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Inleiding

I.k.v. de evaluatie van de Vlaamse Toegankelijkheidsverordening gingen tussen 6 november en 29
november 2018 negen focusgesprekken door:
1. Cultuur, jeugd, sport - 06/11/2018: 9 aanwezigen
2. Gebruikers - 09/11/2018: 21 aanwezigen
3. Wonen - 13/11/2018 voormiddag: 4 aanwezigen
4. Welzijn en gezondheid - 13/11/2018 namiddag: 5 aanwezigen
5. Ontwerpers - 14/11/2018: 5 aanwezigen
6. Reca, dienstverlening, vrije beroepen - 20/11 /2018: 3 aanwezigen
7. Omgevingsambtenaren – handhavingsambtenaren - 21/11/2018: 8 aanwezigen
8. Toeristische verblijfsaccommodaties - 27/11/2018: 4 aanwezigen
9. Onderwijs - 29/11/2018: 15 aanwezigen
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Algemene besluiten
Cultuur – jeugd – sport

Maatschappelijke uitdaging:
-

Onwetendheid en onbekendheid van oplossingen wordt aangehaald als een van de
belangrijkste struikelblokken

Slaagt de verordening er in om de gewenste toegankelijkheid te realiseren:
- Basisregelgeving is goed, dit kan aangevuld worden met een waarderingskader.
Is de regelgeving als instrument voldoende?
- Renovaties en complexe projecten zijn heel vaak aanwezig, de implementatie wordt daardoor
vaak bemoeilijkt (uitdaging).
- Begeleiding voor een goede integratie in het ontwerp, met garantie van de keten van
toegankelijkheid is een van de belangrijkste punten.
- Draagvlak en sensibilisering, op maat en in de taal van de sector blijken belangrijk voor het
realiseren van de juiste impact.

Gebruikers
Maatschappelijke uitdaging:
-

Ook voor niet-fysieke toegankelijkheid moet een kader worden vastgelegd

Slaagt de verordening er in om de gewenste toegankelijkheid te realiseren:
- Vanuit de gebruikers komen er een aantal suggesties naar kleinere aanpassingen.
- De wetgeving moet rekening houden met de functie(wijzigingen) van gebouwen.
- De verschillende wetgevingen moeten beter op elkaar afgestemd worden.
- Er moeten misschien prioriteiten gesteld worden: nu zijn de normen uitgebreid waardoor er
soms het gevoel is dat er daarom gekozen is voor een beperking van het toepassingsgebied.
o Bepaalde functies moeten altijd toegankelijk zijn vb. medische dienstverlening.
o Reca moet altijd een aangepast toilet hebben.
o Er is nood aan wetgeving die verder gaat dan de publieke delen van een gebouw
Is de regelgeving als instrument voldoende?
-

Er is nood aan normen/bepalingen voor andere doelgroepen
vb. verplichtende nota waarin ook de afwerking of andere aspecten worden meegenomen
Verplicht advies
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Wonen
Maatschappelijke uitdaging:
-

Er wordt veel belang gehecht aan de toegankelijkheid. Echter een verstrenging van de
regelgeving is niet wenselijk.
De regelgeving heeft op het niveau van de grote woongebouwen weldegelijk een (positieve)
impact op het verruimen van de mogelijkheden voor personen met een handicap op de
particuliere woonmarkt!

Slaagt de verordening er in om de gewenste toegankelijkheid te realiseren:
-

Moeilijkheid zit voornamelijk in de toepassing op het terrein:
o Er is een genuanceerdere toepassing in sociaal vs privaat wonen (andere insteek,
bouwheer, beleid) – noodzaak vs nut in relatie tot verantwoordelijkheid van
bouwheer/ verhuurder
o De inspanningen voor gemeenschappelijke delen vs toegankelijkheid van de private
woning (die niet is opgenomen). Keten van toegankelijkheid is essentieel en loopt door
tot in de eigen woning (voor de gebruiker).
o Renovatie blijft een uitdaging om de doelstelling te realiseren in het geheel, vooral
kleinere woonprojecten.

