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Beste ambtenaar, 

In opdracht van Vlaams minister van Gelijke Kansen, Liesbeth Homans, en Vlaams minister van
Omgeving, Joke Schauvliege, evalueren we de Vlaamse toegankelijkheidsregelgeving (Besluit
van de Vlaamse Regering tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening
betreffende toegankelijkheid van 5 juni 2009). 

Wij horen ook graag jouw mening over deze regelgeving én de initiatieven ter ondersteuning
ervan. In hoever ben je vertrouwd met de toegankelijkheidsregelgeving? Hoe controleer je deze
regelgeving en wat zijn je ervaringen met de ondersteunende initiatieven? Geef ons zicht op
elementen waar bijsturing gewenst is.

De enquête invullen duurt maar ongeveer 12 minuten. Je reactie blijft uiteraard volledig anoniem.
Wij stellen je input zeer op prijs!    

Inter voert dit onderzoek uit in samenwerking met het Departement Omgeving en de Afdeling
Gelijke Kansen, Integratie en Inburgering van het Agentschap Binnenlands Bestuur   

Heb je vragen over deze bevraging? Stuur een e-mail naar kathleen.polders@inter.vlaanderen.

Beoordeling regelgeving toegankelijkheid door
ambtenaren
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Mijn functie

Beoordeling regelgeving toegankelijkheid door
ambtenaren

1. Ik ben actief als:

Omgevingsambtenaar

Ambtenaar op de dienst omgeving

Toegankelijkheidsambtenaar

Andere, nl.

2. Binnen welke overheid werk je als omgevingsambtenaar?

Vlaanderen

Provincie

Gemeente/stad
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Kennis van de toegankelijkheidsregelgeving

Beoordeling regelgeving toegankelijkheid door
ambtenaren

3. Heb je al gehoord van de regelgeving toegankelijkheid?

Ja

Nee

4. Hoe beoordeel je je kennis van de regelgeving toegankelijkheid?

Uitstekend

Goed

Matig

Niet goed

Slecht

5. Hoeveel keer kwam je het afgelopen jaar in aanraking met dossiers waarin de regelgeving
toegankelijkheid van toepassing is?

0

0-4

>5

>10

>20

Ik weet het niet
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Beoordeling van de plannen: toepassingsgebied*

Beoordeling regelgeving toegankelijkheid door
ambtenaren

*De toegankelijkheidsregelgeving is van toepassing op gebouwen waar er publiek komt. Publiek wordt hierbij gedefinieerd als

bezoekers, leden, bewoners … Voorbeelden van gebouwen zijn: appartementen, studentenhuizen, woonzorgcentra, ziekenhuizen,

hotels, gevangenissen, cafés en restaurants, scholen, handelszaken (bakker, slager, bank, winkels, dokterspraktijk…),

kantoorgebouwen, culturele gebouwen, jeugdlokalen, sportinfrastructuur …

De grootte van het gebouw, het aantal kamers of wooneenheden of het aantal verdiepingen bepaalt in welke mate de verordening

van toepassing is.

Klik hier om het toepassingsgebied in detail na te lezen >>

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

Zeer gemakkelijk

Gemakkelijk

Neutraal

Moeilijk

Erg moeilijk

Indien ja, geef aan welke aanpassingen volgens jou nodig zijn? 
Is het toepassingsgebied te ruim, te beperkt, te onduidelijk, ontbreekt er iets … ? Geef duidelijk aan over welk
toepassingsgebied je het hebt.

7. Is er volgens jou voor bepaalde gebouwen, een aanpassing nodig van het toepassingsgebied?

Ja

Neen

Ik weet het niet.
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Beoordeling van de plannen: normen*

Beoordeling regelgeving toegankelijkheid door
ambtenaren

*De toegankelijkheidsregelgeving legt normen op voor geleiding naar publiek toegankelijke delen, de hoogte van ruimten,

afmetingen van toegangen en deuren, looppaden binnen en buiten, bedieningsruimten aan deuren zoals de opstelruimten en

vrije draairuimten, trap, helling, lift, aangepaste parkeerplaatsen, balie of loket, aangepaste kleedruimten en pashokjes, vrije

zitplaatsen bij toeschouwersruimten, aangepaste toiletten en douches, de aangepaste badkamer in een toeristisch logies.

