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Evaluatie 
verordening 
toegankelijkheid
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06/11/2018



Agenda

Klankbordgroep Begeleidingsgroep

Stuurgroep

 Voorstelling aanwezigen
 De evaluatie van de regelgeving: algemene info
 Doelstelling Vlaamse stedenbouwkundige verordening toegankelijkheid
 Bevraging aanwezigen aan de hand van 3 thematische vragen 

Algemene zaken

 Geluidsopname van het gesprek
 Anonieme verwerking van de inhoud van het gesprek
 Ondertekenen van een confidentialiteitsverklaring



Voorstelling 
aanwezigen



Voorstelling aanwezigen

Begeleidings
-groepKlankbord-

groep

Stuurgroep

• Vlaamse Vereniging Cultuur- en gemeenschapscentra vzw
• Departement Cultuur, Jeugd en Media
• Gemeentebestuur x
• Departement Cultuur, Jeugd en Media
• S&R Group NV
• Toerisme voor Autisme
• Sport Vlaanderen
• Sport Vlaanderen
• G-sport Vlaanderen vzw

• Sanne Alexander, Kabinet minister Schauvliege
• Joke Vispoel, Kabinet minister Homans
• Stefaan Van Rossum, Departement omgeving
• Ingvar Van Haelst, Agentschap Binnenlands Bestuur,

Afdeling Gelijke Kansen, Integratie en Inburgering, Team
Gelijke Kansen

• Wendy Metten, Kathleen Polders, Inter

Focusgroepen



De evaluatie van 
de regelgeving?



De evaluatieopdracht
 Na 8 jaar in werking te zijn.
 In opdracht van Vlaams minister van Gelijke Kansen, Liesbeth 

Homans en Vlaams minister van Omgeving, Joke Schauvliege.
 Inter voert mee het evaluatieonderzoek uit op de geldende 

Vlaamse toegankelijkheidsregelgeving.
 Drie centrale evaluatievragen:

1. Correcte toepassing?
2. Effectiviteit van het flankerende instrumentarium voor het stimuleren

van de correcte toepassing en het sensibiliseren?
3. Effectiviteit m.b.t. het realiseren van basistoegankelijkheid van publiek

toegankelijke ruimte?



2019

vandaag

mei jun jul aug sep okt nov dec 2019 feb

jun 1, 2018 aug 31, 2018Dossierevaluatie
sep 1, 2018

sep 30, 2018(verwerking)

mei 14, 2018 jun 30, 2018Onlinebevraging

jul 1, 2018

aug 31, 2018(verwerking)

okt 1, 2018 okt 31, 2018Focusgesprekken
nov 1, 2018

Focusgesprekken (verwerking)
nov 30, 2018

jun 1, 2018 aug 31, 2018(selectie)

nov 1, 2018

dec 31, 2018

Terreinonderzoeken

jan 1, 2019

jan 31, 2019(verwerking)

feb 1, 2019 feb 28, 2019Beleids-
aanbevelingen

sep 1, 2018

Casestudies

mei jun jul aug sep okt nov dec 2019 feb

Evaluatie op basis verschillende acties en consultatiemomenten.

Huidige fase: Focusgroepen + cases, plaatsbezoeken

Het evaluatietraject



Focusgroepen met de sector
 Drie focusgroepen voor een algemeen gesprek over de regelgeving:
 één voor professionelen van architectenbureaus/koepels en vastgoedsector
 één voor personen met een handicap/ouderen/andere mensen met 

toegankelijkheidsnoden
 één voor omgevingsambtenaren/handhavingsambtenaren

 Zes themafocusgroepen voor mensen met een specialisatie ervaring of voeling met een 
bepaalde soort type infrastructuur: 
 cafés, restaurants, dienstverleningsinfrastructuur, praktijken van vrije beroepen
 Woongebouwen
 Infrastructuur voor welzijn, volksgezondheid en gezin
 Cultuur-, jeugd- of sportinfrastructuur
 toeristische infrastructuur
 onderwijsgebouwen



Vlaamse 
stedenbouwkun-
dige verordening 
toegankelijkheid
Algemeen kader en 

doestellingen



(Inter)nationaal kader
 13 december 2006: Verdrag inzake de rechten van personen 

met een handicap (IVRPH) 
 Basisgedachte: personen met een handicap hebben gelijke rechten en 

het beleid moet streven naar een inclusieve en diverse samenleving.

 Op niveau van de lidstaten vraagt dit acties om doelstelling te 
bekomen.
 legt de ratificerende staten in art. 9 op om de nodige maatregelen te 

nemen om minimale standaardregels en richtlijnen inzake 
toegankelijkheid te ontwikkelen en te controleren op naleving. 



Vlaamse kader
 Eén van de ‘wettelijke bepalingen’ voortvloeiend uit de 

doelstellingen van het VN- verdrag
 Ingebed in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening onder de 

vorm van een Gewestelijke verordening (vorm van 
uitvoeringsbesluit op de CRO)

 Doelstelling Vlaamse regelgeving toegankelijkheid: 
basistoegankelijkheid garanderen, op gebouwniveau structurele 
knelpunten zoveel als mogelijk vermijden



Vlaamse stedenbouwkundige verordening 
toegankelijkheid
 Gewestelijke stedenbouwkundige verordening betreffende 

toegankelijkheid (BVR 5 juni 2009)
 Van kracht voor ‘stedenbouwkundige vergunningsaanvragen’ sinds 1 

maart 2010

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


 Voor en nadelen door de keuze voor een inbedding binnen de 
structuren van de Ruimtelijke Ordening:
 Toegankelijkheidsregels opgenomen in de procedure voor het bekomen van een 

omgevingsvergunning (afdwingbaar).
 Focus op de bouw of renovatie van de infrastructuur (structurele garanties).
 Toezicht op de uitvoering door het handhavingsbeleid voorzien in de Vlaamse 

Codex Ruimtelijke Ordening. 

Vlaamse kader

Let op: de toegankelijkheidsregelgeving omvat slechts een deel van 
antwoord op alle doelstellingen van het  VN verdrag!



 Welke gebouwen vallen daaronder:
 Gebouwen gelegen in Vlaanderen

Voor de andere gewesten bestaat een vergelijkbaar 
instrument

 met een publiek toegankelijke functie
DUS geen normen voor private delen (vb. woning, …)

 Bij het uitvoeren van vergunningsplichtige werken
DUS niet voor bestaande (delen van) gebouwen waar geen 
werken aan gebeuren

Vlaamse stedenbouwkundige verordening 
toegankelijkheid



Alle andere gebouwen (art. 2, §2, 4 + art. 3)

Publiek toegankelijke oppervlakte?
< 150m² 150m²  < x  < 400m² > 400m²*

Zeer beperkt
toepassingsgebied:

Enkel de 
toegangsdeur, art. 22 
en 23

Beperkt
toepassingsgebied:

Alle gelijkvloerse publiek 
toegankelijke delen 

Niet gelijkvloerse publiek 
toegankelijke delen, tenzij 
een vertrek op een andere 
toegankelijke locatie 
eenzelfde functie vervult

Uitgebreid
toepassingsgebied:

Alle publiek toegankelijke delen van 
een constructie

*Let op: Indien ≥ 7500m²
verplicht toegankelijkheidsadvies in 
te winnen – toe te voegen bij 
aanvraag tot stedenbouwkundige 
vergunning

 Specifiek toepassingsgebied voor infrastructuur cultuur, jeugd en 
sport:

Vlaamse stedenbouwkundige verordening 
toegankelijkheid



 Voor delen van het gebouw dat binnen het toepassingsgebied valt:
 Algemene bepalingen (hoogte ruimte, gids- of geleidelijnen …): art. 11 t.e.m. 13
 Looppaden: art. 14 t.e.m. 17
 Niveauverschillen: art. 18 t.e.m. 21
 Toegangen en deuropeningen: art. 22 t.e.m. 26
 Vaste inrichtingselementen (balie, vaste zitplaatsen): art. 28 -29
 Sanitair: 30 t.e.m. 32
 Pashokjes en kleedruimten: 29/1
 Parkeerplaatsen: art. 27

 Normen: op plan afleesbare elementen, met voor sommige punten elementen 
van de afwerking

Koppel met vergunningsniveau kan voornamelijk normen die de toegankelijkheid 
voor rolstoelgebruikers of personen met een mobiele beperking verbeteren vastleggen.

Vlaamse stedenbouwkundige verordening 
toegankelijkheid



Dieptebevraging

Doestellingen focusgesprek



Aanpak focusgesprek 
 Doelstelling = dieptebevraging n.a.v. de resultaten uit de online 

enquête en de consultatie van de dossiers op vergunningsniveau
 Bevraging in 3 stappen:
 Uitdaging?
 Realiseert de regelgeving toegankelijkheid?
 Voorstellen voor een betere toepassing?

 Focus: 
 Toepassing van de regelgeving toegankelijkheid op de specifieke 

gebouwen in de betrokken sectoren (geen individuele projecten). 
 Mogelijke knelpunten en voorstellen voor verbetering, betere aansluiting 

bij de types gebouwen…



1. Wat is de
uitdagingen van 
toegankelijkheid 
binnen de sector? 

Sector cultuur, jeugd en sport



Wat leeft er vandaag?
 Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap 

(IVRPH)
 Art. 9: Toegankelijkheid voor voor iedereen is één van de doelstellingen
 Art. 30: Concretisering van doelstellingen over ‘Deelname aan het 

culturele leven, recreatie, vrijetijdsbesteding en sport’.

 Vlaamse doelstellingen voor de sectoren: verschilpunten en 
raakvlakken?



“In een inclusieve maatschappij zijn al die aspecten 
onmisbaar. Vrije zitplaatsen bij toeschouwersruimten bij 

evenementen, culturele centra, sportinfrastructuur, 
moet afgewisseld worden met zitplaatsen voor personen 

zonder handicap. Zo kunnen mensen met assistentie, 
families met de buggy's, families waarvan een persoon is 

rolstoelgebruiker is, koppels waarvan één of beide 
rolstoelgebruiker is, inclusief genieten van voorstelling, 

wedstrijd,…” 

Quote van een gebruiker met een beperking uit de online bevraging 



2. Slaagt de regelgeving
er in om de gewenste 
toegankelijkheid te 
realiseren?

Voor de verschillende doelgroepen 
gebruikers en in de context van deze 
gebouwen/ infrastructuur



 Wat is duidelijk of minder
duidelijk aan de regelgeving? 

 Wat is makkelijk en minder 
makkelijk haalbaar in de praktijk? 

 Heb je voorstellen om de 
(toepassing van de) regelgeving 
te verbeteren en waarom?

Realiseren we de gewenste toegankelijkheid?

“Het aangepast toilet is 
bijna altijd slecht 

ingericht.”



15,91%

38,64%

25,29%

12,36%

42,70%

5,68% 5,68% 8,05% 7,87% 7,87%

68,18%

45,45% 44,83%
50,56%

37,08%

10,23% 10,23%

21,84%

29,21%

12,36%

Kleine gebouwen zoals een 
bakker, bank, apotheek, 

restaurant, dokterspraktijk …

Grote gebouwen zoals een 
winkelcentrum, school, 

kantoorgebouw, cultureel 
centrum …

Toeristische 
verblijfsaccommodatie zoals een 

hotel, B&B …

Appartementsgebouwen /
meergezinswoningen /

Studentenwoningen

Ziekenhuizen, woonzorgcentra, 
assistentiewoningen, …

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

Werd volgens jou de toegankelijkheid van nieuwe of gerenoveerde gebouwen in 
de voorbije 8 jaren beter of slechter? (gebruikers)

Beter

Slechter

Hetzelfde

Geen idee.

Enkele resultaten uit de onlinebevraging



Aantal 
dossier

Aantal dossier
verordening 
van toepassing

Dossiers gunstig Dossiers gunstig onder 
voorwaarden 

Aantal dossiers 
correct 
beoordeeld door 
omgevingsambte
naar

Aantal totaal correct gunstig 
beoordeeld

Aantal totaal correct 
beoordeeld

Art. 4 Toerisme 13 9 
(enkel 

projecten >10 
acc.)

3 1 (obv advies) 6 0 0 (1)/9

Art. 5 Meergezinswoningen 21 14 7 1 7 3 4/14

kamerwoningen, studentenhuizen /   
gemeenschapshuizen

6 2 0 / 2 0 0/2

gezonheidsinstellingen, 
welzijnsinstellingen,
internaten verbonden aan onderwijs 
& VAPH, strafinrichtingen 

20 8 5 1 3 1 2/8

Andere 
publieke 
functie

< 150m² 28 25 9 4 (1 obv advies) 16 1 (obv advies) 5/25

van 150m²     t/m 400m² 30

> 400m² 72

Enkele resultaten uit de dossierevaluatie



Aantal dossier 
verordening van 
toepassing

Dossiers gunstig

Aantal totaal correct gunstig 
beoordeeld

van 150m²    
t/m 400m²

>400m²

Handel 18 8 3

Reca 11 5 1

School 18 7 1

Kantoor 16 6 0

Sport 14 3 0

Jeugd 11 3 0

Cultuur 8 4 0

Welzijn/gezondheid zonder kamers 8 4 1

Enkele resultaten uit de dossierevaluatie
 Slechts 12 dossiers van de 

165 voldoen aan de 
toepassing van de 
regelgeving 
toegankelijkheid (op plan)

 Voor de sectoren cultuur, 
jeugd en sport voldoet geen 
enkel van de 33 dossier!



Resultaten dossierevaluatie: jeugd
 scoren goed op aantal 

aangepaste toiletten en 
afmetingen/inrichting!

 scoren slecht op 
 toegang (4) en deuren 

in circulatie
 trap (4)

Parking
Voorrijdzone

Fietsenstalling

(Voet)paden
buiten

Inkom + ontvangst 
(balie)

Sanitaire 
voorzieningen

Refter / 
cafetariaAula, bibliotheek, 

theaterzaal, 
activiteitenruimte …

Looproutes
binnen

Niveauverschillen
overbruggen

…



Resultaten dossierevaluatie: cultuur
 scoren globaal slecht op de meeste artikels 

uit de verordening!
 aangepaste parkeerplaatsen (2)
 toegang (3)
 looproutes binnen (4), 
 deuren in de circulatieroute (5)
 balie (4)
 afmetingen/inrichting aangepast toilet (5)

Parking
Voorrijdzone

Fietsenstalling

(Voet)paden
buiten

Inkom + ontvangst 
(balie)

Sanitaire 
voorzieningen

Refter / 
cafetariaAula, bibliotheek, 

theaterzaal, 
activiteitenruimte …

Looproutes
binnen

Niveauverschillen
overbruggen

…



Resultaten dossierevaluatie: sport

 onvoldoende aangepaste 
parkeerplaatsen (4)

 deuren in de circulatieroute (9)
 trap (4)
 aantal aangepast sanitair (4) en 

afmetingen/inrichting (5)

Parking
Voorrijdzone

Fietsenstalling

(Voet)paden
buiten

Inkom + ontvangst 
(balie)

Sanitaire 
voorzieningen

Refter / 
cafetariaAula, bibliotheek, 

theaterzaal, 
activiteitenruimte …

Looproutes
binnen

Niveauverschillen
overbruggen

…



3. Is de regelgeving
als instrument 
voldoende?

Voor de realisatie van 
toegankelijke gebouwen? 



Is de regelgeving als instrument voldoende 
om om toegankelijke gebouwen te 
realiseren?
Als ondersteuning van de 
regelgeving zijn er een aantal
begeleidende hulpmiddelen. 
 Handboek Toegankelijk Gebouw
 Brochure van de regelgeving
 Vorming op maat
 Begeleiding en ondersteuning door 

experten



Alternatieven voor een beter toepassing? 
Voorbeelden specifieke ondersteuning sectoren



Vragen, 
suggesties, 
andere 
opmerkingen?



Contact
Kathleen Polders
architect 

Vestiging Hasselt
Belgiëplein 1 – 3510 Kermt
T +32 11 26 50 30

www.inter.vlaanderen
kathleen.polders@inter.vlaanderen



Evaluatie 
verordening 
toegankelijkheid
Bart Parmentier & Jana De Reu 

Focusgroep Gebruikers

09/11/2018



Agenda

Klankbordgroep Begeleidingsgroep

Stuurgroep

 Voorstelling aanwezigen
 De evaluatie van de regelgeving: algemene info
 Doelstelling Vlaamse regelgeving toegankelijkheid
 Bevraging aanwezigen

 Stellingen over de ervaring/beleving van toegankelijkheid
 Stellingen over de verordening
 Conclusies

Algemene zaken
 Geluidsopname van het gesprek
 Anonieme verwerking van de inhoud van het gesprek
 Ondertekenen van een confidentialiteitsverklaring



Voorstelling 
aanwezigen



De evaluatie van 
de regelgeving?



De evaluatieopdracht
 Na 8 jaar in werking te zijn.
 In opdracht van Vlaams minister van Gelijke Kansen, Liesbeth 

Homans en Vlaams minister van Omgeving, Joke Schauvliege.
 Inter voert mee het evaluatieonderzoek uit op de geldende 

Vlaamse toegankelijkheidsregelgeving.
 Drie centrale evaluatievragen:

1. Correcte toepassing?
2. Effectiviteit van het flankerende instrumentarium voor het stimuleren

van de correcte toepassing en het sensibiliseren?
3. Effectiviteit m.b.t. het realiseren van basistoegankelijkheid van publiek

toegankelijke ruimte?



2019

vandaag

mei jun jul aug sep okt nov dec 2019 feb

jun 1, 2018 aug 31, 2018Dossierevaluatie
sep 1, 2018

sep 30, 2018(verwerking)

mei 14, 2018 jun 30, 2018Onlinebevraging

jul 1, 2018

aug 31, 2018(verwerking)

okt 1, 2018 okt 31, 2018Focusgesprekken
nov 1, 2018

Focusgesprekken (verwerking)
nov 30, 2018

jun 1, 2018 aug 31, 2018(selectie)

nov 1, 2018

dec 31, 2018

Terreinonderzoeken

jan 1, 2019

jan 31, 2019(verwerking)

feb 1, 2019 feb 28, 2019Beleids-
aanbevelingen

sep 1, 2018

Casestudies

mei jun jul aug sep okt nov dec 2019 feb

Evaluatie op basis verschillende acties en consultatiemomenten.

Huidige fase: Focusgroepen + Cases, plaatsbezoeken

Het evaluatietraject



Focusgroepen met de sector
 Drie focusgroepen voor een algemeen gesprek over de regelgeving:
 één voor professionelen van architectenbureaus/koepels en vastgoedsector
 één voor personen met een handicap/ouderen/andere mensen met 

toegankelijkheidsnoden
 één voor omgevingsambtenaren/handhavingsambtenaren

 Zes themafocusgroepen voor mensen met een specialisatie ervaring of voeling met een 
bepaalde soort type infrastructuur: 
 cafés, restaurants, dienstverleningsinfrastructuur, praktijken van vrije beroepen
 Woongebouwen
 Infrastructuur voor welzijn, volksgezondheid en gezin
 Cultuur-, jeugd- of sportinfrastructuur
 toeristische infrastructuur
 onderwijsgebouwen



Vlaamse 
stedenbouwkundige 
verordening 
toegankelijkheid



(Inter)nationaal kader
 13 december 2006: Verdrag inzake de rechten van personen 

met een handicap (IVRPH) 
 Basisgedachte: personen met een handicap hebben gelijke rechten en 

het beleid moet streven naar een inclusieve en diverse samenleving.

 Op niveau van de lidstaten vraagt dit acties om doelstelling te 
bekomen.
 legt de ratificerende staten in art. 9 op om de nodige maatregelen te 

nemen om minimale standaardregels en richtlijnen inzake 
toegankelijkheid te ontwikkelen en te controleren op naleving. 



Vlaamse kader
 Eén van de ‘wettelijke bepalingen’ voortvloeiend uit de 

doelstellingen van het VN- verdrag
 Ingebed in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening onder de 

vorm van een Gewestelijke verordening
 Doelstelling Vlaamse regelgeving toegankelijkheid: 
 basistoegankelijkheid garanderen 
 op gebouwniveau structurele knelpunten zoveel als mogelijk vermijden



Vlaamse stedenbouwkundige verordening 
toegankelijkheid
 Gewestelijke stedenbouwkundige verordening betreffende 

toegankelijkheid (BVR 5 juni 2009)
 Van kracht voor ‘stedenbouwkundige vergunningsaanvragen’ sinds 1 

maart 2010

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


 Voor- en nadelen door de keuze voor een inbedding binnen de 
structuren van de Ruimtelijke Ordening:
 Toegankelijkheidsregels opgenomen in de procedure voor het bekomen van een 

omgevingsvergunning (afdwingbaar).
 Focus op de bouw of renovatie van de infrastructuur (structurele garanties).
 Toezicht op de uitvoering door het handhavingsbeleid voorzien in de Vlaamse 

Codex Ruimtelijke Ordening. 

Vlaamse kader

Let op: de toegankelijkheidregelgeving omvat slechts een deel van 
antwoord op alle doelstellingen van het VN verdrag!



 Welke gebouwen vallen daaronder:
 Gebouwen gelegen in Vlaanderen

Voor de andere gewesten bestaat een vergelijkbaar instrument

 met een publiek toegankelijke functie
DUS geen normen voor private delen (vb. woning, …)

 Bij het uitvoeren van vergunningsplichtige werken
DUS niet voor bestaande (delen van) gebouwen waar geen 
werken aan gebeuren

 Normen: op plan afleesbare elementen, met voor sommige 
punten elementen van de afwerking

Koppel met vergunningsniveau dus voornamelijk normen die de 
toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers of personen met een 
mobiele beperking verbeteren.

