is niet altijd logisch dat men bij een uitbreiding van bijvoorbeeld een oud
appartementsgebouw, de uitbreiding toegankelijk dient te maken. De bestaande inkom en
dergelijke voldoet al vaak niet, is het dan logisch om bijvoorbeeld een extra verdieping af te
toetsen aan de normen?
Als een appartementsgebouw interne autostaanplaatsen/garages omvat, dient dan een aantal
te voldoen in de veronderstelling dat bij verkoop geen rekening zal gehouden worden met het
feit dat deze voorzien is voor mindervaliden?

4.1.6. Erfgoed
4.1.6.1.







Ontwerpers
Voor een monument wordt er gekeken per ruimte of deur/element waar wel of niet kan
worden voldaan. Dit doet volledig afbreuk aan de historische waarde van het monument als er
sommige locaties wel aangepast dienen te worden en sommige niet. Het advies dat in deze
gevallen persoonlijk/gebouw gebonden is, dient nog meer met een totaal visie bekeken te
worden en niet regeltje per regeltje om de beleving van het gebouw te kunnen behouden. Alle
ingrepen moeten bijvoorbeeld wegneembaar kunnen zijn zodat het gebouw bij functiewijziging
(niet publiek) terug in zijn oorspronkelijke staat kan hersteld worden. Bijvoorbeeld een
rolstoeltoegankelijke lift in een kasteel dat gebruikt wordt voor feesten, seminaries, ... is dat
echt nodig nieuwe te plaatsen ???
Voor erfgoedprojecten. gebruik van authentieke materialen stroken niet volledig met een
optimale toegankelijkheid. Bij testen van een kasseiweg met een rolstoel met dunne banden
zal dit niet best lukken.
Ook erfgoed meer betrekken en toegankelijk maken
In historische gebouwen worden aanpassingen over het hoofd gezien onder het mom van
geklasseerd (reactie vraag 8)
Maar in de realiteit (bv historische universiteitsgebouwen) nog problematisch (reactie vraag
14)
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4.1.6.2.






Ambtenaren
Uitbreiding afwijkingsmogelijkheden voor historisch waardevolle panden die niet beschermd zijn
(bijvoorbeeld CHE-gebied: woongebied met culturele, historische en/of esthetische waarde)
Wij hebben ook veel inventarispanden, waarbij er geen uitzonderingsmogelijkheden zijn, zoals
bij beschermde monumenten, maar waardoor het moeilijk is om aan de verordening te
voldoen en de eisen veel impact hebben op het gebouw en de erfgoedwaarden zelfde met of
de volledige site/gebouw in rekening gebracht moet worden, om de publiek toegankelijke
oppervlakte te bepalen .
Problematieken met erfgoedpanden en de impact van infrastructuur voor toegankelijkheid op
de erfgoedwaarde.
Erfgoedgebouwen, vaak komt het aspect toegankelijkheid niet aan bod in het advies van het
Agentschap Onroerend Erfgoed.

4.1.7. Marge voor interpretatie
4.1.7.1.


Ontwerpers
Alle vormen van interpretatie zouden uit de regelgeving moeten verdwijnen.
o 1. Bijvoorbeeld is de regelgeving niet van toepassing op opslagruimtes die niet dienen
als archiefruimte. Waarom moeten (kelder)bergingen van appartementen dan wel
toegankelijk zijn?
o 2. "Gebouwen die fysiek niet één geheel vormen..." Bijvoorbeeld 5 gebouwen met
assistentiewoningen en met ieder hun eigen ingang en minder dan 20 kamers.
Waarom moeten de twee gebouwen die op een gemeenschappelijke ondergrondse
parking staan opeens wel voldoen aan toegankelijkheid en de drie andere gebouwen
die gebruik maken van dezelfde parking niet? Moest de parking niet onder de twee
gebouwen gelegen zijn, dan moesten zij niet voldoen aan toegankelijkheid. De logica
van de regelgeving ontgaat mij hier volledig.

4.1.8. Andere
4.1.8.1.









Ontwerpers
In projecten voornamelijk industriebouw wordt vergunning aangevraagd voor gebouw waar de
uiteindelijke exacte functie en bezetting zal gekend zijn na bouw. Vooral vb bij later installeren
van sanitair stuiten we op weerstand van opdrachtgevers en gebruikers van die gebouwen
De vraag op zich is minstens dubbelzinnig. Het strikte karakter van de regelgeving heeft al te
snel een dominant visueel beeld tot gevolg. Het lijkt erop alsof de regels gebouwde manifesten
willen achterlaten. Gebouwen uitrusten in functie van bijzonder kleine groepen is een absolute
overshoot.
Ja naar toegankelijkheid van alle delen van een gebouw. ook waar geen publiek komt moet
men soms toch voldoen aan de regelgeving. is volgens mij overbodig en niet correct
Gebouwen met een kleine footprint en toch een oppervlakte van meer dan 150m2 moeten
vaak dure ingrepen doen om te voldoen aan de regelgeving in verhouding tot het totale budget
van deze projecten (vb: handelspanden of kantoren in gesloten bebouwing en met een
beperkte gevelbreedte) > versoepeling nodig
Ik vind de regelgeving vaak te algemeen, zou nog meer moeten opgesplitst worden per type
gebouw
Veel te strenge eisen.
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Normen
4.2.1. Zijn de normen van de verordening duidelijk?
De normen van de toegankelijkheidsregelgeving zijn voor meer dan 55% van de respondenten
ontwerpers en meer dan 46% van de ambtenaren duidelijk. 34% van de ontwerpers en 37% van de
ambtenaren vindt ze duidelijk, noch onduidelijk. Slechts een zeer beperkt deel van de respondenten
geeft aan dat de normen niet duidelijk zijn voor hen (7% ontwerpers, 15% ambtenaren).
Ambtenaren:

Ontwerpers:
46,85%

50,00%

60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

37,84%

40,00%
30,00%

15,32%

20,00%
10,00%

0,00%

0,00%

0,00%

4.2.1.1.

55,56%
34,13%

3,17%

6,35%

0,79%

Een ontwerp maken dat voldoet aan de toegankelijkheidsregelgeving, is voor
ontwerpers …?

Bijna 31% van de respondenten vindt het maken van een ontwerp dat voldoet aan de verordening
gemakkelijk. Bijna 47% van de respondenten antwoord neutraal. Ruim 21% geeft aan dat ze dit
moeilijk vinden.
50,00%
45,00%
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%

46,83%

30,95%
21,43%

0,79%
Zeer
Gemakkelijk
gemakkelijk

0,00%
Neutraal

Moeilijk
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Erg moeilijk

4.2.1.2.

Controleren of een aanvraag voldoet aan de normen van de toegankelijkheidsregelgeving,
is voor ambtenaren …?

Het controleren of een dossier voldoet aan de normen is voor het grootste deel van de ambtenaren neutraal (40%) tot moeilijk (38%). Het is slechts een vrij klein percentage van de ambtenaren die
aangeeft dat het (zeer) makkelijk is (13,5%).
45,00%

39,64%

40,00%

37,84%

35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%

11,71%

9,01%

10,00%
5,00%

1,80%

0,00%
Zeer
Gemakkelijk Neutraal
gemakkelijk

Moeilijk

Erg moeilijk

4.2.2. Is er volgens jou een aanpassing nodig voor bepaalde normen ?
50 % van de respondenten ontwerpers geven aan dat de normen aangepast moeten worden. 27% zegt
‘ik weet het niet’. Bij de ambtenaren zegt 25% ja en 51% ‘ik weet het niet
Ambtenaren hebben algemeen niet zoveel opmerkingen bij de normen. Slechts in beperkte mate zijn
er opmerkingen die gaan over het feit dat de normen nog strenger zouden mogen. Er is vooral veel
vraag naar verduidelijking, hoe moet je het interpreteren etc.
“art. 27: mag de breedte van de parkeerplaats deels ook over een pad vallen? dat deze oppervlakte
voor beide functies kan gebruikt worden?” (ambtenaren)
“De opbouw van de verordening (leesbaarheid) moet eenvoudiger. De verwijzingen naar andere
artikelnummers maken de verordening onoverzichtelijk, moeilijk leesbaar. Van een overheid mag
worden verwacht dat zij haar wetgeving beknopt en leesbaar maakt, niet alleen voor de
deskundige maar ook voor de rechtsonderhorige. Dit zou de rechtszekerheid ten goede komen.
Pleidooi voor meer beknopte en meer duidelijke wetgeving. En die mag dan best strenger zijn als
het gaat om het aspect 'toegankelijkheid' (strengere normen).” (ambtenaren)
Er zijn ook een aantal opmerkingen over de “planafleesbaarheid” van de verordening. Sommige zaken
worden niet vermeld op plan door de ontwerpers.
“Het moet veel duidelijker worden wat getoetst moet worden in de omgevingsvergunning! Het
grotendeel van de normen zijn van toepassing op de afwerking van een gebouw wat niet getoetst
moet worden. Dus graag concreet wat moet er op ruwbouwplanniveau getoetst worden.”
(ambtenaren)
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“Bv. de normen voor een toegankelijke lift zijn onduidelijk. De nodige afmetingen worden niet in de
verordening vermeld.” (ambtenaren)
Ook bij ontwerpers komt de opmerking dat de normen maar een “basistoegankelijkheid” bekomen en
dat dit onvoldoende is.
“De normen zijn voornamelijk gebaseerd op rolstoeltoegankelijkheid terwijl er een grote groep
personen (visuele, mentale, ... handicaps) baat zou hebben bij maatregelen/regelgeving rond
kleurcontrasten, geleiding in een gebouw, ...” (ontwerpers)
Ontwerpers hebben meer opmerkingen, over verschillende thema’s. Maar een groot deel daarvan
tonen aan dat de inhoud van de normen en/of toepassingsgebied niet volledig is begrepen of nog
onduidelijk is.
“Norm voor diepteligging van een deurkruk is te streng.” (ontwerpers)
“Doorgangsbreedte gangen beperken tot wat echt noodzakelijk is, 1m50 is meer dan voldoende. Het
hoeft echt niet meer te zijn zoals in bepaalde gevallen gevraagd wordt.” (ontwerpers)
“Het grote verschil tussen de gevraagde afmetingen in ruwbouwfase en de afmetingen na afwerking :
"De breedte van een looppad, gemeten tussen onafgewerkte binnenmuren, bedraagt minstens 175 cm,
zodat na de afwerking van de wanden en met inbegrip van de ruimte voor plinten en leuningen een
vrije en vlakke doorgangsbreedte van minstens 150 cm gegarandeerd wordt." In bijv.
meergezinswoningen , waar geen handgrepen tegen de muur zijn, is dit niet van toepassing. Het is
enkel mogelijk dit op 150cm te tekenen mits een afwijking, dat is wat overdreven. ” (ontwerpers)
Of het zijn opmerkingen over de noodzaak voor een betere afstemming van de normen in
verschillende contexten, en vooral ook bij verbouwingen/renovaties.
“De normen zouden adviserend en interpreteerbaar moeten zijn voor sommige
vergunningsaanvragen, voornamelijk naar verbouwingen - functiewijzigingen - uitbreidingen.”
(ontwerpers)
“Soms zijn de normen te rigide en zou er een toepassing naar de filosofie ervan mogelijk mogen zijn
ipv de strikte vertaling ervan in de norm (bv rolstoeltoegankelijkheid).” (ontwerpers)
Ontwerpers:
60,00%

Ambtenaren:
60,00%

50,41%

50,00%

51,35%

50,00%

40,00%

40,00%

30,00%
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20,00%
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23,42%

Ja

Neen

0,00%
Ja

Neen

Ik weet het
niet.
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Ik weet het
niet.

4.2.2.1.

Normen algemeen

Ontwerpers geven volgende opmerkingen:







Gradaties invoeren.
Ik vind wel dat de voorbeeld oplossingen vaak te stereotiep zijn waardoor veel gebouwen op
elkaar gaan lijken, er mag wat meer creativiteit aan de dag worden gelegd
Vaak budgettair een rem omdat we zien dat er toch vaak te weinig
ruimte is letterlijk om voldoende vrije ruimte te voorzien voor mindervaliden etc
Afstemming met KB Brandveiligheid i.v.m. doorgangbreedtes, trappen, etc...
Rekening houden met andere problematieken, zoals vocht EPB

Ambtenaren geven volgende opmerkingen:





4.2.2.2.