Klik hier om de normen in detail te lezen >>

8. De normen van de regelgeving toegankelijkheid zijn …?

Zeer duidelijk

Duidelijk

Noch duidelijk, noch onduidelijk

Onduidelijk

Zeer onduidelijk

9. Controleren of een aanvraag voldoet aan de normen van de toegankelijkheidsregelgeving, is voor mij
…?

Zeer gemakkelijk

Gemakkelijk

Neutraal

Moeilijk

Erg moeilijk
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Indien ja, geef concreet aan welke aanpassingen volgens jou nodig zijn?
Zijn de normen te streng, te zwak, onduidelijk, ontbreekt er iets … ? Geef duidelijk aan over welke normen je het hebt.

10. Is er volgens jou een aanpassing nodig voor bepaalde normen ?

Ja

Neen

Ik weet het niet.
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Dossierbehandeling

Beoordeling regelgeving toegankelijkheid door
ambtenaren

11. Binnen de entiteit waar ik werk …

Wordt toegankelijkheid per dossier bekeken, door de
ambtenaar die dat dossier behandelt.

Wordt toegankelijkheid per dossier bekeken, door een meer
gespecialiseerde ambtenaar. (Ga naar vraag 28)

Sta ikzelf in voor de controle van de toegankelijkheid op alle
dossiers (ik ben een gespecialiseerde ambtenaar voor de
controle toegankelijkheid op alle dossiers).

Wordt de controle van toegankelijkheid extern uitbesteed
aan Inter* (*fusie van Enter, Westkans, ATO,
Toegankelijkheidsbureau en Intro).

Is het me niet duidelijk op welke manier de toegankelijkheid
wordt gecontroleerd.

12. Wijs jij bouwheren bij contacten, voor de effectieve aanvraag van de vergunning op het bestaan van
de toegankelijkheidsverordening?

Heel vaak

Vaak

Soms

Zelden

Nooit

13. Voor publiek toegankelijke gebouwen, moet de vergunningsaanvrager bij het
vergunningsaanvraagdossier een nota of checklist toegankelijkheid toevoegen met een beschrijving
over de toegankelijkheid. 
Ben je hiervan op de hoogte?

Ja

Neen

Indien u wilt, kan u uw keuze toelichten:

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

Ja, wij verplichten om de checklist/nota toe te voegen.

Ja, ik vul de checklist zelf in ter controle.

Neen.

Ik weet het niet.
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15. Gaan aanvragers soms verder dan de eisen van de regelgeving voor een nog betere
toegankelijkheid?

Heel vaak

Vaak

Soms

Zelden

Nooit

Ik weet het niet.

16. Hoe beoordeel je de kennis van ontwerpers op vlak van toegankelijkheid?

Uitstekend

Goed

Matig

Niet goed

Slecht

Ik weet het niet.

17. Denk je dat de regelgeving toegankelijkheid effectiever en efficiënter kan?
Zo ja, kan je toelichten hoe en waarom.
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Afwijkingen op de toegankelijkheidsregelgeving

Beoordeling regelgeving toegankelijkheid door
ambtenaren

18. Heeft een aanvrager al ooit eens een afwijking aangevraagd op de regelgeving toegankelijkheid?

Ja

Neen

Dat weet ik niet.

Aanvaard Niet aanvaard Niet geweten Nog nooit gebruikt

Plaatselijke
omstandigheden die
een andere bouwwijze
vereisen

Specifieke eisen van
technische aard die
een andere bouwwijze
vereisen

Bijzondere nieuwe
technieken die een
evenwaardige
toegankelijkheid
garanderen

Geen motivatie

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

20. Waarmee hou jij rekening als je een motivatie voor een afwijking moet beoordelen?

Ik beoordeel deze in eer en geweten.

Een bijgevoegd advies toegankelijkheid.

Ik vraag zelf extern advies aan, zoals voorzien in art. 33 van
de toegankelijkheidsverordening.

Ik vertrouw op de deskundigheid van de architect.

Ik bekijk of de motivatie past binnen de
afwijkingsmogelijkheden van de verordening.

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

Ik beoordeel dit niet zelf. Deze afwijkingsaanvragen worden
binnen onze dienst behandeld door één persoon.

Andere, nl. 
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De eindbeoordeling

Beoordeling regelgeving toegankelijkheid door
ambtenaren

21. Bij welke dossiers controleer jij of de toegankelijkheidsverordening van toepassing is en correct
toegepast is?

Alle dossiers

Steekproefgewijs een aantal dossiers

Enkel dossiers van gebouwen waarvan ik verwacht dat er
veel personen met een handicap zullen komen.