Vlaamse stedenbouwkundige verordening 
toegankelijkheid



 Specifiek toepassingsgebied voor bepaalde types infrastructuur :
 Toeristische verblijfsaccommodaties vb. hotels: kleine gebouwen vanaf een 

publieke verbruiksruimte >150m² en > een aangepaste kamer vanaf 10 
accommodaties

 Wonen vb. appartementen: vanaf 6 wooneenheden over meer dan 2 
niveaus

 Studentenvoorzieningen: vanaf 20 kamers over meer dan 2 niveaus
 Welzijn- en gezondheidsinstellingen vb. ziekenhuizen, woonzorgcentra …: 

vanaf 20 kamers over meer dan 2 niveaus
 Andere functies vb. scholen, handelszaken, musea …: afhankelijk van de 

publiek toegankelijke oppervlakte
 < 150m²
 150 – 400m²
 > 400m²

Vlaamse stedenbouwkundige verordening 
toegankelijkheid



 Algemene bepalingen (hoogte ruimte, gids- of geleidelijnen …): art. 
11 t.e.m. 13

 Looppaden: art. 14 t.e.m. 17
 Niveauverschillen: art. 18 t.e.m. 21
 Toegangen en deuropeningen: art. 22 t.e.m. 26
 Vaste inrichtingselementen (balie, vaste zitplaatsen): art. 28 -29
 Sanitair: 30 t.e.m. 32
 Pashokjes en kleedruimten: 29/1
 Parkeerplaatsen: art. 27

Vlaamse stedenbouwkundige verordening 
toegankelijkheid



Dieptebevraging

Doelstellingen focusgesprek



Aanpak focusgesprek 
 Doelen: 
 Ervaring en beleving van huidige toegankelijkheid? 
 Realiseert de regelgeving toegankelijkheid?
 Voorstellen voor een betere toepassing?

 Focus: 
 Mogelijke knelpunten en voorstellen voor verbetering, betere aansluiting 

bij de types gebouwen…



Afspraken
 Elk heeft recht om zijn mening te uiten.

 De meningen mogen van elkaar verschillen. 

 Laat elkaar uitspreken!
 Ook belangrijk voor goede audio-opname.

 Positieve houding: opbouwende kritiek! 



1. Wat zijn de
uitdagingen van 
toegankelijkheid? 



“De infrastructuur van een gebouw mag geen 
belemmering zijn voor mensen met een beperking 
om te kunnen studeren, werken, wonen en zich te 

kunnen ontspannen!!!” 

Quote van een gebruiker met een beperking uit de 
online bevraging 

Wat leeft er vandaag?



Wat leeft er vandaag?

72,34%

81,91%

58,51%

47,31%

95,74%

22,34%
17,02%

29,79% 31,18%

4,26%4,26%
1,06%

7,45%
11,83%

1,06% 2,13%
5,38%

1,06% 1,08%
1,06%

3,23%

Kleine gebouwen zoals een 
bakker, bank, apotheek, 
dokterspraktijk, café …

Grote gebouwen zoals een 
winkelcentrum, school, 

kantoorgebouw, cultureel 
centrum …

Hotels, B&B en andere
toeristische verblijven

Appartementsgebouwen /
meergezinswoningen /

Studentenwoningen

Ziekenhuizen, woonzorgcentra, 
assistentiewoningen …

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

Hoe belangrijk is toegankelijkheid in deze gebouwen?

Heel belangrijk

Belangrijk

Enigszins belangrijk

Niet erg belangrijk

Helemaal niet belangrijk

Nog nooit bezocht.



Wat leeft er vandaag?

15,91%

38,64%

25,29%

12,36%

42,70%

5,68% 5,68%
8,05% 7,87% 7,87%

68,18%

45,45% 44,83%

50,56%

37,08%

10,23% 10,23%

21,84%

29,21%

12,36%

Kleine gebouwen zoals een bakker, 
bank, apotheek, restaurant, 

dokterspraktijk …

Grote gebouwen zoals een 
winkelcentrum, school, 

kantoorgebouw, cultureel centrum 
…

Toeristische 
verblijfsaccommodatie zoals een 

hotel, B&B …

Appartementsgebouwen /
meergezinswoningen /

Studentenwoningen

Ziekenhuizen, woonzorgcentra, 
assistentiewoningen, …

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

Werd volgens jou de toegankelijkheid van nieuwe of gerenoveerde 
gebouwen in de voorbije 8 jaren beter of slechter?

Beter

Slechter

Hetzelfde

Geen idee.



2. Slaagt de regelgeving
er in om de gewenste 
toegankelijkheid te 
realiseren?



Is het toepassingsgebied van de 
verordening bij voldoende?

 Wat vind je duidelijk of minder duidelijk aan de regelgeving? 
 Wat vind je makkelijk en minder makkelijk haalbaar in de praktijk? 
 Heb je voorstellen om de regelgeving aan te passen en waarom?

Zijn de normen van de verordening voldoende?



16,88%

40,26% 42,86%

0,00%

Goed: als er werken
gebeuren is het belangrijk
dat toegankelijkheid dan

zeker wordt meegenomen.

Niet goed: ook bestaande
delen van gebouwen

moeten aangepast worden
zodat het eindresultaat een

volledig toegankelijk
gebouw is.

Alle bestaande gebouwen
moeten toegankelijk

gemaakt worden.

Geen mening.
0,00%
5,00%

10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
45,00%
50,00%

De regelgeving is niet van toepassing op bestaande gebouwen of delen van 
gebouwen waar er geen werken aan gebeuren. 

Is de regelgeving voldoende?

“Toegankelijkheid is een keten: als een schakel ontbreekt, is het soms zinloos. Er moeten 
toegankelijkheidsverbeteringen gebeuren waar/wanneer die nuttig zijn. In een gebouw met een 
ontoegankelijke ingang heeft het weinig zin om aangepaste toiletten te voorzien. In dat geval zou je 
dus verwachten dat ook de toegang toegankelijk wordt gemaakt.”



Is de regelgeving bij een toeristisch verblijf 
voldoende?

 Toeristische verblijfsaccommodaties vb. hotels: 
 Kleine gebouwen vanaf een publieke verbruiksruimte >150m²
 Verbruiksruimte + sanitair en weg er naartoe

 >10 accommodaties
 Gemeenschappelijke delen 
 aangepaste kamer met aangepaste badkamer



29,49%

37,18%

19,23%

3,85% 2,56%
7,69%

niet streng genoeg, er
moet altijd een

toegankelijke kamer zijn.

niet streng genoeg, er
moet van elk type kamer

(eenpersoonskamer,
tweepersoonskamer, suite

...) ook een aangepaste
kamer zijn.

goed te streng, er moet pas een
aangepaste kamer zijn
vanaf een groter aantal

kamers.

te streng, een aangepaste
kamer is niet in elk hotel

nodig.

geen mening
0,00%
5,00%

10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%

De regelgeving verplicht hotels met meer dan 10 kamers om een 
toegankelijke kamer te voorzien. Deze bepaling van 10 kamers is:

Is regelgeving bij een toeristisch verblijf 
voldoende?

“Als men van ELKE kamer een aangepaste kamer maakt zijn alle problemen van de baan. Als 
elke deur een rolstoel toelaat kan elk levend wezen erin.”

“Hoog laag bedden, bedden die onderrijdbaar zijn met tillift … zijn nodig.”



Is de regelgeving bij appartementen 
voldoende?

 Wonen vb. appartementsgebouwen: 
 vanaf 6 wooneenheden over meer dan 2 niveaus
 Gemeenschappelijke delen
 Tot de toegangsdeur van de wooneenheid



55,84%

20,78%

11,69%

1,30%

10,39%

niet streng genoeg. Ook bij kleinere
appartementsgebouwen moeten de

gemeenschappelijke delen
toegankelijk zijn.

Niet enkel de gemeenschappelijke
delen, maar ook een aantal
appartementen zelf moeten

toegankelijk zijn.

goed te streng. Kleine
appartementsgebouwen moeten

niet toegankelijk zijn. Enkel bij zeer
grote appartementsgebouwen

moeten de gemeenschappelijke
delen toegankelijk zijn.

geen mening
0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

e regelgeving is van toepassing op de gemeenschappelijke delen 
(gangen en toegangen) van appartementsgebouwen met minstens 6 

appartementen. Deze bepaling van 6 appartementen is:

Is de regelgeving bij appartementen 
voldoende?

“Woningen en appartementen moeten niet allemaal toegankelijk gemaakt worden, maar 
levenslang wonen moet zoveel mogelijk mee genomen worden bij woningbouw en in nieuwe 
appartementsblokken en bij sociale woningbouw moet er een voldoende aantal 
woongelegenheden toegankelijk zijn.”



82,67%

9,33%
2,67% 5,33%

niet streng genoeg; gemeenschappelijke delen
van rusthuizen moeten altijd toegankelijk zijn.

goed te streng, enkel bij zeer grote rusthuizen
moeten de gemeenschappelijke delen

toegankelijk zijn.

geen mening
0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

De regelgeving is van toepassing op de gemeenschappelijke delen 
(gangen en toegangen) van rusthuizen met minstens 20 kamers. Deze 

bepaling van 20 kamers is:

Is de regelgeving bij een welzijns- en 
gezondheidsinstelling voldoende?



58,11%

22,97%

4,05%

14,86%

niet streng genoeg; gemeenschappelijke delen
van studentenkamers moeten altijd

toegankelijk zijn.

goed te streng, enkel bij een zeer groot aantal
studentenkamers moeten de

gemeenschappelijke delen toegankelijk zijn.

geen mening
0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

De regelgeving is van toepassing op de gemeenschappelijke delen 
(gangen en toegangen) van studentenkamers met minstens 20 kamers. 

Deze bepaling van 20 kamers is:

Is de regelgeving bij studentenkamers 
voldoende?

“Niet enkel de gemeenschappelijke delen moeten toegankelijk zijn, uiteraard moeten er ook 
minstens een aantal kamers toegankelijk zijn.”



3,95%

19,74%

65,79%

10,53%

te streng, de toegang moet pas voldoen als er
een grotere oppervlakte is.

goed niet streng genoeg, de regelgeving moet van
toepassing zijn op het volledige gelijkvloers

van kleine gebouwen.

geen mening
0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

De regelgeving is voor kleine gebouwen (bakker, apotheek, 
dokterspraktijk, winkel ... ) enkel van toepassing op de toegang en het 

toegangspad. Deze bepaling is:

Is de regelgeving bij kleine gebouwen 
voldoende?

“De regelgeving dient te worden verstrengt voor kleine gebouwen waar medische verstrekkingen 
plaats vinden (vb. dokterspraktijk, apotheek, thuiszorgwinkels, enz.).”

“Een plaats waar je iets kan drinken zou een verplichting tot installeren toegankelijk toilet mogen 
hebben. “



Is de regelgeving bij grote gebouwen 
voldoende?

1,32%

43,42%

51,32%

3,95%

te streng, de regelgeving moet enkel
van toepassing zijn op een

gelijkvloers.

goed niet streng genoeg, de regelgeving
altijd van toepassing zijn op

verdiepingen van gebouwen.

geen mening
0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

De regelgeving is voor grote gebouwen (grote winkels, restaurants, scholen, …) van 
toepassing op het gelijkvloers én alle verdiepingen. Deze bepaling is:

“In een groot gebouw met een voorplein (vb. hotel, ziekenhuis, kantoor, school … ) kan het moeilijk zijn 
om de ingang te vinden. Geleidelijnen zijn dan heel belangrijk.”



3. Is de regelgeving
als instrument 
voldoende?

Voor de realisatie van 
toegankelijke gebouwen? 



Is de regelgeving als instrument voldoende 
om in de praktijk voor toegankelijke 
gebouwen te zorgen?

 Welke tekortkomingen zijn er nog in de huidige wetgeving?
 Welke zaken zijn nog niet opgenomen in de wetgeving?

“Ik vind het een heel verkeerd uitgangspunt om toegankelijkheid enkel te beoordelen bij de 
bouwaanvraag. Dit is wel een belangrijke stap natuurlijk maar het mag daar niet stoppen. “



Aantal 
dossier

Aantal dossier
verordening 
van toepassing

Dossiers gunstig Dossiers gunstig onder 
voorwaarden 

Aantal dossiers 
correct 
beoordeeld door 
omgevingsambte
naar

Aantal totaal correct gunstig 
beoordeeld

Aantal totaal correct 
beoordeeld

Art. 4 Toerisme 13 9 
(enkel 

projecten >10 
acc.)

3 1 (obv advies) 6 0 0 (1)/9

Art. 5 Meergezinswoningen 21 14 7 1 7 3 4/14

kamerwoningen, studentenhuizen /   
gemeenschapshuizen

6 2 0 / 2 0 0/2

gezondheidsinstellingen, 
welzijnsinstellingen,
internaten verbonden aan onderwijs 
& VAPH, strafinrichtingen 

20 8 5 1 3 1 2/8

Andere 
publieke 
functie

< 150m² 28 25 9 4 (1 obv advies) 16 1 (obv advies) 5/25

van 150m²     t/m 400m² 30

> 400m² 72

Enkele resultaten uit de dossierevaluatie



Aantal dossier 
verordening van 
toepassing

Dossiers gunstig

Aantal totaal correct gunstig 
beoordeeld

van 150m²    
t/m 400m²

>400m²

Handel 18 8 3

Reca 11 5 1

School 18 7 1

Kantoor 16 6 0

Sport 14 3 0

Jeugd 11 3 0

Cultuur 8 4 0

Welzijn/gezondheid zonder kamers 8 4 1

Enkele resultaten uit de dossierevaluatie

 Slechts 12 dossiers van de 
165 voldoen aan de 
toepassing van de 
regelgeving 
toegankelijkheid (op plan)



Is de regelgeving als instrument voldoende 
om in de praktijk voor toegankelijke 
gebouwen te zorgen?
 Hoe kunnen we er voor zorgen dat er naast de regelgeving toch 

integrale toegankelijkheid gerealiseerd wordt? Welke 
instrumenten zijn nodig?
 Sensibilisering vb. www.toegankelijkgebouw.be, vorming …
 Advisering door Inter
 Handhaving en sanctionering
 Klacht/melding doen van ontoegankelijkheid

“Er moet veel meer controle gebeuren op de correcte uitvoering van de toegankelijkheid. Er 
gebeurt een controle op de initiële plannen, maar niet bij oplevering van het gebouw. Dat is 
nochtans cruciaal. In de uitvoering veranderen soms kleine zaken die een impact hebben op 
de toegankelijkheid.”

http://www.toegankelijkgebouw.be/


Vragen, 
suggesties, 
opmerkingen?



Contact
Kathleen Polders
architect 

Vestiging Hasselt
Belgiëplein 1 – 3510 Kermt
T +32 11 26 50 30

www.inter.vlaanderen
Kathleen.polders@inter.vlaanderen



Evaluatie 
verordening 
toegankelijkheid
Focusgroep Welzijn
Brussel, 13/11/2018



Agenda

Klankbordgroep Begeleidingsgroep

Stuurgroep

 Voorstelling aanwezigen
 De evaluatie van de regelgeving: algemene info
 Doelstelling Vlaamse stedenbouwkundige verordening toegankelijkheid
 Bevraging aanwezigen aan de hand van 3 thematische vragen 

Algemene zaken

 Geluidsopname van het gesprek
 Anonieme verwerking van de inhoud van het gesprek
 Ondertekenen van een confidentialiteitsverklaring



Voorstelling 
aanwezigen



Voorstelling aanwezigen

Begeleidings
-groepKlankbord-

groep

Stuurgroep

• Zorgnet-Icuro
• Unia
• Viakan bvba
• Dominiek Savio
• Zorg.tech
• VAPH

• Sanne Alexander, Kabinet minister Schauvliege
• Joke Vispoel, Kabinet minister Homans
• Stefaan Van Rossum, Departement omgeving
• Ingvar Van Haelst, Agentschap Binnenlands Bestuur,

Afdeling Gelijke Kansen, Integratie en Inburgering, Team
Gelijke Kansen

• Wendy Metten, Kathleen Polders, Inter

Focusgroepen



De evaluatie van 
de regelgeving?



De evaluatieopdracht
 Na 8 jaar in werking te zijn.
 In opdracht van Vlaams minister van Gelijke Kansen, Liesbeth 

Homans en Vlaams minister van Omgeving, Joke Schauvliege.
 Inter voert mee het evaluatieonderzoek uit op de geldende 

Vlaamse toegankelijkheidsregelgeving.
 Drie centrale evaluatievragen:

1. Correcte toepassing?
2. Effectiviteit van het flankerende instrumentarium voor het stimuleren

van de correcte toepassing en het sensibiliseren?
3. Effectiviteit m.b.t. het realiseren van basistoegankelijkheid van publiek

toegankelijke ruimte?



2019

vandaag

mei jun jul aug sep okt nov dec 2019 feb

jun 1, 2018 aug 31, 2018Dossierevaluatie
sep 1, 2018

sep 30, 2018(verwerking)

mei 14, 2018 jun 30, 2018Onlinebevraging

jul 1, 2018

aug 31, 2018(verwerking)

okt 1, 2018 okt 31, 2018Focusgesprekken
nov 1, 2018

Focusgesprekken (verwerking)
nov 30, 2018

jun 1, 2018 aug 31, 2018(selectie)

nov 1, 2018

dec 31, 2018

Terreinonderzoeken

jan 1, 2019

jan 31, 2019(verwerking)

feb 1, 2019 feb 28, 2019Beleids-
aanbevelingen

sep 1, 2018

Casestudies

mei jun jul aug sep okt nov dec 2019 feb

Evaluatie op basis verschillende acties en consultatiemomenten.

Huidige fase: Focusgroepen + cases, plaatsbezoeken

Het evaluatietraject



Focusgroepen met de sector
 Drie focusgroepen voor een algemeen gesprek over de regelgeving:
 één voor professionelen van architectenbureaus/koepels en vastgoedsector
 één voor personen met een handicap/ouderen/andere mensen met 

toegankelijkheidsnoden
 één voor omgevingsambtenaren/handhavingsambtenaren

 Zes themafocusgroepen voor mensen met een specialisatie ervaring of voeling met een 
bepaalde soort type infrastructuur: 
 cafés, restaurants, dienstverleningsinfrastructuur, praktijken van vrije beroepen
 Woongebouwen
 Infrastructuur voor welzijn, volksgezondheid en gezin
 Cultuur-, jeugd- of sportinfrastructuur
 toeristische infrastructuur
 onderwijsgebouwen



Vlaamse 
stedenbouwkun-
dige verordening 
toegankelijkheid
Algemeen kader en 

doestellingen



(Inter)nationaal kader
 13 december 2006: Verdrag inzake de rechten van personen 

met een handicap (IVRPH) 
 Basisgedachte: personen met een handicap hebben gelijke rechten en 

het beleid moet streven naar een inclusieve en diverse samenleving.

 Op niveau van de lidstaten vraagt dit acties om doelstelling te 
bekomen.
 legt de ratificerende staten in art. 9 op om de nodige maatregelen te 

nemen om minimale standaardregels en richtlijnen inzake 
toegankelijkheid te ontwikkelen en te controleren op naleving. 



Vlaamse kader
 Eén van de ‘wettelijke bepalingen’ voortvloeiend uit de 

doelstellingen van het VN- verdrag
 Ingebed in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening onder de 

vorm van een Gewestelijke verordening (vorm van 
uitvoeringsbesluit op de CRO)

 Doelstelling Vlaamse regelgeving toegankelijkheid: 
basistoegankelijkheid garanderen, op gebouwniveau structurele 
knelpunten zoveel als mogelijk vermijden



Vlaamse stedenbouwkundige verordening 
toegankelijkheid
 Gewestelijke stedenbouwkundige verordening betreffende 

toegankelijkheid (BVR 5 juni 2009)
 Van kracht voor ‘stedenbouwkundige vergunningsaanvragen’ sinds 1 

maart 2010

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


 Voor en nadelen door de keuze voor een inbedding binnen de 
structuren van de Ruimtelijke Ordening:
 Toegankelijkheidsregels opgenomen in de procedure voor het bekomen van een 

omgevingsvergunning (afdwingbaar).
 Focus op de bouw of renovatie van de infrastructuur (structurele garanties).
 Toezicht op de uitvoering door het handhavingsbeleid voorzien in de Vlaamse 

Codex Ruimtelijke Ordening. 

Vlaamse kader

Let op: de toegankelijkheidsregelgeving omvat slechts een deel van de 
antwoorden op alle doelstellingen van het  VN verdrag!



 Welke gebouwen vallen daaronder:
 Gebouwen gelegen in Vlaanderen

Voor de andere gewesten bestaat een vergelijkbaar 
instrument

 met een publiek toegankelijke functie
DUS geen normen voor private delen (vb. woning, …)

 Bij het uitvoeren van vergunningsplichtige werken
DUS niet voor bestaande (delen van) gebouwen waar geen 
werken aan gebeuren

Vlaamse stedenbouwkundige verordening 
toegankelijkheid



 Specifiek toepassingsgebied voor infrastructuur wonen:

Vlaamse stedenbouwkundige verordening 
toegankelijkheid

Wonen en welzijn, Art. 3 + 5
Een publiek
toegankelijke
functie (niet art. 5):

Gezondheids- en welzijnsinstellingen met kamers of 
wooneenheden, 
Internaten verbonden aan VAPH of onderwijs, strafinrichtingen

Art. 3 Art. 5, 3e + 4e alinea

M.b.t. bepalen van het toepassingsgebied voor welzijnsinfrastructuur: 
- Kamers aanwezig?
- Zo neen: overgaan naar art. 3



 Specifiek toepassingsgebied voor infrastructuur welzijn:

Vlaamse stedenbouwkundige verordening 
toegankelijkheid

Gezondheids- en welzijnsinstellingen met kamers*
(art. 5, 3e + 4e alinea**)

Aantal wooneenheden/kamers + niveaus?
> 20 

wooneenheden/kamers OF 
toegangsdeuren over 1 of 2 

niveaus

> 20 wooneenheden/kamers + toegangsdeuren over meer 
dan 2 niveaus

/ Uitgebreid toepassingsgebied:
Alle gemeenschappelijke delen, incl. de toegangsdeuren 

tot elke wooneenheid.

*Indien geen kamers aanwezig,
overgaan naar de toepassing van art. 3

**De wooneenheden of kamers van alle 
gebouwen die één fysiek aansluitend 
geheel vormen, moeten ondanks 
eventuele verschillende toegangen, 
samengeteld worden.