In het kader van toegankelijkheid wordt er te weinig gekeken naar het geheel.
Toegankelijkheid is niet alleen de toegankelijkheid voor gebruikers van rolstoelen, blinden, enz
, maar ook toegankelijkheid in het kader van veiligheid, kinderen, senioren, enz. Wij merken
dat er conflicten ontstaan als we toegankelijkheid breder gaan bekijken. Iets wat leuk is voor
kinderen kan niet voor senioren, een niveauverschil kan blinden geleiden, maar kan weer een
obstakel zijn voor anderen.
De meeste zaken die in de verordening staan kunnen niet afgeleid worden uit de plannen. Ik
weet niet of dit te maken heeft met de "onwetendheid" van de architect.
Duidelijke eenvoudige normen
De norm dient enkel over de afgewerkte breedte uitspraken te doen.
Betere afstemming van de normen t.o.v. de context en inzake (ver)bouwen (ontwerpers)
De praktijk leert dat het toepassen van "regeltjes" beter eerst eens in realiteit moeten getoetst
worden alvorens toe te passen. Alle ontwerpen zijn anders en vragen een andere benadering.
Weerom, een beetje "gezond boerenverstand" zou meer dan welkom zijn.
De normen zouden adviserend en interpreteerbaar moeten zijn voor sommige
vergunningsaanvragen, voornamelijk naar verbouwingen - functiewijzigingen - uitbreidingen.
Door minder in te zetten op standaardoplossingen met vaste afmetingen, opstellingen, enz.
Meer rekening houden met de bestaande situaties en omstandigheden
Praktijkvoorbeelden in renovaties.
Regelgeving werd onvoldoende afgetoetst aan de praktijk van het bouwen.
Toets de regels uitvoerig aan de praktijk vooraleer deze te bestendigen
Concreet zijn de normen niet altijd uitvoerbaar door de beschikbare ruimte.
Soms zijn de normen te rigide en zou er een toepassing naar de filosofie ervan mogelijk mogen
zijn ipv de strikte vertaling ervan in de norm (bv rolstoeltoegankelijkheid)

4.2.3. Onduidelijkheid over de normen in de tekst van de verordening
Ontwerpers geven volgende opmerkingen:
 Duidelijkere formulieren en documenteren met een tekening
 De definiëring van afmetingen mag duidelijker. te vaak moeilijk interpreteerbaar.
 Duidelijkere communicatie - makkelijkere kunnen opzoeken wat de exacte norm nu is - verschil
tussen norm en richtlijn: wat is al dan niet bindend?
 Dient een trap of één trap te voldoen?
 Tot welke specifieke lokalen dienen aangepaste deuren te worden voorzien? Ook sassen
dienen zodanig groot te zijn dat er een draaicirkel in past?
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Ambtenaren geven volgende opmerkingen:
 Het moet veel duidelijker worden wat getoetst moet worden in de omgevingsvergunning! Het
grotendeel van de normen zijn van toepassing op de afwerking van een gebouw wat niet
getoetst moet worden. Dus graag concreet wat moet er op ruwbouwplanniveau getoetst
worden
 De opbouw van de verordening (leesbaarheid) moet eenvoudiger. De verwijzingen naar andere
artikelnummers maken de verordening onoverzichtelijk, moeilijk leesbaar. Van een overheid
mag worden verwacht dat zij haar wetgeving beknopt en leesbaar maakt, niet alleen voor de
deskundige maar ook voor de rechtsonderhorige. Dit zou de rechtszekerheid ten goede
komen. Pleidooi voor meer beknopte en meer duidelijke wetgeving. En die mag dan best
strenger zijn als het gaat om het aspect 'toegankelijkheid' (strengere normen).
 Bv. de normen voor een toegankelijke lift zijn onduidelijk. De nodige afmetingen worden niet
in de verordening vermeld.
4.2.3.1.





4.2.3.2.





Basistoegankelijkheid van de normen zijn niet voldoende (ontwerpers)
De normen zijn voornamelijk gebaseerd op rolstoeltoegankelijkheid terwijl er een grote groep
personen (visuele, mentale, ... handicaps) baat zou hebben bij maatregelen/regelgeving rond
kleurcontrasten, geleiding in een gebouw, ...
Regelgeving te uitgebreid en te weinig 'universal design', eerder alles toegespitst op de
mindervalide (1% bevolking) waardoor de valide (99% bevolking) er last van ondervindt. Zou
voor beiden een goede oplossing moeten zijn ipv. alles te voorzien voor die 1%. vb. plaatsen
van 1 betaalautomaat in parking waar scherm op hoogte hangt voor de rolstoelgebruiker.
Geen overige automaat waardoor de 99% die hiervan gebruik maakt zich dient te bukken om
iets te zien op het scherm.
Toegankelijkheid dient ook rekening te houden met elektrische rolstoelen met grotere
beperkingen dan een manuele , de bediening van de rolstoel door de gebruiker verloopt
geheel anders (gewicht en manipulaties van de rolstoel , hellingen , drempels, putten , vlakheid
trottoirs ,overlast en reacties liften , ..... ) hiermee wordt te weinig rekening mee gehouden
ook in de praktijk en op openbaar domein is dit verschrikkelijk ( ik spreek jammergenoeg uit
ervaring : mijn partner bevindt zich namelijk in deze situatie )
Toepassing van normen bij renovaties (ontwerpers)
Bij renovaties zouden de minimum afmetingen minder rigide moeten worden toegepast. Zo
gaat het dikwijls te veel over centimeters dan over de werkelijke toegankelijkheid.
Een gradatie in "toegankelijkheid" en in overeenstemming met de soort & graad van beperking
zou een goede hulp zijn bij projecten voor renovatie. Niet overal kan men alle verplichte of
wenselijke aanbevelingen volgen. vb toilet : zelfstandig gebruik / gebruik met hulp / gebruik
met rolstoel.
Bij verbouwingen aan bestaande appartementsgebouwen wordt soms zeer ridicule regels
opgelegd. Zo moeten we vaak draaicirkels voor rolstoelgebruikers voorzien aan de
inkomdeuren op de verdiepingen, hoewel we niet verplicht zijn een lift te plaatsen. Hetzelfde
geldt voor afvalbergingen en fietsenbergingen die in de kelder worden voorzien. Ook hier
wordt opnieuw de draaicirkels voor rolstoelgebruikers gevraagd bij de desbetreffende deuren
ook al kan een rolstoelgebruiker de kelder niet eens bereiken. Als we dan de trap naar de
kelder willen aanpassen om de fietsenberging in de kelder vlotter toegankelijk te maken, wordt
een lift gevraagd van het gelijkvloers naar de kelder. In de rest van het gebouw hoeft dan vaak
geen lift geplaatst te worden. Er wordt dus een zeer dure ingreep gevraagd, die volgens ons
niet in verhouding staat tot de geplande werken. Bovendien is het maken van een liftput onder
het bestaande kelderniveau in Antwerpse rijhuizen vaak vragen om moeilijkheden
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4.2.3.3.


4.2.3.4.






4.2.3.5.

(waterdichting kelder, mogelijke scheuren,...). We begrijpen dat ook bestaande gebouwen
toegankelijker gemaakt moeten worden, maar iets meer logica en rekening houden met het
bestaande gebouw zou het ons veel gemakkelijker maken de klant hiervan te overtuigen.
Onduidelijkheid bij renovatie ze zijn bovendien te streng.
In geval van uitbreiding/renovatie is het soms beter niets te doen dan wel iets te doen - als je
extra wc's in een ander lokaal voorziet op de reeds bestaande die aan de norm voldoen
moeten deze ook voldoen aan de norm waardoor in geval van verbouwing het soms
onmogelijk is om extra wc's te maken en je dus verplicht wordt door de norm om er geen te
voorzien bv. concreet renovatie voetbalaccommodaties : beperkte kleedruimte voor de
weinige dames voorzien maar moet voldoen aan norm en dus veel te groot worden uitgevoerd
vanaf 400m2 alles voldoen aan de norm, waardoor het niet meer voldoende is om op het
gelijkvloers een aangepaste kleedruimte/wc te voorzien bv. concreet groot renovatieproject en
uitbreiding van schoolgebouw met kleine uitbreiding van kleedkamers (40m²) op de
verdieping, hoewel aangepaste kleedruimte op gelijkvloers is voorzien moeten deze op
verdieping ook met lift toegankelijk zijn (kost niet in verhouding met oppervlakte die wordt
verbouwd pragmatisme ipv letter van de wet volgen bv. concreet renovatie
voetbalaccommodaties : in bestaande gedeelte wc voor spelers maar moet voldoen aan
toegankelijkheidsnorm hoewel er 10 toiletten in de nieuwbouw op 5m afstand zijn voorzien
Gids- en geleidelijnen (ambtenaren)
De wetgeving op wat moet verstaan worden onder geleidelijnen naar de ingang …
(ambtenaren)
Drempel (ontwerpers)
Bij appartementen met een buitengaanderij is het niet mogelijk om zonder grote extra kosten
de drempel van max. 2cm te realiseren. Bij sociale woningbouw is dit problematisch.
2cm nivo verschil soms moeilijk in combinatie met wind/regen in specifieke situaties ( bv aan
zee/strand) , doch ik zie moeilijk hoe men hier afwijkingen kan toestaan zonder de
toegankelijkheid aan te tasten
Het verwijderen van trappen en drempels.
Opstanden van max 2cm : is bouwtechnisch niet aangewezen (vochtproblematiek)
Rekening houden met wetgevingen EPB. veel deuren hebben onderaan een profiel, voor
betere thermische sluiting en winddichtheid. in combinatie met dorpel, botst dit met de max
drempelhoogte van 2cm.
Toegangen en deuren

Ontwerpers geven volgende opmerkingen:
 Norm voor diepteligging van een deurkruk is te streng.
 50 cm naast de deur, art. 24 "Bij manueel te bedienen deuren moet de buitenste rand van de
vrije en vlakke draairuimte aan de trekzijde van de deur, het draaivlak raken en moet de
buitenste rand van de vrije en vlakke draairuimte aan de duwzijde van de deur, het gesloten
deurvlak raken". Dit artikel is te vergaand in appartementsbouw wat betreft de inkomdeuren
van appartementen. Enerzijds omdat de huidige dikte van deze scheidingsmuren (omwille van
EPB en akoestiek) dik is en dit niet met een standaard deurkader kan opgelost worden.
Anderzijds omdat het zeer vergaand is dat alle toegangsdeuren naar appartementen zelf
manueel door de mindervalide dient geopend te kunnen worden. Dit is enkel nodig als de
bewoner mindervalide is, niet als het een bezoeker betreft.
 Art. 24: De draaicirkel raakt het gesloten deurvlak aan de duwzijde. In de praktijk wordt dit bij
deuren die zich in een dikke wand bevinden, zoals inkomdeuren, nooit gehaald. De deur in de
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wand naar voren opschuiven resulteert in een deur die max. 90° te openen is, wat onwenselijk is.
Breedtes van doorgangen is in bepaalde gevallen te streng, en kan volgens mij versoepeld
worden.
Specifieren dat bij een dubbele deur tenminste één van de deurbladen een doorgangsbreedte
dient te hebben van 90cm
Draaicirkels voor rolstoel en rollator zijn nodig in alle ruimten van de wooneenheid.
Doorgangsbreedte gangen beperken tot wat echt noodzakelijk is, 1m50 is meer dan
voldoende. Het hoeft echt niet meer te zijn zoals in bepaalde gevallen gevraagd wordt.
Het grote verschil tussen de gevraagde afmetingen in ruwbouwfase en de afmetingen na
afwerking : "De breedte van een looppad, gemeten tussen onafgewerkte binnenmuren,
bedraagt minstens 175 cm, zodat na de afwerking van de wanden en met inbegrip van de
ruimte voor plinten en leuningen een vrije en vlakke doorgangsbreedte van minstens 150 cm
gegarandeerd wordt." In bijv. meergezinswoningen , waar geen handgrepen tegen de muur
zijn, is dit niet van toepassing. Het is enkel mogelijk dit op 150cm te tekenen mits een
afwijking, dat is wat overdreven
Afhankelijk van wie het advies geeft mag er een knop aan de gevel geïnstalleerd worden voor
hulp te vragen en of een mobiele helling aanwezig in het pand, dit zou standaard in de
regelgeving moeten worden opgenomen.