Enkel dossiers waar een adviesraad voor personen met een
handicap, een welzijnsdienst, of een andere organisatie
bijzondere aandacht vraagt voor toegankelijkheid.

Dossiers waar er bezwaar is ingediend na een openbaar
onderzoek.

Ik heb geen specifieke aandacht voor de toegankelijkheid bij
de beoordeling van dossiers.

Andere, nl.

22. Hoe controleert je of de toegankelijkheidsverordening van toepassing is en correct toegepast is?

Door tijdsgebrek beperk ik de controle tot een minimum.

Ik heb onvoldoende kennis om zelf een uitgebreide controle
te doen.

Ik bekijk of de checklist/beschrijvende nota is toegevoegd
en controleer de juistheid op de plannen.

Als er een checklist is toegevoegd bij een aanvraag, ga ik
ervan uit dat alle toegankelijkheidsvereisten gevolgd
werden.

Ik bekijk op de plannen of de toegankelijkheidsnormen
correct zijn toegepast.

Ik kijk de plannen niet in detail na, maar geef via
voorwaarden aan dat er aan de
toegankelijkheidsverordening moet gerespecteerd worden.

Ik kijk na of er een verplicht advies is (art. 34) en of dit
toegevoegd is.

Ik doe altijd beroep op Inter voor een controle
toegankelijkheid bij de vergunningsaanvraag.

Andere, nl.
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Heel vaak Vaak Soms Zelden Nooit

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

Als je wilt, kan je meer toelichting geven:

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

24. Als er een controle toegankelijkheid van Inter aanwezig is, dan …?

Volg ik dit altijd.

Beoordeel ik het dossier, met deze controle in het achterhoofd.

Hou ik geen rekening met deze controle in mijn eindbeoordeling.

Bij mijn dossiers is er nog nooit een controle toegankelijkheid toegevoegd.
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Dienstverlening en instrumenten

Beoordeling regelgeving toegankelijkheid door
ambtenaren

Absoluut
tevreden Tevreden

Niet tevreden,
nog

ontevreden Niet tevreden
Helemaal niet

tevreden Niet gekend

Vlaams Handboek
Toegankelijkheid
(www.toegankelijkgebouw.be)

Checklist toegankelijkheid
(www.toegankelijkgebouw.be)

Nieuwsbrief
(www.toegankelijkgebouw.be)

Brochure
Toegankelijkheidsverordening

25. Hoe beoordeel je de volgende instrumenten?

Uitermate nuttig Zeer nuttig Redelijk nuttig Niet er nuttig
Helemaal niet

nuttig Niet gekend

Een helpdesk per
telefoon voor
vragen over de
verordening.

Een helpdesk per mail
voor vragen over de
verordening.

Controle
toegankelijkheid bij de
vergunningsaanvraag
door Inter

Een inspiratiebundel
met goede voorbeelden.

Andere (geef nadere toelichting)

26. Welke dienstverlening is voor jou nuttig om de beoordeling van de regelgeving toegankelijkheid te
vergemakkelijken (meerdere antwoorden mogelijk) ?

12

BIJLAGE 1B: Vragenlijst onlinebevraging ambtenaren



27. Zou je in de toekomst een (extra) vorming over de regelgeving toegankelijkheid willen volgen?

Ja, een algemene opleiding.

Ja, een korte opfrissingscursus.

Ja, met meer toelichting over het toepassingsgebied van de
verordening.

Ja, met meer toelichting over de normen van de
toegankelijkheidsverordening.

Ja, met meer inzicht in de motivatie achter de normen.

Neen, ik heb geen nood aan een bijkomende opleiding.

28. Wat kan je helpen om de toepassing/controle van de regelgeving te vergemakkelijken?
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Jouw persoonlijke mening

Beoordeling regelgeving toegankelijkheid door
ambtenaren

Helemaal eens Eens Neutraal Oneens Helemaal oneens

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 …).

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

29. Beoordeel volgende stellingen:
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Focusgesprek
Voor de evaluatie van de verordening organiseren wij ook focusgesprekken met stakeholders.
Daarin gaan we dieper in op meningen en ervaringen met toegankelijkheid in het algemeen en de
regelgeving toegankelijkheid. 

Deze gesprekken duren max. twee uur. Ze vinden plaats in het najaar van 2018 (september of
oktober) op een makkelijk bereikbare locatie in Brussel.

Mogen wij je uitnodigen om deel te nemen aan een focusgesprek? 