 Specifiek toepassingsgebied voor infrastructuur welzijn:

Alle andere gebouwen (art. 2, §2, 4 + art. 3)

Publiek toegankelijke oppervlakte?
< 150m² 150m²  < x  < 400m² > 400m²*

Zeer beperkt
toepassingsgebied:

Enkel de 
toegangsdeur, art. 22 
en 23

Beperkt
toepassingsgebied:

Alle gelijkvloerse publiek 
toegankelijke delen 

Niet gelijkvloerse publiek 
toegankelijke delen, tenzij 
een vertrek op een andere 
toegankelijke locatie 
eenzelfde functie vervult

Uitgebreid
toepassingsgebied:

Alle publiek toegankelijke delen van 
een constructie

Vlaamse stedenbouwkundige verordening 
toegankelijkheid



 Voor delen van het gebouw dat binnen het toepassingsgebied valt:
 Algemene bepalingen (hoogte ruimte, gids- of geleidelijnen …): art. 11 t.e.m. 13
 Looppaden: art. 14 t.e.m. 17
 Niveauverschillen: art. 18 t.e.m. 21
 Toegangen en deuropeningen: art. 22 t.e.m. 26
 Vaste inrichtingselementen (balie, vaste zitplaatsen): art. 28 -29
 Sanitair: 30 t.e.m. 32
 Pashokjes en kleedruimten: 29/1
 Parkeerplaatsen: art. 27

 Let op: verplichting tot advies (Art. 34)
 Normen: op plan afleesbare elementen, met voor sommige punten elementen 

van de afwerking
De koppel met het vergunningsniveau kan voornamelijk de normen die de toegankelijkheid 
voor rolstoelgebruikers of personen met een mobiele beperking verbeteren vastleggen.

Vlaamse stedenbouwkundige verordening 
toegankelijkheid



Dieptebevraging

Doestellingen focusgesprek



Aanpak focusgesprek 
 Doelstelling = dieptebevraging n.a.v. de resultaten uit de online 

enquête en de consultatie van de dossiers op vergunningsniveau
 Bevraging in 3 stappen:
 Uitdaging?
 Realiseert de regelgeving toegankelijkheid?
 Voorstellen voor een betere toepassing?

 Focus: 
 Toepassing van de regelgeving toegankelijkheid op de specifieke 

gebouwen in de betrokken sectoren (geen individuele projecten). 
 Mogelijke knelpunten en voorstellen voor verbetering, betere aansluiting 

bij de types gebouwen…



1. Wat is de
uitdaging van 
toegankelijkheid 
binnen de sector? 

Impact van de 
toegankelijkheidsregelgeving op de 
sector wonen



Wat leeft er vandaag?
 Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (IVRPH)
 Art. 9: Toegankelijkheid voor iedereen is één van de doelstellingen
 Art. 19: Concretisering van doelstellingen over ‘Zelfstandig wonen en deel 

uitmaken van de maatschappij’.
 Art. 25: Concretisering van doelstellingen over ‘gezondheid’

 Vlaamse doelstellingen voor de sector wonen: verschilpunten en 
raakvlakken?



“Ziekenhuizen en woonzorgcentra worden te zwaar onderhevig 
aan toegankelijkheidsnorm. er bestaat nog iets als een budget. 
Kamers worden te groot (maw ziekenhuizen worden te groot) 

indien alle kamers aan norm moeten voldoen…”
Quote van een ontwerper

“Volledige toegankelijkheid voor ziekenhuizen, woonzorgcentra, 
assistentiewoningen, maar ook voor alle openbare gebouwen 
(postkantoren, bibliotheken, gemeentehuizen, dienstencentra, 
enz.) is een absolute must!”
Quote van een gebruiker



Uitdagingen in deze sector m.b.t. toepassingsgebied:

 Het toepassingsgebied komt niet overeen met de verwachting
 Beperkt tot een bepaald deel van het gebouw (aantal kamers vs doelstelling)

Resultaten online bevraging: welzijn algemeen

“Wij stellen vast dat de consultatieruimtes van de geneesheren 
in vele gevallen te klein uitvallen en dat men bijna over elkaar 

dient te kruipen om te converseren.”
Quote van een ontwerper



2. Slaagt de regelgeving
er in om de gewenste 
toegankelijkheid te 
realiseren?

Voor de verschillende doelgroepen 
gebruikers en in de context van deze 
gebouwen/ infrastructuur



 Wat is duidelijk of minder
duidelijk aan de regelgeving? 

 Wat is makkelijk en minder 
makkelijk haalbaar in de praktijk? 

Realiseren we de gewenste toegankelijkheid?

“ Deuren zijn bijna 
altijd niet conform.”



15,91%

38,64%

25,29%

12,36%

42,70%

5,68% 5,68% 8,05% 7,87% 7,87%

68,18%

45,45% 44,83%
50,56%

37,08%

10,23% 10,23%

21,84%

29,21%

12,36%

Kleine gebouwen zoals een 
bakker, bank, apotheek, 

restaurant, dokterspraktijk …

Grote gebouwen zoals een 
winkelcentrum, school, 

kantoorgebouw, cultureel 
centrum …

Toeristische 
verblijfsaccommodatie zoals een 

hotel, B&B …

Appartementsgebouwen /
meergezinswoningen /

Studentenwoningen

Ziekenhuizen, woonzorgcentra, 
assistentiewoningen, …

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

Werd volgens jou de toegankelijkheid van nieuwe of gerenoveerde gebouwen in 
de voorbije 8 jaren beter of slechter? (gebruikers)

Beter

Slechter

Hetzelfde

Geen idee.

Enkele resultaten uit de onlinebevraging



Aantal 
dossier

Aantal dossier
verordening 
van toepassing

Dossiers gunstig Dossiers gunstig onder 
voorwaarden 

Aantal dossiers 
correct 
beoordeeld door 
omgevingsambte
naar

Aantal totaal correct gunstig 
beoordeeld

Aantal totaal correct 
beoordeeld

Art. 4 Toerisme 13 9 
(enkel 

projecten >10 
acc.)

3 1 (obv advies) 6 0 0 (1)/9

Art. 5 Meergezinswoningen 21 14 7 1 7 3 4/14

kamerwoningen, studentenhuizen /   
gemeenschapshuizen

6 2 0 / 2 0 0/2

gezonheidsinstellingen, 
welzijnsinstellingen,
internaten verbonden aan onderwijs 
& VAPH, strafinrichtingen 

20 8 5 1 3 1 2/8

Andere 
publieke 
functie

< 150m² 28 25 9 4 (1 obv advies) 16 1 (obv advies) 5/25

van 150m²     t/m 400m² 30

> 400m² 72

Enkele resultaten uit de dossierevaluatie
 Slechts 12 dossiers van de 

165 voldoen aan de 
toepassing van de 
regelgeving (op plan)



Aantal 
dossier

Aantal dossier
verordening 
van toepassing

Dossiers gunstig Dossiers gunstig onder 
voorwaarden 

Aantal dossiers 
correct 
beoordeeld door 
omgevingsambte
naar

Aantal totaal correct gunstig 
beoordeeld

Aantal totaal correct 
beoordeeld

Art. 4 Toerisme 13 9 
(enkel 

projecten >10 
acc.)

3 1 (obv advies) 6 0 0 (1)/9

Art. 5 Meergezinswoningen 21 14 7 1 7 3 4/14

kamerwoningen, studentenhuizen /   
gemeenschapshuizen

6 2 0 / 2 0 0/2

gezondheidsinstellingen, 
welzijnsinstellingen,
internaten verbonden aan onderwijs 
& VAPH, strafinrichtingen 

20 8 5 1 3 1 2/8

Andere 
publieke 
functie

< 150m² 28 25 9 4 (1 obv advies) 16 1 (obv advies) 5/25

van 150m²     t/m 400m² 30

> 400m² (o.a. Welzijn/gezondheid 
zonder kamers

7 (8) (4) (1) (1/8)

Enkele resultaten uit de dossierevaluatie
 Binnen welzijn 

voldoen slechts 3 van 
de 16 dossiers!



Voorkomende knelpunten:

 deuren in de circulatie niet conform
- te smal, onvoldoende bedieningsruimte

 Aangepast toilet
- verkeerde afmetingen (zowel ruwbouw 
als inrichting)

 Gemeenschappelijke ruimten
Toegangen tot kamers 

In 2e lijn:
 Trappen
 Parkeerplaatsen
 Looppaden buiten
 Balie
 Aangepaste douche/ abdkamer

Welzijn = gezondheidsinstellingen, welzijnsinstellingen, internaten verbonden aan 
onderwijs en VAPH, strafinrichtingen 

Resultaten dossierevaluatie: ‘welzijn’



Uitdagingen in deze sector m.b.t. toepassen van normen:

 Renovaties & uitbreidingen!
 Ontoereikendheid van de normen
 Normen ad hoc toepassen vs wenselijke oplossing voor het specifieke project

Resultaten online bevraging: welzijn algemeen

“Ik zit te wachten in de wachtzaal. En verpleegster roept je naam. Dat hoor 
ik niet. Maar vooraf heb ik de onthaal verwittigt dat ik slechthorend ben. 

Daar worden geen rekening mee gehouden.”
Quote van een gebruiker



3. Is de regelgeving
als instrument 
voldoende?

Heb je voorstellen om de 
(toepassing van de) regelgeving 
te verbeteren en waarom?



Is de regelgeving als instrument voldoende 
om toegankelijke gebouwen te realiseren?

Als ondersteuning van de 
regelgeving zijn er een aantal
begeleidende hulpmiddelen. 
 Handboek Toegankelijk Gebouw
 Brochure van de regelgeving
 Vorming op maat
 Begeleiding en ondersteuning door 

experten



Is de regelgeving als instrument voldoende 
om toegankelijke gebouwen te realiseren?

Relatie andere randvoorwaarden voor 
welzijns- en gezondheidsinfrastructuur 
vb.: erkenning, voorwaarden financiële 
tegemoetkomingen, indicatoren voor 
kwaliteit… 



Alternatieven voor een beter toepassing? 
Voorbeelden specifieke ondersteuning sectoren



Vragen, 
suggesties, 
andere 
opmerkingen?



Contact
Kathleen Polders
architect 

Vestiging Hasselt
Belgiëplein 1 – 3510 Kermt
T +32 11 26 50 30

www.inter.vlaanderen
kathleen.polders@inter.vlaanderen



Evaluatie 
verordening 
toegankelijkheid
Focusgroep Wonen
Brussel, 13/11/2018



Agenda

 Voorstelling aanwezigen
 De evaluatie van de regelgeving: algemene info
 Doelstelling Vlaamse stedenbouwkundige verordening toegankelijkheid
 Bevraging aanwezigen aan de hand van 3 thematische vragen 

Algemene zaken

 Geluidsopname van het gesprek
 Anonieme verwerking van de inhoud van het gesprek
 Ondertekenen van een confidentialiteitsverklaring



Voorstelling 
aanwezigen



Voorstelling aanwezigen

Begeleidings
-groepKlankbord-

groep

Stuurgroep

• VMSW
• Unie Vlaamse Syndici (UVS)
• Woonhaven Antwerpen
• Architect x
• VAPH (kenniscentrum hulpmiddelen)

• Sanne Alexander, Kabinet minister Schauvliege
• Joke Vispoel, Kabinet minister Homans
• Stefaan Van Rossum, Departement omgeving
• Ingvar Van Haelst, Agentschap Binnenlands Bestuur,

Afdeling Gelijke Kansen, Integratie en Inburgering, Team
Gelijke Kansen

• Wendy Metten, Kathleen Polders, Inter

Focusgroepen



De evaluatie van 
de regelgeving?



De evaluatieopdracht
 Na 8 jaar in werking te zijn.
 In opdracht van Vlaams minister van Gelijke Kansen, Liesbeth 

Homans en Vlaams minister van Omgeving, Joke Schauvliege.
 Inter voert mee het evaluatieonderzoek uit op de geldende 

Vlaamse toegankelijkheidsregelgeving.
 Drie centrale evaluatievragen:

1. Correcte toepassing?
2. Effectiviteit van het flankerende instrumentarium voor het stimuleren

van de correcte toepassing en het sensibiliseren?
3. Effectiviteit m.b.t. het realiseren van basistoegankelijkheid van publiek

toegankelijke ruimte?



2019

vandaag

mei jun jul aug sep okt nov dec 2019 feb

jun 1, 2018 aug 31, 2018Dossierevaluatie
sep 1, 2018

sep 30, 2018(verwerking)

mei 14, 2018 jun 30, 2018Onlinebevraging

jul 1, 2018

aug 31, 2018(verwerking)

okt 1, 2018 okt 31, 2018Focusgesprekken
nov 1, 2018

Focusgesprekken (verwerking)
nov 30, 2018

jun 1, 2018 aug 31, 2018(selectie)

nov 1, 2018

dec 31, 2018

Terreinonderzoeken

jan 1, 2019

jan 31, 2019(verwerking)

feb 1, 2019 feb 28, 2019Beleids-
aanbevelingen

sep 1, 2018

Casestudies

mei jun jul aug sep okt nov dec 2019 feb

Evaluatie op basis verschillende acties en consultatiemomenten.

Huidige fase: Focusgroepen + cases, plaatsbezoeken

Het evaluatietraject



Focusgroepen met de sector
 Drie focusgroepen voor een algemeen gesprek over de regelgeving:
 één voor professionelen van architectenbureaus/koepels en vastgoedsector
 één voor personen met een handicap/ouderen/andere mensen met 

toegankelijkheidsnoden
 één voor omgevingsambtenaren/handhavingsambtenaren

 Zes themafocusgroepen voor mensen met een specialisatie ervaring of voeling met een 
bepaalde soort type infrastructuur: 
 cafés, restaurants, dienstverleningsinfrastructuur, praktijken van vrije beroepen
 Woongebouwen
 Infrastructuur voor welzijn, volksgezondheid en gezin
 Cultuur-, jeugd- of sportinfrastructuur
 toeristische infrastructuur
 onderwijsgebouwen



Vlaamse 
stedenbouwkun-
dige verordening 
toegankelijkheid
Algemeen kader en 

doestellingen



(Inter)nationaal kader
 13 december 2006: Verdrag inzake de rechten van personen 

met een handicap (IVRPH) 
 Basisgedachte: personen met een handicap hebben gelijke rechten en 

het beleid moet streven naar een inclusieve en diverse samenleving.

 Op niveau van de lidstaten vraagt dit acties om doelstelling te 
bekomen.
 legt de ratificerende staten in art. 9 op om de nodige maatregelen te 

nemen om minimale standaardregels en richtlijnen inzake 
toegankelijkheid te ontwikkelen en te controleren op naleving. 



Vlaamse kader
 Eén van de ‘wettelijke bepalingen’ voortvloeiend uit de 

doelstellingen van het VN- verdrag
 Ingebed in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening onder de 

vorm van een Gewestelijke verordening (vorm van 
uitvoeringsbesluit op de CRO)

 Doelstelling Vlaamse regelgeving toegankelijkheid: 
basistoegankelijkheid garanderen, op gebouwniveau structurele 
knelpunten zoveel als mogelijk vermijden



Vlaamse stedenbouwkundige verordening 
toegankelijkheid
 Gewestelijke stedenbouwkundige verordening betreffende 

toegankelijkheid (BVR 5 juni 2009)
 Van kracht voor ‘stedenbouwkundige vergunningsaanvragen’ sinds 1 

maart 2010

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


 Voor en nadelen door de keuze voor een inbedding binnen de 
structuren van de Ruimtelijke Ordening:
 Toegankelijkheidsregels opgenomen in de procedure voor het bekomen van een 

omgevingsvergunning (afdwingbaar).
 Focus op de bouw of renovatie van de infrastructuur (structurele garanties).
 Toezicht op de uitvoering door het handhavingsbeleid te voorzien in de Vlaamse 

Codex Ruimtelijke Ordening. 

Let op: de toegankelijkheidsregelgeving omvat slechts een deel van de 
antwoorden op alle doelstellingen van het  VN verdrag!

Vlaamse stedenbouwkundige verordening 
toegankelijkheid



 Welke gebouwen vallen daaronder:
 Gebouwen gelegen in Vlaanderen

Voor de andere gewesten bestaat een vergelijkbaar 
instrument

 met een publiek toegankelijke functie
DUS geen normen voor private delen (vb. woning, …)

 bij het uitvoeren van vergunningsplichtige werken
DUS niet voor bestaande (delen van) gebouwen waar geen 
werken aan gebeuren

Vlaamse stedenbouwkundige verordening 
toegankelijkheid



 Specifiek toepassingsgebied voor infrastructuur wonen:

Vlaamse stedenbouwkundige verordening 
toegankelijkheid

Wonen en welzijn, Art. 5
Meergezinswoningen Kamerwoningen,

Studenten(gemeenschaps)-
huizen

Gezondheids- en 
welzijnsinstellingen met 
kamers of wooneenheden, 
Internaten verbonden aan 
VAPH of onderwijs, 
strafinrichtingen

Art. 5, 1e alinea Art. 5, 2e alinea Art. 5, 3e alinea



 Specifiek toepassingsgebied voor infrastructuur wonen:

Vlaamse stedenbouwkundige verordening 
toegankelijkheid

**De wooneenheden van de 
gebouwen die één fysiek aansluitend 
geheel vormen, moeten ondanks 
eventuele verschillende toegangen 
(aparte trappenkokers), samengeteld 
worden.

Meergezinswoningen (Art. 5, 1e + 4e alinea**)

Aantal wooneenheden + niveaus?
> 6 wooneenheden OF 

toegangsdeuren over 2 of 
minder niveaus*

> 6 wooneenheden + toegangsdeuren over meer dan 2 
niveaus*

/ Uitgebreid toepassingsgebied:
Alle gemeenschappelijke delen, incl. de publieke zijde van 

de toegangsdeuren tot elke wooneenheid.

*Voor die gebouwen, die uit
verschillende aansluitende delen 
bestaan, zijn de bepalingen van de 
verordening die gelden voor de 
verdiepingen en voor de trappen naar 
andere niveaus alleen van toepassing 
op de onderdelen die toegangsdeuren 
tot wooneenheden op meer dan twee 
niveaus hebben.



 Specifiek toepassingsgebied voor infrastructuur wonen:

Vlaamse stedenbouwkundige verordening 
toegankelijkheid

Studentenkamers (art. 5, 2e + 4e alinea**)

Aantal kamers + niveaus?
> 20 kamers OF 

toegangsdeuren over 2 of 
minder niveaus*

> 20 kamers + toegangsdeuren over meer dan 2 niveaus*

/ Uitgebreid toepassingsgebied:
Alle gemeenschappelijke delen, incl. de publieke zijde van 

de toegangsdeuren tot elke wooneenheid.

**De kamers van alle gebouwen die 
één fysiek aansluitend geheel 
vormen, moeten ondanks eventuele 
verschillende toegangen (aparte 
trappenhallen), samengeteld 
worden.

*Voor die gebouwen, die uit
verschillende aansluitende delen 
bestaan, zijn de bepalingen van de 
verordening die gelden voor de 
verdiepingen en voor de trappen naar 
andere niveaus alleen van toepassing 
op de onderdelen die toegangsdeuren 
tot wooneenheden op meer dan twee 
niveaus hebben.



 Voor delen van het gebouw dat binnen het toepassingsgebied valt:
 Algemene bepalingen (hoogte ruimte, gids- of geleidelijnen …): art. 11 t.e.m. 13
 Looppaden: art. 14 t.e.m. 17
 Niveauverschillen: art. 18 t.e.m. 21
 Toegangen en deuropeningen: art. 22 t.e.m. 26
 Vaste inrichtingselementen (balie, vaste zitplaatsen): art. 28 -29
 Sanitair: 30 t.e.m. 32
 Pashokjes en kleedruimten: 29/1
 Parkeerplaatsen: art. 27

 Normen: op plan afleesbare elementen, met voor sommige punten elementen 
van de afwerking

Koppel met vergunningsniveau kan voornamelijk normen die de toegankelijkheid 
voor rolstoelgebruikers of personen met een mobiele beperking verbeteren vastleggen.

Vlaamse stedenbouwkundige verordening 
toegankelijkheid



Dieptebevraging

Doestellingen focusgesprek



Aanpak focusgesprek 
 Doelstelling = dieptebevraging n.a.v. de resultaten uit de online 

enquête en de consultatie van de dossiers op vergunningsniveau
 Bevraging in 3 stappen:
 Uitdaging?
 Realiseert de regelgeving toegankelijkheid?
 Voorstellen voor een betere toepassing?

 Focus: 
 Toepassing van de regelgeving toegankelijkheid op de specifieke 

gebouwen in de betrokken sectoren (geen individuele projecten). 
 Mogelijke knelpunten en voorstellen voor verbetering, betere aansluiting 

bij de types gebouwen…



1. Wat zijn de
uitdaging van 
toegankelijkheid 
binnen de sector? 

Impact van de 
toegankelijkheidsregelgeving op de 
sector wonen



Wat leeft er vandaag?
 Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (IVRPH)
 Art. 9: Toegankelijkheid voor iedereen is één van de doelstellingen
 Art. 19: Concretisering van doelstellingen over ‘Zelfstandig wonen en deel 

uitmaken van de maatschappij’.

 Vlaamse doelstellingen voor de sector wonen: verschilpunten en 
raakvlakken?



“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. …”

Quote van een ambtenaar



Uitdagingen in deze sector m.b.t. toepassingsgebied:

 Het toepassingsgebied is veel te ruim, versus niet ruim genoeg !
 Veel projecten vallen buiten het toepassingsgebied (+ ontduiken!)
 Beperkt tot aan de toegangsdeur van de woning/ kamer.

Resultaten online bevraging: wonen algemeen

“Ik woon in een gebouw met 6 appartementen.. Ik woon op het 
gelijkvloers, maar kan niet mijn fijne buren bezoeken omdat er 

enkel trappen zijn en ik kan mijn parkeerplaats in de 
ondergrondse garage niet gebruiken omdat er enkel een trap 

zonder leuning is.”
Quote van een gebruiker



2. Slaagt de regelgeving
er in om de gewenste 
toegankelijkheid te 
realiseren?

Voor de verschillende doelgroepen 
gebruikers en in de context van deze 
gebouwen/ infrastructuur



 Wat is duidelijk of minder
duidelijk aan de regelgeving? 