Ambtenaren geven volgende opmerkingen:
 art. 24. indien de publieke oppervlakte kleiner is dan 150m?, moet enkel de toegang en het
toegangspad voldoen: geldt dit dan ook nog voor de binnenzijde van de inkomdeur (vrije en
vlakke draairuimte) moet er een opstelruimte voor rolstoelgebruikers voorzien worden in
brandtrappen? zodat zij hier opgesteld kunnen worden tijdens een evacuatie?
4.2.3.6.

Niveauverschillen: Hellingen, trappen en lift

Ontwerpers geven volgende opmerkingen:











De breedte van de trappen zou gereduceerd moeten worden en afgestemd op de minimumbreedte van een brandtrap. Duidelijkheid over de 40cm horizontaal doorlopen van de handgreep.
Het verwijderen van trappen en drempels.
De opgelegde hellingen zijn soms onmogelijk te realiseren door hun lengte
Normen voor hellingen buiten het gebouw zijn vaak te streng.
De toegelaten hellingspercentages zijn zeer beperkt. Soms moeilijk consequent toepasbaar bij
hellende percelen.
De regelgeving voor de hellingen is in realiteit te strikt (te flauwe hellingen) en voor
interpretatie vatbaar.
Hellingbanen te streng !
Hellingen op toegangswegen
Hellingen en het stijgingspercentage leidt tot onrealistisch lange hellingen en dito ruimteverlies
Opvangen niveauverschil => helling mag steiler

Ambtenaren geven volgende opmerkingen:
 Art.18-19 bij een verbouwing is het vaak onmogelijk om eisen op te leggen aan een deurdorpel
(vaak 5 a 10cm niveauverschil) -> de norm van 10% helling is te streng en vaak niet in
verhouding tot de werken. Bestaan er wenselijke tussenoplossingen? heeft bijvoorbeeld een
afgeschuinde dorpel bij 3 a 4cm verschil enig nut?
 Voor de trappen zijn de normen niet streng volgens mij: optrede = 15 cm, aantrede = 30 cm,
minimum breedte 120 cm een trap naar een kelder is ook een trap, het moet ook voldoen aan
de normen
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4.2.3.7.








4.2.3.8.


4.2.3.9.


Bij grote, complexe infrastructuurprojecten zoals bijvoorbeeld een stationsgebouw en directe
omgeving leidt de regelgeving soms tot ingrepen die het project niet ten goede komen (vb. de
toegangshelling tot een ondergrondse fietsenstalling met zeer veel tussenbordessen).
Wij merken dat er conflicten ontstaan als we toegankelijkheid breder gaan bekijken. Iets wat
leuk is voor kinderen kan niet voor senioren, een niveauverschil kan blinden geleiden, maar
kan weer een obstakel zijn voor anderen.
Sanitaire voorzieningen (ontwerpers)
De minimale afmetingen van vb sanitaire ruimten worden vaak zeer ruim aangemeten. Wordt
tevens bevestigd door ergotherapeuten. Wanneer bouwheren willen instaan voor hulp aan
mindervaliden, zouden versoepelende maatregelen mogelijk moeten zijn.
De normen van een aangepast toilet zou ik duidelijker omschrijven met name welke
afmetingen er standaard aangehouden moeten worden en niet enkel de ruwbouwmaten
vermelden. De zijdelingse opstelruimte wordt best ook aangehaald bij de aangepaste toiletten.
Normen leggen een duidelijke meerkost op voor de bouwheer, bij verbouwingen is de
regelgeving vaak niet voor de hand liggend en zeker niet rendabel. Het impact van een
rolstoeltoegankelijk toilet, dat , in veel gevallen, nooit door een rolstoelgebruiker gebruikt zal
worden val niet niet te onderschatten, het prijskaartje al evenmin.
Publiek toegankelijke toiletten en douches gaan uit van slechts enkele vaste
inrichtingselementen. Het gebeurt al te vaak dat we een publiek toegankelijk toilet ontwerpen.
Met wc, lavabo, ... op de juiste afmetingen en de juiste draaicirkel, transferzone in acht nemen.
Tot daar klopt het plaatje. Nadien komt de eigenaar of huurder inhuizen en gaat deze een
onderhoudscontract aan met één of andere toeleverancier. Het toilet wordt plots volgehangen
met een vuilbak, een handendroger, ... . Gevolg daar gaat mijn draaicirkel van 150... .
(*) : verschillende buitenlandse richtlijnen vragen ook langs de niet-transferzone een vrije
ruimte van 300 tot 350 mm (zodat van daaruit assistentie kan geboden worden) -> dan wordt
min breedte 1650 mm :
Ontvangst (ontwerpers)
Ik zie geen meerwaarde in de onderrijdbaarheid van baliemeubels. In mijn project (uitleenbalie
bibliotheek) betekende dit bovendien dat het comfort van het baliepersoneel dat 38 uur per
week aan de balie zit in het gedrang komt (beperkte beenruimte), ten voordele van een
persoon in een rolstoel die misschien 1x per maand 10 minuten aan de balie staat.
(ontwerpers)
Parkeervoorzieningen (ambtenaren)
art. 27: mag de breedte van de parkeerplaats deels ook over een pad vallen? dat deze
oppervlakte voor beide functies kan gebruikt worden? (ambtenaren)

4.2.3.10. Sanitaire voorzieningen (ambtenaren)



De normen zijn soms te streng/onvolledig. Uit terugkoppeling met een adviesbureau blijkt
immers geregeld dat bijvoorbeeld een toiletruimte die niet voldoet aan de normen, toch
kwalitatief kan zijn voor minder toegankelijke gebruikers. (ambtenaren)
Het is niet logisch dat je kan kiezen of je ruimte voor een aangepast toilet 225 cm x 170 cm is
OF je de toestellen op bepaalde afstanden moet plaatsen. Het zou een en-en verhaal moeten
zijn. Bovendien zijn bepaalde afwerkingen ook cruciaal om een ruimte effectief te kunnen
gebruiken (voorbeeld: beugels die juist geplaatst zijn), dit moet ook in de wetgeving worden
opgenomen. (ambtenaren)
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5. De regelgeving volgens ontwerpers
Procedurele opvolging door ontwerpers
5.1.1. Het gebruik van de nota/checklist?
Meer dan 91% van de respondenten ontwerpers zijn op de hoogte dat er een checklist of
beschrijvende nota toegevoegd moet worden. Meer dan 76% vindt de checklist ook een goed
alternatief voor de nota. Iets meer dan 9% vindt dit geen goed alternatief omwille van de nog
onduidelijkheden in de checklist (hoe kan men gemotiveerd afwijkingen, onder welk type gebouw valt
een project …). Zij vragen naar een duidelijker instrument zoals een aanstiplijst of inbedding in het
omgevingsloket. Ook congruentie tussen verschillende gemeenten/steden komt als vraag naar voor.
Nu is er de keuze wat je indient, en sommige gemeenten/steden verplichten één specifiek instrument
te gebruiken.
Voor publiek toegankelijke
gebouwen, moet je bij het
vergunningsaanvraagdossier een
nota of checklist toevoegen met een
beschrijving over de
toegankelijkheid. Ben je hiervan op
de hoogte?
100,00%

Is de checklist toegankelijkheid een goed
alternatief voor de nota?
76,19%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%

91,35%

40,00%

80,00%

30,00%
60,00%

20,00%

40,00%

14,29%

10,00%

20,00%

0,00%

0,00%

8,65%

Ja

0,00%
Ja

9,52%

Neen

Neen

Ik ken de
Neen,
checklist waarom?
niet

Duidelijkheid van de checklist
 Soms wel, soms niet ; je kan niet gemotiveerd proberen af te wijken
 Bij de manier waarop hij nu opgesteld is, is het overzicht van de vragen zoek. Waarom is deze
niet geïntegreerd in de omgevingsvergunning?
 Mag iets duidelijker en gebruiksvriendelijker opgemaakt worden
 Niet altijd even duidelijke vragenstelling voor bepaalde projecten, nota geeft veel meer info
mee
 Niet altijd gemakkelijk om dit in te vullen. moet vereenvoudigd worden. type gebouw moet
makkelijk in te vullen zijn
 Veel te "cryptisch"
 Maar een meer overzichtelijke checklist moet wel kunnen
Andere
 In sommige gemeentes is voor een zelfde aanvraag wel een nota nodig, in andere niet...
 Veel tekst en papier maar weinig inhoud
 Zegt soms niet veel
 Zowel een nota als de checklist worden toegevoegd bij de aanvragen
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5.1.2. Afwijken van de regelgeving
Bijna 45% van de respondenten week al eens af van de verordening. Bijna 48% zegt van niet.
Als men afwijkt dan geeft ruim 4% van de respondenten aan dat ze hiervoor geen motivatie gebruiken
én dit aanvaard werd. Bij 11% werd er geen motivatie gebruikt, en werd de afwijking ook niet
aanvaard.
Ruim 47% geeft aan als eens “plaatselijke omstandigheden die een andere bouwwijze vereisen”
gebruikt te hebben als aanvaarde motivatie. 25% “specifieke eisen van technische aard die een andere
bouwwijze vereisen” en ruim 6% “bijzondere nieuwe technieken die een evenwaardige
toegankelijkheid garanderen”.
Een opmerking die vanuit de ontwerpers komt is dat een andere mogelijkheid om afwijkingen aan te
vragen (buiten de 3 motieven vervat in de verordening) momenteel onbestaande is (vb. projecten die
maar aan 1 klein punt niet kunnen voldoen, zou er een afwijkingsmogelijkheid moeten zijn. ). Deze
vraag naar pragmatiek en meer beoordelen in functie van de doelstelling van de regelgeving, komt ook
bij punt 4.1.5.1 naar voren.

Heb je al eens afgeweken van de regelgeving toegankelijkheid?
60,00%
50,00%

44,72%

47,97%

40,00%
30,00%
20,00%

7,32%

10,00%
0,00%
Ja

Neen (ga naar vraag 23)
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Dat weet ik niet.

Geef aan welke motivatie je gaf voor het bekomen van de
afwijking, en of deze werd aanvaard?
80,00%

72,34%

66,67%

70,00%
60,00%

47,54%
47,92%

50,00%
40,00%
30,00%
20,00%

26,23%
9,84%
16,39%

25,00% 18,75%
6,38%14,89%
6,38%

8,33%

10,00%

17,78%
11,11%
4,44%

0,00%

Plaatselijke
Specifieke eisen van
omstandigheden die een
technische aard die een
andere bouwwijze vereisen andere bouwwijze vereisen

Aanvaard

niet aanvaard

Bijzondere nieuwe
technieken die een
evenwaardige
toegankelijkheid
garanderen

Niet geweten

Geen motivatie

Nog nooit gebruikt

Opmerkingen
 We zien ook dat vandaag in de vergunningen de regels strikter worden gevolgd dan vroeger.
 Mogelijkheid om afwijkingen aan te vragen is momenteel onbestaande. Voor projecten die
heel goed toegankelijk zijn en voldoende opties bieden aan de bezoekers, maar aan 1 klein
punt niet kunnen voldoen, zou er een afwijkingsmogelijkheid moeten zijn.
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6. De regelgeving volgens ambtenaren
Welke elementen beïnvloeden de effectiviteit van de
toegankelijkheidsverordening?
6.1.1. Behandeling van de dossiers door ambtenaren RO
6.1.1.1.

Wie behandelt de dossiers inzake het thema toegankelijkheid?