Beoordeling regelgeving toegankelijkheid door
ambtenaren

30. Mogen we je contacteren voor een gesprek over de regelgeving toegankelijkheid?*

Neen.

Ja. Ik geef hier mijn e-mailadres en/of telefoonnummer op.
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Bedankt!
Bedankt voor je bijdrage aan onze bevraging. Op deze manier kunnen wij ook jou als ambtenaar
in de toekomst beter ondersteunen.

Beoordeling regelgeving toegankelijkheid door
ambtenaren

31. Heb je nog een specifieke vraag/problematiek/onduidelijkheid/suggestie over de regelgeving
toegankelijkheid? Geef die dan hieronder door.
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Beste ontwerper, 

In opdracht van Vlaams minister van Gelijke Kansen, Liesbeth Homans, en Vlaams minister van
Omgeving, Joke Schauvliege, evalueren we de Vlaamse toegankelijkheidsregelgeving (Besluit
van de Vlaamse Regering tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening
betreffende toegankelijkheid van 5 juni 2009). 

Wij horen ook graag jouw mening over deze regelgeving én de initiatieven ter ondersteuning
ervan. In hoever ben je vertrouwd met de toegankelijkheidsregelgeving? Wat zijn je ervaringen
met deze regelgeving en de ondersteunende initiatieven? Geef ons zicht op elementen waar
bijsturing gewenst is.

De enquête invullen duurt maar ongeveer 10 minuten. Je reactie blijft uiteraard volledig anoniem.
Wij stellen jouw input zeer op prijs!    

Inter voert dit onderzoek uit in samenwerking met het Departement Omgeving en de Afdeling
Gelijke Kansen, Integratie en Inburgering van het Agentschap Binnenlands Bestuur   

Heb je vragen over deze bevraging? Stuur een e-mail naar kathleen.polders@inter.vlaanderen.

Beoordeling regelgeving toegankelijkheid door
ontwerpers
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Kennis van de toegankelijkheidsregelgeving

Beoordeling regelgeving toegankelijkheid door
ontwerpers

1. Ik ben actief als:

Architect

Interieurarchitect

Ingenieur

Bouwkundig tekenaar

Andere, nl.

2. Heb je al gehoord van de regelgeving toegankelijkheid?

Ja

Nee

3. Hoe beoordeel je je kennis van de regelgeving toegankelijkheid?

Uitstekend

Goed

Matig

Niet goed

Slecht

4. Hoeveel keer kwam je het afgelopen jaar in aanraking met projecten waarin de regelgeving
toegankelijkheid van toepassing is?

0

0-4

>5

>10

>20

Ik weet het niet
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Opmaak van de plannen: toepassingsgebied*

Beoordeling regelgeving toegankelijkheid door
ontwerpers

*De toegankelijkheidsregelgeving is van toepassing op gebouwen waar er publiek komt. Publiek wordt hierbij gedefinieerd als

bezoekers, leden, bewoners … Voorbeelden van gebouwen zijn: appartementen, studentenhuizen, woonzorgcentra, ziekenhuizen,

hotels, gevangenissen, cafés en restaurants, scholen, handelszaken (bakker, slager, bank, winkels, dokterspraktijk…),

kantoorgebouwen, culturele gebouwen, jeugdlokalen, sportinfrastructuur …

De grootte van het gebouw, het aantal kamers of wooneenheden of het aantal verdiepingen bepaalt in welke mate de verordening

van toepassing is.

Klik hier om het toepassingsgebied in detail na te lezen >>

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

Zeer gemakkelijk

Gemakkelijk

Neutraal

Moeilijk

Erg moeilijk

Indien ja, geef aan welke aanpassingen volgens jou nodig zijn.
Is het toepassingsgebied te ruim, te beperkt, te onduidelijk, ontbreekt er iets … ? Geef duidelijk aan over welk toepassingsgebied
je het hebt.

6. Is er volgens jou voor bepaalde gebouwen een aanpassing nodig van het toepassingsgebied?

Ja

Neen

Ik weet het niet.
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Opmaak van de plannen: normen*

Beoordeling regelgeving toegankelijkheid door
ontwerpers

*De toegankelijkheidsregelgeving legt normen op voor geleiding naar publiek toegankelijke delen, de hoogte van ruimten,

afmetingen van toegangen en deuren, looppaden binnen en buiten, bedieningsruimten aan deuren zoals de opstelruimten en

vrije draairuimten, trap, helling, lift, aangepaste parkeerplaatsen, balie of loket, aangepaste kleedruimten en pashokjes, vrije

zitplaatsen bij toeschouwersruimten, aangepaste toiletten en douches, de aangepaste badkamer in een toeristisch logies.

