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Een introductie over de 
Vlaamse verordening 
inzake toegankelijkheid 
voor leden van 
adviesraden

Yiling To (Inter)

Congres ‘Naar een toegankelijke gemeente’
10 oktober 2016
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• Najaar 2013: Vlaamse Regering keurt oprichting ‘Agentschap 
Toegankelijk Vlaanderen’ goed

• 1 mei 2015: Ato vzw, Enter vzw, Intro vzw, 
Toegankelijkheidsbureau vzw en Westkans vzw gaan verder 
onder de naam Inter

Vlaamse
Regelgeving
Toegankelijkheid

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

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

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

Wie?

• Publiek toegankelijke gebouwen

• Gelegen in Vlaanderen

• Bij uitvoering van werken (nieuwbouw, herbouw, verbouwing of 
uitbreiding)

• Waarvoor een stedenbouwkundige vergunning vereist is

Niet voor bestaande gebouwen, waar GEEN WERKEN/ handelingen aan 
gebeuren
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Publiek toegankelijk?

Alle gebouwen (of delen ervan) waar bezoekers (alle personen, behalve werknemers) binnen 
kunnen.

Bvb. openbare diensten, winkels, cultuurcentra, restaurants en cafés, sportinfrastructuur, scholen 
vrije beroepen, welzijn & gezondheid …

ook al is de toegang beperkt (onder begeleiding, badge, huur …)

Toepassingsgebied

Bestemming of functie gebouw: 

Toerisme
• Toeristische verblijfsaccommodaties 

Wonen
• Meergezinswoningen 
• Kamerwoningen, studentenhuizen en studentengemeenschapshuizen 
• Gezondheids-, welzijnsinstellingen, internaten verbonden aan het VAPH, strafinrichtingen 

Publiek gebouw 
• Alle andere publiek toegankelijke gebouwen die niet vallen onder ‘toerisme’ of ‘wonen’. 
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Toepassingsgebied

Toepassingsgebied
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Toepassingsgebied

Normen in de 
regelgeving
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Normen in de regelgeving

• Algemene elementen (manoeuvreerruimte, hoogte 
ruimte,…)

• Parkeerplaatsen

• Looppaden

• Toegangen en deuropeningen

• Niveauverschillen

• Vaste inrichtingselementen: vaste zitplaatsen, balie

• Aangepast karakter van constructies: kleedruimten, sanitaire 
voorzieningen

Parkeerplaatsen

Art. 27
• Aantal
• Locatie: 

zo dicht mogelijk bij de toegankelijke ingang

• Maatvoering: 

voldoende uitstapruimte voor en achter

• Signalisatie en afbakening
conform verkeerswetgeving
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Parkeerplaatsen

Parkeerplaatsen
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Parkeerplaatsen

X

Looppaden

Art. 14-17
• Maatvoering

ruwbouw – afgewerkte maten 

Geen uitspraak over ondergrond, contrasten
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Looppaden buiten

Looppaden buiten

Ondergrond niet in vsvt



11/10/2016

11

Looppaden binnen

Contrasten niet in vsvt

Toegangen en deuropeningen

Art. 22-26
• Maatvoering

Doorgangsbreedte en -hoogte

• Aanliggende circulatieruimte
Draairuimte 150 cm

• Zijdelingse opstelruimte

Geen uitspraak over contrastmarkering, bediening 

deur, dubbele deuren
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Toegangen en deuropeningen

Toegangen en deuropeningen

Zichtbaarheid van de inkom, voldoende contrasten, goed bedienbare klink, 
niet te zware manuele deur - niet in vsvt
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Balie

Art. 28
• Circulatieruimte
• Verlaagd en Onderrijdbaar

Geen uitspraak over locatie/zichtbaarheid

Balie
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Balie

Zichtbaarheid van balie - niet in vsvt

Art. 18-21
• Combinatie trap/hellend vlak/lift
• Maatvoering trap/hellend vlak/lift

• Maximale hellingspercentages hellend vlak

• Type lift
• Leuningen trap/hellend vlak

Geen uitspraak over uitrusting lift, markering op trappen, maximale hoogteoverbrugging voor 

een hellend vlak. Beperkte uitspraak over vormgeving trap.

Niveauverschillen
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Niveauverschillen

Niveauverschillen

Verdreven treden worden niet 
afgekeurd in vsvt
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Niveauverschillen

Niveauverschillen

Goed of slecht hellend vlak?
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Niveauverschillen

Grote niveauverschillen met een hellend vlak, nog bruikbaar?