In het merendeel van de gevallen (46,7%) wordt toegankelijkheid per dossier bekeken door de
ambtenaar die het dossier behandeld. In bijna 30% van de gevallen wordt de controle van
toegankelijkheid extern uitbesteed aan Inter.
Binnen de entiteit waar ik werk …
50,00%
45,00%
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%

46,73%

28,97%

Wordt
toegankelijkhei
d per dossier
bekeken, door
de ambtenaar
die dat dossier
behandelt.
Responses

10,28%

8,41%

46,73%

5,61%

Wordt
Sta ikzelf in
Wordt de
toegankelijkhei
voor de
controle van
Is het me niet
d per dossier controle van de toegankelijkhei
duidelijk op
bekeken, door toegankelijkhei
d extern
welke manier
een meer
d op alle
uitbesteed aan
de
gespecialiseerd dossiers (ik ben Inter* (*fusie toegankelijkhei
e ambtenaar.
een
van Enter,
d wordt
(Ga naar vraag gespecialiseerd Westkans, ATO, gecontroleerd.
28)
e ambtenaar… Toegankelijkh…
8,41%

10,28%
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28,97%

5,61%

6.1.1.2.

Op welke wijze gebeurt de behandeling (controle) in het dossier?

In iets meer dan 60% van de gevallen worden alle dossiers gecontroleerd op de
toegankelijkheidsverordening. Iets meer dan 28 % geeft aan dat hij enkel specifieke dossiers bekijkt:
 12% dossiers waar er verwacht wordt dat er veel personen met een handicap zullen komen
 Enkel dossiers die binnen de toepassing van de verordening vallen
 Specifieke dossiers zoals de grotere dossiers, meergezinswoningen …
Bij welke dossiers controleer jij of de toegankelijkheidsverordening van toepassing
is en correct toegepast is?
70,00%

62,63%

60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

Responses

16,16%

12,12%
4,04%

1,01%

0,00%

4,04%

Enkel
Enkel
dossiers van
dossiers
Ik heb geen
gebouwen
waar een
Dossiers
specifieke
waarvan ik adviesraad
waar er
aandacht
Steekproefg
verwacht
voor
bezwaar is
voor de
ewijs een
Alle dossiers
dat er veel
personen
ingediend toegankelijk Andere, nl.
aantal
personen
met een
na een
heid bij de
dossiers
met een
handicap,
openbaar beoordeling
handicap
een
onderzoek.
van
zullen
welzijnsdien
dossiers.
komen.
st, of een…
62,63%

4,04%

12,12%

1,01%

0,00%

4,04%

16,16%

Opmerkingen bij andere:
Enkel specifieke dossiers: types gebouwen
 publiek toegankelijke gebouwen > 150 m²
 assistentiewoningen en zorgwoningen
 Deze die worden overgemaakt door de dienst bouwvergunningen.
 meergezinswoningen en verkavelingsaanvragen.
 Meergezinswoningen en aanvragen mbt publiek toegankelijke gebouwen
 In de ontwerpen die ik zelf maak en voorleg aan de interne werkgroep toegankelijkheid
Enkel specifieke dossiers: binnen toepassingsgebied
 Alle dossiers waar de verordening op van toepassing is.
 enkel die dossiers die onder het toepassingsgebied van de verordening vallen
 Enkel op dossiers die vallen binnen het toepassingsgebied van de verordening.
 Elke dossierbehandelaar die invoert checkt of toegankelijkheid van toepassing is en stuurt dan
door naar mij of mijn collega voor toegankelijkheidsadvies
Alle dossiers
 bij alle dossiers die ik behandel
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Alle, uitz private woningen (of kleinere dossiers die al beoordeeld zijn)
medewerker doet dit en wordt overlopen waar elementen niet voldoen volgens advies inter,
deze zaken worden in de voorwaarden van de vergunning opgenomen zodat er kan worden
voldaan aan de opmerkingen

Andere
 geen dossiers sinds het betalend adviesorgaan
 Ik laat Inter dit nakijken
 Er wordt standaardzin aan elke vergunning toegevoegd: volgende bepalingen zijn van
toepassing:
Het project moet volledig conform de stedenbouwkundige verordening toegankelijkheid
worden gerealiseerd.
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6.1.1.3.

Hoe controleer je of de verordening van toepassing is en correct toegepast is?

Hoe de controle op de toegankelijkheidsverordening gebeurt is zeer divers. In meer dan 27% van de
gevallen bekijkt de omgevingsambtenaar de plannen of de toegankelijkheidsnormen correct zijn
toegepast. 16% doet beroep op Inter. 12% bekijkt of de checklist/nota correct is toegevoegd.
Een 8% geeft aan dat ze met een checklist/nota er vanuit gaat dat het dossier in orde is. 8% geeft wel
aan dat ze via voorwaarden dan opleggen dat het dossier moet voldoen aan de verordening.
De overige beperken de controle tot een minimum door tijdsgebrek, door onvoldoende kennis. De vrije
invoervelden benadrukken dit ook.
Daarnaast geven sommigen aan dat de toets van de normen op plannen is niet altijd mogelijk (plannen
niet gedetailleerd genoeg).

Hoe controleert je of de
toegankelijkheidsverordening van
toepassing is en correct toegepast is?
27,55%

30,00%
25,00%
20,00%

16,33%

15,00%
10,00%

12,24%
8,16%

8,16%

3,06%

5,00%
0,00%

Responses

9,18%

8,16%

7,14%

Door
tijdsgebr
ek
beperk
ik de
controle
tot een
minimu
m.

Ik heb
onvoldo
ende
kennis
om zelf
een
uitgebre
ide
controle
te doen.

Ik bekijk
of de
checklist
/beschri
jvende
nota is
toegevo
egd en
controle
er de…

Als er
een
checklist
is
toegevo
egd bij
een
aanvraa
g, ga ik
ervan…

Ik bekijk
op de
plannen
of de
toegank
elijkheid
snorme
n
correct
zijn…

Ik kijk de
plannen
niet in
detail
na,
maar
geef via
voorwaa
rden
aan…

Ik kijk na
of er
een
verplich
t advies
is (art.
34) en
of dit
toegevo
egd is.

8,16%

8,16%

12,24%

7,14%

27,55%

8,16%

3,06%

Ik doe
altijd
beroep
op Inter
voor Andere,
een
nl.
controle
toegank
elijkheid
bij de…
16,33%

9,18%

Vrije invoer bij andere:
Geen controle (redenen waarom)
 Tijdsgebrek en weinig kennis daardoor. Ik doe mijn best en bekijk dit dan vaak in overleg met
de architect.
 Tijdsgebrek + onvoldoende kennis
 Er wordt standaardzin aan elke vergunning vergunning: volgende bepalingen zijn van
toepassing:
 Het project moet volledig conform de stedenbouwkundige verordening toegankelijkheid
worden gerealiseerd.
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niet meer sinds het betalend adviesorgaan
De normen zouden eenvoudiger mogen zijn. De toetsing van een dossier aan de verordening
en de controle of men wel de juiste gegevens in de checklist heeft ingevuld, nemen te veel tijd
in beslag
 De tekst is veel te complex voor ontwerpers om die onder de knie te krijgen. Ook ik moet
telkens de volledige tekst overlopen en punt per punt aftoetsen of voldaan wordt aan de
verordening. Het blijft moeilijk ondanks dat ik de verordening al jaren toepas. Nog steeds kan
ik niet op het eerste zicht zien of een project voldoet (al dan niet volledig) aan de verordening.
Een check duurt gauw een uur, zelfs voor eenvoudige gebouwen...
Gecombineerde aanpak:
 combinatie van bovenstaande punten: kijken of checklist is toegevoegd + basiscontrole op de
plannen. Als hieruit tekortkomingen blijken volgt ook een controle in detail.
 ik bekijk de checklist als die er is, bekijk de plannen en geef ook tips om het woongedeelte
toegankelijker te maken.
 Voor de meer eenvoudige dossiers controleren we chekclist en plannen. De meer complexe
dossiers worden voorgelegd aan adviesbureau
 2 dossierbehandelaars die zich hebben toegelegd op de verordening en hierover advies geven
per dossier dat aan de verordening moet voldoen.
Toets van de normen op plannen is niet altijd mogelijk (plannen niet gedetailleerd genoeg).
 Art. 24 Het draaivlak van de deur raken en moet de buitenste rand van de vrije en vlakke
draairuimte aan de duwzijde van de deur, het gesloten deurvlak raken. In een
gemeenschappelijke traphal naar bijvoorbeeld appartementen is dit meestal niet eens
mogelijk; Ofwel bevindt het deurblad zich te diep in het muurvlak (omwille van akoestische
redenen dient de wand ontdubbeld te zijn), Ofwel is de traphal slechts 150 cm breed.
 De normeringen met de hellingen is moeilijk controleerbaar.
 Veel zaken die gecheckt moeten worden op de plannen om te kunnen bepalen of de aanvraag
in overeenstemming is: draaicirkels, breedte gangen, sanitair, omvang lift, breedte deuren,
inkom,... niet alle plannen zijn zo gedetailleerd dat dat te checken valt
 Toegankelijkheidsnormen controleren die heel vaak op afwerkingsniveau zitten (leuningen,
handgrepen, infoborden, kleuraanwijzingen, ...) zijn onmogelijk te verifiëren op
bouwaanvraagplannen die altijd maar van constructief niveau zijn. Toegankelijkheid verifiëren
op niveau van bouwaanvraag is daarom volgens mij niet de juiste plaats en tijdstip, maar is er
gekomen omdat men geen betere oplossing vond "en de gemeente toch altijd alles moet
controleren..."
Andere
 Ik bekijk onze aanbevelingen levensloopbestendig wonen
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6.1.2. Procedurele opvolging: gebruik van de nota/checklist?
Voor publiek toegankelijke gebouwen, moet de vergunningsaanvrager bij het
vergunningsaanvraagdossier een nota of checklist toegankelijkheid toevoegen met een beschrijving
over de toegankelijkheid.
De checklist wordt door de ambtenaren ook als iets positiefs en makkelijk ervaren, al leggen velen dit
niet op. De verplichte aanwezigheid ervan dwingt de architect wel om over toegankelijkheid (even) na
te denken. Anderen vinden de checklist dan weer te summier om de volledige controle op basis van dit
instrument eenvoudig te kunnen doen omdat ze niet direct aangeven aan welke normen moet worden
voldaan (afmetingen, hellingsgraad,...) maar enkel verwijst naar de artikels in het besluit.
Men geeft aan dat heel wat omgevingsambtenaren met deze verplichte nota geen rekening houden
om de volledigheid van een dossier te beoordelen.
Ze geven aan dat een ingevulde checklist niet garandeert dat de verordening geïmplementeerd is in
het plan. Ze wordt vaak fout ingevuld.
Voor publiek toegankelijke gebouwen, moet de vergunningsaanvrager bij
het vergunningsaanvraagdossier een nota of checklist toegankelijkheid
toevoegen met een beschrijving over de toegankelijkheid. Ben je hiervan
op de hoogte?
100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%
Ja

Neen

Is de checklist toegankelijkheid of de beschrijvende nota in de
dossiersamenstelling een meerwaarde om de toepassing van de
verordening te bepalen?

45,00%
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
Ja, wij verplichten
om de
checklist/nota toe
te voegen.

Neen

Ja, ik vul de
checklist zelf in
ter controle.
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Neen.

Ik weet het niet.