Klik hier om de normen in detail te lezen >>

7. De normen van de regelgeving toegankelijkheid zijn …?

Zeer duidelijk

Duidelijk

Noch duidelijk, noch onduidelijk

Onduidelijk

Zeer onduidelijk

8. Een ontwerp maken dat voldoet aan de toegankelijkheidsregelgeving, is voor mij …?

Zeer gemakkelijk

Gemakkelijk

Neutraal

Moeilijk

Erg moeilijk
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Indien ja, geef aan welke aanpassingen volgens jou nodig zijn.
Zijn de normen te streng, te zwak, onduidelijk, ontbreekt er iets … ? Geef duidelijk aan over welke normen je het hebt.

9. Is er volgens jou een aanpassing van bepaalde normen nodig?

Ja

Neen

Ik weet het niet.
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Afwijkingen op de toegankelijkheidsregelgeving

Beoordeling regelgeving toegankelijkheid door
ontwerpers

10. Heb je al eens afgeweken van de regelgeving toegankelijkheid?

Ja

Neen (ga naar vraag 23)

Dat weet ik niet.

Aanvaard niet aanvaard Niet geweten Nog nooit gebruikt

Plaatselijke
omstandigheden die
een andere bouwwijze
vereisen

Specifieke eisen van
technische aard die
een andere bouwwijze
vereisen

Bijzondere nieuwe
technieken die een
evenwaardige
toegankelijkheid
garanderen

Geen motivatie

11. Geef aan welke motivatie je gaf voor het bekomen van de afwijking, en of deze werd aanvaard?
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De vergunningsaanvraag

Beoordeling regelgeving toegankelijkheid door
ontwerpers

12. Voor publiek toegankelijke gebouwen, moet je bij het vergunningsaanvraagdossier een nota of
checklist toevoegen met een beschrijving over de toegankelijkheid. 
Ben je hiervan op de hoogte?

Ja

Neen

13. Is de checklist toegankelijkheid een goed alternatief voor de nota?

Ja Ik ken de checklist niet

Neen, waarom?

14. Ga je soms verder dan de eisen van de regelgeving voor een nog betere toegankelijkheid?

Heel vaak

Vaak

Soms

Zelden

Nooit

Ik weet het niet.

15. Hoe beoordeel je de kennis van gemeentelijke omgevingsambtenaren over toegankelijkheid?

Uitstekend

Goed

Matig

Niet goed

Slecht

Ik weet het niet.

16. Denk je dat deze regelgeving toegankelijkheid effectiever en efficiënter kan?
Zo ja, kan je toelichten hoe en waarom?
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Dienstverlening en instrumenten

Beoordeling regelgeving toegankelijkheid door
ontwerpers

Absoluut
tevreden Tevreden

Niet tevreden,
nog

ontevreden Niet tevreden
Helemaal niet

tevreden Niet gekend

Vlaams Handboek
Toegankelijkheid
(www.toegankelijkgebouw.be)

Quickscan
(www.toegankelijkgebouw.be)

Checklist toegankelijkheid
(www.toegankelijkgebouw.be)

Nieuwsbrief
(www.toegankelijkgebouw.be)

Brochure
Toegankelijkheidsverordening

17. Hoe beoordeel je volgende instrumenten?

18. Heb je al beroep gedaan op Inter voor een controle toegankelijkheid bij de vergunningsaanvraag?

Nee, omdat ik niet wist dat dit kon.

Nee, omdat ik het niet nodig vond.

Nee, omwille van de prijs

Ja, vrijwillig.

Ja, verplicht door de stedenbouwkundige ambtenaar.

Ja, want ik had een afwijking nodig

Ja, andere reden:

24

BIJLAGE 1C: Vragenlijst onlinebevraging ontwerpers



Uitermate nuttig Zeer nuttig Redelijk nuttig Niet er nuttig
Helemaal niet

nuttig Niet gekend

Een helpdesk per
telefoon voor
vragen over de
verordening.

Een helpdesk per mail
voor vragen over de
verordening.

Controle toegankelijkheid
bij de
vergunningsaanvraag
door Inter* (*fusie van
Enter, Westkans, ATO,
Toegankelijkheidsbureau
en Intro).