Is de regelgeving als instrument voldoende?
-

Sensibilisering (verschillende actoren, zowel publiek als privaat), duiding van de toepassing in
de praktijk (handboek is goed maar te omslachtig in gebruik), bekend maken van
ondersteuningsmogelijkheden en opleiding zijn de belangrijkste punten die naar voor komen
voor een betere ondersteuning.

Welzijn en gezondheid
Maatschappelijke uitdaging:
-

Het basis uitgangspunt van de regelgeving zou moeten zijn: Elk publiek gebouw zou
toegankelijk moeten zijn voor iedereen, ongeacht beperking.
De verwachtingen van de gebruikers liggen zeer hoog. In de praktijk blijft het niet zo evident
om deze verwachtingen in te lossen. Vanuit de groep wordt gemeld dat dit vaak bij de
ontwerper ligt en niet bij de bouwheer. Deze laatste is er zich wel van bewust.

Slaagt de verordening er in om de gewenste toegankelijkheid te realiseren:
-

-

Toepassingsgebied
o De verordening moet niet strenger zijn of extra normen opleggen voor specifieke
sectoren.
Verduidelijking van een aantal zaken is nodig.

Is de regelgeving als instrument voldoende?
-

-

-

Impact van de regelgeving is vooral voor kleinere projecten aanwezig. Daarin volgt de
financiering niet (terugverdienen is ook niet echt aan de orde voor veel voorzieningen). Een
voorstel om te vertrekken vanuit een beloningsbeleid wordt gedragen door iedereen.
Opleiding van ontwerpers en meer technische profielen (bouwteam), vanuit een praktische
insteek, vanuit knelpunten in een bepaald segment en met feeling met het thema (welzijn)
vormt een belangrijke schakel.
Verplicht advies
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Ontwerpers – vastgoed
Maatschappelijke uitdaging:
-

Het is bij bouwheren en architecten nog niet doorgedrongen wat de impact is van een
(on)toegankelijk ontwerp op gebruikers met een beperking.
Toegankelijkheid is teveel op rolstoelgebruikers gericht. Dit laatste is een gevolg van de
verordening die enkel ruwbouwmaten aftoetst.
Advisering/begeleiding moet toegankelijker worden conform advisering bij brandweer (zie
punten bij advies).
Bij de bouwheren primeert economisch belang op maatschappelijk belang. Sensibilisering is
nodig maar moet ook op de betrokken doelgroepen van bouwprojecten gericht zijn.
Samenwerkingen met overkoepelende organisaties en architectuuropleidingen worden naar
voor geschoven. Ook de sturende invloed van de overheid speelt een rol.

Slaagt de verordening er in om de gewenste toegankelijkheid te realiseren:
-

-

M.b.t het toepassingsgebied:
o Procedure afwijkingsmogelijkheden bij renovaties/verbouwingen moet duidelijker.
o Mogelijkheid tot meer pragmatiek is noodzakelijk.
o Sommige gevolgen van toepassingsgebieden zijn minder logisch vb. mgw met 3
niveaus en 6 WE moet voldoen, 2 niveaus met 30 WE moet niet voldoen.
M.b.t normen:
o Normen moeten niet aangepast worden
o begeleiding is nodig in functie van interpretatie en afstemming.
o Normen dekken de toegankelijkheid van andere doelgroepen ( blinden, doven,..) niet.

Is de regelgeving als instrument voldoende?
-

M.b.t. effectiviteit:
o Meer nadruk leggen op de integratie van toegankelijkheid in de ontwerpopleidingen
en de opleidingen van ambtenaren.
o De overheid moet de wetgeving voldoende laten doorwegen/afdwingen. Nu is er geen
controle. De ambtenaar heeft ook vaak te weinig kennis.
 Nood aan hulp van een ondersteunend persoon/dienst voor toegankelijkheid
bij de ontwerper om van bij het begin een beter, toegankelijker ontwerp te
krijgen.
 Het advies (aftoetsing bouwaanvraag) is momenteel niet toegankelijk genoeg
(subsidie voor de advieskost, in overleg kunnen gaan, te weinig mensen, te
weinig locaties, lange wachttijden …).
 Ruimer en ander mandaat nodig voor Inter:
o Adviseur moet vrij moeten kunnen denken – naar de geest van
de verordening kunnen adviseren in een project.
o Deelnemers hebben geen schrik van willekeur. Een
pragmatische persoonlijke interpretatie is iets anders dan
willekeur. Bij de brandweer heb je ook altijd anders advies
maar de intentie is hetzelfde: een brandveilig gebouw.
o Intern is het wel belangrijk om zo veel mogelijk overleg te
hebben om zoveel mogelijk op 1 lijn te zitten. Dit is iets dat
Inter of een overkoepelende werking beter kan organiseren
dan al de verschillende gemeentes en steden onderling.
 Verplicht advies of verankering van de taak van Inter bij lokale besturen.
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-