 Wat is makkelijk en minder 
makkelijk haalbaar in de praktijk? 

Realiseren we de gewenste toegankelijkheid?

“ Deuren zijn bijna 
altijd niet conform.”



15,91%

38,64%

25,29%

12,36%

42,70%

5,68% 5,68% 8,05% 7,87% 7,87%

68,18%

45,45% 44,83%
50,56%

37,08%

10,23% 10,23%

21,84%

29,21%

12,36%

Kleine gebouwen zoals een 
bakker, bank, apotheek, 

restaurant, dokterspraktijk …

Grote gebouwen zoals een 
winkelcentrum, school, 

kantoorgebouw, cultureel 
centrum …

Toeristische 
verblijfsaccommodatie zoals een 

hotel, B&B …

Appartementsgebouwen /
meergezinswoningen /

Studentenwoningen

Ziekenhuizen, woonzorgcentra, 
assistentiewoningen, …

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

Werd volgens jou de toegankelijkheid van nieuwe of gerenoveerde gebouwen in 
de voorbije 8 jaren beter of slechter? (gebruikers)

Beter

Slechter

Hetzelfde

Geen idee.

Enkele resultaten uit de onlinebevraging



Aantal 
dossier

Aantal dossier
verordening 
van toepassing

Dossiers gunstig Dossiers gunstig onder 
voorwaarden 

Aantal dossiers 
correct 
beoordeeld door 
omgevingsambte
naar

Aantal totaal correct gunstig 
beoordeeld

Aantal totaal correct 
beoordeeld

Art. 4 Toerisme 13 9 
(enkel 

projecten >10 
acc.)

3 1 (obv advies) 6 0 0 (1)/9

Art. 5 Meergezinswoningen 21 14 7 1 7 3 4/14

kamerwoningen, studentenhuizen /   
gemeenschapshuizen

6 2 0 / 2 0 0/2

gezonheidsinstellingen, 
welzijnsinstellingen,
internaten verbonden aan onderwijs 
& VAPH, strafinrichtingen 

20 8 5 1 3 1 2/8

Andere 
publieke 
functie

< 150m² 28 25 9 4 (1 obv advies) 16 1 (obv advies) 5/25

van 150m²     t/m 400m² 30

> 400m² 72

Enkele resultaten uit de dossierevaluatie
 Slechts 12 dossiers van de 

165 voldoen aan de 
toepassing van de 
regelgeving (op plan)



Aantal 
dossier

Aantal dossier
verordening 
van toepassing

Dossiers gunstig Dossiers gunstig onder 
voorwaarden 

Aantal dossiers 
correct 
beoordeeld door 
omgevingsambte
naar

Aantal totaal correct gunstig 
beoordeeld

Aantal totaal correct 
beoordeeld

Art. 4 Toerisme 13 9 
(enkel 

projecten >10 
acc.)

3 1 (obv advies) 6 0 0 (1)/9

Art. 5 Meergezinswoningen 21 14 7 1 7 3 4/14

kamerwoningen, studentenhuizen /   
gemeenschapshuizen

6 2 0 / 2 0 0/2

gezonheidsinstellingen, 
welzijnsinstellingen,
internaten verbonden aan onderwijs 
& VAPH, strafinrichtingen 

20 8 5 1 3 1 2/8

Andere 
publieke 
functie

< 150m² 28 25 9 4 (1 obv advies) 16 1 (obv advies) 5/25

van 150m²     t/m 400m² 30

> 400m² 72

Enkele resultaten uit de dossierevaluatie
 Binnen de 

woongebouwen 
voldoet slechts 4 van 
de 14 dossier!



Voorkomende knelpunten:

 Toegangsdeur (en sasdeur):
- drempel 
- onvoldoende breedte
- onvoldoende manoeuvreerruimte

 Deuren naar wooneenheden:
- onvoldoende ruimte naast de kruk

In 2e lijn:
 Parkeerplaatsen

Gebruikers over ‘toegangsdeuren’:
- vaak te smal voor gebruik met een rolstoel of ander verplaatsingshulpmiddel
- Ze zijn vaak breder, maar te zwaar in kleine gebouwen

Resultaten dossierevaluatie: meergezinswoningen



Voorkomende knelpunten:

 In alle dossiers: deuren in de circulatie niet 
conform
- te smal, onvoldoende bedieningsruimte

In 2e lijn:
 Looppaden binnen (gangen)
 Toegangen tot de kamers
 Trappen
 Gemeenschappelijke ruimten: leefruimten, 

keuken

Resultaten dossierevaluatie: kamerwoningen, 
studentenhuisvesting, gemeenschappelijk wonen



Uitdagingen in deze sector m.b.t. toepassen van normen:

 Renovaties & uitbreidingen!
 Verzoenen toegankelijkheid en duurzaamheid/ akoestiek
 Parkeerplaatsen: structureel mogelijk maken vs gebruik
 Impact m.b.t. overbruggen van niveauverschillen (trap/ lift/ helling)

Resultaten online bevraging: wonen algemeen

“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.”
Quote van een ambtenaar



3. Is de regelgeving
als instrument 
voldoende?

Heb je voorstellen om de 
(toepassing van de) regelgeving 
te verbeteren en waarom?



Is de regelgeving als instrument voldoende 
om toegankelijke gebouwen te realiseren?

Als ondersteuning van de 
regelgeving zijn er een aantal
begeleidende hulpmiddelen. 
 Handboek Toegankelijk Gebouw
 Brochure van de regelgeving
 Vorming op maat
 Begeleiding en ondersteuning door 

experten



Alternatieven voor een beter toepassing? 
Voorbeelden specifieke ondersteuning sectoren



Alternatieven voor een beter toepassing? 
Voorbeelden specifieke ondersteuning sectoren:

 Inzet op duurzaamheidsinstrumenten zoals 
BREEAM (NL) duurzaamheidsmeters…

“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.”

Quote van een ontwerper



Vragen, 
suggesties, 
andere 
opmerkingen?



Contact
Kathleen Polders
architect 

Vestiging Hasselt
Belgiëplein 1 – 3510 Kermt
T +32 11 26 50 30

www.inter.vlaanderen
kathleen.polders@inter.vlaanderen



Evaluatie 
verordening 
toegankelijkheid

Focusgroep ontwerpers
Brussel, 14/11/2018



Agenda

Klankbordgroep Begeleidingsgroep

Stuurgroep

 Voorstelling aanwezigen
 De evaluatie van de regelgeving: algemene info
 Doelstelling Vlaamse stedenbouwkundige verordening toegankelijkheid
 Bevraging aanwezigen aan de hand van 3 thematische vragen 

Algemene zaken

 Geluidsopname van het gesprek
 Anonieme verwerking van de inhoud van het gesprek
 Ondertekenen van een confidentialiteitsverklaring



Voorstelling 
aanwezigen



Voorstelling aanwezigen

Begeleidings
-groepKlankbord-

groep

Stuurgroep
• Architect x
• VMSW
• Architect y
• Architect - autisme deskundige
• VIAKAN bvba
• Architect z

Focusgroepen



De evaluatie van 
de regelgeving?



De evaluatieopdracht
 Na 8 jaar in werking te zijn.
 In opdracht van Vlaams minister van Gelijke Kansen, Liesbeth 

Homans en Vlaams minister van Omgeving, Joke Schauvliege.
 Inter voert mee het evaluatieonderzoek uit op de geldende 

Vlaamse toegankelijkheidsregelgeving.
 Drie centrale evaluatievragen:

1. Correcte toepassing?
2. Effectiviteit van het flankerende instrumentarium voor het stimuleren

van de correcte toepassing en het sensibiliseren?
3. Effectiviteit m.b.t. het realiseren van basistoegankelijkheid van publiek

toegankelijke ruimte?



2019

vandaag

mei jun jul aug sep okt nov dec 2019 feb

jun 1, 2018 aug 31, 2018Dossierevaluatie
sep 1, 2018

sep 30, 2018(verwerking)

mei 14, 2018 jun 30, 2018Onlinebevraging

jul 1, 2018

aug 31, 2018(verwerking)

okt 1, 2018 okt 31, 2018Focusgesprekken
nov 1, 2018

Focusgesprekken (verwerking)
nov 30, 2018

jun 1, 2018 aug 31, 2018(selectie)

nov 1, 2018

dec 31, 2018

Terreinonderzoeken

jan 1, 2019

jan 31, 2019(verwerking)

feb 1, 2019 feb 28, 2019Beleids-
aanbevelingen

sep 1, 2018

Casestudies

mei jun jul aug sep okt nov dec 2019 feb

Evaluatie op basis van verschillende acties en consultatiemomenten.

Huidige fase: Focusgroepen + Cases, plaatsbezoeken

Het evaluatietraject



Focusgroepen met de sector
 Drie focusgroepen voor een algemeen gesprek over de regelgeving:
 één voor professionelen van architectenbureaus/koepels en vastgoedsector
 één voor personen met een handicap/ouderen/andere mensen met 

toegankelijkheidsnoden
 één voor omgevingsambtenaren/handhavingsambtenaren

 Zes themafocusgroepen voor mensen met een specialisatie ervaring of voeling met een 
bepaalde soort type infrastructuur: 
 cafés, restaurants, dienstverleningsinfrastructuur, praktijken van vrije beroepen
 Woongebouwen
 Infrastructuur voor welzijn, volksgezondheid en gezin
 Cultuur-, jeugd- of sportinfrastructuur
 toeristische infrastructuur
 onderwijsgebouwen



Vlaamse 
stedenbouwkun-
dige verordening 
toegankelijkheid
Algemeen kader en 

doelstellingen



(Inter)nationaal kader
 Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

(IVRPH), 13 december 2006 
 Basisgedachte: personen met een handicap hebben gelijke rechten en 

het beleid moet streven naar een inclusieve en diverse samenleving.

 Op niveau van de lidstaten vraagt dit acties om doelstelling te 
bekomen.
 legt de ratificerende staten in art. 9 op om de nodige maatregelen te 

nemen om minimale standaardregels en richtlijnen inzake 
toegankelijkheid te ontwikkelen en te controleren op naleving. 



Vlaamse kader
 Eén van de ‘wettelijke bepalingen’ ondersteunend aan de 

doelstellingen van het VN- verdrag
 Ingebed in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening onder de 

vorm van een Gewestelijke verordening (vorm van 
uitvoeringsbesluit op de CRO)

 Doelstelling Vlaamse regelgeving toegankelijkheid: 
basistoegankelijkheid garanderen, op gebouwniveau structurele 
knelpunten zoveel als mogelijk vermijden



Vlaamse stedenbouwkundige verordening 
toegankelijkheid
 Gewestelijke stedenbouwkundige verordening betreffende 

toegankelijkheid (BVR 5 juni 2009)
 Van kracht voor ‘stedenbouwkundige vergunningsaanvragen’ sinds 1 

maart 2010

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


 Voor en nadelen door de keuze voor een inbedding binnen de 
structuren van de Ruimtelijke Ordening:
 Toegankelijkheidsregels opgenomen in de procedure voor het bekomen van een 

omgevingsvergunning (afdwingbaar).
 Focus op de bouw of renovatie van de infrastructuur (structurele garanties).
 Toezicht op de uitvoering door het handhavingsbeleid voorzien in de Vlaamse 

Codex Ruimtelijke Ordening. 

Vlaamse stedenbouwkundige verordening 
toegankelijkheid

Let op: de toegankelijkheidregelgeving omvat slechts een deel van 
antwoord op alle doelstellingen van het  VN verdrag!



 Welke gebouwen vallen daaronder:
 Gebouwen gelegen in Vlaanderen

Voor de andere gewesten bestaat een vergelijkbaar 
instrument

 met een publiek toegankelijke functie
DUS geen normen voor private delen (vb. woning, …)

 Bij het uitvoeren van vergunningsplichtige werken
DUS niet voor bestaande (delen van) gebouwen waar geen 
werken aan gebeuren

Vlaamse stedenbouwkundige verordening 
toegankelijkheid



Bestemming of hoofdfunctie?
Een publiek toegankelijke
functie, niet art. 4 of 5
Vb: 
• Kantoren
• Parkeervoorzieningen
• Cafés en restaurants
• Winkels
• Jeugdlokalen
• Vrije beroepen
• Scholen
• …

Toeristische 
verblijfsaccommodatie

• Meergezinswoningen,
Groepswoningbouw,

• Kamerwoningen,
Studenten(gemeenschaps)-
huizen, Internaten

• Gezondheids- en
welzijnsinstellingen met
kamers of wooneenheden,

Art. 3* Art. 4 Art. 5

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

• De verschillende toepassingsgebieden:

Vlaamse stedenbouwkundige verordening 
toegankelijkheid

> Bepalen op 
basis van m²

> Bepalen op basis van 
planindeling

> Bepalen op basis van 
planindeling



Toeristische verblijfsaccommodatie (art. 4)

Aantal accommodaties?
≤ 10 accommodaties > 10 accommodaties

Beperkt toepassingsgebied:

Van toepassing op de gemeenschappelijke publiek 
toegankelijke verbruiksruimtes van meer dan 150 m², 
de niet-gelijkvloerse delen van deze ruimtes 
meegerekend + het bijhorend sanitair + de weg ernaar 
toe 
De niet-gelijkvloerse delen dienen niet te voldoen 
indien de ruimtes op een andere verdieping of 
buiteninfrastructuur eenzelfde functie vervullen en 
voldoen aan de bepalingen van dit besluit.

Uitgebreid toepassingsgebied:

Alle gemeenschappelijke delen, 
incl. toegangsdeuren 
accommodatie

4 % (minimum 1) van elke 
accommodatievorm aangepast

• De verschillende toepassingsgebieden:

Vlaamse stedenbouwkundige verordening 
toegankelijkheid



Welzijns- en gezondheidszorg met kamers/WE

De wooneenheden of kamers van alle gebouwen die één fysiek aansluitend geheel vormen, moeten ondanks eventuele 
verschillende toegangen, samengeteld worden.

Meergezinswoningen (art. 5 – 1e alinea)

Aantal wooneenheden + niveaus?
> 6 wooneenheden OF 

toegangsdeuren over 2 of 
minder niveaus

> 6 wooneenheden + toegangsdeuren over meer dan 2 
niveaus

/ Uitgebreid toepassingsgebied:
Alle gemeenschappelijke delen, incl. de publieke zijde van 

de toegangsdeuren tot elke wooneenheid.

Voor die gebouwen, die uit verschillende aansluitende delen bestaan, zijn de bepalingen van de verordening die gelden voor de
verdiepingen en voor de trappen naar andere niveaus alleen van toepassing op de onderdelen die toegangsdeuren tot 
wooneenheden op meer dan twee niveaus hebben.

• De verschillende toepassingsgebieden:

Vlaamse stedenbouwkundige verordening 
toegankelijkheid



Studentenkamers (art. 5 – 2e alinea)

Aantal kamers + niveaus?
> 20 kamers OF 

toegangsdeuren over 2 of 
minder niveaus

> 20 kamers + toegangsdeuren over meer dan 2 niveaus

/ Uitgebreid toepassingsgebied:
Alle gemeenschappelijke delen, incl. de publieke zijde van 

de toegangsdeuren tot elke wooneenheid.

De wooneenheden of kamers van alle gebouwen die één fysiek aansluitend geheel vormen, moeten ondanks eventuele 
verschillende toegangen, samengeteld worden.

Voor die gebouwen, die uit verschillende aansluitende delen bestaan, zijn de bepalingen van de verordening die gelden voor de
verdiepingen en voor de trappen naar andere niveaus alleen van toepassing op de onderdelen die toegangsdeuren tot 
wooneenheden op meer dan twee niveaus hebben.

• De verschillende toepassingsgebieden:

Vlaamse stedenbouwkundige verordening 
toegankelijkheid



Gezondsheids- en welzijnsinstellingen met kamers
(art. 5 – 3e alinea)

Aantal wooneenheden/kamers + niveaus?
> 20 

wooneenheden/kamers OF 
toegangsdeuren over 2 of 

minder niveaus

> 20 wooneenheden/kamers + toegangsdeuren over meer 
dan 2 niveaus

/ Uitgebreid toepassingsgebied:
Alle gemeenschappelijke delen, incl. de toegangsdeuren 

tot elke wooneenheid.

De wooneenheden of kamers van alle gebouwen die één fysiek aansluitend geheel vormen, moeten ondanks eventuele 
verschillende toegangen, samengeteld worden.

• De verschillende toepassingsgebieden:

Vlaamse stedenbouwkundige verordening 
toegankelijkheid



Alle andere gebouwen (art. 2, §2, 4 + art. 3)

Publiek toegankelijke oppervlakte?
< 150m² 150m²  < x  < 400m² > 400m²*

Zeer beperkt
toepassingsgebied:

Enkel de 
toegangsdeur, art. 22 
en 23

Beperkt
toepassingsgebied:

Alle gelijkvloerse publiek 
toegankelijke delen 

Niet gelijkvloerse publiek 
toegankelijke delen, tenzij 
een vertrek op een andere 
toegankelijke locatie 
eenzelfde functie vervult

Uitgebreid
toepassingsgebied:

Alle publiek toegankelijke delen van 
een constructie

Vlaamse stedenbouwkundige verordening 
toegankelijkheid
• De verschillende toepassingsgebieden:



 Voor delen van het gebouw dat binnen het toepassingsgebied valt:
 Algemene bepalingen (hoogte ruimte, gids- of geleidelijnen …): art. 11 t.e.m. 13
 Looppaden: art. 14 t.e.m. 17
 Niveauverschillen: art. 18 t.e.m. 21
 Toegangen en deuropeningen: art. 22 t.e.m. 26
 Vaste inrichtingselementen (balie, vaste zitplaatsen): art. 28 -29
 Sanitair: 30 t.e.m. 32
 Pashokjes en kleedruimten: 29/1
 Parkeerplaatsen: art. 27

 Let op: 
 Afwijkingen (art. 33)
 verplichting tot advies (Art. 34)

 Normen: op plan afleesbare elementen, met voor sommige punten elementen van de 
afwerking

Koppel met vergunningsniveau kan voornamelijk normen die de toegankelijkheid voor 
rolstoelgebruikers of personen met een mobiele beperking verbeteren vastleggen.

Vlaamse stedenbouwkundige verordening 
toegankelijkheid



Dieptebevraging

Doestellingen focusgesprek



Aanpak focusgesprek 
 Doelstelling = dieptebevraging n.a.v. de resultaten uit de online 

enquête en de consultatie van de dossiers op vergunningsniveau
 Bevraging in 3 stappen:
 Uitdaging?
 Realiseert de regelgeving toegankelijkheid?
 Voorstellen voor een betere toepassing?

 Focus: 
 Toepassing van de regelgeving toegankelijkheid op de specifieke 

gebouwen in de betrokken sectoren (geen individuele projecten). 
 Mogelijke knelpunten en voorstellen voor verbetering, betere aansluiting 

bij de types gebouwen…



1. Wat zijn de
uitdagingen van 
toegankelijkheid? 



Wat leeft er vandaag?
 Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap 

(IVRPH)
 Art. 9: Toegankelijkheid voor iedereen is één van de doelstellingen
 Concretisering van doelstellingen voor bepaalde domeinen:

 Art. 19 (zelfstandig wonen en deel uitmaken van de maatschappij)
 Art 25 (gezondheid)
 Art 30 (cultuur en sport)



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

die ontoegankelijk zijn. “



 Poll via website NAV -> resultaat!

73

8 4

Ja, dit maakt voor mij deel uit van
een kwalitatief ontwerp

Ja, als het gaat om een gebouw
dat specifiek bedoeld is voor

gebruik door mensen met een
beperking

Nee, enkel op specifieke vraag
van de opdrachtgever

“Toegankelijkheid: in elk ontwerp van een publiek 
gebouw?”

86.89% (106 stemmen)

7.38% (9 stemmen)

5.74% (7 stemmen)

Resultaten online bevraging: ontwerpers



27,72%

43,56%
41,58% 41,58%

11,88% 11,88%
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1,98% 0,99%
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25,00%
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Helemaal eens Eens Neutraal Oneens Helemaal oneens

 Toegankelijkheid is belangrijk…
Het belangrijkste is dat een gebouw 
'toegankelijk' is. Dit mag met hulp of via 
een alternatieve toegang zijn. 

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

27,72%

43,56%
41,58% 41,58%

11,88% 11,88%

0

16,83%

1,98% 0,99%
0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

50,00%

Resultaten online bevraging: ontwerpers



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 
onafhankelijk te kunnen bewegen.

Quote van een ontwerper.



In een inclusieve maatschappij zijn al die aspecten onmisbaar. 
Vrije zitplaatsen bij toeschouwersruimten bij evenementen, 

culturele centra, sportinfrastructuur, moet afgewisseld worden 
met zitplaatsen voor personen zonder handicap. Zo kunnen 

mensen met assistentie, families met de buggy's, families waarvan 
een persoon rolstoelgebruiker is, koppels waarvan één of beide 

rolstoelgebruiker is, inclusief genieten van voorstelling, 
wedstrijd,…

Quote van een gebruiker bij de vraag” Wat is voor jou onmisbaar?” (deuren, gangen, hellingen, gidslijnen,..)



Van waar komt deze visie?

Wat is er nodig om 
ontwerpers (en/of bouwheren)

te motiveren
meer aandacht aan toegankelijkheid te besteden?

SENSIBILISERING?

ONWETENDHEID?

VORMING?

Wat heeft jou 
doen inzien dat 
toegankelijkheid 

een recht is?

ANDERE?

BOUWHEER?

BUDGET?

MODULE 
TOEGANKELIJKHED 

IN OPLEIDINGEN



2. Slaagt de regelgeving
er in om de gewenste 
toegankelijkheid te 
realiseren?

Voor de verschillende doelgroepen 
gebruikers en in de context van deze 
gebouwen/ infrastructuur



Slaagt de regelgeving er in om de gewenste 
toegankelijkheid te realiseren?