Begeleiding op maat van
ontwerp tot uitvoering
door Inter*.

Een inspiratiebundel met
goede voorbeelden.

Andere (geef nadere toelichting)

19. Welke dienstverlening vind je nuttig om je te ondersteunen in het maken van een toegankelijk
ontwerp (meerdere antwoorden mogelijk) ?

20. Zou je in de toekomst een (extra) vorming over de regelgeving toegankelijkheid willen volgen?

Ja, een algemene opleiding.

Ja, een korte opfrissingscursus.

Ja, met meer toelichting over het toepassingsgebied van de
verordening.

Ja, met meer toelichting over de normen van de
toegankelijkheidsverordening.

Ja, met meer inzicht in de motivatie achter de normen.

Neen, ik heb geen nood aan een bijkomende opleiding.
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Uw persoonlijke mening

Beoordeling regelgeving toegankelijkheid door
ontwerpers

Helemaal eens Eens Neutraal Oneens Helemaal oneens

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
…).

De regelgeving geeft een
houvast/handleiding om
toegankelijk te bouwen.

De toepassing van de
toegankelijkheidsverordening
geeft me nog voldoende
ontwerpvrijheid.

21. Beoordeel volgende stellingen:

22. Wat kan u helpen om de toepassing van de regelgeving te vergemakkelijken?
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Focusgesprek
Voor de evaluatie van de verordening organiseren wij ook focusgesprekken met
stakeholders. Hierin gaan we dieper in op meningen en ervaringen met toegankelijkheid in het
algemeen en de regelgeving toegankelijkheid. 

Deze gesprekken duren max. twee uur. Ze zullen plaatsvinden in het najaar van 2018 (september
of oktober) op een makkelijk bereikbare locatie in Brussel.

Mogen wij je uitnodigen om deel te nemen aan een focusgesprek? 

Beoordeling regelgeving toegankelijkheid door
ontwerpers

23. Mogen we je contacteren voor een gesprek over de regelgeving toegankelijkheid?*

Neen.

Ja. Ik geef hier mijn e-mailadres of telefoonnummer op.
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Bedankt!
Bedankt voor je bijdrage aan onze bevraging. Op deze manier kunnen wij ook jou als ontwerper
in de toekomst beter ondersteunen.

Beoordeling regelgeving toegankelijkheid door
ontwerpers

24. Heb je nog een specifieke vraag/problematiek/onduidelijkheid/suggestie over de regelgeving
toegankelijkheid? Geef die dan hieronder door.
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Beste,

Op vraag van Vlaams minister van Gelijke Kansen, Liesbeth Homans, en Vlaams minister van
Omgeving, Joke Schauvliege, evalueert Inter de Vlaamse toegankelijkheidsregelgeving. Hiervoor
polsen we naar jouw mening en ervaring.

Wie in Vlaanderen een publiek gebouw wil bouwen of verbouwen, moet bij de bouwaanvraag
rekening houden met enkele toegankelijkheidsvoorwaarden. De bedoeling is het gebouw voor
iedereen beter bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar te maken, zowel voor personen met als
zonder handicap. Deze regelgeving bestaat al 8 jaar.

Hoe ervaar jij sindsdien de toegankelijkheid van publieke gebouwen in Vlaanderen? Jouw
mening telt!

Duid aan wat je belangrijk vindt en hoe goed of hoe slecht het volgens jou gaat met de
toegankelijkheid in Vlaanderen. Zo geef je ons zicht op waar er aanpassingen nodig zijn.

Deelnemen duurt maar 10 minuten en het is helemaal anoniem. 

Is het door je handicap moeilijk om deze vragenlijst in te vullen? Bel dan naar 011 26 50 30
(vraag naar Kathleen Polders) of mail naar kathleen.polders@inter.vlaanderen. Zij overloopt dan
de vragen met jou aan de telefoon. 

Alvast bedankt!
Inter*

*Inter is het Vlaams expertisecentrum toegankelijkheid. Inter streeft naar een toegankelijke samenleving waar iedereen,

met of zonder handicap, gelijkwaardig aan kan deelnemen. Inter is de verbinding tussen het beleid, gebruikers en

professionelen.