Regels voor de vergunningsaanvraag duidelijker maken (cf. aparte
brandweerplannen).
 Controle achteraf/eindcontrole
M.b.t. instrumenten:
o Sensibilisering is zeer belangrijk. Samenwerking met NAV is zeer positief bij Inter. Ook
samenwerking met confederatie bouw, orde van architecten, Vlaamse
vastgoedfederatie, OVIO … worden voorgesteld.
o Handboek: slimme pdf met zoekfuncties of slimme website heeft de voorkeur op een
niet-updatebare brochure zonder tekeningen. Website herstructureren en uitzuiveren.
o Checklist: tool om toepassingsgebied en normen (die van toepassing zijn op een
specifiek project) te bepalen is handig maar deze moet direct toegang geven tot
toepasbare informatie. Voorstel tot implementatie op website.

Reca – handel – dienstverlening
Maatschappelijke uitdaging:
-

Er is een groeiende bewustwording voor meer toegankelijkheid. In de praktijk botst men
steeds op de angst voor stigmatisme (van andere klanten), de financiële haalbaarheid en het
ontbreken van de juiste kennis.

Slaagt de verordening er in om de gewenste toegankelijkheid te realiseren:
-

Ja, een verstrenging is niet nodig.

Is de regelgeving als instrument voldoende?
-

Er is behoefte aan advies bij begeleiding en uitvoering (lijst met concrete voorbeelden,
leveranciers en uitvoerders ) en financiële ondersteuning.

Omgevingsambtenaren – handhavingsambtenaren
Maatschappelijke uitdaging:
Belang toegankelijkheid scoort hoog! De knelpunten zitten bij een aantal factoren:
-

-

Ambtenaren ondervinden heel wat knelpunten bij de toepassing van toegankelijkheid door
ontwerpers – bouwheren.
Ambtenaren hebben te veel adviezen te verwerken van diverse instanties! Daarenboven
hebben ambtenaren niet voldoende tijd en onvoldoende kennis voor de controle van de
verordening toegankelijkheid.
Is de controle van de regelgeving toegankelijkheid wel de taak/opdracht voor de
omgevingsambtenaar? De meningen zijn verdeeld. Ondersteuning is een must!
De gemeenten en steden die hier vertegenwoordigd zijn, zijn degene waarbij er al sterk
gewerkt wordt aan toegankelijkheid. Wat met de mensen die hier niet zijn? Hoe geraken we
tot bij hen om de verordening te doen werken?

Slaagt de verordening er in om de gewenste toegankelijkheid te realiseren:
-

M.b.t het toepassingsgebied en normen:
o Er zijn binnen het toepassingsgebied een aantal zaken die ze moeilijk zien werken in de
praktijk vb. groot aantal aangepaste parkeerplaatsen volgens de verordening …
o De afweging door erfgoedambtenaar werkt niet in de praktijk.
o Afwijkingen worden zelden aangevraagd door een ontwerper.
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Is de regelgeving als instrument voldoende?
-