Positief als instrument/ hulp
 Bij mijn weten, verplichten we dit zelden maar ik vind het wel handig
 Checklist is handig maar is geen verplichte dossierstuk
 Ik ben niet in de positie om iets te verplichten. Zit de checklist bij het dossier dan is dat
gemakkelijker.
 Dit zet sommige architecten aan eens na te denken binnen de veelheid van hun takenpakket.
 Ja, is een meerwaarde, maar verplichten dit niet
 Maar de verplichte aanwezigheid ervan dwingt de architect wel om over toegankelijkheid
(even) na te denken. Jammer genoeg wordt door collega's nog vaak deze verplichte nota niet
als voorwaarde opgenomen om de volledigheid van een dossier te beoordelen.
 De checklist is wel handig als extra bevestiging, toch probeer ik telkens zelf de toegankelijkheid
te toetsen en ga ik niet steeds af op dit advies;
 De checklist geeft, indien correct ingevuld een overzicht van de mogelijke probleempunten
 Daarnaast vul ik zelf ook de checklist ter controle in
Toepassing i.f.v. voor dossierbehandeling is niet gegarandeerd
 Checklist invullen garandeert niet het implementeren op plan en concept
 Dit formulier is vaak verkeerd ingevuld.
 Een aanvrager kan hierop invullen wat hij wil. Het gebeurt soms dat (bewust?) een verkeerd
aantal vierkante meters publiek toegankelijke oppervlakte wordt opgegeven om zo niet onder
het toepassingsgebied van de verordening te vallen.
 Vaak slecht ingevuld. De meesten geven aan dat ze volledig voldoen, terwijl dit zelden het
geval is
 Je dient als dossierbehandelaar steeds zelf de checklist na te gaan om te controleren of men
niet te lichtzinning over bepaalde delen van de checklist is gegaan
Meerwaarde hangt af van dossier tot dossier en van bouwheer die het invult
 De checklist is veel te summier. Op basis van deze nota kan niet geconcludeerd worden of het
ontwerp nu voldoet aan de verordening. Wij moeten de plannen nog volledig screenen. Ik
weet uit ervaring (heb nog op het toegankelijkheidsbureau gewerkt) dat als je dit goed wil
doen, je een halve dag hier mee bezig bent. Die tijd hebben wij natuurlijk niet. Het is een
specialisatie, waarvoor in de toekomst best een advies wordt opgemaakt door een erkend
bureau (gelijkaardig aan een brandweerverslag)
 Ik gebruik deze niet wegens te weinig tijd.
Duidelijkheid van de checklist
 Te beperkt en onduidelijk
 Wij ontvangen vaak een checklist, ingevuld door inter, (op basis van plannen die mogelijk niet
hetzelfde zijn als de aangevraagde plannen) deze informatie is vaak onduidelijk en weinig hulp
bij de beoordeling.
 Checklist moet direct aangeven aan welke normen moet worden voldaan (afmetingen,
hellingsgraad,...) i.p.v. verwijzen naar de artikels in het besluit
Andere
 Bijkomend wordt een Quickscan gemaakt op het dossier.
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6.1.3. Beoordeling inzake toegankelijkheid door omgevingsambtenaren
Hoe vaak kwamen volgende situaties al eens voor bij de beoordeling van een dossier?
Een ongunstige beoordeling omwille van toegankelijkheid komt soms (35%) voor, maar eerder zelden
tot nooit (53%). Een vraag tot bijsturing komt soms (42%) voor. Voorwaarden opleggen voor
toegankelijkheid komt heel vaak 16.5% en vaak 33% voor.

Hoe vaak kwamen volgende situaties al eens voor bij de
beoordeling van een dossier:
45,00%
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%

28,26%

42,22%

35,87%

32,97%
26,37%

25,00%
14,44%
7,61%
3,26%
Er is een ongunstige
beoordeling omwille van
toegankelijkheid

23,33%
16,67% 16,48%

Heel vaak

16,48%
7,69%

3,33%

Vaak
Soms
Zelden

Er is een vraag tot bijsturing Er worden voorwaarden voor
van het ontwerp omwille van toegankelijkheid opgelegd in
toegankelijkheid.
de vergunning

Nooit

Vraag tot bijsturing
 Beter een plan door de architect laten aanpassen indien haalbaar geacht dan een
beroepsprocedure die voor alle partijen extra inspanningen vragen.
 Ongunstige beoordeling toegankelijkheid toont aan dat architecten onvoldoende aandacht
hebben voor toegankelijkheidsverordening en onvoldoende kennis hebben
Voorwaarden in vergunning
 De voorwaarden worden integraal opgenomen in de vergunning
 Er wordt in de stedenbouwkundige voorwaarden bij vergunning verwezen naar het advies van
INTER
 Meestal geef ik aan dat enkel de planafleesbare elementen kunnen gecontroleerd worden en
dat er bij het uitvoeringsdossier de nodige aandacht moet zijn voor de toegankelijkheid en dat
ze zich hierbij kunnen laten begeleiden door het toegankelijkheidsbureau (voorwaarde in de
vergunning)
 Indien er slechts kleine zaken zijn die men over het hoofd heeft gezien of indien uit de plannen
niet afgeleid kan worden of bepaalde normen voldaan zijn, dan worden deze in de vergunning
opgelegd in de voorwaarden. weliswaar enkel kleine zaken zoals bijvoorbeeld drempelpeil 2cm
of bvb, plaatsing van parkeerplaatsbreedte aanpassen,...
‘Ongunstige’ beoordeling
 Indien er enkel een ongunstige beoordeling in functie van toegankelijkheid is, wordt dit bijna
altijd standaard overruled door het college. Dit wordt ook al zo voorbereid door de
stedenbouwkundig ambtenaar...
 We stellen vast dat er soms een ongunstig advies wordt gegeven omdat er elementen niet
voldoen. Een voorbeeld is een onderdoorrijluik aan een balie voor rolstoelgebruikers. Echter is
dit geen stedenbouwkundig element. Het betreft de inrichting. Wij volgen dit ongunstig advies
dan niet, maar leggen in de voorwaarden op dat men dit moet voorzien bij de inrichting van
een pand.
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6.1.4. Als er een controle toegankelijkheid van Inter aanwezig is, dan …?
Bijna 50% van de respondenten geeft aan dat ze een toegevoegd toegankelijkheidadvies
bouwaanvraag van Inter volgen. Bijna 31% geeft aan nog een eigen beoordeling te doen met het advies
van Inter in het achterhoofd. Bijna 19% geeft aan nog nooit een toegankelijkheidsadvies bij de
aanvraag gehad te hebben.
Als er een controle toegankelijkheid van Inter aanwezig is, dan …?
60,00%
50,00%

49,47%

40,00%
30,53%
30,00%
18,95%

20,00%
10,00%
1,05%
0,00%
Volg ik dit altijd.

Beoordeel ik het
dossier, met deze
controle in het
achterhoofd.
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Hou ik geen rekening Bij mijn dossiers is er
met deze controle in
nog nooit een
mijn eindbeoordeling.
controle
toegankelijkheid
toegevoegd.

6.1.5. Afwijken van de verordening
42% van de respondenten heeft al eens een dossier met een aanvraag tot afwijkingen gehad. 30%
geeft aan nog nooit een vergunningsaanvraag met een dergelijke afwijkingsaanvraag gehad te hebben.
Iets meer dan 28% heeft geen weet of er al eens afwijkingen aangevraagd zijn.
37% geeft aan als eens “plaatselijke omstandigheden die een andere bouwwijze vereisen” aanvaard te
hebben als motivatie. 20% “specifieke eisen van technische aard die een andere bouwwijze vereisen”
en 8% “bijzondere nieuwe technieken die een evenwaardige toegankelijkheid garanderen”.
8% aanvaarde ook al eens een afwijking zonder motivatie.
4% keurt een afwijkingsaanvraag altijd goed. Iets meer dan 24% beoordeeld een afwijking in eer en
geweten. 16% baseert zich op een bijgevoegd advies toegankelijkheid en bijna 20% vraagt zelf advies
aan Inter hiervoor. 9% bekijkt of de motivatie past in de afwijkingsmogelijkheden van de verordening.

Heeft een aanvrager al ooit eens een afwijking aangevraagd op de
regelgeving toegankelijkheid?
45,00%
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%

41,75%
30,10%

Ja



Neen

28,16%

Dat weet ik niet.

Men kan op elke norm een afwijking aanvragen. Meestal gebeurt dit niet, maar wanneer men
afwijkt is het vaak moeilijker te beoordelen want dan zijn er geen echte normen meer.
Bijvoorbeeld de helling voor een deur kan tot tegen de deur doorlopen indien het automatisch
opengaande deur is die goed afgesteld wordt. Dit is een afwijking die wel vaker wordt
toegestaan, maar niet beschreven wordt. Vaak is het dan uitproberen voor ons.

43

Als er wordt afgeweken, welke motivatie gaf de aanvrager voor het bekomen van de
afwijking, en werd deze aanvaard?
60,00%

54,29%

50,00%
40,00%

40,00%
35,71%

32,88%
27,40%

30,00%

37,14%

33,82%
20,59%

20,00%

36,99%

10,00%

20,00%
4,29%

2,74%

8,57%0,00%

8,82%

36,76%

0,00%
Plaatselijke omstandigheden
Specifieke eisen van
die een andere bouwwijze
technische aard die een
vereisen
andere bouwwijze vereisen
Aanvaard

Niet aanvaard

Bijzondere nieuwe
technieken die een
evenwaardige
toegankelijkheid garanderen

Niet geweten

Geen motivatie

Nog nooit gebruikt

Waarmee hou jij rekening als je een motivatie voor een afwijking
moet beoordelen?
30,00%
25,00%

24,42%
19,77%

20,00%

16,28%

16,28%

15,00%
9,30%

10,00%

5,81%

4,65%

5,00%
0,00%

Responses

Ik vraag
zelf
extern
Ik
Een
advies
beoordee bijgevoeg aan, zoals
l deze in d advies voorzien
eer en toegankel in art. 33
geweten. ijkheid.
van de
toegankel
ijkheidsve
rordeni…
24,42%

16,28%

19,77%

Ik
vertrouw
op de
deskundi
gheid van
de
architect.

Ik bekijk
of de
motivatie
past
binnen de
afwijkings
mogelijkh
eden van
de
verordeni
ng.

Als er een
motivatie
is
toegevoe
gd, keur
ik dit
altijd
goed.

5,81%

9,30%

4,65%
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3,49%
Ik
beoordee
l dit niet
zelf. Deze
afwijkings
Andere,
aanvrage
nl.
n worden
binnen
onze
dienst
behand…
3,49%

16,28%

Andere elementen voor de beoordeling van de dossiers:
Op basis van een advies
 Het extern advies van Inter wordt bekeken en afgetoetst met de plaatselijke mogelijkheden
 INTER om advies vragen
 Voor zekerheid advies vragen aan het toegankelijkheidsbureau. Toegankelijkheid is een
expertise waar je naast al de andere regelgeving binnen RO niet op de hoogte van kan zijn...
het zou misschien wel kunnen, maar dan komt dat er ook weer bij...
 Ik beoordeel in eer en geweten (soms vraag ik hulp aan een collega die zelf een
functiebeperking heeft) en indien de afwijkingen te groot zijn, stuur ik de aanvrager door naar
Inter voor gedetailleerder advies
 Er wordt niet altijd geantwoord op een extern aangevraagd advies
 art.33: mag een gemeente zelf een afwijking toestaan, of moet dit altijd via het
toegankelijkheidsbureau aangevraagd worden?
Doorverwijzing naar Interne dossierbehandeling
 Hiervoor is de consulent verantwoordelijk
 Ik signaleer de afwijking en daarna is het aan de ambtenaar/architect na mij die het dossier
behandelt om te beoordelen of het wel of niet kan
 Ik beoordeel geen afwijkingen, dit zit bij de dienst vergunningen
 Vaak worden afwijkingen niet aangevraagd, maar meteen toegekend door de collega behandelend ambtenaar, zonder motivatie....
Andere
 Bouwheer is verantwoordelijk
 combinatie van één of meerdere van bovenstaande bullets (nl. 1° en 5° - verschil?, 2° en/of 3°)
 Er wordt standaardzin aan elke vergunning vergunning: volgende bepalingen zijn van
toepassing:
 Het project moet volledig conform de stedenbouwkundige verordening toegankelijkheid
worden gerealiseerd.
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Wat kan je helpen om de toegankelijkheid beter/gemakkelijker op te volgen in
de dossiers?
Omgevingsambtenaren geven een aantal mogelijkheden die hun kunnen helpen bij de opvolging van
toegankelijkheid:







Duidelijkere plannen (volledigheid dossier)
Meer tijd
Meer mensen  geen kerntaak van de ambtenaar (Toegankelijkheid is een materie waar
stedenbouwkundigen en ruimtelijke planners in hun opleiding niet mee geconfronteerd
worden, simpelweg omdat het geen echt stedenbouwkundig of ruimtelijk aspect is.)
Door een automatisch luik in te bouwen in het omgevingsloket waardoor zowel de architect als
de aanvrager zich bewuster worden van de eisen.
Door eigen expertise inzake toegankelijkheid te verkrijgen binnen een stad/gemeente vb. door
vormingen, door gemeenten te verplichten tot het hebben van een
toegankelijkheidsambtenaar indien de gemeente geen beroep doet op Inter.
Verplicht en kosteloos advies van Inter

6.2.1. Algemeen












Ja te beginnen met minder uitzonderingen
Zones apart aanduiden op plannen, ook oppervlaktes vermelden
Enkel controle op vergunning plichtige aspecten, niet op afwerking en details, als de kleur van
de schakelaars.
Meer tijd, meer mensen...
Meer volk
Omgevingsambtenaren moeten meer en meer deskundig worden in ALLE regeltjes in ALLE
sectoren ... dit is niet meer werkbaar.
Het is een heel specifieke regelgeving waarbij de controle op de correcte toepassing ervan in
de schoenen van de stedenbouwkundige ambtenaar wordt geschoven, die hier eigenlijk niet
voor opgeleid is. 'Toegankelijkheid' is namelijk een materie waar stedenbouwkundigen en
ruimtelijke planners in hun opleiding niet mee geconfronteerd worden, simpelweg omdat het
geen echt stedenbouwkundig of ruimtelijk aspect is. Het gaat soms over regeltjes tot op
gedetailleerd niveau binnen een gebouw van afstanden van de deurklinken tot een
binnenmuur.
Net zoals het voldoen van een gebouw aan de EPB-regelgeving niet binnen de
omgevingsvergunningsaanvraag gecontroleerd wordt, zou dit voor de toegankelijkheid ook zo
moeten zijn. Op zijn minst zou de controle door de stedenbouwkundige ambtenaar moeten
beperkt worden tot de algemene inrichting van de omgeving van een project, zoals
bijvoorbeeld het voorzien van het correcte aantal aangepaste parkeerplaatsen, hellende
vlakken als toegang tot een gebouw, enz. hoewel de hellingsgraad controleren op juistheid dan
weer moeilijker wordt...
Een andere mogelijkheid is dat een stedenbouwkundig ambtenaar enkel controleert of de
verordening van toepassing is, en indien dit zo is, altijd verplicht advies wordt opgevraagd bij
een gespecialiseerde organisatie zoals INTER (net zoals ook advies aan de brandweer wordt
gevraagd), en die mogelijkheid tot adviesvraag dus niet enkel beperken tot de gevallen waarbij
afwijkingen op de verordening worden gevraagd.

6.2.2. Procedurele aspecten/ verplichtingen


Eenvoudiger om te hanteren binnen de omgevingsvergunning
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Door een automatisch luik in te bouwen in het omgevingsloket is de architect of aanvrager zich
bewuster van de eisen.
Verplichting tot (pre-)adviesvraag aan Inter
Een externe advies van het agentschap bij omgevingsaanvragen (zoals een adviesvraag
brandweer, nutsvoorzieningen e.d.). Voor een omgevingsambtenaar op gemeentelijk niveau is
het onmogelijk om deskundig te zijn op alle vlakken en binnen alle sectoren.
De aanvrager verplichten om zelf voorafgaandelijk advies in te winnen bij Inter
Door een wijziging van Hoofdstuk 6 van het omgevingsvergunnigsbesluit, waarbij een
adviesinstantie wordt aangeduid die wordt belast met het verstrekken van KOSTELOZE
adviezen aan de vergunningverlenende overheid.
Verplichting om bepaalde zaken op plan te zetten. Dossiers kunnen niet onvolledig verklaard
worden op ontbrekende draaicirkels, belangrijkste maten voor toegankelijkheid,
hellingsgraden, ...
Verplichting om alle maataanduidingen op de plannen te zetten
Maak een checklist verplicht voor elke aanvraag, in een algemene checklist, die niet enkel van
toepassing is op toegankelijkheid
Digitale tool, dossier niet op te laden als men niet voldoet aan de plannencontrole.

6.2.3. Expertise inzake toegankelijkheid (eigen)





Extra gespecialiseerd personeel –
Dienst ruimtelijke ordening die een toegankelijkheidstoets hanteert
Een algemene opleiding met meer toelichting over het toepassingsgebied, over de normen,
over de motivatie achter de normen en met goede voorbeelden.
Gemeenten verplichten tot functie van toegankelijkheidsambtenaar binnen dienst sb&ro
indien de gemeente geen beroep doet op Inter.

6.2.4. Controle advies/ Ambtenaren  wat kan je helpen?
Kosteloos advies:











Een externe adviesinstantie.
Advies gespecialiseerd bureau
Eén Vlaams adviesorgaan waaraan je de plannen voor advies en controle kan toesturen.
Vroeger konden (moesten) we de vergunningsaanvragen doorsturen naar een bevoegde
overheidsdienst die de controle deed via experten. Deze dienst is afgeschaft en doorgeschoven
naar de gemeenten, die dergelijke expertise niet hebben en ook niet de middelen om
personeel hiervoor aan te werven/op te leiden. De herinvoering van dergelijke dienst zou een
grote meerwaarde zijn.
We hebben een goed contact met Inter, dat helpt ons al goed vooruit
Een controle door Inter is nuttig, maar onbetaalbaar.
Indien het menens is met het toegankelijk maken van publiek toegankelijke gebouwen moet
een adviesinstantie ter beschikking worden gesteld die de vergunningverlenende overheid
KOSTELOOS adviseert en communiceert via het omgevingsloket!
Kostenloos adviesorgaan voor elk dossier waarop de toegankelijkheidsverordening van
toepassing is.
Door een wijziging van Hoofdstuk 6 van het omgevingsvergunnigsbesluit, waarbij een
adviesinstantie wordt aangeduid die wordt belast met het verstrekken van KOSTELOZE
adviezen aan de vergunningverlenende overheid.
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7. Op welke wijze kan de regelgeving toegankelijkheid effectiever en
efficiënter?
Algemeen overzicht waardering van de bestaande instrumenten (informatie)
Over het algemeen zijn zowel de ambtenaren als de ontwerpers tevreden over het Vlaams handboek
Toegankelijkheid (56%), alsook de QuickScan (41%) en de checklist (51%).
Frappant is dat bij beide groepen de nieuwsbrief en de brochure onbekend is.
Ook bij de ambtenaren valt op dat het handboek bij bijna 30% onbekend blijkt te zijn.
Bij de ontwerpers valt op dat de Quickscan relatief (16%) onbekend is.
Ambtenaren:
56,38%
44,21%

41,49%
34,74%

34,04%

27,37% 29,47%

14,89%

13,83%
2,11%

4,21%
2,11%

27,37%
22,11%

24,47%

3,19%

Absoluut tevreden
Niet tevreden

4,26%
3,19%
1,06%

Tevreden
Helemaal niet tevreden

3,16%

2,13%
1,06%

3,16%
0,00%

Niet tevreden, nog ontevreden
Niet gekend

Ontwerpers:
56,00%

51,00%
41,00%
34,00%

27,00%

32,00%

45,45%
31,31%

19,19%
16,00%
9,00%
8,00%
8,00%
5,00%3,00%
4,00% 4,00%
1,01% 3,03%
1,00%
1,00%
0,00%
0,00%
0,00%

Absoluut tevreden
Niet tevreden

Tevreden
Helemaal niet tevreden
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40,40%
30,30%
25,25%

1,01% 3,03%
0,00%

Niet tevreden, nog ontevreden
Niet gekend

Algemeen overzicht van de waardering van de dienstverlening voor het
ondersteunen in het maken van een toegankelijk ontwerp
Ambtenaren zijn vragende partij voor een helpdesk (per telefoon/ mail) en controle toegankelijkheid
bij de vergunningsaanvraag (bijna 49% geeft aan dat dit uitermate nuttig is).
Ontwerpers vinden vooral een helpdesk en bij voorkeur per mail), een controle toegankelijkheid bij de
vergunningsaanvraag en een inspiratiebundel met voorbeelden zeer nuttig. Ook begeleiding op maat is
in het merendeel nuttig bevonden.
Ambtenaren:
60,00%

48,94%

50,00%
40,00%

37,78%

28,89%
28,72%
26,67%
26,67%
26,14%
23,86%
20,45%
17,78%
17,78%
20,00%
13,64%
12,22%
11,36%
11,11% 11,70%
8,89%
5,56%
5,56%
5,32%
4,55%
10,00%
4,26%
1,11%
1,06%
0,00%
30,00%

Uitermate nuttig
Zeer nuttig
Redelijk nuttig
Niet er nuttig
Helemaal niet nuttig
Niet gekend

Ontwerpers:
50,00%
42,86%
41,05%
40,21%
45,00%
32,29%
36,84%
40,00%
32,29%
29,90%
35,00% 27,37%
29,47%
27,55%
30,00%
23,47%
25,00%
16,84%
20,00% 16,84%
12,50%
11,34%
11,34% 9,38%
10,53%
15,00%
8,33%
7,37%
5,26%
5,21%
10,00%
4,21%
4,12%
4,08%
3,16%
3,09%
2,04%
1,05%
0,00%
5,00%
0,00%

Uitermate nuttig
Zeer nuttig
Redelijk nuttig
Niet er nuttig

Helemaal niet nuttig
Niet gekend
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7.2.1. Eigenschappen die men van een helpdesk verwacht
“Je kan steeds naar de helpdesk bellen voor vragen, hier hebben wij al veel nut uitgehaald om dubieuze
verwoordingen, met afbeeldingen op de correcte manier te interpreteren. Voorbeeld deur
draairichtingen en opstelruimte kan verkeerd opgevat worden. Dat ook de dikte van de muur een rol
speelt is vaak misbegrepen of niet geweten. “ (ontwerper)
Beide bevraagde groepen geven aan dat een helpdesk uitermate nuttig is. Elementen die ze belangrijk
vinden zijn:
 Snel en directe beschikbaarheid
 Vooral m.b.t. een toets vooraf rond interpretatie en toepassing.
Vrije invoer uit de bevraging:








Een hulplijn moet snel en direct zijn. emails duren soms te lang om op te stellen en je weet
nooit wanneer je een antwoord kan verwachten (ambtenaar)
Een directe helpdesk om voorinlichtingen van het project te bekomen
Een snel antwoord op een prangende vraag via e-mail is zeer nuttig, nu is er vaak
onderbemanning en moeten we lang wachten op een beslissing
Chat
Je kan steeds naar de helpdesk bellen voor vragen, hier hebben wij al veel nut uitgehaald om
dubieuze verwoordingen, met afbeeldingen op de correcte manier te interpreteren. Voorbeeld
deur draairichtingen en opstelruimte kan verkeerd opgevat worden. Dat ook de dikte van de
muur een rol speelt is vaak misbegrepen of niet geweten.
Helpdesk voor concrete vragen waar je ook een degelijk en correct antwoord krijgt

7.2.2. Functionaliteiten die men verwacht van een inspiratiebundel of
instrumenten/brochures/informatie ter ondersteuning van de toepassing
Uit de open antwoorden zien we vooral veel vraag naar een praktische vertaling van de wettekst en de
toe te passen normen. Er is nood aan info op maat van de specifieke ‘gebruiker’ (ambtenaar voor de
dossierbeoordeling – ontwerper om toe te passen bij het ontwerp).
Hierbij verwachten ze:






Duiding van de doelstellingen van de regelgeving (algemeen)
sensibilisering in de brede zin (ook ruimer zoals bouwheren en opdrachtgevers)
Betere en duidelijkere interpretatie van de verordening (zowel voor toepassing als toets door
behandelaar RO)
Verduidelijken van normen door typetekeningen
Ondersteunen toepassing van de regelgeving in specifieke dossiers (info en tools):
stroomdiagrammen/ beslissingsboom, overzicht, eenvoudige taal…