Vaste zitplaatsen

Art. 29
• Aantal
• Maatvoering
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Vaste zitplaatsen

Aangepast karakter van constructies: 
kleedruimten, sanitaire voorzieningen

Art. 29/1, 29/2-32
• Aantal 

4% bij kleedhokjes, M/V of neutraal bij sanitair

• Maatvoering 
Ruwbouw – afgewerkte maten OF Inrichting

Geen uitspraak over steunbeugels, 

bedieningselementen, hoogtes 



11/10/2016

19

Aangepast sanitair

Aangepast toilet

Type 1: opklapbare beugel Type 2: L-vormige beugelType 3: recht model onder 45° Type 4: wandbeugel 45° Type 1: opklapbare beugel Type 2: L-vormige beugel

Steunbeugels niet in vsvt
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Andere doelgroepen

Art. 13 en 17
• Gids en geleidelijnen
• Geen uit de wand stekende 

constructies

Andere doelgroepen

Niet in de wetgeving
Noppentegels, braille, contrastmarkering, ringleiding, visueel alarm,….
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Uitbrengen van 
het facultatieve & 
het verplicht advies 
in kader van de 
verordening

Verplicht advies

Art. 34/1 

Handelingen aan constructies, opgericht voor het gebruik of de uitbating door de 
overheid of in opdracht van de overheid, waarbij afgeweken wordt van de 
verordening.

Art. 34/2

Het bouwen van gebouwen of gebouwencomplexen  met een totale publiek 
toegankelijke oppervlakte na de werkzaamheden van ten minste 7500m², of het 
uitbreiden van dergelijke gebouwen of gebouwencomplexen, als de oppervlakte 
door die uitbreiding de drempel van 7500m² overschrijdt.
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Facultatief advies

Art. 33

Advies om na te gaan of een gemotiveerd verzoek voor een afwijking terecht is 
ter ondersteuning van de stedenbouwkundige ambtenaar.

• als de plaatselijke omstandigheden of specifieke eisen van technische 
aard een andere bouwwijze vereisen  

• als bijzondere nieuwe technieken een evenwaardige toegankelijkheid 
garanderen.

Mogelijke besluiten

Gunstig 
• Project voldoet aan eisen van de Vlaamse Stedenbouwkundige verordening 

Toegankelijkheid.

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

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



11/10/2016

23

Mogelijke besluiten

Ongunstig
• Project voldoet niet aan eisen van de Vlaamse Stedenbouwkundige 

verordening Toegankelijkheid.

• De plannen kunnen niet gewijzigd worden zonder structurele aanpassingen (= 
ontwerp moet wijzigen).

Niet van toepassing
• Project valt niet binnen het toepassingsgebied van de Vlaamse 

Stedenbouwkundige verordening Toegankelijkheid.

Mogelijke besluiten

Opmerkingen i.f.v. de integrale toegankelijkheid.

• Basis: Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (art.4.3.4)

• Opmerkingen over toegankelijkheid indien het aangevraagde onwenselijk is.
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Samenwerking en 
dienstverlening

Begeleidingstraject

‘Integrale toegankelijkheid’ betekent dat een gebouw voor iedereen zelfstandig en gelijkwaardig
toegankelijk moet zijn.  Integrale toegankelijkheid begint van aan de start. De vraag wordt gesteld: hoe kan een 
gebouw of een publieke ruimte bereikbaar, betreedbaar en bruikbaar zijn voor een zo groot mogelijke groep 
gebruikers?  Hierin volgen we de inclusieve benadering van Universal design.

Daarnaast moet aandacht besteed worden aan de keten van toegankelijkheid, zodat alle afzonderlijke 

schakels binnen een logisch geheel passen. De samenhang tussen elk aspect (functies, ruimten, 
detailafwerking, …) en de combinatie van al die elementen, moet ervoor zorgen dat een minimale 
basiskwaliteit gegarandeerd wordt.
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Begeleidingstraject

Begeleidingstraject

• Van voorontwerp tot en met realisatie
• Parallel met het bouwproces van het project (zie schema)  
• Samen met de bouwheer en ontwerper de principes en grote 

lijnen uit zetten waarin  toegankelijkheid een geïntegreerde 
plaats krijgt

• Vermijden: fragmentarisch en symptomatisch oplossingen         
( beter geen helling dan helling volgens VSVT)
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Vragen

Contact
Yiling To
Toegankelijkheidsadviseur architect

Hoofdzetel
Belgiëplein 1 – 3510 Kermt
T. +32 11 26 50 30

NIEUW: www.inter.vlaanderen 
yiling.to@inter.vlaanderen

www.facebook.com/weekvanhetuniversaldesign

#weekUD16