-

Om integrale toegankelijkheid te bekomen mist men de andere doelgroepen binnen de
regelgeving.
o Let wel, het is moeilijk is om de huidige normen (die wel op plan afleesbaar zijn) na te
kijken. Er zou best een deel komen dat controleerbaar is bij de bouwaanvraag, en een
deel controleerbaar bij ingebruikname.
M.b.t. effectiviteit:
o Nog onvoldoende, men rekent enkel op goodwill en dat is onvoldoende.
o Door het geringe tijdsbestek en de vaak beperkte kennis van ambtenaren, kan de
controle niet ter harte genomen worden.
 Toetsingsmoment (controle tijdens bouwaanvraagprocedure) door gemeente
of Inter komt bij het ene project te vroeg en bij het andere project te laat.
 Voor sommige projecten een extra aftoetsingsmoment voorzien of volledig
adviestraject (ontwerp, bouwaanvraag, aanbesteding, uitvoering). Maar
kostprijs van advies mag niet oplopen en moet laagdrempelig zijn.
 Oplossingen?
 De adviesvraag toegankelijkheid (via Ceviro-platform) verplicht
opnemen in de te vragen adviezen zodat er een automatisme ontstaat.
 Verordening opnemen in het Omgevingsloket zoals MER zodat er een
minimale basisvragenlijst moet beantwoord worden door indiener en
de OA dadelijk het toepassingsgebied ziet (en ziet dat toegankelijkheid
moet bekeken worden).
 De gemeente (via de herziening van de verordening in huidige of
volgende legislatuur?) te verplichten tot aanstelling van een
toegankelijkheidsambtenaar, zo niet tot afsluiten van een convenant
met Inter; nu is het voldoende dat een ambtenaar wegens verlof,
ziekte even uit beeld verdwijnt en er wordt geen of niet tijdig advies
verleend.
 In sommige (kleine) gemeente beperkt men zich tot de papieren die de
aanvrager bij de aanvraag steekt voor waar aan te nemen zonder een
onderzoek in te stellen; de controle en/of toepassing van de
verordening blijft dan dode letter; bij ontstentenis van aanstelling de
verplichting in verordening inbouwen tot convenant met Inter of
overeenkomst toegankelijkheidsambtenaar voor cluster van
gemeenten.
o Verplicht advies
 Op vlak van advies willen ze enerzijds dat Inter uniform werkt over heel
Vlaanderen. Maar anderzijds moet er ook pragmatiek aan de dag worden
gelegd bij elk project zodat toegankelijkheid binnen de context bekeken wordt.
Moet Inter zich dan distantiëren van de wetgeving, om aan te tonen dat we
staan voor integrale toegankelijkheid, op maat?
 Indien er gemeentelijk wel intern of extern advies gevraagd worden, dan geldt
dat blijkbaar niet voor vergunningen afgeleverd door het Vlaams Gewest op de
Provincies volgens het subsidiariteitprincipe. Zo worden er vergunningen
verleend die ‘onbruikbaar’ zijn, waardoor er soms grote aanpassingen nodig
zijn mét een nieuwe vergunningaanvraag tot gevolg: geld- en tijdsverspilling
(Idem brandweeradvies.) Maar het is dikwijls erger: het gebouw staat er, er is
niks opgelegd in de vergunning én dus niet afdwingbaar. Verplichte
adviesvraag én bindend advies noodzakelijk op alle overheidsniveaus.
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o

-

Handhaving en controle: handhaving gebeurt in de praktijk niet omdat er een te grote
expertise nodig is om alle normen in de praktijk te bekijken.
 Oplossingen?
 Zonder controle is het toepassen van de wetgeving toegankelijkheid
een vrijgeleide. Controle is noodzakelijk maar de overheid moet ook
willen investeren in een goede begeleiding bij het implementeren van
de verordening bij bouwprojecten. De overheid moet investeren in
voldoende bekwaam en opgeleid personeel en het advies/begeleiding
moet toegankelijker worden
 Toegankelijkheid moet juridisch afdwingbaar worden.
o Het toegankelijkheidadvies even afdwingend maken om in
exploitatie te gaan als een brand(weer)advies dat dwingend
wordt opgevolgd (ook in functie van de verzekering en
aansprakelijkheid) en EPB-regelgeving.
 de samenwerking met de preventiedienst binnen de gemeente te
bewerkstelligen.