Regelgeving

Toepassingsgebied
bepalen

Normen toepassen

= hulpmiddel om 
toegankelijkheid te realiseren



 Is er een aanpassing nodig van het toepassingsgebied?

 Ambtenaren: ‘ik weet het niet’
 Ontwerpers: verdeeld. Bovendien zijn er bij de ontwerpers die het toepassingsgebied 

willen wijzigen, zowel voorstanders van uitbreiding als van inkrimping van het 
toepassingsgebied.

Ambtenaren: Ontwerpers:

22,69% 21,85%

55,46%

Ja Neen Ik weet het
niet.

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

39,85%

27,07%
33,08%

Ja Neen Ik weet het
niet.

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

Resultaten online bevraging:



1. Is het toepassingsgebied van de verordening
voldoende?

13,07%

64,71%

21,57%

0,00% 0,65%
0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

Hoe beoordeel je je kennis van de 
regelgeving toegankelijkheid?

Bepalen of de regelgeving 
toegankelijkheid van toepassing is op een 
concreet dossier, is voor mij …?

8,82%

46,32%

30,88%

11,76%

2,21%

Zeer
gemakkelijk

Gemakkelijk Neutraal Moeilijk Erg moeilijk
0,00%
5,00%

10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
45,00%
50,00%



Aantal 
dossier

Aantal dossier
verordening 
van toepassing

Dossiers gunstig Dossiers gunstig onder 
voorwaarden 

Aantal dossiers 
correct 
beoordeeld door 
omgevingsambte
naar

Aantal totaal correct gunstig 
beoordeeld

Aantal totaal correct 
beoordeeld

Art. 4 Toerisme 13 9 
(enkel 

projecten >10 
acc.)

3 1 (obv advies) 6 0 0 (1)/9

Art. 5 Meergezinswoningen 21 14 7 1 7 3 4/14

kamerwoningen, studentenhuizen /   
gemeenschapshuizen

6 2 0 / 2 0 0/2

gezondheidsinstellingen, 
welzijnsinstellingen,
internaten verbonden aan onderwijs 
& VAPH, strafinrichtingen 

20 8 5 1 3 1 2/8

Andere 
publieke 
functie

< 150m² 28 25 9 4 (1 obv advies) 16 1 (obv advies) 5/25

van 150m²     t/m 400m² 30

> 400m² 72

Enkele resultaten uit de dossierevaluatie
 Slechts 12 dossiers van de 

165 voldoen aan de 
toepassing van de 
regelgeving 
toegankelijkheid (op plan)



1. Is het toepassingsgebied van de verordening
voldoende?

 Wat vind je duidelijk of minder duidelijk aan de toepassingsgebieden? 
 Wat vind je makkelijk en minder makkelijk haalbaar in de praktijk? 

En waarom? Beschrijf met vb-en.

Bestemming of hoofdfunctie?
Een publiek toegankelijke
functie, niet art. 4 of 5
Vb: 
• Kantoren
• Cafés en restaurants
• Winkels
• Jeugdlokalen
• Scholen
• Stations
• Vrije beroepen
• …

Toeristische 
verblijfsaccommodatie

• Meergezinswoningen,
Groepswoningbouw, 

• Kamerwoningen,
Studenten(gemeenschaps)-
huizen, Internaten

• Gezondheids- en welzijnsinstellingen
met kamers of wooneenheden,

Art. 3* Art. 4 Art. 5

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

> Bepalen op 
basis van m²

> Bepalen op basis van 
planindeling

> Bepalen op basis van 
planindeling



Uitdagingen m.b.t. toepassingsgebied:

 “Marge voor ontduiken: vooral bij meergezinswoningen”
 Er zou meer moeten opgesplitst worden per type gebouw
 Meer duidelijkheid over het feit dat een ruimte in een bedrijf onder de 

toegankelijkheidswetgeving valt of niet

Resultaten online bevraging:



 Algemene bepalingen (hoogte ruimte, gids- of geleidelijnen …): art. 
11 t.e.m. 13

 Looppaden: art. 14 t.e.m. 17
 Niveauverschillen: art. 18 t.e.m. 21
 Toegangen en deuropeningen: art. 22 t.e.m. 26
 Vaste inrichtingselementen (balie, vaste zitplaatsen): art. 28 -29
 Sanitair: 30 t.e.m. 32
 Pashokjes en kleedruimten: 29/1
 Parkeerplaatsen: art. 27

2. Zijn de normen van de verordening voldoende?



Onlinebevragingen: enkele resultaten
 De normen van de verordening zijn?

 Rond de 50% van zowel ambtenaren als ontwerpers vinden de 
verordening duidelijk.

 30 à 40% vindt het noch duidelijk, noch onduidelijk.
 Een kleine groep vindt de verordening onduidelijk.

Ambtenaren Ontwerpers

0,00%

46,85%
37,84%

15,32%
0,00%

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

3,17%

55,56%

34,13%

6,35% 0,79%
0,00%

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



Onlinebevragingen: enkele resultaten

 Moeten sommige normen aangepast worden?

 Ambtenaren: “ik weet het niet”
 Ontwerpers: 50% zegt ja, de overigen zeggen neen of weten het niet

Ambtenaren Ontwerpers

25,23% 23,42%

51,35%

Ja Neen Ik weet het
niet.

0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00% 50,41%

22,31%
27,27%

Ja Neen Ik weet het
niet.

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



Uitdagingen m.b.t. normen:

 Verzoenen normen toegankelijkheid en epb/ akoestiek/ brandweer/…
 Art 18 DREMPELS: “Wegwerken van een drempel aan de inkom bij gebouwen die op de 

rooilijn staan, is vaak moeilijk aangezien deze intern overbrugd moeten worden en de 
ruimtes beperkt zijn.”

 Art 18-21 niveauverschillen (trap/ lift/ helling): “De opgelegde hellingen zijn soms 
onmogelijk te realiseren door hun lengte.”

 Art 31-32 Sanitaire voorzieningen: “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. “

 Andere?

 Renovaties & uitbreidingen!

Resultaten online bevraging:

GEEF VOORBEELDEN.
HOE ZOU JE HET 
VERANDEREN?

• Vrije beroepen



“Toegankelijkheid is een keten: als een 
schakel ontbreekt, is het soms zinloos. 
Er moeten 
toegankelijkheidsverbeteringen gebeuren 
waar/wanneer die nuttig zijn. In een 
gebouw met een ontoegankelijke ingang 
heeft het weinig zin om aangepaste 
toiletten te voorzien. In dat geval zou je 
dus verwachten dat ook de toegang 
toegankelijk wordt gemaakt.”
Quote van een gebruiker

3. Zijn de normen van de verordening voldoende bij
renovaties?

Parking
Voorrijdz

one
Fietsenst

alling voetpade
n

Inkom + 
balie

werkplek
ken

sanitair

Refter / 
cafetaria

Aula, 
bibliothe

ek …

vergaderr
uimten

Ruimten 
voor 

werknem
ers

…



KWALITEITSKAMER

VERPLICHT ADVIES 
INTER BIJ 

AFWIJKINGEN

ZITDAGEN OP DE GEMEENTE 
OM AFWIJKINGEN TE 

BESPREKEN

Is er een andere manier om bij beperkte 
renovaties of interne renovaties onze 

doelstelling beter te bereiken?

VORMING 
AMBTENAREN

VORMING 
ONTWERPERS

ANDERE VOORSTELLEN?
VB-en uit andere landen, 

wetgevingen?



3. Is de regelgeving
als instrument 
voldoende?

Voor de realisatie van 
toegankelijke gebouwen? 



Is de regelgeving als instrument voldoende om in de 
praktijk voor toegankelijke gebouwen te zorgen?

 Als ondersteuning van de regelgeving zijn er een aantal begeleidende 
hulpmiddelen. Ken jij ze en hoe evalueer jij ze? Zijn er aanpassingen 
of vernieuwingen nodig?    

 www.toegankelijkgebouw.be -> handboek
 Checklist (quickscan)
 Brochure van de regelgeving
 Vorming 
 Advisering door Inter

http://www.toegankelijkgebouw.be/


Uitdagingen m.b.t. instrumenten:

> HANDBOEK:
- Duidelijkere structurering van het handboek nodig. Duidelijke simpele website.
- Onderscheid maken tussen wat wetgeving is en wat advies. Of enkel wetgeving.
- Meer type-oplossingen, afbeeldingen

> CHECKLIST:
- i.p.v. een checklist een beslissingsboom met aandachtspunten
- Type gebouw moet makkelijker in te vullen zijn

> BROCHURE VAN DE REGELGEVING:
- niet gekend

Resultaten online bevraging:



Wat kan je helpen om de toepassing van de 
regelgeving efficiënter te maken?

VORMING:
- Inleefcursus
- Meer inzicht in de motivatie achter de normen
- Opfrissingscursus normen en 

toepassingsgebied
- …

BROCHURE

HANDBOEK

ANDERE TOOLS?

ADVIES
Welk type?

HANDBOEK 
IN PDF

HELPDESK
Mail en/of telefoon

PRAKTIJK-
VOORBEELDEN

LEIDRAAD
In welke vorm?

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


Hoe zorgen we ervoor dat toegankelijkheid 
effectief in uitvoering wordt gebracht?

UITGEBREID 
ADVIESTRAJECT

INTER

SANCTIONERING

ZELF IN TE VULLEN 
CHECKLIST BIJ 
UITVOERING

CONTROLE VOOR 
INGEBRUIKNAME

ANDERE?



Vragen, 
suggesties, 
opmerkingen?



Contact
Kathleen Polders
architect 

Vestiging Hasselt
Belgiëplein 1 – 3510 Kermt
T +32 11 26 50 30

www.inter.vlaanderen
Kathleen.polders@inter.vlaanderen



Evaluatie 
verordening 
toegankelijkheid
Focusgroep Dienstverlening – Reca – Vrije beroepen
Brussel, 20/11/2018



Agenda

Klankbordgroep Begeleidingsgroep

Stuurgroep

 Voorstelling aanwezigen
 De evaluatie van de regelgeving: algemene info
 Doelstelling Vlaamse stedenbouwkundige verordening toegankelijkheid
 Bevraging aanwezigen aan de hand van 3 thematische vragen 

Algemene zaken

 Geluidsopname van het gesprek
 Anonieme verwerking van de inhoud van het gesprek
 Ondertekenen van een confidentialiteitsverklaring



Voorstelling 
aanwezigen



Voorstelling aanwezigen

Begeleidings
-groepKlankbord-

groep

Stuurgroep

• Toerisme voor autisme
• KBC bank
• Horeca Vlaanderen
• Wendy Metten, Patrick Vanherk, Kathleen Polders, Inter

Focusgroepen



De evaluatie van 
de regelgeving?



De evaluatieopdracht
 Na 8 jaar in werking te zijn.
 In opdracht van Vlaams minister van Gelijke Kansen, Liesbeth 

Homans en Vlaams minister van Omgeving, Joke Schauvliege.
 Inter voert mee het evaluatieonderzoek uit op de geldende 

Vlaamse toegankelijkheidsregelgeving.
 Drie centrale evaluatievragen:

1. Correcte toepassing?
2. Effectiviteit van het flankerende instrumentarium voor het stimuleren

van de correcte toepassing en het sensibiliseren?
3. Effectiviteit m.b.t. het realiseren van basistoegankelijkheid van publiek

toegankelijke ruimte?



2019

vandaag

mei jun jul aug sep okt nov dec 2019 feb

jun 1, 2018 aug 31, 2018Dossierevaluatie
sep 1, 2018

sep 30, 2018(verwerking)

mei 14, 2018 jun 30, 2018Onlinebevraging

jul 1, 2018

aug 31, 2018(verwerking)

okt 1, 2018 okt 31, 2018Focusgesprekken
nov 1, 2018

Focusgesprekken (verwerking)
nov 30, 2018

jun 1, 2018 aug 31, 2018(selectie)

nov 1, 2018

dec 31, 2018

Terreinonderzoeken

jan 1, 2019

jan 31, 2019(verwerking)

feb 1, 2019 feb 28, 2019Beleids-
aanbevelingen

sep 1, 2018

Casestudies

mei jun jul aug sep okt nov dec 2019 feb

Evaluatie op basis verschillende acties en consultatiemomenten.

Huidige fase: Focusgroepen + Cases, plaatsbezoeken

Het evaluatietraject



Focusgroepen met de sector
 Drie focusgroepen voor een algemeen gesprek over de regelgeving:
 één voor professionelen van architectenbureaus/koepels en vastgoedsector
 één voor personen met een handicap/ouderen/andere mensen met 

toegankelijkheidsnoden
 één voor omgevingsambtenaren/handhavingsambtenaren

 Zes themafocusgroepen voor mensen met een specialisatie ervaring of voeling met een 
bepaalde soort type infrastructuur: 
 cafés, restaurants, dienstverleningsinfrastructuur, praktijken van vrije beroepen
 Woongebouwen
 Infrastructuur voor welzijn, volksgezondheid en gezin
 Cultuur-, jeugd- of sportinfrastructuur
 toeristische infrastructuur
 onderwijsgebouwen



Vlaamse 
stedenbouwkun-
dige verordening 
toegankelijkheid
Algemeen kader en 

doestellingen



(Inter)nationaal kader
 Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

(IVRPH), 13 december 2006 
 Basisgedachte: personen met een handicap hebben gelijke rechten en 

het beleid moet streven naar een inclusieve en diverse samenleving.

 Op niveau van de lidstaten vraagt dit acties om doelstelling te 
bekomen.
 legt de ratificerende staten in art. 9 op om de nodige maatregelen te 

nemen om minimale standaardregels en richtlijnen inzake 
toegankelijkheid te ontwikkelen en te controleren op naleving. 



Vlaamse stedenbouwkundige verordening 
toegankelijkheid
 Gewestelijke stedenbouwkundige verordening betreffende 

toegankelijkheid (BVR 5 juni 2009)
 Van kracht voor ‘stedenbouwkundige vergunningsaanvragen’ sinds 1 

maart 2010

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


Vlaamse kader
 Eén van de ‘wettelijke bepalingen’ ondersteunend aan de 

doelstellingen van het VN- verdrag
 Ingebed in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening onder de 

vorm van een Gewestelijke verordening (vorm van 
uitvoeringsbesluit op de CRO)

 Doelstelling Vlaamse regelgeving toegankelijkheid: 
basistoegankelijkheid garanderen, op gebouwniveau structurele 
knelpunten zoveel als mogelijk vermijden



 Voor en nadelen door de keuze voor een inbedding binnen de 
structuren van de Ruimtelijke Ordening:
 Toegankelijkheidsregels opgenomen in de procedure voor het bekomen van een 

omgevingsvergunning (afdwingbaar).
 Focus op de bouw of renovatie van de infrastructuur (structurele garanties).
 Toezicht op de uitvoering door het handhavingsbeleid voorzien in de Vlaamse 

Codex Ruimtelijke Ordening. 

Vlaamse stedenbouwkundige verordening 
toegankelijkheid

Let op: de toegankelijkheidregelgeving omvat slechts een deel van 
antwoord op alle doelstellingen van het  VN verdrag!



 Welke gebouwen vallen daaronder:
 Gebouwen gelegen in Vlaanderen

Voor de andere gewesten bestaat een vergelijkbaar 
instrument

 met een publiek toegankelijke functie
DUS geen normen voor private delen (vb. woning, …)

 Bij het uitvoeren van vergunningsplichtige werken
DUS niet voor bestaande (delen van) gebouwen waar geen 
werken aan gebeuren

Vlaamse stedenbouwkundige verordening 
toegankelijkheid



Alle andere gebouwen (art. 2, §2, 4 + art. 3)

Publiek toegankelijke oppervlakte?
< 150m² 150m²  < x  < 400m² > 400m²*

Zeer beperkt
toepassingsgebied:

Enkel de 
toegangsdeur, art. 22 
en 23

Beperkt
toepassingsgebied:

Alle gelijkvloerse publiek 
toegankelijke delen 

Niet gelijkvloerse publiek 
toegankelijke delen, tenzij 
een vertrek op een andere 
toegankelijke locatie 
eenzelfde functie vervult

Uitgebreid
toepassingsgebied:

Alle publiek toegankelijke delen van 
een constructie

*Let op: Indien ≥ 7500m²
verplicht toegankelijkheidsadvies in 
te winnen – toe te voegen bij 
aanvraag tot stedenbouwkundige 
vergunning

 Specifiek toepassingsgebied voor infrastructuur Dienstverlening -
Reca - Vrije Beroepen :

Vlaamse stedenbouwkundige verordening 
toegankelijkheid



 Voor delen van het gebouw dat binnen het toepassingsgebied valt:
 Algemene bepalingen (hoogte ruimte, gids- of geleidelijnen …): art. 11 t.e.m. 13
 Looppaden: art. 14 t.e.m. 17
 Niveauverschillen: art. 18 t.e.m. 21
 Toegangen en deuropeningen: art. 22 t.e.m. 26
 Vaste inrichtingselementen (balie, vaste zitplaatsen): art. 28 -29
 Sanitair: 30 t.e.m. 32
 Pashokjes en kleedruimten: 29/1
 Parkeerplaatsen: art. 27

 Let op: 
 Afwijkingen (art. 33)
 verplichting tot advies (Art. 34)

 Normen: op plan afleesbare elementen, met voor sommige punten elementen van de 
afwerking

Koppel met vergunningsniveau kan voornamelijk normen die de toegankelijkheid voor 
rolstoelgebruikers of personen met een mobiele beperking verbeteren vastleggen.

Vlaamse stedenbouwkundige verordening 
toegankelijkheid



Dieptebevraging

Doestellingen focusgesprek



Aanpak focusgesprek 
 Doelstelling = dieptebevraging n.a.v. de resultaten uit de online 

enquête en de consultatie van de dossiers op vergunningsniveau
 Bevraging in 3 stappen:
 Uitdaging?
 Realiseert de regelgeving toegankelijkheid?
 Voorstellen voor een beter toepassing?

 Focus: 
 Toepassing van de regelgeving toegankelijkheid op de specifieke 

gebouwen in de betrokken sectoren (geen individuele projecten). 
 Mogelijke knelpunten en voorstellen voor verbetering, betere aansluiting 

bij de types gebouwen…



1. Wat is de
uitdagingen van 
toegankelijkheid 
binnen de sector? 

Sector Dienstverlening – Reca – Vrije 
beroepen



Wat leeft er vandaag?
 Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap 

(IVRPH)
 Art. 9: Toegankelijkheid voor voor iedereen is één van de doelstellingen
 Art.19:  deel uitmaken van de maatschappij
 Art. 26: Integratie en participatie.
 Art. 27:Werk en werkgelegenheid.

 Vlaamse doelstellingen voor de sectoren: verschilpunten en 
raakvlakken?



15,91%

38,64%

25,29%

12,36%

42,70%

5,68% 5,68% 8,05% 7,87% 7,87%

68,18%

45,45% 44,83%
50,56%

37,08%

10,23% 10,23%

21,84%

29,21%

12,36%

Kleine gebouwen zoals een 
bakker, bank, apotheek, 

restaurant, dokterspraktijk …

Grote gebouwen zoals een 
winkelcentrum, school, 

kantoorgebouw, cultureel 
centrum …

Toeristische 
verblijfsaccommodatie zoals een 

hotel, B&B …

Appartementsgebouwen /
meergezinswoningen /

Studentenwoningen

Ziekenhuizen, woonzorgcentra, 
assistentiewoningen, …

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

Werd volgens jou de toegankelijkheid van nieuwe of gerenoveerde gebouwen in 
de voorbije 8 jaren beter of slechter? (gebruikers)

Beter

Slechter

Hetzelfde

Geen idee.

Resultaten uit de onlinebevraging



“ Bij de opmaak van ons eerste sectorverslag Maatschappelijk verantwoord ondernemen 
in de handel- en dienstensector hebben we vastgesteld dat de toegankelijkheid van 

winkels voor personen met een handicap beter kan. Daarom hebben we een 
denkoefening opgestart over de verbetering van de toegankelijkheid van de winkels en 

bekijken we mogelijke en haalbare pistes. Daarbij willen onze leden uiteraard vooral 
focussen op verbeteringen die zoveel mogelijk klanten ten goede komen en die 

beantwoorden aan de reële problemen, noden en verwachtingen van personen met een 
handicap en bijgevolg zinvol zijn.”

Quote van een aanbieder (Comeos)  



2. Slaagt de regelgeving
er in om de gewenste 
toegankelijkheid te 
realiseren?

Voor de verschillende doelgroepen 
gebruikers en in de context van deze 
gebouwen/ infrastructuur



Slaagt de regelgeving er in om de gewenste 
toegankelijkheid te realiseren?

Regelgeving

Toepassingsgebied
bepalen

Normen toepassen

= hulpmiddel om 
toegankelijkheid te realiseren



Aantal 
dossier

Aantal dossier
verordening 
van toepassing

Dossiers gunstig Dossiers gunstig onder 
voorwaarden 

Aantal dossiers 
correct 
beoordeeld door 
omgevingsambte
naar

Aantal totaal correct gunstig 
beoordeeld

Aantal totaal correct 
beoordeeld

Art. 4 Toerisme 13 9 
(enkel 

projecten >10 
acc.)

3 1 (obv advies) 6 0 0 (1)/9

Art. 5 Meergezinswoningen 21 14 7 1 7 3 4/14

kamerwoningen, studentenhuizen /   
gemeenschapshuizen

6 2 0 / 2 0 0/2

gezondheidsinstellingen, 
welzijnsinstellingen,
internaten verbonden aan onderwijs 
& VAPH, strafinrichtingen 

20 8 5 1 3 1 2/8

Andere 
publieke 
functie

< 150m² 28 25 9 4 (1 obv advies) 16 1 (obv advies) 5/25

van 150m²     t/m 400m² 30

> 400m² 72

Enkele resultaten uit de dossierevaluatie
 Slechts 12 dossiers van de 

165 voldoen aan de 
toepassing van de 
regelgeving 
toegankelijkheid (op plan)



Aantal dossier 
verordening van 
toepassing

Dossiers gunstig

Aantal totaal correct gunstig 
beoordeeld

van 150m² 
t/m 400m²

>400m²

Handel 18 8 3

Reca 11 5 1

School 18 7 1

Kantoor 16 6 0

Sport 14 3 0

Jeugd 11 3 0

Cultuur 8 4 0

Welzijn/gezondheid zonder kamers 8 4 1

Enkele resultaten uit de dossierevaluatie

 Voor de sectoren Handel-Reca-Kantoor 
voldoet 4 van de 45 dossiers!



