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BIJLAGE 2A: Vragenlijst evaluatie dossiers

Dossierevaluatie verordening toegankelijkheid
We evalueren op Vlaams niveau 150 vergunde dossiers ikv de toepassing van de Vlaamse
stedenbouwkundige verordening.

Administratieve gegevens
1. Type opdrachtgever
Gemeente/stad

Bouwpromotor

Particulier
Andere (geef nadere toelichting)

2. Gegevens opdrachtgever
Naam
Adres
Telefoonnummer
E-mail

3. Gegevens ontwerper
Naam
Adres
telefoonnummer
E-mail

4. Gegevens project
Dossiernummer
gemeente/RO
Datum indiening
vergunningsaanvraag
(dd/mm/jjjj)
Naam/omschrijving
Adres

Convenant
5. Was er een convenant met Inter op de datum van de vergunningsaanvraag:
Ja
Neen
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Dossierevaluatie verordening toegankelijkheid
Beoordeel de plannen

6. De aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning is een:
Nieuwbouw
Verbouwing
Uitbreiding (gedeelte nieuwbouw)

7. Heeft het gebouw(complex) een publiek toegankelijke oppervlakte van ≥ 7500 m²?
Ja
Neen

8. Is het gebouw opgericht voor het gebruik/de uitbating /in opdracht van de overheid, en wordt er
afgeweken van de verordening?
Ja

Neen

Geef nadere toelichting over welke manier men afwijkt:

9. Is er een advies door de gewestelijke erfgoedambtenaar van het agentschap RO-Vlaanderen van het
Vlaams Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed?
Ja
Neen

10. Welke functie(s) heeft het gebouw: (LET OP: Stel dat het gaat om een meervoudige
functie/gebouwcomplex (vb. meergezinswoning + handelsruimte), dan moet je de vragen van meerdere
functies invullen (vb. die vragen van "meergezinswoning" en “andere publieke functie”)
Een toerisme of verblijfsaccommodatie

Een internaat verbonden aan een onderwijsinstelling of
onder de bevoegdheid van het VAPH

Meergezinswoningen of groepswoningbouw
Een strafinrichting
Kamerwoningen, studentenhuizen of
studentengemeenschapshuizen

Een andere publiek toegankelijke functie

Een gezondheid- of welzijnsinstelling
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Dossierevaluatie verordening toegankelijkheid
Toeristische verblijfsaccommodatie (art. 4)

11. Over hoeveel accommodaties beschikt het gebouw of de gebouwen na de handelingen?
≤ 10 en ZONDER een publiek toegankelijke verbruiksruimte van meer dan 150m² (verordening niet van toepassing, ga naar
vraag 25 of vul de vragen van andere aanwezige functies in)
≤ 10 EN een publiek toegankelijke verbruiksruimte > 150m² (ga naar vraag 12)
> 10 (ga naar vraag 13)

12. Het gebouw heeft ≤ 10 accommodaties EN een publiek toegankelijke verbruiksruimte > 150m².
Voldoet het gebouw aan de verordening (de gelijkvloerse gemeenschappelijke publiek toegankelijke
verbruiksruimtes van meer dan 150m² evenals het bijhorende sanitair en de weg ernaartoe) ?
Ja

Neen

Looppaden buiten
Looppaden binnen
Toegang
Deuren (in de circulatie)
Niveauverschillen
(combinatie)
Trap
Helling
Lift
Sanitair (aantal
aangepaste)
Aangepast toilet
Verbruiksruimte
Omschrijf de knelpunten
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N.v.t.
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13. Het gebouw heeft > 10 accommodaties. Voldoet het gebouw aan de verordening(ALLE
gemeenschappelijke publiek toegankelijke delen met inbegrip van de toegangsdeuren tot elke
accommodatie EN 4%, met een minimum van 1, van elke accommodatievorm is aangepast) ?
Ja

Neen

Parkeerplaatsen
Looppaden buiten
Looppaden binnen
Toegang
Deuren (in de circulatie)
Toegangen tot de
individuele kamers
Balie
Niveauverschillen
(combinatie)
Trap
Helling
Lift
Sanitair (aantal
aangepaste)
Aangepast toilet
Aangepaste douche
Aangepaste badkamer
Aantal aangepaste
kamers in de
toeristische
verblijfsaccommodatie
Aangepaste badkamer
bij de toeristische
verblijfsaccommodatie
Kleedruimten
Vaste zitplaatsen
Overige publiek
toegankelijke ruimten
Omschrijf de knelpunten
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N.v.t.
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Dossierevaluatie verordening toegankelijkheid
Meergezinswoning (art. 5, 1e alinea)