Flankerende instrumenten:
o Verschillend aanbod in dienstverlening Inter:
 Voor heel lokale besturen is de controle op de vergunningsaanvraag van Inter
een hulp.
 Wie die taak voor de controle GSV wel ter harte nemen, wenst een andere
dienstverlening van Inter -> meer oplossingsgericht, begeleidend … Een
ambtenaar kan enkel de normen aftoetsen, maar heeft voor interpretatie,
oplossingen op maat van een project nood aan een expert toegankelijkheid.
o Overleg tussen ambtenaren over toegankelijkheid organiseren. Hoe werken met de
verordening!
o Vorming

Toeristische verblijfsaccommodaties
Maatschappelijke uitdaging:
-

-

Rolstoelgebruikers verwachten niet alleen een aangepaste kamer maar een gelijkwaardig
aanbod, dezelfde keuze als andere gasten, dezelfde onafhankelijkheid zoals iedereen.
Een kwaliteitsvolle toegankelijke toeristisch aanbod (waar personen met een handicap
onafhankelijk en op volwaardig wijze kunnen verblijven), kan niet door goede infrastructuur
alleen.
Om diversiteit te bekomen dient die enge perceptie doorbroken te worden. We moeten ook
de uitbaters meehebben, overtuigen, sensibiliseren want hoe we onthaald worden is even
belangrijk (= welkom). Er is jammer genoeg nog te vaak de perceptie dat toegankelijkheid
nodig is voor die éne rolstoelgebruiker, en de evidentie dat die persoon ook hulp moet vragen.

Slaagt de verordening er in om de gewenste toegankelijkheid te realiseren:
-

-

Het toepassingsgebied is goed, de grens ligt mooi tussen kleinschalige en grote hotels, maar
verduidelijken wat bedoeld wordt met type kamer.
De normen op de niet toegankelijke kamers (deuren) moeten er uit. Daartegenover mogen de
normen op de aangepaste kamer strenger; niet enkel toegang en sanitair maar ook beter
omschrijven wat er in de kamer moet.
Op het sanitair worden nog veel te vaak fouten gemaakt: de inrichting moet verplicht
opgenomen worden (geen keuze).
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Is de regelgeving als instrument voldoende?
-

Sensibiliseren en vorming blijven noodzakelijk.
Handboek met meer voorbeelden, tekeningen en uitleg op moeilijke onderdelen, denk aan
sanitair.
Belonen (subsidies en erkenning) zoals het labelverhaal Toerisme Vlaanderen.

Onderwijs
Maatschappelijke uitdaging:
-

-

Toegankelijkheid is heel belangrijk maar is maar een beperkt aspect in een gebouw  scholen
“verdrinken” in de hoeveelheid aan “eisen/verplichtingen” en kampen met ontoereikende
middelen. Regelgeving alleen is ontoereikend om naar inclusieve scholen te evolueren.
Heel groot bestaand schoolpatrimonium is de uitdaging: een groeipad voor bestaande
schoolinfrastructuur is aangewezen om ook bestaande schoolinfrastructuur op termijn
toegankelijk te maken. Streefcijfers zijn belangrijk.

Slaagt de verordening er in om de gewenste toegankelijkheid te realiseren:
-

-

Inzetten op ondersteuning & sensibilisatie van zowel ontwerpers, ambtenaren als scholen.
Problemen omtrent huidige regelgeving:
o wetgeving is geen garantie voor goed toegankelijk gebouw (enkel rolstoel, geen keten
van toegankelijkheid)
o tegenstrijdig met andere wetgeving(en) (brand)
o wetgeving is rigide instrument en laat onvoldoende “speelruimte” en heeft soms zelfs
een omgekeerd effect.
→ inzetten op inspiratie en afslanken; teveel regelgeving zorgt er voor dat
mensen afhaken.
→ Meer doelstellingen, het waarom, het sensibilisering, conceptueel,
vernieuwend, esthetisch …
Financiële randvoorwaarden laten geen speelruimte toe om effectief in te zetten op
toegankelijkheid (ontoereikend subsidiëring, kostprijs advies, …).