Toepassingsgebied en normen:
 Wat is duidelijk of minder

duidelijk aan de regelgeving? 
 Wat is makkelijk en minder 

makkelijk haalbaar in de praktijk? 
 Heb je voorstellen om de 

(toepassing van de) regelgeving 
te verbeteren en waarom?

Realiseren we de gewenste toegankelijkheid?

“ Mensen met een beperking hebben dezelfde 
verwachtingen naar toegankelijkheid bij kleine als bij grote 
gebouwen en vinden dit noodzakelijk. “
Quote van een gebruiker met een beperking uit de online bevraging 



Kleine gebouwen < 150m² (onlinebevraging)
“Het publieke deel moet minstens 
toegankelijk zijn. Wat ben je met een 
toegankelijke toegang als je binnen 
niet kan bewegen?”

“De regelgeving dient te worden 
verstrengt voor kleine gebouwen 
waar medische verstrekkingen plaats 
vinden (vb. dokterspraktijk, 
apotheek, thuiszorgwinkels, enz.)”

“Een taverne, cafe of andere plaats 
waar je iets kan drinken, zou een 
verplichting tot installeren 
toegankelijk toilet moeten hebben. “

Quotes van gebruikers met een 
beperking uit de online bevraging 

3,95%

19,74%

65,79%

10,53%

te streng, de toegang
moet pas voldoen als er
een grotere oppervlakte

is.

goed niet streng genoeg, de
regelgeving moet van
toepassing zijn op het

volledige gelijkvloers van
kleine gebouwen.

geen mening
0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

De regelgeving is voor kleine gebouwen 
(bakker, apotheek, dokterspraktijk, winkel ... ) 
enkel van toepassing op de toegang en het 

toegangspad. Deze bepaling is:



Parking
Voorrijdzone

Fietsenstalling
Inkom

ontvangst (balie)

Niveauverschillen (Helling, trap, 
lift )

sanitair

verbruiksruimte

Looproutes …

Deuren / doorgangen

Vergader-
ruimten

…

Knelpunten:

 Toegangsdeur: 
- drempel (aanwezig of niet correct overbrugd)
- te smalle deur
- onvoldoende bedieningsruimte

Kleine gebouwen < 150m² (dossierevaluatie)



“Toegankelijkheid tot sanitaire 
gedeelten op alle verdiepingen is 
een absolute must!”

Quotes van gebruikers met een 
beperking uit de online bevraging 

1,32%

43,42%

51,32%

3,95%

te streng, de
regelgeving moet

enkel van toepassing
zijn op een
gelijkvloers.

goed niet streng genoeg, de
regelgeving altijd van

toepassing zijn op
verdiepingen van

gebouwen.

geen mening
0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

De regelgeving is voor grote gebouwen (grote 
winkels, restaurants, scholen, …) van toepassing 

op het gelijkvloers én alle verdiepingen. Deze 
bepaling is:

Grotere gebouwen (onlinebevraging)



Parking
Voorrijdzone

Fietsenstalling
Inkom

ontvangst (balie)

Niveauverschillen (Helling, trap, 
lift )

sanitair

verbruiksruimte

Looproutes …

Deuren / doorgangen

Vergader-
ruimten

…

Knelpunten gebouwen van 150m² t/m 400m²
 Toegangsdeur & deuren in circulatie: 

 drempel (aanwezig of niet correct 
overbrugd)

 te smalle deur
 onvoldoende bedieningsruimte

 Aangepast toilet 
 te klein 
 foutieve inrichting 

 Losse inrichting staat vaak niet op 
bouwaanvraagplannen

Grotere gebouwen (onlinebevraging)



Knelpunten > 400m²
 Handel: 

 toegangen voldoen allemaal
 geen aangepast sanitair
 deuren in de circulatieroute voldoen niet

 Reca
 aangepast sanitair voldoet niet
 deuren in de circulatie voldoen niet
 trap voldoet niet

 Kantoor:
 toegangen voldoen allemaal
 deuren in de circulatie voldoen niet
 Trap
 Aantal aangepaste toiletten & afmetingen

inrichting voldoet niet

Parking
Voorrijdzone

Fietsenstalling
Inkom

ontvangst (balie)

Niveauverschillen (Helling, trap, 
lift )

sanitair

verbruiksruimte

Looproutes …

Deuren / doorgangen

Vergader-
ruimten

…

Grotere gebouwen (onlinebevraging)



3. Is de regelgeving
als instrument 
voldoende?

Voor de realisatie van 
toegankelijke gebouwen? 



Is de regelgeving als instrument voldoende 
om om toegankelijke gebouwen te 
realiseren?

Als ondersteuning van de regelgeving zijn er 
een aantal begeleidende hulpmiddelen. 

 Handboek Toegankelijk Gebouw
 www.toegankelijkgebouw.be
 Brochure van de regelgeving
 Vorming op maat
 Begeleiding en ondersteuning door 

experten

http://www.toegankelijkgebouw.be/


Alternatieven voor een beter toepassing?
Voorbeelden specifieke ondersteuning sectoren     ( specifieke wenkenbladen )
http://www.gelijkekansen.be/Praktisch/Publicaties/PublicatiesWenkenbladen.aspx



Vragen, 
suggesties, 
opmerkingen?



Contact
Kathleen Polders
architect 

Vestiging Hasselt
Belgiëplein 1 – 3510 Kermt
T +32 11 26 50 30

www.inter.vlaanderen
Kathleen.polders@inter.vlaanderen



Evaluatie 
verordening 
toegankelijkheid

Focusgroep ambtenaren
Brussel, 21/11/2018



Agenda

Klankbordgroep Begeleidingsgroep

Stuurgroep

 Voorstelling aanwezigen
 De evaluatie van de regelgeving: algemene info
 Doelstelling Vlaamse stedenbouwkundige verordening toegankelijkheid
 Bevraging aanwezigen aan de hand van 3 thematische vragen 

Algemene zaken

 Geluidsopname van het gesprek
 Anonieme verwerking van de inhoud van het gesprek
 Ondertekenen van een confidentialiteitsverklaring



Voorstelling 
aanwezigen



Voorstelling aanwezigen

Begeleidings
-groepKlankbord-

groep

Stuurgroep • Ambtenaar Leuven
• Ambtenaar Sint-Truiden
• 2x ambtenaar Brugge
• Ambtenaar Beveren
• 2x ambtenaar Gent
• Ambtenaar Antwerpen
• Ambtenaar provincie Limburg

• Departement omgeving
• Agentschap binnenlands bestuur, Afdeling Gelijke

Kansen, Integratie en Inburgering, Team Gelijke Kansen
• Filip Maris, Kathleen Polders, InterFocusgroepen



De evaluatie van 
de regelgeving?



De evaluatieopdracht
 Na 8 jaar in werking te zijn.
 In opdracht van Vlaams minister van Gelijke Kansen, Liesbeth 

Homans en Vlaams minister van Omgeving, Joke Schauvliege.
 Inter voert mee het evaluatieonderzoek uit op de geldende 

Vlaamse toegankelijkheidsregelgeving.
 Drie centrale evaluatievragen:

1. Correcte toepassing?
2. Effectiviteit van het flankerende instrumentarium voor het stimuleren

van de correcte toepassing en het sensibiliseren?
3. Effectiviteit m.b.t. het realiseren van basistoegankelijkheid van publiek

toegankelijke ruimte?



2019

vandaag

mei jun jul aug sep okt nov dec 2019 feb

jun 1, 2018 aug 31, 2018Dossierevaluatie
sep 1, 2018

sep 30, 2018(verwerking)

mei 14, 2018 jun 30, 2018Onlinebevraging

jul 1, 2018

aug 31, 2018(verwerking)

okt 1, 2018 okt 31, 2018Focusgesprekken
nov 1, 2018

Focusgesprekken (verwerking)
nov 30, 2018

jun 1, 2018 aug 31, 2018(selectie)

nov 1, 2018

dec 31, 2018

Terreinonderzoeken

jan 1, 2019

jan 31, 2019(verwerking)

feb 1, 2019 feb 28, 2019Beleids-
aanbevelingen

sep 1, 2018

Casestudies

mei jun jul aug sep okt nov dec 2019 feb

Evaluatie op basis van verschillende acties en consultatiemomenten.

Huidige fase: Focusgroepen + Cases, plaatsbezoeken

Het evaluatietraject



Focusgroepen met de sector
 Drie focusgroepen voor een algemeen gesprek over de regelgeving:
 één voor professionelen van architectenbureaus/koepels en vastgoedsector
 één voor personen met een handicap/ouderen/andere mensen met 

toegankelijkheidsnoden
 één voor omgevingsambtenaren/handhavingsambtenaren

 Zes themafocusgroepen voor mensen met een specialisatie ervaring of voeling met een 
bepaalde soort type infrastructuur: 
 cafés, restaurants, dienstverleningsinfrastructuur, praktijken van vrije beroepen
 Woongebouwen
 Infrastructuur voor welzijn, volksgezondheid en gezin
 Cultuur-, jeugd- of sportinfrastructuur
 toeristische infrastructuur
 onderwijsgebouwen



Vlaamse 
stedenbouwkun-
dige verordening 
toegankelijkheid
Algemeen kader en 

doelstellingen



(Inter)nationaal kader
 Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

(IVRPH), 13 december 2006 
 Basisgedachte: personen met een handicap hebben gelijke rechten en 

het beleid moet streven naar een inclusieve en diverse samenleving.

 Op niveau van de lidstaten vraagt dit acties om doelstelling te 
bekomen.
 legt de ratificerende staten in art. 9 op om de nodige maatregelen te 

nemen om minimale standaardregels en richtlijnen inzake 
toegankelijkheid te ontwikkelen en te controleren op naleving. 



Vlaamse stedenbouwkundige verordening 
toegankelijkheid
 Gewestelijke stedenbouwkundige verordening betreffende 

toegankelijkheid (BVR 5 juni 2009)
 Van kracht voor ‘stedenbouwkundige vergunningsaanvragen’ sinds 1 

maart 2010

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


Vlaamse kader
 Eén van de ‘wettelijke bepalingen’ ondersteunend aan de 

doelstellingen van het VN- verdrag
 Ingebed in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening onder de 

vorm van een Gewestelijke verordening (vorm van 
uitvoeringsbesluit op de CRO)

 Doelstelling Vlaamse regelgeving toegankelijkheid: 
basistoegankelijkheid garanderen, op gebouwniveau structurele 
knelpunten zoveel als mogelijk vermijden



 Voor en nadelen door de keuze voor een inbedding binnen de 
structuren van de Ruimtelijke Ordening:
 Toegankelijkheidsregels opgenomen in de procedure voor het bekomen van een 

omgevingsvergunning (afdwingbaar).
 Focus op de bouw of renovatie van de infrastructuur (structurele garanties).
 Toezicht op de uitvoering door het handhavingsbeleid voorzien in de Vlaamse 

Codex Ruimtelijke Ordening. 

Vlaamse stedenbouwkundige verordening 
toegankelijkheid

Let op: de toegankelijkheidregelgeving omvat slechts een deel van 
antwoord op alle doelstellingen van het VN verdrag!



 Welke gebouwen vallen daaronder:
 Gebouwen gelegen in Vlaanderen

Voor de andere gewesten bestaat een vergelijkbaar 
instrument

 met een publiek toegankelijke functie
DUS geen normen voor private delen (vb. woning, …)

 Bij het uitvoeren van vergunningsplichtige werken
DUS niet voor bestaande (delen van) gebouwen waar geen 
werken aan gebeuren

Vlaamse stedenbouwkundige verordening 
toegankelijkheid



Bestemming of hoofdfunctie?
Een publiek toegankelijke
functie, niet art. 4 of 5
Vb: 
• Kantoren
• Parkeervoorzieningen
• Cafés en restaurants
• Winkels
• Jeugdlokalen
• Vrije beroepen
• Scholen
• …

Toeristische 
verblijfsaccommodatie

• Meergezinswoningen,
Groepswoningbouw,

• Kamerwoningen,
Studenten(gemeenschaps)-
huizen, Internaten

• Gezondheids- en
welzijnsinstellingen met
kamers of wooneenheden,

Art. 3* Art. 4 Art. 5

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

• De verschillende toepassingsgebieden:

Vlaamse stedenbouwkundige verordening 
toegankelijkheid

> Bepalen op 
basis van m²

> Bepalen op basis van 
planindeling

> Bepalen op basis van 
planindeling



Toeristische verblijfsaccommodatie (art. 4)

Aantal accommodaties?
≤ 10 accommodaties > 10 accommodaties

Beperkt toepassingsgebied:

Van toepassing op de gemeenschappelijke publiek 
toegankelijke verbruiksruimtes van meer dan 150 m², 
de niet-gelijkvloerse delen van deze ruimtes 
meegerekend + het bijhorend sanitair + de weg ernaar 
toe 
De niet-gelijkvloerse delen dienen niet te voldoen 
indien de ruimtes op een andere verdieping of 
buiteninfrastructuur eenzelfde functie vervullen en 
voldoen aan de bepalingen van dit besluit.

Uitgebreid toepassingsgebied:

Alle gemeenschappelijke delen, 
incl. toegangsdeuren 
accommodatie

4 % (minimum 1) van elke 
accommodatievorm aangepast

• De verschillende toepassingsgebieden:

Vlaamse stedenbouwkundige verordening 
toegankelijkheid



Welzijns- en gezondheidszorg met kamers/WE

De wooneenheden of kamers van alle gebouwen die één fysiek aansluitend geheel vormen, moeten ondanks eventuele 
verschillende toegangen, samengeteld worden.

Meergezinswoningen (art. 5 – 1e alinea)

Aantal wooneenheden + niveaus?
> 6 wooneenheden OF 

toegangsdeuren over 2 of 
minder niveaus

> 6 wooneenheden + toegangsdeuren over meer dan 2 
niveaus

/ Uitgebreid toepassingsgebied:
Alle gemeenschappelijke delen, incl. de publieke zijde van 

de toegangsdeuren tot elke wooneenheid.

Voor die gebouwen, die uit verschillende aansluitende delen bestaan, zijn de bepalingen van de verordening die gelden voor de
verdiepingen en voor de trappen naar andere niveaus alleen van toepassing op de onderdelen die toegangsdeuren tot 
wooneenheden op meer dan twee niveaus hebben.

• De verschillende toepassingsgebieden:

Vlaamse stedenbouwkundige verordening 
toegankelijkheid



Studentenkamers (art. 5 – 2e alinea)

Aantal kamers + niveaus?
> 20 kamers OF 

toegangsdeuren over 2 of 
minder niveaus

> 20 kamers + toegangsdeuren over meer dan 2 niveaus

/ Uitgebreid toepassingsgebied:
Alle gemeenschappelijke delen, incl. de publieke zijde van 

de toegangsdeuren tot elke wooneenheid.

De wooneenheden of kamers van alle gebouwen die één fysiek aansluitend geheel vormen, moeten ondanks eventuele 
verschillende toegangen, samengeteld worden.

Voor die gebouwen, die uit verschillende aansluitende delen bestaan, zijn de bepalingen van de verordening die gelden voor de
verdiepingen en voor de trappen naar andere niveaus alleen van toepassing op de onderdelen die toegangsdeuren tot 
wooneenheden op meer dan twee niveaus hebben.

• De verschillende toepassingsgebieden:

Vlaamse stedenbouwkundige verordening 
toegankelijkheid



Gezondheids- en welzijnsinstellingen met kamers
(art. 5 – 3e alinea)

Aantal wooneenheden/kamers + niveaus?
> 20 

wooneenheden/kamers OF 
toegangsdeuren over 2 of 

minder niveaus

> 20 wooneenheden/kamers + toegangsdeuren over meer 
dan 2 niveaus

/ Uitgebreid toepassingsgebied:
Alle gemeenschappelijke delen, incl. de toegangsdeuren 

tot elke wooneenheid.

De wooneenheden of kamers van alle gebouwen die één fysiek aansluitend geheel vormen, moeten ondanks eventuele 
verschillende toegangen, samengeteld worden.

• De verschillende toepassingsgebieden:

Vlaamse stedenbouwkundige verordening 
toegankelijkheid



Alle andere gebouwen (art. 2, §2, 4 + art. 3)

Publiek toegankelijke oppervlakte?
< 150m² 150m²  < x  < 400m² > 400m²*

Zeer beperkt
toepassingsgebied:

Enkel de 
toegangsdeur, art. 22 
en 23

Beperkt
toepassingsgebied:

Alle gelijkvloerse publiek 
toegankelijke delen 

Niet gelijkvloerse publiek 
toegankelijke delen, tenzij 
een vertrek op een andere 
toegankelijke locatie 
eenzelfde functie vervult

Uitgebreid
toepassingsgebied:

Alle publiek toegankelijke delen van 
een constructie

Vlaamse stedenbouwkundige verordening 
toegankelijkheid
• De verschillende toepassingsgebieden:



 Voor delen van het gebouw dat binnen het toepassingsgebied valt:
 Algemene bepalingen (hoogte ruimte, gids- of geleidelijnen …): art. 11 t.e.m. 13
 Looppaden: art. 14 t.e.m. 17
 Niveauverschillen: art. 18 t.e.m. 21
 Toegangen en deuropeningen: art. 22 t.e.m. 26
 Vaste inrichtingselementen (balie, vaste zitplaatsen): art. 28 -29
 Sanitair: 30 t.e.m. 32
 Pashokjes en kleedruimten: 29/1
 Parkeerplaatsen: art. 27

 Let op: 
 Afwijkingen plaatselijke omstandigheden en evenwaardige toegankelijkheid (art. 33)
 verplichting tot advies (Art. 34)

 Normen: op plan afleesbare elementen, met voor sommige punten elementen van de 
afwerking

Koppel met vergunningsniveau kan voornamelijk normen die de toegankelijkheid voor 
rolstoelgebruikers of personen met een mobiele beperking verbeteren vastleggen.

Vlaamse stedenbouwkundige verordening 
toegankelijkheid



Dieptebevraging

Doestellingen focusgesprek



Aanpak focusgesprek 
 Doelstelling = dieptebevraging n.a.v. de resultaten uit de online 

enquête en de consultatie van de dossiers op vergunningsniveau
 Bevraging in 3 stappen:
 Uitdaging?
 Realiseert de regelgeving toegankelijkheid?
 Voorstellen voor een betere toepassing?

 Focus: 
 Toepassing van de regelgeving toegankelijkheid door ambtenaren.
 Mogelijke knelpunten en voorstellen voor verbetering, betere aansluiting 

bij eigen werking, hulpmiddelen …



1. Wat zijn de
uitdagingen van 
toegankelijkheid? 



 Toegankelijkheid is belangrijk…
Toegankelijke gebouwen zijn een 
evidentie.

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

Resultaten online bevraging: ambtenaren



Enkele resultaten uit de dossierevaluatie

 Slechts 11 dossiers van de 165 voldoen aan de toepassing van de regelgeving toegankelijkheid 
(op plan)



 Hoe beoordeel je de kennis van de regelgeving bij ontwerpers?

 “Ondanks dat de regelgeving bekend is, moeten de bouwheren steeds 
gewezen worden op de verordening.” quote ambtenaar

0,00%

12,26%

50,00%

22,64%

9,43%
5,66%

Uitstekend Goed Matig Niet goed Slecht Ik weet het niet.
0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Resultaten online bevraging: ambtenaren



Aantal 
dossier

Aantal dossier
verordening 

van toepassing

Dossiers gunstig Dossiers gunstig onder 
voorwaarden 

Aantal dossiers 
correct 

beoordeeld door 
omgevingsambte

naar

Aantal totaal correct gunstig 
beoordeeld

Aantal totaal correct 
beoordeeld

Art. 4 Toerisme 13 9 
(enkel 

projecten >10 
acc.)

3 1 (obv advies) 6 0 0 (1)/9

Art. 5 Meergezinswoningen 21 14 7 1 7 3 4/14

kamerwoningen, studentenhuizen /   
gemeenschapshuizen

6 2 0 / 2 0 0/2

gezondheidsinstellingen, 
welzijnsinstellingen,

internaten verbonden aan onderwijs & 
VAPH, strafinrichtingen 

20 8 5 1 3 1 2/8

Andere 
publieke 
functie

< 150m² 28 25 9 4 (1 obv advies) 16 1 (obv advies) 5/25

van 150m²     t/m 400m² 30 29 11 3 18 4 20/112

> 400m² 72 70 26 3 44 16

Enkele resultaten uit de dossierevaluatie
 Slechts 11 dossiers correct 

gunstig
 Slechts 31 dossiers van de 

165 correct beoordeeld.



Wat is er nodig binnen de 
gemeenten/steden/provincies opdat de 
verordening wel ter harte kan genomen 

worden?

Onvoldoende 
kennis?

Vorming?

Andere?

Geen tijd? – Geen nazicht? 

Module 
toegankelijkheid in 

opleiding

Draagvlak  
Collega’s, politiek
(sensibilisering)

Toegankelijkheid is een specialiteit 
=> verplicht extern advies 
(vb brandweer, nutsmaatschappijen, …)

Gespecialiseerd 
personeel

Kostprijs dienstverlening?

Verordening dode letter?



2. Slaagt de regelgeving
er in om de gewenste 
toegankelijkheid te 
realiseren?

Voor de verschillende doelgroepen 
gebruikers en in de context van deze 
gebouwen/ infrastructuur



Slaagt de regelgeving er in om de gewenste 
toegankelijkheid te realiseren?

Regelgeving

Toepassingsgebied
bepalen

Normen toepassen

= hulpmiddel om 
toegankelijkheid te realiseren



1. Is het toepassingsgebied van de verordening
voldoende?

 Wat vind je duidelijk of minder duidelijk aan de toepassingsgebieden? 
 Wat vind je makkelijk en minder makkelijk haalbaar in de praktijk? 