14. Over hoeveel wooneenheden en niveaus met toegangsdeuren tot wooneenheden beschikt het
gebouw of de gebouwen na de handelingen?
≤ 5 wooneenheden en/of ≤ 2 niveaus met toegangsdeuren tot wooneenheden (verordening niet van toepassing, ga naar
vraag 25 of vul de vragen van andere aanwezige functies in)
> 5 wooneenheden en >2 niveaus met toegangsdeuren tot wooneenheden

15. Het gebouw heeft > 5 wooneenheden en > 2 niveaus met toegangsdeuren tot wooneenheden.
Voldoet het gebouw aan de verordening (ALLE gemeenschappelijke publiek toegankelijke delen met
inbegrip van de publieke zijde van de toegangsdeuren tot elke wooneenheid)?
Ja

Neen

Parkeerplaatsen
Looppaden buiten
Looppaden binnen
Toegang
Deuren (in de circulatie)
Toegangen tot de
individuele
wooneenheden
Niveauverschillen
(combinatie)
Trap
Helling
Lift
Overige
gemeenschappelijke
ruimten
Omschrijf de knelpunten
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N.v.t.
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Dossierevaluatie verordening toegankelijkheid
Kamerwoningen, studenten(gemeenschaps)huizen (art. 5, 2e alinea)

16. Over hoeveel kamers en niveaus met toegangsdeuren tot kamers beschikt het gebouw of de
gebouwen na de handelingen?
≤ 19 kamers en/of ≤ 2 niveaus met toegangsdeuren tot kamers (verordening niet van toepassing, ga naar vraag 25 of vul de
vragen van andere aanwezige functies in)
> 19 kamers en > 2 niveaus met toegangsdeuren tot kamers

17. Het gebouw heeft > 19 kamers en > 2 niveaus met toegangsdeuren tot kamers. Voldoet het gebouw
aan de verordening (ALLE gemeenschappelijke publiek toegankelijke delen met inbegrip van de
publieke zijde van de toegangsdeuren tot elke kamer)?
Ja

Neen

Parkeerplaatsen
Looppaden buiten
Looppaden binnen
Toegang
Deuren (in de circulatie)
Toegangen tot de individuele
kamers
Niveauverschillen
(combinatie)
Trap
Helling
Lift
Sanitair (aantal aangepaste)
Aangepaste toilet
Aangepaste douche
Aangepaste badkamer
Overige gemeenschappelijke
ruimten
Omschrijf de knelpunten
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N.v.t.
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Dossierevaluatie verordening toegankelijkheid
Gezondheids of welzijnsinstelling, internaten, strafinrichtingen (art. 5, 3e alinea)

18. Over hoeveel kamers en niveaus met toegangsdeuren tot kamers beschikt het gebouw of de
gebouwen na de handelingen?
≤ 19 kamers en/of ≤ 2 niveaus met toegangsdeuren tot kamers (verordening niet van toepassing, ga naar vraag 25 of vul de
vragen van andere aanwezige functies in)
> 19 kamers en > 2 niveaus met toegangsdeuren tot kamers

19. Het gebouw heeft > 19 kamers en > 2 niveaus met toegangsdeuren tot kamers. Voldoet het gebouw
aan de verordening (ALLE gemeenschappelijke publiek toegankelijke delen met inbegrip van de
publieke zijde van de toegangsdeuren tot elke kamer) ?
Ja

Neen

Parkeerplaatsen
Looppaden buiten
Looppaden binnen
Toegang
Deuren (in de circulatie)
Toegangen tot de individuele
kamers
Balie
Niveauverschillen
(combinatie)
Trap
Helling
Lift
Sanitair (aantal aangepaste)
Aangepast toilet
Aangepaste douche
Aangepaste badkamer
Overige gemeenschappelijke
ruimten
Omschrijf de knelpunten
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N.v.t.
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Dossierevaluatie verordening toegankelijkheid
Andere publiek toegankelijke functie (art. 3)

20. Wat is de functie van het gebouw:
Handelszaak (bakker, slager, apotheek, winkel(complex)
…)

Kantoorgebouw, dienstverlening ...
Culturele infrastructuur

Eet- of drinkgelegenheid (Café, restaurant ...)
Jeugdlokaal
Welzijn of gezondheid zonder kamers
Sport
Onderwijs (School, ...)
Andere, nl.