“Zo eenvoudig mogelijke praktijkgerichte handleiding/lijsten/duidelijke schema's/stroomdiagrammen”
(ontwerper)
Bij het handboek toegankelijk gebouw verwachten ze:



Een duidelijker onderscheid tussen wettelijke bepalingen en aanbevelingen
Meer praktische voorbeelden (in concrete dossiers)
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Hoe beoordeel je de volgende instrumenten?
56,38%
56,38%

60,00%
50,00%

44,21%
44,21%

41,49%
40,00%
30,00%

34,74%

34,04%

29,47%
29,47%
27,37%

20,00%

24,47%
13,83%

10,00%
2,11%

4,21%
2,11%
2,11% 3,19%

27,37%
22,11%

14,89%

4,26%
4,26%
3,19%
3,19%
3,16% 3,16%
1,06% 2,13%
1,06%
1,06%
0,00%
0,00%

0,00%

Absoluut tevreden
Niet tevreden
Helemaal niet tevreden

Tevreden
Helemaal niet tevreden
Niet gekend

Niet tevreden, nog ontevreden
Niet gekend

Ambtenaren: tools voor ondersteuning op dossierniveau
 Doorlooptool vereist voor alle onderdelen van het bouwproces, ook wat er na de toekenning
van de vergunning en bij de uitvoering en exploitatie gebeurt. Wat wij goedkeuren bij de
aanvraag is slechts een papieren plan!! Voor de architect en bouwheer is dit nog geen
uitvoeringsplan. (Ambtenraren)
 Helder overzicht voor de ambtenaar die dit moet verwerken zou handig zijn. Wanneer
toepassen, wat moet worden opgenomen in de voorwaarden, ... De omgevingsambtenaar kan
geen specialist op alle vlakken zijn. (Ambtenraren)
 Ipv checklist een beslissingsboom met ev. aandachtspunten?
 Ik denk van wel: voor ons is het normenboek veel te uitgebreid. Een kort overzicht geeft meer
duidelijkheid.
Ontwerpers: afstemming interpretatie voor de dossierbehandeling
 Groot verschil in behandeling door de stedenbouwkundige diensten
 Indien de regelgeving op een uniforme manier beoordeeld wordt door zowel de
omgevingsambtenaar, het toegankelijkheidsbureau, alsook het orgaan voor de erkenning van
zorginstellingen. Nu wordt de regelgeving door deze verschillende manieren vaak anders
geïnterpreteerd.
 Bepaalde gemeentes zijn zeer streng en andere gemeentes zien dit niet eens na
 iedereen dient de verordening op eenzelfde manier toe te passen en niet vrij te interpreteren
naar goeddunken.
 Als bijlage bij de regelgeving (verschillende normen) werken met beelden uit de praktijk die
zaken duidelijk maken.
 Zo eenvoudig mogelijke praktijkgerichte handleiding/lijsten/duidelijke
schema's/stroomdiagrammen
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Schematische weergave van de verordening zodat niet telkens de volledige tekst moet
overlopen worden

Ambtenaren: duiding van regelgeving en doelstellingen
 Duidelijke ontwerprichtlijnen a.h. van concrete voorbeelden en referenties (ambtenaar)
 Duidelijke voorbeelden. en niet enkel toegespitst op de gangbare gebouwen waar het duidelijk
is dat de verordening daarop van toepassing is maar vooral voor de uitzonderlijke gevallen
(industrie en bedrijvigheid) (ambtenaar)
 Toevoegen FAQ's op website (ambtenaar)
 Ook meer inzicht krijgen in de motivatie achter de regelgeving en de normen (ambtenaar)
Structuur en gebruik handboek:
 Duidelijkere structurering van het handboek. Meer afbeeldingen. (ambtenraren)
 Good Practice is zeker nuttig voor toegankelijkheid, niet voor de verordening (ambtenraren)
 Een inspiratiebundel wordt door architecten niet/onvoldoende bekeken om nuttig te zijn.
(ambtenraren)
 Website moet meer praktischer zijn (ambtenaren)
 Gemakkelijker bedienbare website (vervelende schuifbalk aan de zijkant, zou gewoon met
scrollen moeten kunnen) (ontwerpers)
Ambtenaren: wijze van informatieverstrekking
 Delen van interpretaties van de wetgeving, vooruitlopend op nieuwe inzichten, zonder UD uit
het oog te verliezen
 Verduidelijking van de normen via tekeningen
 Naast het advies van INTER, een meer eenvoudige en duidelijk leesbare (begrijpbare)
regelgeving, aangevuld met voorbeeldenboek/website.
 Aan de hand van tekeningen met verschillende kleuren
 Voorbeelden van hoe het moet, duidelijker op website aangeven
 nieuwsbrief die ook goede praktijken verspreidt
Ambtenaren: eenvoudige regelgeving
 Ja, het is nog vaak abstract. (ambtenaar)
 Duidelijkere normen en toepassingen (ambtenaar)
 Ja, soms vind ik de regelgeving niet altijd duidelijk afgelijnd en dien ik extra advies te vragen
aan specialisten. (ambtenaar)
 Ja, zoals reeds eerder toegelicht: Maak de wetgeving eenvoudiger als het gaat om de opbouw
(duidelijk leesbare wetgeving verhoogt de rechtszekerheid = bij het lezen moet je weten waar
je aan toe bent). (ambtenaar)
 Nogmaals pleidooi voor meer eenvoudige regelgeving met duidelijke normen die voor
iedereen te begrijpen zijn. (ambtenaar)
 De regelgeving is niet duidelijk, veel teksten, wetartikelen... In specifieke gevallen moeten we
de hulp inroepen van specialisten en dan nog zijn die moeilijk bereikbaar. (ambtenaar)
Ontwerpers: informatie
 ambtenaren; waaróm worden bepaalde regels opgelegd. Dit maakt het eenvoudiger om er op
een functionele én esthetische manier mee om te gaan. Toegankelijkheid is een ketting; als er
één schakel vergeten wordt in het ontwerpproces wordt de rest van je gebouw onbruikbaar
voor personen met een handicap.
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Is te weinig bekend bij opdrachtgevers zodat ik als architect extra werk heb met uitleggen
ervan. Stuit op weerstand en onbegrip
ook communicatie tussen diensten (bvb zorg en gezondheid geeft erkenningen, Inter geeft
toegankelijkheidsadvies, maar er is geen coördinatie tussen de adviserende diensten)
Ik denk dat de geest achter de regelgeving beter gekend moet zijn bij; de collega4s-architecten
Brochures uitbrengen over de toegankelijkheid.

Ontwerpers: duiding regelgeving en normen
 Duidelijke, simpele richtlijnen. Duidelijke, simpele website. Best practices.
 Soort boomstructuur om af te leiden of je project dient te voldoen.
 Toevoeging van type-oplossingen voor de meest voorkomende gevallen?
 Meer info omtrent de regelgeving; betere opvolging om te wijzen op tekortkomingen in de
finale uitvoering
 Praktijkvoorbeelden.
 Voorbeelden uit de praktijk.
 Wat meer praktische voorbeelden en duidelijke illustraties
 Het is nu moeilijk te achterhalen welke normen van toepassing zijn. Zo zijn er regels waarop
dan toch een uitzondering geldt, maar die staan dan ergens anders vermeld. Het zou
interessant zijn om per gebouwonderdeel de betrokken regels en uitzonderingen te vermelden
 Soms is de omschrijving niet duidelijk, het uitleggen adhv een tekening is soms effectiever
 Betere duidelijke tekeningen en illustraties. alle verkeerdelijk te interpreteren teksten
verwijderen.
 Een meer eenduidige wetgeving zou handig zijn...
 Eenvoud en logica.
 Interpretaties in wetgeving stroomlijnen
 Eenduidigheid betreffende de ambtenaren die een specifiek project behanden. Ambtenaren
interpreteren de toegankelijkheidsnorm elk op een andere wijze. Waar voor project X bv een
verdreven trap wel aanvaard wordt, mits gelijkmatige verdeling, wordt dit voor project Y
(andere dossierbehandelaar) niet aanvaard.
 Alle vormen van interpretatie uit de regelgeving verwijderen.
 Een zo duidelijk mogelijke regelgeving met zo weinig mogelijk ruimte tot interpretatie.
 De volledige wetgeving dient gestaafd te worden met duidelijke, niet voor interpretatie
vatbare, tekeningen !!!
 De wenkenbladen verder uitwerken volgens de voorschriften (soms is het niet altijd duidelijk of
bepaalde zaken een aanbeveling zijn of effectief verplicht)
 Een duidelijk overzicht.
Ontwerpers: over Handboek/inspiratiebundels
 Inspiratiebundel alleen nuttig indien deze zich beperkt tot voorbeelden van verplichte
normeringen. Dat een toilet bijvoorbeeld beter kan als deze ruimer is dan de min. afmetingen
conform de norm is niet interessant. Goede voorbeelden van badkamers die rekening houden
met min. vereiste afmetingen zijn wel interessant.
 Er wordt te veel aandacht gegeven aan rolstoelgebruikers, meer ook kinderwagens dienen
toegang te kunnen hebben, hier zijn haast geen voorbeelden van op de site. Wanneer je zelf
aan kinderen begint ondervindt je nog beter dat veel niet is aangepast, zelfs van nieuwbouw.
Er wordt mijn inziens al op de site getracht om een uitleg te geven waarom die aanpassing nut
heeft.
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De regelgeving zou op sommige vlakken iets duidelijker mogen zijn. Ik raadpleeg regelmatig de
website toegankelijkgebouw voor het handboek, maar het onderverdeling in dit handboek en
de lay-out van de site op zich zou iets duidelijker mogen zijn.
Eén pakket of bundel (pdf, voor alle gemeenschappelijke richtlijnen voor alle gebouwen).

7.2.3. Controle (bij de vergunning) en handhaving (bij de uitvoering)
Zowel ontwerpers als ambtenaren zijn van mening dat een controle bij de vergunningsaanvraag
uitermate nuttig is om de doelstellingen van de verordening beter te bereiken.
Ruim 31% van ontwerpers heeft al eens op vrijwillige basis beroep gedaan op een controle.
Uit beide ondervraagde groepen, zowel de ambtenaren als de ontwerpers, komt handhaving bij de
uitvoering naar voor als een element die de effectiviteit kan optimaliseren. Ambtenaren suggereren
ook verplicht advies door Inter.

Heb je als ontwerper al beroep gedaan op Inter voor een controle
toegankelijkheid bij de vergunningsaanvraag? (Q18)
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%

Responses

31,68%

14,85%

15,84%

14,85%
6,93%

5,94%

Nee,
omdat ik
niet wist
dat dit kon.

Nee,
omdat ik
het niet
nodig
vond.

Nee,
omwille
van de prijs

Ja,
vrijwillig.