Beoordeling regelgeving toegankelijkheid door
gebruikers
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Persoonlijke informatie

Beoordeling regelgeving toegankelijkheid door
gebruikers

1. Ik ben:

een persoon met een handicap

een familielid/vriend/collega/... van een persoon met een
handicap

een persoon zonder handicap

2. Over welke handicap gaat het?
(je kan meerdere antwoorden aanduiden)

Rolstoelgebruiker

Rollatorgebruiker

Doof

Slechthorend

Blind

Slechtziend

Kleurenblind

Andere:
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Jouw ervaring met toegankelijkheid
Deze vragen gaan over publieke gebouwen zoals winkels, restaurants, hotels, ... maar ook over
de gemeenschappelijke delen in bijvoorbeeld appartementen, studentenhuizen en
woonzorgcentra.

Beoordeling regelgeving toegankelijkheid door
gebruikers

Heel belangrijk Belangrijk
Enigszins
belangrijk

Niet erg
belangrijk

Helemaal niet
belangrijk

Nog nooit
bezocht.

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 …

Als je wilt, kan je je antwoorden toelichten:

3. Hoe belangrijk is toegankelijkheid in deze gebouwen?
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Heel vaak Vaak Soms Zelden Nooit
Nog nooit
bezocht.

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 …

Als je wilt, kan je je antwoorden toelichten:

4. In welke gebouwen heb jij wel eens problemen met toegankelijkheid?

Beter Slechter Hetzelfde Geen idee.

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, …

Als je wilt, kan je je antwoorden toelichten:

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

32

BIJLAGE 1D: Vragenlijst onlinebevraging gebruikers



Wat is voor jou onmisbaar?
Deze vragen gaan over publieke gebouwen zoals winkels, restaurants, hotels, ... maar ook over
de gemeenschappelijke delen in bijvoorbeeld appartementen, studentenhuizen en
woonzorgcentra.

Beoordeling regelgeving toegankelijkheid door
gebruikers

6. Wat is voor jou onmisbaar in een klein gebouw (vb. bakker, bank, apotheek, dokterspraktijk, café …)?
(je kan meerdere antwoorden aanduiden)

Gids- of geleidelijnen naar publiek toegankelijke delen voor
blinde/slechtziende personen

Ruimten, toegangen en deuren die hoog genoeg zijn

Looppaden buiten die breed genoeg zijn

Looppaden binnen die breed genoeg zijn

Deuren die breed genoeg zijn

Automatische of makkelijk bedienbare deuren

Genoeg plaats om de deur te openen of om bij de deur te
draaien met rolstoelen, kinderwagens, …

Een helling of lift in aanvulling van een trap

Aangepaste parkeerplaatsen

Een verlaagde balie of loket met een onderrijdbaar deel voor
een rolstoel

Aangepaste toiletten

Ringleidingen (geluidsondersteuning voor slechthorende
personen)

Kleurcontrasten om de routegeleiding en leesbaarheid van
gebouwen te vergroten

Toegankelijke automaten

Als je wilt, kan je je antwoord toelichten of aangeven wat voor jou nog onmisbaar is:
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7. Wat is voor jou onmisbaar in een groot gebouw (vb. winkelcentrum, school, kantoorgebouw, cultureel
centrum …)?
(je kan meerdere antwoorden aanduiden)

Gids- of geleidelijnen naar publiek toegankelijke delen voor
blinde/slechtziende personen

Ruimten, toegangen en deuren die hoog genoeg zijn

Looppaden buiten die breed genoeg zijn

Looppaden binnen die breed genoeg zijn

Deuren die breed genoeg zijn

Automatische of makkelijk bedienbare deuren

Genoeg plaats om de deur te openen of om bij de deur te
draaien met rolstoelen, kinderwagens, …

Een helling of lift in aanvulling van een trap

Aangepaste parkeerplaatsen

Een verlaagde balie of loket met een onderrijdbaar deel voor
een rolstoel

Vrije zitplaatsen bij toeschouwersruimten (in culturele
centra, voetbalstadion …)

Aangepaste kleedruimten of pashokjes (in een sporthal,
winkelcentrum …)

Aangepaste toiletten

Ringleidingen (geluidsondersteuning voor slechthorende
personen)

Kleurcontrasten om de routegeleiding en leesbaarheid van
gebouwen te vergroten

Gesproken info, bijv. op welke verdieping je bent in de lift

Toegankelijke automaten

Als je wilt, kan je je antwoord toelichten of aangeven wat voor jou nog onmisbaar is:

8. Wat is voor jou onmisbaar in een woongebouw (vb. appartementsgebouw, woonzorgcentrum,
studentenkamers …)?
(je kan meerdere antwoorden aanduiden)