21. Hoe groot is de voor publiek toegankelijke oppervlakte van de constructie of delen ervan na de
handelingen?
< 150m² (ga naar vraag 22)
150m² ≤ x ≤ 400 m² (ga naar vraag 23)
> 400 m² (ga naar vraag 24)

22. Het gebouw heeft een publiek toegankelijke oppervlakte van <150m². Voldoet het gebouw aan de
verordening (toegang en het toegangspad) ?
Ja

Neen

Looppaden buiten
Toegang
Niveauverschillen
(combinatie)
Trap
Helling
Lift
Omschrijf de knelpunten
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N.v.t.
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23. Het gebouw heeft een publiek toegankelijke oppervlakte van 150m² ≤ x ≤ 400 m². Voldoet het
gebouw aan de verordening (de gelijkvloerse publiek toegankelijke delen van de constructie EN de nietgelijkvloerse publiek toegankelijke delen, tenzij een vertrek op een andere locatie eenzelfde functie
vervult en voldoet) ?
Ja

Neen

Parkeerplaatsen
Looppaden buiten
Looppaden binnen
Toegang
Deuren (in de circulatie)
Balie
Niveauverschillen
(combinatie)
Trap
Helling
Lift
Sanitair (aantal
aangepaste)
Aangepast toilet
Aangepaste douche
Aangepaste badkamer
Kleedruimten
Pashokjes
Vaste zitplaatsen
Overige publiek
toegankelijke ruimten
Omschrijf de knelpunten
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N.v.t.
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24. Het gebouw heeft een publiek toegankelijke oppervlakte van >400 m².Voldoet het gebouw aan de
verordening (Alle publiek toegankelijke delen moeten voldoen.) ?
Ja

Neen

Parkeerplaatsen
Looppaden buiten
Looppaden binnen
Toegang
Deuren (in de circulatie)
Balie
Niveauverschillen
(combinatie)
Trap
Helling
Lift
Sanitair (aantal
aangepaste)
Aangepast toilet
Aangepaste douche
Aangepaste badkamer
Kleedruimten
Pashokjes
Vaste zitplaatsen
Overige publiek
toegankelijke ruimten
Omschrijf de knelpunten

10

N.v.t.
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Dossierevaluatie verordening toegankelijkheid
Bekijk de dossiersamenstelling

Vraag 25: Een beschrijving inzake integrale toegankelijkheid is, in navolging van de
aanstiplijst met betrekking tot de dossiersamenstelling (Besluit van 28 mei 2004 waarin art.
16, 2°, c).
Naast de wettelijke bepaalde normeringen die dienen toegepast te worden, vraagt art. 16, 2,
C van het besluit van 28 mei 2004, met betrekking tot de dossiersamenstelling, bijzondere
aandacht aan die voorzieningen die verder gaan dan de wettelijk vastgelegde normen om
integrale toegankelijkheid van voor publiek toegankelijke gebouwen te bereiken voor de
personen met verminderde beweeglijkheid.

25. Werd de toegankelijkheidsmotivering toegevoegd?
Ja, via een nota toegankelijkheid

Neen

Ja, via de checklist
Geef nadere toelichting indien nodig

26. Wat is de inhoud van de toegankelijkheidsmotivering
De nota/checklist gaat verder dan de verordening.

Er wordt enkel vermeld dat het project voldoet aan de
verordening.

De nota/checklist is inhoudelijk niet correct.
Omschrijf:
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27. Zijn er afwijkingen gevraagd door de aanvrager op het toepassingsgebied?
Art. 3 - m²

Art. 5 - wonen

Art. 4 - toerisme

Neen

Geef nadere toelichting bij de afwijking

28. Zijn er afwijkingen gevraagd door de aanvrager op de normen?
Parkeerplaatsen (aantal aangepaste en grootte)

Niveauverschillen: lift

Looppaden buiten

Sanitair: toilet (aantal aangepast en grootte)

Looppaden binnen

Sanitair: douche (aantal aangepast en grootte)

Toegang

Sanitair: badkamer (aantal aangepast en grootte)

Deuren (in de circulatie)

Sanitair: aangepaste badkamer toeristische
verblijfsaccommodatie (aantal aangepast en grootte)

Toegangen van de individuele kamers/wooneenheden
Kleedruimtes (aantal aangepast en grootte)
Balie
Pashokjes (aantal aangepast en grootte)
Niveauverschillen: combinatie
Vaste zitplaatsen (aantal vrije zitplaatsen en grootte)
Niveauverschillen: trap
Neen
Niveauverschillen: helling
Geef nadere toelichting bij de afwijking
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29. Zijn de gevraagde afwijkingen gemotiveerd en hoe?
Ja, plaatselijke omstandigheden die een andere bouwwijze
vereisen.

Ja, bijzondere nieuwe technieken die een evenwaardige
toegankelijkheid verzekeren.

Ja, specifieke eisen van technische aard die een andere
bouwwijze vereisen.

Neen, geen motivatie én toch afgeweken.