Is de regelgeving als instrument voldoende?
-

Handhaving is belangrijk
Flankerende instrumenten bij de juiste mensen inzetten – hoe kunnen we mensen helpen om
te vinden wat ze nodig hebben? Zie ook vraag 2: ondersteuning en sensibilisatie.
Verplicht adviestraject hanteren.
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Wat zijn de uitdagingen van toegankelijkheid?
Cultuur – jeugd – sport

Algemeen geven de deelnemers aan dat het bewustzijn van het thema wel groeit in de betrokken
sectoren. Bij nieuwbouw zou er geen excuus mogen zijn om ontoegankelijk te bouwen. De keten van
toegankelijkheid komt sterk naar voor als garantie voor een good practice.
Sport:
- Knelpunten zijn vaak onbekend en worden niet snel ‘zelf’ opgemerkt. Eens er iets is geweest,
aandacht is gevraagd, dan is de inzet vaak wel groot.
- Onwetendheid van wat kan en mogelijk is en er niet aan denken ligt vaak aan de basis van
minder toegankelijke infrastructuur.
- Regels zijn ok, maar ‘blik’ moet ruimer zijn (zwembaden)
Cultuur:
- Bereikbaarheid is een groot knelpunt, vb bij avondvoorstellingen zit daar al een belangrijke
kink in de kabel nog voor je aan een voorstelling kan deelnemen.
- vaak complexere projecten. Architecturale keuzes komen vaak sterk naar voor. Daarin zal er in
mindere mate worden gekozen voor ‘comfort’. De match is daarom vaak ook zeer moeilijk
(zelfs vanuit bouwheer/ ambitie).
Jeugdwerk:
- Heel vaak bestaande infrastructuur, moeilijkere match met de doelstellingen/ normen/
middelen.
- Stedelijke context.

Gebruikers
De uitdaging voor ontwerpers:
Inge is hier als architect en als autismedeskundige. Niet alles kan je op plan aflezen. Als architect moet
ik ook rekening houden met andere erkenningsnormen, brandwetgeving, … Voor architecten wordt
toegankelijkheid als het lastigste ervaren om rekening te houden bij het ontwerpen. Dit blijkt uit een
bevraging van het NAV. Het moet meer overschrijdend zijn: waarom niet meer focussen ook op een
bindende nota of dergelijke, waar ook afwerking in meegenomen wordt. Daar kan je bijvoorbeeld ook
zaken als akoestiek in opnemen (want hiervan bestaat ook een norm): daar kan je perfect cijfers op
plakken. Ik denk dat het zoveel als mogelijk gebundeld en samen moet blijven, want anders is het voor
architecten helemaal niet meer overzichtelijk. In wetgeving moet dus ook verwezen worden naar
andere normen. Niet voor alles zijn er normen.
Bemerking: Zelfs normen zijn niet altijd toereikend voor mensen met een handicap. Bijvoorbeeld de
behoeften van slechtziende personen op gebied van verlichting verschillen van deze van mensen met
een normaal zicht.
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Wonen
Voor wat betreft de sociale huur-woningbouw geven deelnemers aan dat het weinig haalbaar is om
alle (meergezins)woningen toegankelijk te maken. Inzetten op woonvormen voor specifieke
doelgroepen, dit zou ‘haalbaarder’ zijn in uitvoering. Deze visie wordt bijgetreden door de VMSW.
Vanuit de focus op sociale huurwoningen zijn de doelstellingen anders dan deze in de
toegankelijkheidsregelgeving (algemeen perspectief):
- bij de invoering van de regelgeving is er aanvankelijk sterk geworsteld met verduidelijking.
- Er wordt veel belang gehecht aan de toegankelijkheid. Echter een verstrenging van de
regelgeving is niet wenselijk.
- M.b.t. de toegankelijkheid van de (part.) woning zijn de meningen verdeeld. Algemeen is de
vraag er wel. Keten van toegankelijkheid is essentieel en loopt door tot in de eigen woning. De
inspanningen voor gemeenschappelijke delen vs toegankelijkheid van de private woning (die
niet is opgenomen).
o VMSW geeft aan dat een bepaald percentage van de sociale woningen moet
aangepast worden. Indien er op het moment van bewoning geen geschikte kandidaat
voorhanden is wordt de woning verhuurd aan de bewoner zonder noden … Het
voorzien van alternatieven in de buurt waardoor verhuisbewegingen mogelijk zijn is
meer wenselijk.
- Door de verschillen in de sociale en private woonmarkt komt de vraag naar voor of een
onderscheid koop/huur wenselijk is?
o Kan vandaag niet vanuit verordening.
o wel mogelijk voor VMSW in de eigen werking.
Elementen m.b.t. de toegankelijkheid van de woonmarkt:
- Projectontwikkelaars ‘vragen betoelaging’ voor het bouwen van aangepaste woningen of
verkopen de woningen ‘duur’ (onterecht).
- In Vlaanderen wordt er niet gewerkt met retro-fitting – hierover zijn de meningen verdeelt
(maar met aandacht voor financiële ondersteuning).