En waarom? 

Bestemming of hoofdfunctie?
Een publiek toegankelijke
functie, niet art. 4 of 5
Vb: 
• Kantoren
• Cafés en restaurants
• Winkels
• Jeugdlokalen
• Scholen
• Stations
• Vrije beroepen
• …

Toeristische 
verblijfsaccommodatie

• Meergezinswoningen,
Groepswoningbouw, 

• Kamerwoningen,
Studenten(gemeenschaps)-
huizen, Internaten

• Gezondheids- en welzijnsinstellingen
met kamers of wooneenheden,

Art. 3* Art. 4 Art. 5

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

> Bepalen op 
basis van m²

> Bepalen op basis van 
planindeling

> Bepalen op basis van 
planindeling



 Is er een aanpassing nodig van het toepassingsgebied?

 Ambtenaren: ‘ik weet het niet’
 Ontwerpers: verdeeld. Bovendien zijn er bij de ontwerpers die het toepassingsgebied 

willen wijzigen, zowel voorstanders van uitbreiding als van inkrimping van het 
toepassingsgebied.

Ambtenaren: Ontwerpers:

22,69% 21,85%

55,46%
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Resultaten online bevraging:



1. Is het toepassingsgebied van de verordening
voldoende?

Hoe beoordeel je je kennis van de 
regelgeving toegankelijkheid?

Bepalen of de regelgeving 
toegankelijkheid van toepassing is op een 
concreet dossier, is voor mij …?
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Ambtenaren:



Uitdagingen m.b.t. toepassingsgebied:

 “Marge voor ontduiken: vooral bij meergezinswoningen”
Ontlopen van de regelgeving door te ontwerpen buiten het toepassingsgebied!

 Er zou meer moeten opgesplitst worden per type gebouw.

 Meer duidelijkheid over het feit of een ruimte onder de toegankelijkheidswetgeving valt 
of niet.

 Erfgoed – niet erkende inventarispanden
 Moeten de geïnventariseerde panden ook behandeld worden als erfgoedpanden?

 Scholen
 Is een lift noodzakelijk voor lagere en kleuterscholen? ( en bij verbouwingen?)

Resultaten online bevraging:



Uitdagingen m.b.t. toepassingsgebied:
 Medische diensten: 

 Alle publiek toegankelijke ruimten opnemen ook deze < 150m² vb sanitair

 Meergezinswoningen: 
 Alle private delen mee opnemen -> oudere bevolking

 Handel / reca : 
 Alle publiektoegankelijke ruimten opnemen ook onder de 150m² vb sanitair

 Bedrijfskantoren
 Ook de personeelsruimten opnemen!

 Parkeerplaatsen
 Te streng: voorbehouden plaatsen in relatie tot de gebouwfunctie met minstens 1!
 Parkeerplaatsen bij meergezinswoningen – aandeel aangepast en voorbehouden?
 Fietsstalplaatsen opnemen in de verordening ifv het aantal wooneenheden

Resultaten online bevraging:



2. Zijn de normen van de verordening voldoende?

Parking

Fietsstalling

Voetpad

Inkom + 
balie

sanitair

Refter / 
cafetaria

Aula, 
bibliotheek …

vergaderruimten

 Algemene bepalingen (hoogte ruimte, 
gids- of geleidelijnen …): art. 11 t.e.m. 13

 Looppaden: art. 14 t.e.m. 17

 Niveauverschillen: art. 18 t.e.m. 21
 Toegangen en deuropeningen: art. 22 

t.e.m. 26
 Vaste inrichtingselementen (balie, vaste 

zitplaatsen): art. 28 -29

 Sanitair: 30 t.e.m. 32
 Parkeerplaatsen: art. 27



Onlinebevragingen: enkele resultaten

 Moeten sommige normen aangepast worden?

 Ambtenaren: “ik weet het niet”
 Ontwerpers: 50% zegt ja, de overigen zeggen neen of weten het niet

Ambtenaren Ontwerpers

25,23% 23,42%

51,35%

Ja Neen Ik weet het niet.
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Onlinebevragingen: enkele resultaten
 De normen van de verordening zijn?

 Rond de 50% van de ambtenaren vinden de verordening duidelijk.
 30 à 40% vindt het noch duidelijk, noch onduidelijk.
 Een kleine groep vindt de verordening onduidelijk.

Ambtenaren Ontwerpers

Zeer
duidelijk Duidelijk

Noch
duidelijk,

noch
onduidelij

k

Onduidelij
k

Zeer
onduidelij

k

Responses 0,00% 46,85% 37,84% 15,32% 0,00%

0,00%

46,85%
37,84%

15,32%

0,00%

Zeer duidelijk Duidelijk

Noch
duidelijk,

noch
onduidelijk

Onduidelijk Zeer
onduidelijk

Responses 3,17% 55,56% 34,13% 6,35% 0,79%

3,17%

55,56%

34,13%

6,35%
0,79%



Uitdagingen m.b.t. normen:

 Verzoenen normen toegankelijkheid en epb/ akoestiek/ brandweer/…

 Art 18 drempels: “Wegwerken van een drempel aan de inkom bij gebouwen 
die op de rooilijn staan, is vaak moeilijk aangezien deze intern overbrugd 
moeten worden en de ruimtes beperkt zijn.”

 Art 18-21 niveauverschillen (trap/ lift/ helling):
 Normen van de lift is een verwijzing naar EN 81-70 ( te vaag?)

 Art 31-32 Sanitaire voorzieningen: 
 De verordening laat de keuze in de ruimte maten of de gebruiksruimte van 

de toestellen in een sanitair. Is dit nodig?

Andere?
 Renovaties & uitbreidingen!

Resultaten online bevraging:



3. Vind je het duidelijk om een eindbeoordeling te
geven?

3,26% 3,33%

16,48%7,61%
14,44%

32,97%
35,87%

42,22%

26,37%28,26%
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16,67%
7,69%
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Er is een ongunstige beoordeling
omwille van toegankelijkheid

Er is een vraag tot bijsturing van het
ontwerp omwille van

toegankelijkheid.

Er worden voorwaarden voor
toegankelijkheid opgelegd in de

vergunning

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

Nooit

Zelden

Soms

Vaak

Heel vaak



“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.”
Quote van een ambtenaar

3. Vind je het duidelijk om een eindbeoordeling te
geven?

Ongunstige beoordeling wordt steeds 
gevolgd door het CBS?

Plannen worden aangepast om 
omgevingsvergunning te krijgen!

Enkel voorwaarden worden opgenomen in 
de omgevingsvergunning!

Hoe wordt er omgegaan met klachten 
over de verordening en niet toegankelijke 
gebouwen?

Verordening is duidelijk of
is de marge voor interpretatie te groot?

goodwill = onvoldoende !



3. Is de regelgeving
als instrument 
voldoende?

Voor de realisatie van 
toegankelijke gebouwen? 



Is de regelgeving als instrument voldoende om in de 
praktijk voor toegankelijke gebouwen te zorgen?

 Als ondersteuning van de regelgeving zijn er een aantal begeleidende 
hulpmiddelen. Ken jij ze en hoe evalueer jij ze? Zijn er aanpassingen 
of vernieuwingen nodig?    

 www.toegankelijkgebouw.be -> handboek
 Checklist (quickscan)
 Brochure van de regelgeving
 Vorming 
 Advisering door Inter

http://www.toegankelijkgebouw.be/


Uitdagingen m.b.t. instrumenten:

> HANDBOEK:
 Kort en eenvoudig
 Onderscheid maken tussen wat wetgeving is en wat advies.
 Meer type-oplossingen, afbeeldingen, principes…

> CHECKLIST:
 i.p.v. een checklist een beslissingsboom met aandachtspunten 
 Type gebouw moet gemakkelijker in te vullen zijn
 Betrouwbaar voor besluitvorming?
 Als voorwaarde op te nemen in de omgevingsvergunning?

> BROCHURE VAN DE REGELGEVING:
 niet gekend bij 45% van de ambtenaren uit onlinebevraging

Resultaten online bevraging:



Wat kan je helpen om de toepassing van de 
regelgeving efficiënter te maken?

VORMING:
- Inleefcursus
- Meer inzicht in de motivatie achter de normen
- Opfrissingscursus normen en 

toepassingsgebied
- Voor ambtenaren / ontwerpers
- …

BROCHURE

HANDBOEK

ANDERE TOOLS?

Advies van INTER
- Verplicht bij afwijkingen?
- Verplicht advies!

HELPDESK
Mail en/of telefoon

Praktijkvoorbeelden!

LEIDRAAD
In welke vorm?

Afwijkingen bespreken 
zitdagen!

Kwaliteitskamer!

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


Hoe zorgen we ervoor dat toegankelijkheid 
effectief in uitvoering wordt gebracht?

Uitgebreid 
adviestraject van 

inter

Handhaving en 
sanctionering

zelf in te vullen 
checklist bij 
uitvoering

Controle voor 
ingebruikname

ANDERE?

Klacht door 
gebruikers bij 

ontoegankelijkheid



Vragen, 
suggesties, 
opmerkingen?



Contact
Kathleen Polders
architect 

Vestiging Hasselt
Belgiëplein 1 – 3510 Kermt
T +32 11 26 50 30

www.inter.vlaanderen
Kathleen.polders@inter.vlaanderen



Evaluatie 
verordening 
toegankelijkheid
Focusgroep Toerisme

27/11/2018



Agenda

Klankbordgroep Begeleidingsgroep

Stuurgroep

 Voorstelling aanwezigen
 De evaluatie van de regelgeving: algemene info
 Doelstelling Vlaamse stedenbouwkundige verordening toegankelijkheid
 Bevraging aanwezigen aan de hand van 3 thematische vragen 

Algemene zaken

 Geluidsopname van het gesprek
 Anonieme verwerking van de inhoud van het gesprek
 Ondertekenen van een confidentialiteitsverklaring



Voorstelling 
aanwezigen



Voorstelling aanwezigen

Begeleidings
-groepKlankbord-

groep

Stuurgroep

• Toerisme Vlaanderen
• Centrum voor Jeugdtoerisme vzw
• KVG-Vorming vzw
• Provincie Vlaams-Brabant - dienst Toerisme
• Wendy Metten, yiling To, Kathleen Polders, Inter

Focusgroepen



De evaluatie van 
de regelgeving?



De evaluatieopdracht
 Na 8 jaar in werking te zijn.
 In opdracht van Vlaams minister van Gelijke Kansen, Liesbeth 

Homans en Vlaams minister van Omgeving, Joke Schauvliege.
 Inter voert mee het evaluatieonderzoek uit op de geldende 

Vlaamse toegankelijkheidsregelgeving.
 Drie centrale evaluatievragen:

1. Correcte toepassing?
2. Effectiviteit van het flankerende instrumentarium voor het stimuleren

van de correcte toepassing en het sensibiliseren?
3. Effectiviteit m.b.t. het realiseren van basistoegankelijkheid van publiek

toegankelijke ruimte?



2019

vandaag

mei jun jul aug sep okt nov dec 2019 feb

jun 1, 2018 aug 31, 2018Dossierevaluatie
sep 1, 2018

sep 30, 2018(verwerking)

mei 14, 2018 jun 30, 2018Onlinebevraging

jul 1, 2018

aug 31, 2018(verwerking)

okt 1, 2018 okt 31, 2018Focusgesprekken
nov 1, 2018

Focusgesprekken (verwerking)
nov 30, 2018

jun 1, 2018 aug 31, 2018(selectie)

nov 1, 2018

dec 31, 2018

Terreinonderzoeken

jan 1, 2019

jan 31, 2019(verwerking)

feb 1, 2019 feb 28, 2019Beleids-
aanbevelingen

sep 1, 2018

Casestudies

mei jun jul aug sep okt nov dec 2019 feb

Evaluatie op basis verschillende acties en consultatiemomenten.

Huidige fase: Focusgroepen + Cases, plaatsbezoeken

Het evaluatietraject



Focusgroepen met de sector
 Drie focusgroepen voor een algemeen gesprek over de regelgeving:
 één voor professionelen van architectenbureaus/koepels en vastgoedsector
 één voor personen met een handicap/ouderen/andere mensen met 

toegankelijkheidsnoden
 één voor omgevingsambtenaren/handhavingsambtenaren

 Zes themafocusgroepen voor mensen met een specialisatie ervaring of voeling met een 
bepaalde soort type infrastructuur: 
 cafés, restaurants, dienstverleningsinfrastructuur, praktijken van vrije beroepen
 Woongebouwen
 Infrastructuur voor welzijn, volksgezondheid en gezin
 Cultuur-, jeugd- of sportinfrastructuur
 toeristische infrastructuur
 onderwijsgebouwen



Vlaamse 
stedenbouwkun-
dige verordening 
toegankelijkheid
Algemeen kader en 

doestellingen



(Inter)nationaal kader
 13 december 2006: Verdrag inzake de rechten van personen 

met een handicap (IVRPH) 
 Basisgedachte: personen met een handicap hebben gelijke rechten en 

het beleid moet streven naar een inclusieve en diverse samenleving.

 Op niveau van de lidstaten vraagt dit acties om doelstelling te 
bekomen.
 legt de ratificerende staten in art. 9 op om de nodige maatregelen te 

nemen om minimale standaardregels en richtlijnen inzake 
toegankelijkheid te ontwikkelen en te controleren op naleving. 



Vlaamse kader
 Eén van de ‘wettelijke bepalingen’ voortvloeiend uit de 

doelstellingen van het VN- verdrag
 Ingebed in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening onder de 

vorm van een Gewestelijke verordening (vorm van 
uitvoeringsbesluit op de CRO)

 Doelstelling Vlaamse regelgeving toegankelijkheid: 
basistoegankelijkheid garanderen, op gebouwniveau structurele 
knelpunten zoveel als mogelijk vermijden



Vlaamse stedenbouwkundige verordening 
toegankelijkheid
 Gewestelijke stedenbouwkundige verordening betreffende 

toegankelijkheid (BVR 5 juni 2009)
 Van kracht voor ‘stedenbouwkundige vergunningsaanvragen’ sinds 1 

maart 2010

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


 Voor en nadelen door de keuze voor een inbedding binnen de 
structuren van de Ruimtelijke Ordening:
 Toegankelijkheidsregels opgenomen in de procedure voor het bekomen van een 

omgevingsvergunning (afdwingbaar).
 Focus op de bouw of renovatie van de infrastructuur (structurele garanties).
 Toezicht op de uitvoering door het handhavingsbeleid voorzien in de Vlaamse 

Codex Ruimtelijke Ordening. 

Vlaamse kader

Let op: de toegankelijkheidregelgeving omvat slechts een deel van 
antwoord op alle doelstellingen van het  VN verdrag!



 Welke gebouwen vallen daaronder:
 Gebouwen gelegen in Vlaanderen

Voor de andere gewesten bestaat een vergelijkbaar 
instrument

 met een publiek toegankelijke functie
DUS geen normen voor private delen (vb. woning, …)

 Bij het uitvoeren van vergunningsplichtige werken
DUS niet voor bestaande (delen van) gebouwen waar geen 
werken aan gebeuren

Vlaamse stedenbouwkundige verordening 
toegankelijkheid



 Specifiek toepassingsgebied voor infrastructuur hotels en toeristisch verblijf:

Vlaamse stedenbouwkundige verordening 
toegankelijkheid

Toeristische verblijfsaccommodatie (art. 4)

Aantal accommodaties?
≤ 10 accommodaties > 10 accommodaties

Beperkt toepassingsgebied:

Van toepassing op de gemeenschappelijke publiek 
toegankelijke verbruiksruimtes van meer dan 150 m², 
de niet-gelijkvloerse delen van deze ruimtes 
meegerekend + het bijhorend sanitair + de weg ernaar 
toe 
De niet-gelijkvloerse delen dienen niet te voldoen 
indien de ruimtes op een andere verdieping of 
buiteninfrastructuur eenzelfde functie vervullen en 
voldoen aan de bepalingen van dit besluit.

Uitgebreid toepassingsgebied:

Alle gemeenschappelijke delen, 
incl. toegangsdeuren 
accommodatie

4 % (minimum 1) van elke 
accommodatievorm aangepast



 Voor delen van het gebouw dat binnen het toepassingsgebied valt:
 Algemene bepalingen (hoogte ruimte, gids- of geleidelijnen …): art. 11 t.e.m. 13
 Looppaden: art. 14 t.e.m. 17
 Niveauverschillen: art. 18 t.e.m. 21
 Toegangen en deuropeningen: art. 22 t.e.m. 26
 Vaste inrichtingselementen (balie, vaste zitplaatsen): art. 28 -29
 Sanitair: 30 t.e.m. 32
 Pashokjes en kleedruimten: 29/1
 Parkeerplaatsen: art. 27

 Normen: op plan afleesbare elementen, met voor sommige punten elementen 
van de afwerking

Koppel met vergunningsniveau kan voornamelijk normen die de toegankelijkheid 
voor rolstoelgebruikers of personen met een mobiele beperking verbeteren vastleggen.

Vlaamse stedenbouwkundige verordening 
toegankelijkheid



Dieptebevraging

Doestellingen focusgesprek



Aanpak focusgesprek 
 Doelstelling = dieptebevraging n.a.v. de resultaten uit de online 

enquête en de consultatie van de dossiers op vergunningsniveau
 Bevraging in 3 stappen:
 Uitdaging?
 Realiseert de regelgeving toegankelijkheid?
 Voorstellen voor een beter toepassing?

 Focus: 
 Toepassing van de regelgeving toegankelijkheid op de specifieke 

gebouwen in de betrokken sectoren (geen individuele projecten). 
 Mogelijke knelpunten en voorstellen voor verbetering, betere aansluiting 

bij de types gebouwen…



1. Wat is de
uitdagingen van 
toegankelijkheid 
binnen de sector? 

Sector Toerisme



15,91%

38,64%

25,29%

12,36%

42,70%

5,68% 5,68% 8,05% 7,87% 7,87%

68,18%

45,45% 44,83%
50,56%

37,08%

10,23% 10,23%

21,84%

29,21%

12,36%

Kleine gebouwen zoals een 
bakker, bank, apotheek, 

restaurant, dokterspraktijk …

Grote gebouwen zoals een 
winkelcentrum, school, 

kantoorgebouw, cultureel 
centrum …

Toeristische 
verblijfsaccommodatie zoals een 

hotel, B&B …

Appartementsgebouwen /
meergezinswoningen /

Studentenwoningen

Ziekenhuizen, woonzorgcentra, 
assistentiewoningen, …

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

Werd volgens jou de toegankelijkheid van nieuwe of gerenoveerde gebouwen in 
de voorbije 8 jaren beter of slechter? (gebruikers)

Beter

Slechter

Hetzelfde

Geen idee.

Enkele resultaten uit de onlinebevraging



“De gezinstoestand van de persoon met een beperking 
kan verschillend zijn van persoon tot persoon. Iedereen 

heeft dezelfde rechten, personen met een beperking 
moeten ook kunnen kiezen. Men kan hen niet alleen op 
een kamertje duwen dat toevallig aangepast is. Ook zij 

betalen en hebben recht op dezelfde luxe als een valide 
persoon”

Quote van een gebruiker met een beperking uit de online bevraging 

Wat leeft er vandaag?



Wat leeft er vandaag?

“Er zijn minder barrières in nieuwe gebouwen, maar je 
moet in meer gevallen 'iemand' gaan vinden om het 

poortje te openen”

Quote van een gebruiker met een beperking uit de online bevraging 



2. Slaagt de regelgeving
er in om de gewenste 
toegankelijkheid te 
realiseren?

Voor de verschillende doelgroepen 
gebruikers en in de context van deze 
gebouwen/ infrastructuur



Aantal 
dossier

Aantal dossier
verordening 
van toepassing

Dossiers gunstig Dossiers gunstig onder 
voorwaarden 

Aantal dossiers 
correct 
beoordeeld door 
omgevingsambte
naar

Aantal totaal correct gunstig 
beoordeeld

Aantal totaal correct 
beoordeeld

Art. 4 Toerisme 13 9 
(enkel 

projecten >10 
acc.)

3 1 (obv advies) 6 0 0 (1)/9

Art. 5 Meergezinswoningen 21 14 7 1 7 3 4/14

kamerwoningen, studentenhuizen /   
gemeenschapshuizen

6 2 0 / 2 0 0/2

gezondheidsinstellingen, 
welzijnsinstellingen,
internaten verbonden aan onderwijs 
& VAPH, strafinrichtingen 

20 8 5 1 3 1 2/8

Andere 
publieke 
functie

< 150m² 28 25 9 4 (1 obv advies) 16 1 (obv advies) 5/25

van 150m²     t/m 400m² 30

> 400m² 72

Enkele resultaten uit de dossierevaluatie

 Slechts 12 dossiers van de 
165 voldoen aan de 
toepassing van de 
regelgeving 
toegankelijkheid (op plan)

 Voor de sectoren Toerisme 
voldoet geen dossier!



Is het toepassingsgebied van de verordening 
bij Toerisme voldoende?

Bij minder dan 10 kamers: beperkt toepassingsgebied
Bij meer dan 10 kamers: uitgebreid toepassingsgebied



29,49%

37,18%

19,23%

3,85% 2,56%
7,69%

niet streng genoeg, er moet
altijd een toegankelijke

kamer zijn.

niet streng genoeg, er moet
van elk type kamer

(eenpersoonskamer,
tweepersoonskamer, suite ...)

ook een aangepaste kamer
zijn.

goed te streng, er moet pas een
aangepaste kamer zijn vanaf

een groter aantal kamers.

te streng, een aangepaste
kamer is niet in elk hotel

nodig.

geen mening
0,00%
5,00%

10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%

15. De regelgeving verplicht hotels met meer dan 10 kamers om een toegankelijke kamer te voorzien. Deze
bepaling van 10 kamers is:

“Ik wil ook graag in een kleine B&B verblijven”
Quote van een gebruiker met een beperking uit de online bevraging

Is het toepassingsgebied van de verordening 
bij Toerisme voldoende?