Andere (geef nadere toelichting)

30. Is de motivatie gevolgd door de stedenbouwkundige ambtenaar en hoe?
Ja (zomaar)

Ja (na advies)

Nee. Waarom niet?

31. Is de motivatie gegrond?
Ja
Neen, waarom niet?

32. Werd er een toegankelijkheidsadvies toegevoegd?
Ja, een voorafgaandelijk advies gevraagd door de bouwheer/ontwerper.
Ja, een advies werd gevraagd door de omgevingsambtenaar na het indienen van de vergunningsaanvraag.
Neen
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Dossierevaluatie verordening toegankelijkheid
Advies

33. Vul het dossiernummer van het advies in:

34. In welke vestiging is het advies gevraagd?
Brugge

Hasselt

Sint-Niklaas

Antwerpen (voor 1/5/2015)

Anders

35. Wat was de reden van de aanvraag van het toegankelijkheidsadvies?
Adviesverplichting: afwijking bij handelingen aan
constructies, opgericht voor het gebruik/de uitbating/in
opdracht van de overheid.

Adviesverplichting: door een bepaling vanuit de provincie,
stad, gemeente, …
Vrijwillige adviesvraag

Adviesverplichting: een publiek toegankelijke oppervlakte
van >7500 m²
Adviesverplichting: subsidiedossiers (erkenning, toerisme
Vlaanderen, …)
Anders:

36. Werd het toegankelijkheidsadvies van Inter gevolgd door de stedenbouwkundig ambtenaar?
Ja
Neen, op welke punten niet?
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Dossierevaluatie verordening toegankelijkheid
Beoordeling dossier

37. De eindbeoordeling van toegankelijkheid door de vergunningsverlener is:
Gunstig
Gunstig onder voorwaarden, omschrijf welke:

38. Worden er bijkomende toegankelijkheidseisen (die verder gaan dan de verordening) gevraagd door
de stedenbouwkundige ambtenaar?
Neen
Ja, welke?

39. Welke motivatie geeft de stedenbouwkundige ambtenaar om de bijkomende toegankelijkheidseisen
te vragen op dit dossier?
Art. 4.3.4 Vlaamse codex RO (titel 4. vergunningenbeleid h3. beoordelingsgronden)
Andere (geef nadere toelichting)
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Dossierevaluatie verordening toegankelijkheid
Visie van Inter op het dossier

Vraag 40: Deze vraag gaat verder dan de regelgeving toegankelijkheid. Stel een gebouw
voldoet perfect aan de verordening MAAR in de praktijk blijkt dit voor deze functie niet
voldoende is: vb: sportgebouw met deuren van 90cm -> wij adviseren ifv sportrolstoelen
100cm vrije doorgangsbreedte, een woonzorgcentrum waar de kamers niet ok zijn naar
toegankelijkheid …
Vraag 41: Casestudies van 10 à 20 gebouwen: Had je je meerwaarde als adviseur kunnen
tonen in dit dossier? Hier bekijken we of een andere oplossing/ontwerp geleid zou hebben
tot een betere toegankelijkheid. Via ontwerpend onderzoek moeten we nadien aantonen wat
de meerwaarde geweest zou zijn van een andere oplossing. We bekijken hierbij ook samen
met de bouwheer en architect wat beïnvloedende factoren geweest zijn om het gebouw zo
uit te voeren en welke effect een alternatieve oplossing/ontwerp zou hebben op de
kostprijs. Plaatsbezoeken van 10 à 20 gebouwen: we gaan ter plaatse kijken hoe het
gebouw in de praktijk is uitgevoerd. Tijdens de dossierevaluatie, is het de bedoeling dat de
adviseur al probeert in te schatten welke dossiers interessant zijn om deze casestudies op
uit te voeren of in de praktijk te gaan bekijken.

40. De eindbeoordeling van toegankelijkheid door de vergunningsverlener is:
Correct

Niet correct: geen terechte afwijking

Niet correct: geen correct toepassingsgebied

Niet correct: er wordt gunstig onder voorwaarden
beoordeeld maar het gaat om structurele knelpunten.

Niet correct: geen correcte normen
Omschrijf indien niet correct:
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41. Is er een effectieve toegankelijkheid gerealiseerd met de toepassing van de regelgeving voor deze
functie?
Ja
Neen, waarom?

42. Is dit dossier interessant voor de casestudies of plaatsbezoeken ikv het vervolgtraject van de
evaluatie van de verordening?
Ja (Neem, indien je toelating hebt, een foto van het dossier,
zorg dat de administratieve gegevens correct zijn en
omschrijf hieronder waarom dit een interessant dossier is)
Indien ja, geef nadere toelichting

43. Andere opmerkingen bij dit dossier?
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Neen