14,85%

15,84%

5,94%

31,68%

Ja,
verplicht
Ja, want ik
door de
had een
stedenbou
afwijking
wkundige
nodig
ambtenaar
.
14,85%

6,93%

9,90%

Ja, andere
reden:

9,90%

Vrije invoer ontwerpers bij andere reden:
 Verplicht voor projecten met VMSW
 ik had een vraag
 verplicht om een label te verkrijgen
 via de opdrachtgever
 voor algemene vragen
 ja, vrijwillig en ja, verplicht door stedenbouw ambtenaar
 ik dacht dat het verplicht was.
 Nee, andere reden: Inter vond het zelf niet nodig (toepassing in beschermd monument)
 in kader van subsidie dossier
Ambtenaren
 Advies toegankelijkheidsbureau met controle voor ingebruikname van het gebouw (cfr
brandweeradvies)
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Ja! Een luik handhaving / sanctionering ontbreekt, waardoor de wetgeving vaak dode letter
blijkt (wel redelijk ok op plan, maar rampzalig in praktijk). Er zou bijvoorbeeld gewerkt kunnen
worden met een bezoek door ervaringsdeskundigen voor oplevering: problemen betekent dat
het gebouw niet in gebruik genomen mag worden. Dit gaat even pijn doen, maar zal na enkele
maanden een wereld van verschil op het terrein maken.
Meer controle op de uitvoering. Aanvragers weten dat dit zelden gecontroleerd wordt en doen
bijgevolg weinig moeite.
Er kan beter een onafhankelijke controle-instantie opgericht worden die elke bouw voor de
ingebruikname moet keuren cf. de brandweerkeuring. Want een bouwvergunning is één zaak,
ze volgen is nog een andere zaak. Momenteel is er geen opvolging van de regelgeving en
handhaving RO of Omgeving is vaak zonder gevolg!
Het is niet duidelijk of er voor de uitvoering ook een controle voorzien is (cf. EPB regelgeving)
Handhaving van toepassing voorwaarden bij effectieve uitvoering van een project?
Bij grote projecten kan er voorafgaandelijk reeds afgesproken worden met de betrokken
adviesinstantie.
Verplicht advies INTER invoeren, het is te moeilijk om bij grotere dossiers de normen op de
plannen na te gaan

Ontwerpers
 Te beperkte controle – handhaving
 Door ervoor te zorgen dat beloftes moeten nagekomen worden.
 Belangrijk is ook de opvolging (en controle?) tijdens de werken.
 Controleorgaan voorzien dat onafhankelijk en gratis advies geeft/controleert
 Controle + handhaving
 In de praktijk zie je alleen dat het niet correct wordt uitgevoerd. Zodus meer controle op de
werf, plannen worden al te vaak niet gevolgd.
 Meer info omtrent de regelgeving; betere opvolging om te wijzen op tekortkomingen in de
finale uitvoering

7.2.4. Begeleiding door Inter
Begeleiding op maat van ontwerp tot uitvoering door Inter is voor bijna 74% van de respondenten
redelijk nuttig tot uitermate nuttig. Ze suggereren hierbij een gratis advies, en een laagdrempelige en
snelle dienstverlening.
Ontwerpers: over het advies
 Graag een toegankelijker preadvies
 Ja, met meer personen die advies kunnen geven
 Controleorgaan voorzien dat onafhankelijk en gratis advies geeft/controleert
 De rol van Inter en vergelijkbare instanties is minstens dubbel, een privaat bureau waar
opdrachtgevers en architecten verplicht worden te passeren en betalen is alles behalve
correct. Ofwel is er een publieke dienstverlening ofwel is er een concurrentiële markt. Uit de
vraagstelling kan minstens vermoed worden dat de toegankelijkheidsbureaus hun positie
verder willen versterken. Ongepast.
 Ergens laagdrempelig hulp/advies kunnen inwinnen.
 Mogelijkheid om snel ontwerp / toepassingen met desbetreffende dienst kunnen voorleggen
 Verdere verdieping in het onderwerp.
 Het probleem is dat Inter het gebouw bekijkt vanuit hun standpunt
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Vorming en Sensibilisering
Zowel ambtenaren als ontwerpers hebben hoofdzakelijk nood aan een korte opfrissingscursus.
Vooral de ambtenaren stellen duidelijke vragen naar:
 de integratie van kennis over de toegankelijkheidsregelgeving als basis in het
(architectuur)onderwijs en praktijkopleiding nadien.
 een vraag tot opleiding op maat van de toepassing en het specifiek werkgebied (ambtenaren/
ontwerpers)
 nog meer sensibilisering naar ontwerpers en bouwheren
“Sensibiliseringscampagne voor toekomstige bouwers zodat ik als architect niet meer geconfronteerd
wordt met weerstand en onbegrip vanwege mijn opdrachtgevers” (ontwerpers)
Hoewel een grote groep van de ontwerpers (30%) aangeeft geen nood te hebben aan vorming, blijkt
uit de open antwoorden (vrije invoer) van de volledige online bevraging dat de groep ontwerpers
zichzelf overschatten in hun eigen kennis rond de toegankelijkheidsregelgeving en de juiste
interpretatie en toepassing.

Opleiding gewenst?
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%

29,70%
22,11%

25,26%
23,76%
15,79%
12,87%

12,87%

Ja, met
meer
toelichting
Ja, een
Ja, een
over het
korte
algemene
toepassing
opfrissings
opleiding.
sgebied
cursus.
van de
verordeni
ng.

10,89% 12,63%
9,90%
9,47%

14,74%

Ja, met
meer
Ja, met
Neen, ik
toelichting
meer
heb geen
over de
inzicht in nood aan
normen
de
een
van de
motivatie bijkomend
toegankeli achter de
e
jkheidsver normen. opleiding.
ordening.

ambtenaren

22,11%

25,26%

15,79%

9,47%

12,63%

14,74%

Ontwerpers

12,87%

23,76%

12,87%

10,89%

9,90%

29,70%

ambtenaren
Ontwerpers

Vrije invoer online bevraging:
 Architecten veel beter inlichten en informeren (ambtenaar)
 De architect en bouwheer moeten meer op de hoogte zijn van deze regelgeving (ambtenaar)
 Draagvlak bij de collega's en de politiek (ambtenaar)
 Een opleiding over de regelgeving (ambtenaar)
 Een opleiding, reeds ingepland (ambtenaar)
 Extra opleiding/info momenten, helpdesk (ambtenaar)
 Meer vorming/opleiding hierover... in vraag over vorming zou ik de eerste 5 punten (algemene
opleiding, korte opfrissingscursus, meer toelichting normen/toepassingsgebied, meer inzicht in
de motivatie achter de normen) zelfs aangeduid hebben als ik kon... (ambtenaar)
 Opleiding op maat van omgevingsambtenaren, lokaal georganiseerd. (ambtenaar)
 Graag de nodige opleidingen. Dank u! (ambtenaar)
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Praktijkoefeningen voor architecten en ambtenaren. Die mensen zelf eens in een rolstoel
plaatsen en de belangrijkste handelingen laten uitvoeren zodat het belang van alle normen
duidelijker wordt en makkelijker te onthouden (het blijft meer in het geheugen hangen - nu
vergeet men al makkelijk de regeltjes omdat het er gewoon zeer veel zijn). (ambtenaar)
Ja, regelmatig een korte opfrissing van de regels zou nuttig zijn. (uit vraag rond opleiding)
(ambtenaar)
Misschien nog eens een toelichting via de orde van architecten/stagairs bij de orde
(ambtenaar)
Als module integreren in de opleiding architectuur/binnenhuisarchitectuur (ambtenaar)
Zit toegankelijkheid al in de architectenopleiding? Misschien ook via Orde Architecten bij
sessies start stageperiode? (ambtenaar)
Meer en duidelijker sensibilisering (ontwerpers)
Wat meer praktische voorbeelden zou nuttig zijn. ook een motivatie waarom die norm
ontstaan is zou makkelijker zijn om zelfs de correcte redenering te kunnen maken.
(ontwerpers)
Opleidingen aanbieden. overzichtsboek aanbieden. (niet enkel in pdf) (ontwerpers)
Er is nood aan opleiding van ontwerpers over dit thema. Ik stel vast dat veel collega's
onvoldoende bekend zijn met de noodzaak van toegankelijke gebouwen. Velen gaan er vanuit
dat met hulp van een begeleider alle 'drempels' wel overwonnen kunnen worden en dat
'secundaire' toegangen best ok zijn voor personen met een handicap. Niets is minder waar,
bovendien hebben ook personen met een handicap het recht om zich om onafhankelijk te
kunnen bewegen. Als een update wordt gemaakt van de regelgeving dan is dit het ideale
moment om verdere sensibilisering en opleiding in te richten. (ontwerpers)
Meer ruimte voor interpretatie en meer open staan voor argumentatie (en geen botte
weigering door een strikte verwijzing naar de normen) Werknemers Enter (ontwerpers)
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8. Antwoorden gegeven, maar NVT
NVT/antwoord niet duidelijk bij aanpassing toepassingsgebied.
Ambtenaren



Tot slot is er weinig aandacht voor de toegankelijke aanleg van het openbaar domein.
Panden met erfgoedwaarde (opgenomen in BPA / RUP) of opgenomen in de vastgestelde
inventaris bouwkundig erfgoed
Ontwerpers




Op het openbaar domein kan een aanpassing vaak het gebouw toegankelijk maken, doch de
gemeenten zijn hier vaak niet toe bereid. De burger kan die meerkost evenwel niet weigeren.
twee maten, twee gewichten.
Gebouwen voor zorgverlening (dienst) waar een grote flexibiliteit in gesprekslokalen is.
Toepassingsgebied aanpassen zodat niet alle gemeenschappelijke delen onder de regelgeving
vallen als

NVT/onduidelijk: vraag rond duidelijkheid van normen
Ontwerpers









Ik denk dat een werkgroep met ook architecten een evaluatie dient te maken. Op deze vraag
antwoorden vraagt eigenlijk een studie die niet in 1 2 3 gedaan is.
Overtuigen van opdrachtgevers om ontwerp aan te passen aan de regelgeving is de grootste
klus van mij als architect.
Voor administratieve delen aan productiegebouwen legt de regelgeving verschillende eisen op
welke in praktijk nooit aan de orde zijn gezien de hoofdzakelijk industriële activiteit.
Vaak overleven extra snipperpaden of paden die niet zijn aangelegd in een volle verharding de
toets toegankelijkheid niet. Omdat het hier gaat om extra paden, heeft dit vaak de
consequentie dat er helemaal geen extra pad komt. Dit is zeer jammer. Ik snap de redenering
dat mindervaliden ook alles moeten kunnen. Maar vaak is al deze extra verharding niet
gewenst. Zowel niet op het vlak van leefmilieu als op het vlak van budget. Ik vind het daarom
een foute redenering dat er liever een pad wordt geschrapt zodat niemand het kan gebruiken
dan dat er een extra pad wordt voorzien dat niet voor iedereen toegankelijk is. Is wat de
redenering: wij niet, dus zij ook niet. Terwijl het hier om extra doorsteken gaat. Deze strenge
visie vind ik eerder een tekortkoming.
Op het openbaar domein kan een aanpassing vaak het gebouw toegankelijk maken, doch de
gemeenten zijn hier vaak niet toe bereid. De burger kan die meerkost evenwel niet weigeren.
twee maten, twee gewichten.
Gebouwen voor zorgverlening (dienst) waar een grote flexibiliteit in gesprekslokalen is.
Toepassingsgebied aanpassen zodat niet alle gemeenschappelijke delen onder de regelgeving
vallen als

NVT/onduidelijk: vraag is er nog iets wat je wil zeggen…
Ontwerpers






Mensen met beperkingen moeten inspraak krijgen in het opstellen van deze regelgeving.
Een bespreken met de orde van architecten aub
Door bij de essentie te blijven
Ik kijk naar andere Europese landen rondom mij
Ja, het is nu standaard dat er aandacht is voor toegankelijkheid
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De regels niet te vaak aanpassen; een regelgeving moet zo constant mogelijk zijn.
Gezond verstand gebruiken
Eenvoud en logica.
oa wegens subsidiedossier
Soms waren meerdere antwoorden mogelijk, maar de enquête liet dat niet toe.
Het stationsplein van Duffel is ONTOEGANKELIJK voor mensen met verminderde
bewegingscapaciteit. Treden 15cm beton plus een voeg van 3cm maakt 18 cm, hellende
vlakken te steil en te kleine bordessen. Wanneer wordt dit eens gecontroleerd en door de
aannemer terug afgebroken op kosten van bureau FRANCE, Lier. De ongevallen blijven zich
opstapelen en zo ernstig dat men zich dan maar zonder mededogen onder de trein gooit.
Ik ben werknemer van de firma XXX als interieurarchitect. Onlangs heb ik een opleiding
gevolgd, ondersteund door Syntra en mijn werkgever, en ik was ontgoocheld over de inhoud
en het verschil in wetgeving tussen het Brussels Gewest, Wallonië en Vlaanderen. Waarom al
die verschillen ? ? ? Je ziet de bomen niet meer door het bos. Ik kijk alvast uit naar uw reactie.

NVT: Ambtenaren: Hoe vaak kwamen volgende situaties al eens voor bij de beoordeling van een
dossier:


Wij toetsen onze dossiers al af voor het aanvragen van de vergunning en voegen het advies
van het toegankelijkheidsbureau toe.
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