 Algemene bepalingen (hoogte ruimte, gids- of geleidelijnen …): art. 11 t.e.m. 13
 Looppaden: art. 14 t.e.m. 17
 Niveauverschillen: art. 18 t.e.m. 21
 Toegangen en deuropeningen: art. 22 t.e.m. 26
 Vaste inrichtingselementen (balie, vaste zitplaatsen): art. 28 -29
 Sanitair: 30 t.e.m. 32
 Pashokjes en kleedruimten: 29/1
 Parkeerplaatsen: art. 27

Zijn de normen van de verordening bij thema 
voldoende?



 Wat vind je duidelijk of 
minder duidelijk aan de 
regelgeving? 

 Wat vind je makkelijk en 
minder makkelijk haalbaar
in de praktijk? 

 Heb je voorstellen om de 
regelgeving aan te passen
en waarom?

Zijn de normen van de verordening bij Toerisme 
voldoende?

Parking
Voorrijdzon
evoetpaden

Inkom

Onthaal en 
balie

sanitair

Gastenkam
erBadkamer

Eet/drinkge
legenheid

vergaderrui
mten

…



Voorkomende knelpunten:

 Deuren in de circulatie & deuren 
aangepaste badkamer:
- te smal
- onvoldoende bedieningsruimte

 Badkamer:
- foutieve inrichting

 Sanitair: niet in alle sanitairen
een aangepast toilet

 Deuren ALLE kamers: 
- geen ruimte naast de kruk

Zijn de normen van de verordening bij Toerisme 
voldoende? Parking

Voorrijdzo
nevoetpa

den
Inkom

circulatie

Onthaal 
en balie

sanitair

Gastenka
mer

Badkamer

Eet/drinkg
elegenhei

d

vergaderr
uimten

…



“De regelgeving of omschrijving van wat "een 
aangepaste kamer" moet strenger worden! 

(het is bijvoorbeeld niet voldoende dat men met een 
rolstoel door de deur kan van een kamer, men moet ook 

IN de kamer voldoende ruimte hebben om in een 
rolstoel zich zelfstandig te kunnen bewegen!)”

Quote van een gebruiker met een beperking uit de online bevraging 

Realiseren we de gewenste toegankelijkheid?



“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.” 

Quote van een ambtenaar uit de online bevraging 

Realiseren we de gewenste toegankelijkheid?



”versoepeling nodig bij niet-toegankelijke hotelkamers”

Quote van architecten uit de online bevraging

“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”

Realiseren we de gewenste toegankelijkheid?



3. Is de regelgeving
als instrument 
voldoende?

Voor de realisatie van 
toegankelijke gebouwen? 



Is de regelgeving als instrument voldoende 
om in de praktijk voor toegankelijke 
gebouwen te zorgen?
Als ondersteuning van de 
regelgeving zijn er een aantal
begeleidende hulpmiddelen. 
 Handboek Toegankelijk Gebouw
 Nieuwsbrief
 Checklist
 Brochure van de regelgeving
 Vorming op maat
 Begeleiding en advies Inter



Is de regelgeving als instrument voldoende 
om in de praktijk voor toegankelijke 
gebouwen te zorgen?
“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, ...”
Quote van zowel ambtenaar als gebruiker uit de online bevraging 

“In de lift ontbreekt vaak een gesproken melding die zegt op welke verdieping 
de lift is aangekomen. … je moet op een aanraakscherm aanduiden naar welke 
verdieping je wilt. Er verschijnt dan op het scherm welke lift je moet nemen om 

daar te geraken. Dat kan je als blinde niet zelfstandig bedienen.
Quote van een gebruiker uit de online bevraging 



Voorbeelden specifieke ondersteuning 
sector



Vragen, 
suggesties, 
opmerkingen?



Contact
Kathleen Polders
architect 

Vestiging Hasselt
Belgiëplein 1 – 3510 Kermt
T +32 11 26 50 30

www.inter.vlaanderen
Kathleen.polders@inter.vlaanderen



Evaluatie 
verordening 
toegankelijkheid
Focusgroep Onderwijs
28/11/2018



Agenda

Klankbordgroep Begeleidingsgroep

Stuurgroep

 Voorstelling aanwezigen
 De evaluatie van de regelgeving: algemene info
 Doelstelling Vlaamse stedenbouwkundige verordening toegankelijkheid
 Bevraging aanwezigen aan de hand van 3 thematische vragen 

Algemene zaken

 Geluidsopname van het gesprek
 Anonieme verwerking van de inhoud van het gesprek
 Ondertekenen van een confidentialiteitsverklaring



Voorstelling 
aanwezigen



Voorstelling aanwezigen

Begeleidings
-groepKlankbord-

groep

Stuurgroep

Agion
SIHO (Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs) 
Agion
VVA (Vlaamse Vereniging Autisme)
AG Real Estate
BuSO x 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen 
VCOV vzw
BuSO y
Unia
VAPH
BuSO z

• Sanne Alexander, Kabinet minister Schauvliege
• Joke Vispoel, Kabinet minister Homans
• Stefaan Van Rossum, Departement omgeving
• Ingvar Van Haelst, Agentschap Binnenlands Bestuur, Afdeling

Gelijke Kansen, Integratie en Inburgering, Team Gelijke Kansen
• Wendy Metten, Kathleen Polders, Inter

Focusgroepen



De evaluatie van 
de regelgeving?



De evaluatieopdracht
 Na 8 jaar in werking te zijn.
 In opdracht van Vlaams minister van Gelijke Kansen, Liesbeth 

Homans en Vlaams minister van Omgeving, Joke Schauvliege.
 Inter voert mee het evaluatieonderzoek uit op de geldende 

Vlaamse toegankelijkheidsregelgeving.
 Drie centrale evaluatievragen:

1. Correcte toepassing verordening?
2. Effectiviteit van het flankerende instrumentarium voor het stimuleren

van de correcte toepassing en het sensibiliseren?
3. Effectiviteit verordening m.b.t. het realiseren van basistoegankelijkheid

van publiek toegankelijke ruimte?



2019

vandaag

mei jun jul aug sep okt nov dec 2019 feb

jun 1, 2018 aug 31, 2018Dossierevaluatie
sep 1, 2018

sep 30, 2018(verwerking)

mei 14, 2018 jun 30, 2018Onlinebevraging

jul 1, 2018

aug 31, 2018(verwerking)

okt 1, 2018 okt 31, 2018Focusgesprekken
nov 1, 2018

Focusgesprekken (verwerking)
nov 30, 2018

jun 1, 2018 aug 31, 2018(selectie)

nov 1, 2018

dec 31, 2018

Terreinonderzoeken

jan 1, 2019

jan 31, 2019(verwerking)

feb 1, 2019 feb 28, 2019Beleids-
aanbevelingen

sep 1, 2018

Casestudies

mei jun jul aug sep okt nov dec 2019 feb

Evaluatie op basis verschillende acties en consultatiemomenten.

Huidige fase: Focusgroepen + cases, plaatsbezoeken

Het evaluatietraject



Focusgroepen met de sector
 Drie focusgroepen voor een algemeen gesprek over de regelgeving:
 één voor professionelen van architectenbureaus/koepels en vastgoedsector
 één voor personen met een handicap/ouderen/andere mensen met 

toegankelijkheidsnoden
 één voor omgevingsambtenaren/handhavingsambtenaren

 Zes themafocusgroepen voor mensen met een specialisatie ervaring of voeling met een 
bepaalde soort type infrastructuur: 
 cafés, restaurants, dienstverleningsinfrastructuur, praktijken van vrije beroepen
 Woongebouwen
 Infrastructuur voor welzijn, volksgezondheid en gezin
 Cultuur-, jeugd- of sportinfrastructuur
 toeristische infrastructuur
 onderwijsgebouwen



Vlaamse 
stedenbouwkun-
dige verordening 
toegankelijkheid
Algemeen kader en 

doestellingen



(Inter)nationaal kader
 13 december 2006: Verdrag inzake de rechten van personen 

met een handicap (IVRPH) 
 Basisgedachte: personen met een handicap hebben gelijke rechten en 

het beleid moet streven naar een inclusieve en diverse samenleving.

 Op niveau van de lidstaten vraagt dit acties om doelstelling te 
bekomen.
 legt de ratificerende staten in art. 9 op om de nodige maatregelen te 

nemen om minimale standaardregels en richtlijnen inzake 
toegankelijkheid te ontwikkelen en te controleren op naleving. 



Vlaamse kader
 Eén van de ‘wettelijke bepalingen’ voortvloeiend uit de 

doelstellingen van het VN- verdrag
 Ingebed in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening onder de 

vorm van een Gewestelijke verordening (vorm van 
uitvoeringsbesluit op de CRO)

 Doelstelling Vlaamse regelgeving toegankelijkheid: 
basistoegankelijkheid garanderen, op gebouwniveau structurele 
knelpunten zoveel als mogelijk vermijden



Vlaamse stedenbouwkundige verordening 
toegankelijkheid
 Gewestelijke stedenbouwkundige verordening betreffende 

toegankelijkheid (BVR 5 juni 2009)
 Van kracht voor ‘stedenbouwkundige vergunningsaanvragen’ sinds 1 

maart 2010

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


 Voor- en nadelen door de keuze voor een inbedding binnen de 
structuren van de Ruimtelijke Ordening:
 Toegankelijkheidsregels opgenomen in de procedure voor het bekomen van een 

omgevingsvergunning (afdwingbaar).
 Focus op de bouw of renovatie van de infrastructuur (structurele garanties).
 Toezicht op de uitvoering door het handhavingsbeleid voorzien in de Vlaamse 

Codex Ruimtelijke Ordening. 

Vlaamse kader

Let op: de toegankelijkheidsregelgeving omvat slechts een deel van 
antwoord op alle doelstellingen van het  VN verdrag!



 Van toepassing voor:
 Gebouwen gelegen in Vlaanderen

Voor de andere gewesten bestaat een vergelijkbaar 
instrument

 Met een publiek toegankelijke functie
DUS ook onderwijsgebouwen (exclusief personeelslokalen).

 Bij het uitvoeren van vergunningsplichtige werken
DUS niet voor bestaande (delen van) gebouwen waar geen 

werken aan gebeuren

Vlaamse stedenbouwkundige verordening 
toegankelijkheid



Alle andere gebouwen (art. 2, §2, 4 + art. 3)

Publiek toegankelijke oppervlakte?
< 150m² 150m²  < x  < 400m² > 400m²*

Zeer beperkt
toepassingsgebied:

Enkel de 
toegangsdeur, art. 22 
en 23

Beperkt
toepassingsgebied:

Alle gelijkvloerse publiek 
toegankelijke delen 

Niet gelijkvloerse publiek 
toegankelijke delen, tenzij 
een vertrek op een andere 
toegankelijke locatie 
eenzelfde functie vervult

Uitgebreid
toepassingsgebied:

Alle publiek toegankelijke delen van 
een constructie

*Let op: Indien ≥ 7500m²
verplicht toegankelijkheidsadvies in 
te winnen – toe te voegen bij 
aanvraag tot stedenbouwkundige 
vergunning

 Specifiek toepassingsgebied voor onderwijs

Vlaamse stedenbouwkundige verordening 
toegankelijkheid



 Voor delen van het gebouw dat binnen het toepassingsgebied valt:
 Algemene bepalingen (hoogte ruimte, gids- of geleidelijnen …): art. 11 t.e.m. 13
 Looppaden: art. 14 t.e.m. 17
 Niveauverschillen: art. 18 t.e.m. 21
 Toegangen en deuropeningen: art. 22 t.e.m. 26
 Vaste inrichtingselementen (balie, vaste zitplaatsen): art. 28 -29
 Sanitair: 30 t.e.m. 32
 Pashokjes en kleedruimten: 29/1
 Parkeerplaatsen: art. 27

 Normen: op plan afleesbare elementen, met voor sommige punten elementen 
van de afwerking

Koppel met vergunningsniveau kan voornamelijk normen die de toegankelijkheid 
voor rolstoelgebruikers of personen met een mobiele beperking verbeteren vastleggen.

Vlaamse stedenbouwkundige verordening 
toegankelijkheid



Dieptebevraging

Doestellingen focusgesprek



Aanpak focusgesprek 
 Doelstelling = dieptebevraging n.a.v. de resultaten uit de online 

enquête en de consultatie van de dossiers op vergunningsniveau
 Bevraging in 3 stappen:
 Uitdaging?
 Realiseert de regelgeving toegankelijkheid?
 Voorstellen voor een betere toepassing?

 Focus: 
 Toepassing van de regelgeving toegankelijkheid op de specifieke 

gebouwen in de betrokken sectoren (geen individuele projecten). 
 Mogelijke knelpunten en voorstellen voor verbetering, betere aansluiting 

bij de types gebouwen…



1. Wat zijn de
uitdagingen van 
toegankelijkheid 
binnen de sector? 



Wat leeft er vandaag?
 Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (IVRPH)
 Art. 9: Toegankelijkheid voor iedereen is één van de doelstellingen

 Antidiscriminatiewetgeving
 M-decreet





“scholen zijn bij de gebouwen die het minst voldoen  aan 
de huidige regelgeving” 

Quote van een gebruiker met een beperking uit de online bevraging 



2. Slaagt de regelgeving
er in om de gewenste 
toegankelijkheid te 
realiseren?

Voor de verschillende doelgroepen 
gebruikers en in de context van deze 
gebouwen/ infrastructuur



 Wat is duidelijk of minder
duidelijk aan de regelgeving? 

 Wat is makkelijk en minder 
makkelijk haalbaar in de praktijk? 

 Heb je voorstellen om de 
(toepassing van de) regelgeving 
te verbeteren en waarom?

Realiseren we de gewenste toegankelijkheid?

“Het aangepast toilet is 
bijna altijd slecht 

ingericht.”



15,91%

38,64%

25,29%

12,36%

42,70%

5,68% 5,68% 8,05% 7,87% 7,87%

68,18%

45,45% 44,83%
50,56%

37,08%

10,23% 10,23%

21,84%

29,21%

12,36%

Kleine gebouwen zoals een 
bakker, bank, apotheek, 

restaurant, dokterspraktijk …

Grote gebouwen zoals een 
winkelcentrum, school, 

kantoorgebouw, cultureel 
centrum …

Toeristische 
verblijfsaccommodatie zoals een 

hotel, B&B …

Appartementsgebouwen /
meergezinswoningen /

Studentenwoningen

Ziekenhuizen, woonzorgcentra, 
assistentiewoningen, …

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

Werd volgens jou de toegankelijkheid van nieuwe of gerenoveerde gebouwen in 
de voorbije 8 jaren beter of slechter? (gebruikers)

Beter

Slechter

Hetzelfde

Geen idee.

Enkele resultaten uit de onlinebevraging



Aantal 
dossier

Aantal dossier
verordening 
van toepassing

Dossiers gunstig Dossiers gunstig onder 
voorwaarden 

Aantal dossiers 
correct 
beoordeeld door 
omgevingsambte
naar

Aantal totaal correct gunstig 
beoordeeld

Aantal totaal correct 
beoordeeld

Art. 4 Toerisme 13 9 
(enkel 

projecten >10 
acc.)

3 1 (obv advies) 6 0 0 (1)/9

Art. 5 Meergezinswoningen 21 14 7 1 7 3 4/14

kamerwoningen, studentenhuizen /   
gemeenschapshuizen

6 2 0 / 2 0 0/2

gezonheidsinstellingen, 
welzijnsinstellingen,
internaten verbonden aan onderwijs 
& VAPH, strafinrichtingen 

20 8 5 1 3 1 2/8

Andere 
publieke 
functie

< 150m² 28 25 9 4 (1 obv advies) 16 1 (obv advies) 5/25

van 150m²     t/m 400m² 30

> 400m² 72

Enkele resultaten uit de dossierevaluatie



Aantal dossier 
verordening van 
toepassing

Dossiers gunstig

Aantal totaal correct gunstig 
beoordeeld

van 150m² 
t/m 400m²

>400m²

Handel 18 8 3

Reca 11 5 1

School 18 7 1

Kantoor 16 6 0

Sport 14 3 0

Jeugd 11 3 0

Cultuur 8 4 0

Welzijn/gezondheid zonder kamers 8 4 1

Enkele resultaten uit de dossierevaluatie
 Slechts 7 dossiers van de 18 

voldoen aan de toepassing 
van de regelgeving 
toegankelijkheid (op plan)

 Slecht 1 van de 18 dossiers 
is correct gunstig 
beoordeeld!

 11 nieuwbouw
 3 uitbreiding
 4 verbouwing



Resultaten dossierevaluatie

 scoren goed op:
- looppaden buiten en binnen!
- overbrugging hoogteverschil

met combinatie
 scoren slecht op 

 toegang (7) en deuren in 
circulatie (9)

 trap (9)
 Aantal aangepaste toiletten 

(5)
 Aangepast toilet: van de 13 

die wel een aangepast toilet 
hebben zijn er 5 NOK

Parking
Voorrijdzone

Fietsenstalling

(Voet)paden
buiten

Inkom 

Sanitaire 
voorzieningen

Refter / 
cafetariaAula, bibliotheek, 

theaterzaal, 
activiteitenruimte …

Looproutes
binnen

Niveauverschillen
Overbruggen 

(combi)

…

trap



Wat is er nodig opdat de verordening 
wel ter harte kan genomen worden?

Onvoldoende 
kennis?

Vorming?

Andere?Geen tijd? – Geen nazicht? 

Module 
toegankelijkheid in 

opleiding

Draagvlak  
Collega’s, politiek
(sensibilisering)

Toegankelijkheid is een specialiteit 
=> verplicht extern advies 
(vb brandweer, nutsmaatschappijen, …)

Gespecialiseerd 
personeel

Kostprijs dienstverlening?

Verordening dode letter?



Is het toepassingsgebied van de verordening voldoende?

Alle andere gebouwen (art. 2, §2, 4 + art. 3)
Publiek toegankelijke oppervlakte?

> 400m²*
Uitgebreid

toepassingsgebied:

Alle publiek toegankelijke delen van een constructie dwz
nieuwe delen of delen waaraan gewerkt wordt.

11 Nieuwbouwdossiers
7 verbouwing/uitbreiding

“ toegankelijkheid is een keten: 
als een schakel ontbreekt is het 

soms zinloos ” 

Quote van een gebruiker met een beperking uit de 
online bevraging 



Uit de online bevragingen:

te groot toepassingsgebied : alle klassen ?

bijv klas automechanica? 
klassen kunnen makkelijk gewisseld worden in
kleuter en lagere school

Is het toepassingsgebied van de verordening voldoende?



Zijn de normen van de verordening voldoende?

Parking

Fietsstalling

Voetpad

Inkom + 
balie

sanitair

Refter / 
cafetaria

Aula, 
bibliotheek …

vergaderruimten

 Algemene bepalingen (hoogte ruimte, 
gids- of geleidelijnen …): art. 11 t.e.m. 13

 Looppaden: art. 14 t.e.m. 17

 Niveauverschillen: art. 18 t.e.m. 21
 Toegangen en deuropeningen: art. 22 

t.e.m. 26
 Vaste inrichtingselementen (balie, vaste 

zitplaatsen): art. 28 -29

 Sanitair: 30 t.e.m. 32
 Parkeerplaatsen: art. 27



 Verzoenen normen toegankelijkheid en EPB/ akoestiek/ brandweer/…

 Renovaties & uitbreidingen – normen minder rigide  - “ het gaat teveel over 
centimeters ipv over de werkelijke toegankelijkheid ”

 Mengen van ruwbouwmaten en afwerkmaten, nodig?

 “De regelgeving is te uitgebreid en geen universal design – enkel gericht op 
rolstoeltoegankelijkheid”

 Teveel interpretatie mogelijk (verdreven treden,….)

Resultaten online bevraging normen:



“De regelgeving is te algemeen, differentiëren volgens 
type gebouw”

“De regelgeving zou meer vrijheid in het ontwerpen 
bieden indien we als architect een logica/leidraad 

mochten volgen en minder algemene beperkingen”

“Doelstellingen ipv strikte eisen”

Quotes uit de online bevraging van ambtenaren en ontwerpers

Realiseren we de gewenste toegankelijkheid?



3. Is de regelgeving
als instrument 
voldoende?

Voor de realisatie van 
toegankelijke gebouwen? 



Is de regelgeving als instrument voldoende om 
toegankelijke gebouwen te realiseren?

Als ondersteuning van de 
regelgeving zijn er een aantal
begeleidende hulpmiddelen. 
 Handboek Toegankelijk Gebouw
 Brochure van de regelgeving
 Vorming op maat
 Begeleiding en ondersteuning door 

experten



Alternatieven voor een beter toepassing? 
Voorbeelden specifieke ondersteuning sectoren



Uitdagingen m.b.t. instrumenten:

> HANDBOEK:
 Kort en eenvoudig met onderscheid maken tussen wat wetgeving is en wat advies.
 Gebruiksvriendelijkheid digitaal instrument!
 Meer type-oplossingen, afbeeldingen, principes…

> CHECKLIST:
 i.p.v. een checklist een beslissingsboom met aandachtspunten 
 Veel papier weinig inhoud
 Betrouwbaar voor besluitvorming?
 Als voorwaarde op te nemen in de omgevingsvergunning?

> BROCHURE VAN DE REGELGEVING:
 niet gekend bij > 40% van de ambtenaren en ontwerpers uit onlinebevraging

Resultaten online bevraging:



Hoe zorgen we ervoor dat toegankelijkheid 
effectief in uitvoering wordt gebracht?

Uitgebreid 
adviestraject van 

inter

Handhaving en 
sanctionering

zelf in te vullen 
checklist bij 
uitvoering

Controle voor 
ingebruikname

ANDERE?

Klacht door 
gebruikers bij 

ontoegankelijkheid



Vragen, 
suggesties, 
andere 
opmerkingen?



Contact
Kathleen Polders
architect 

Vestiging Hasselt
Belgiëplein 1 – 3510 Kermt
T +32 11 26 50 30

www.inter.vlaanderen
kathleen.polders@inter.vlaanderen
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