Gids- of geleidelijnen naar publiek toegankelijke delen voor
blinde/slechtziende personen

Ruimten, toegangen en deuren die hoog genoeg zijn

Looppaden buiten die breed genoeg zijn

Looppaden binnen die breed genoeg zijn

Deuren die breed genoeg zijn

Automatische of makkelijk bedienbare deuren

Genoeg plaats om de deur te openen of om bij de deur te
draaien met rolstoelen, kinderwagens, …

Een helling of lift in aanvulling van een trap

Aangepaste parkeerplaatsen

Een verlaagde balie of loket met een onderrijdbaar deel voor
een rolstoel

Aangepaste toiletten

Aangepaste douches

Ringleidingen (geluidsondersteuning voor slechthorende
personen)

Kleurcontrasten om de routegeleiding en leesbaarheid van
gebouwen te vergroten

Gesproken info, bijv. op welke verdieping je bent in de lift

Toegankelijke automaten

Als je wilt, kan je je antwoord toelichten of aangeven wat voor jou nog onmisbaar is:
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9. Wat is voor jou onmisbaar in een toeristisch verblijf (vb. hotel, B&B …)?
(je kan meerdere antwoorden aanduiden)

Gids- of geleidelijnen naar publiek toegankelijke delen voor
blinde/slechtziende personen

Ruimten, toegangen en deuren die hoog genoeg zijn

Looppaden buiten die breed genoeg zijn

Looppaden binnen die breed genoeg zijn

Deuren die breed genoeg zijn

Automatische of makkelijk bedienbare deuren

Genoeg plaats om de deur te openen of om bij de deur te
draaien met rolstoelen, kinderwagens, …

Een helling of lift in aanvulling van een trap

Aangepaste parkeerplaatsen

Een verlaagde balie of loket met een onderrijdbaar deel voor
een rolstoel

Aangepaste badkamer

Ringleidingen (geluidsondersteuning voor slechthorende
personen)

Kleurcontrasten om de routegeleiding en leesbaarheid van
gebouwen te vergroten

Gesproken info, bijv. op welke verdieping je bent in de lift

Toegankelijke automaten

Als je wilt, kan je je antwoord toelichten of aangeven wat voor jou nog onmisbaar is:
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Moet de regelgeving aangepast worden?

Beoordeling regelgeving toegankelijkheid door
gebruikers

10. Heb je al gehoord van de regelgeving toegankelijkheid bij het (ver)bouwen van publieke gebouwen?

Ja

Neen

Geef nadere toelichting:

11. De regelgeving is niet van toepassing op bestaande gebouwen of delen van gebouwen waar er
geen werken aan gebeuren. Geef jouw mening hierover:

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.

Als je wilt, kan je je antwoord toelichten:

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

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

Als je wilt, kan je je antwoord toelichten:

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

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. Dus ook bij kleine
gebouwen.

geen mening
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Als je wilt, kan je je antwoord toelichten:

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

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

Als je wilt, kan je je antwoord toelichten:

15. De regelgeving is van toepassing op de gemeenschappelijke delen (gangen en toegangen) van
appartementsgebouwen met minstens 6 appartementen. Deze bepaling van 6 appartementen is:

niet streng genoeg. Ook bij kleinere
appartementsgebouwen moeten de gemeenschappelijke
delen toegankelijk zijn.

streng genoeg. 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

Als je wilt, kan je je antwoord toelichten:

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

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

Als je wilt, kan je je antwoord toelichten:

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

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
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Focusgesprek
Inter nodigt mensen uit om de evaluatie van de verordening te bespreken.  Tijdens dit gesprek
kan je meer vertellen over jouw mening en ervaring met toegankelijkheid en de regelgeving
toegankelijkheid. Je kan aangeven of de regelgeving verbeterd kan worden en op welke manier.

Beoordeling regelgeving toegankelijkheid door
gebruikers

18. Mogen we jou contacteren voor een gesprek over de regelgeving toegankelijkheid?*

Neen.

Ja, je mag mij hiervoor contacteren. Ik geef hieronder mijn e-mailadres of telefoonnummer op.
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Bedankt!
Bedankt voor je bijdrage aan onze bevraging. Op deze manier kunnen wij ook jou als gebruiker
in de toekomst beter ondersteunen.

Beoordeling regelgeving toegankelijkheid door
gebruikers

19. Heb je nog een specifieke vraag/problematiek/onduidelijkheid/suggestie over de regelgeving
toegankelijkheid? Geef die dan hieronder door.
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