Welzijn en gezondheid
Het is een evidentie dat gebouwen in welzijn ‘toegankelijk’ zijn voor iedereen. Elk publiek gebouw zou
toegankelijk moeten zijn voor iedereen, ongeacht beperking. Het ambitieniveau mbt toegankelijkheid
zou bij voorkeur voor alle sectoren identiek moeten zijn. Dit zou een beter uitgangspunt zijn.
Deelnemers van de focusgroep zijn het eens dat, nog zwaardere normen opleggen voor specifieke
sectoren is niet haalbaar gezien de financiering vanuit de overheid niet volgt.
Een belangrijk element in de sector, is dat de subsidiëring de regelgeving niet volgt. Extra’s worden
gevraagd en steeds vaker opgelegd terwijl de subsidie momenteel reeds ontoereikend is. Dit gaat ook
buiten de toegankelijkheidsregelgeving om. 10 à 20% extra ondersteuning zou haalbaarder zijn.
De verwachtingen van de gebruikers liggen zeer hoog. In de praktijk blijft het niet zo evident om deze
verwachtingen in te lossen. Vanuit de groep wordt gemeld dat dit vaak bij de ontwerper ligt en niet bij
de bouwheer. Deze laatste is er zich wel van bewust.
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Ontwerpers – vastgoed
-

-

Deelnemers bevestigen dat het bij bouwheren en architecten nog niet is doorgedrongen wat
de impact is van een ontwerp op de gebruikers met een beperking is. Momenteel zijn er
teveel stigmatiserende oplossingen die zowel ontwerper als gebruiker niet ok vinden.
Deelnemers geven aan dat voor architecten toegankelijk draait om een gebouw
rolstoeltoegankelijk te maken. Het breder opentrekken van toegankelijk voor andere
doelgroepen stuit op onbegrip. Dit is volgens de deelnemers een gevolg van de verordening
die zich toespitst op ruwbouwmaten en zich niet uitspreekt over inrichting, materialen,
dienstverlening.

Grote vraag om bij adviezen duidelijk te zijn wat is wet en wat is een advies MAAR dan maak je een
onderscheid voor wie wat toegankelijk is.
-

-

Eigenlijk maakt de wetgeving hier een onderscheid in. En dat zorgt voor verwarring en
onbegrip bij ontwerpers indien men meer info wil geven dan de wetgeving voorschrijft. (=
reden van visie)
Opgegeven redenen van deze visies:
o Budgetten zijn te strak omwille van stijgende m²-prijs. Bouwheer oefent druk uit.
o Brandnormeringen, epb, erkenningsnormen,.. spreken elkaar tegen. Dit zorgt voor
onduidelijkheid en frustratie
o Er zijn teveel normen (zie bovenstaande) waaraan voldaan moet worden waardoor het
moeilijk wordt om alles kern van het ontwerp te maken.
o Regelgeving m.b.t. toegankelijkheid verschilt tussen gewesten en landen > onduidelijk
o Adviezen zijn niet toegankelijk genoeg.

Reca – handel – dienstverlening
Er is een groeiende bewustwording voor meer toegankelijkheid. In de praktijk botst men steeds op de
financiële haalbaarheid en het ontbreken van de juiste kennis. Er is behoefte aan advies bij begeleiding
en uitvoering (lijst met concrete voorbeelden, leveranciers en uitvoerders) en financiële
ondersteuning.
-

-

-

Op de opmerking van de gebruikers dat zowel kleine als grote gebouwen toegankelijk moeten
zijn wordt door de aanwezigen bevestigd.
In de reca is er nog verbetering mogelijk maar dit is niet evident. Er zijn reeds de eisen van het
FAVV en bij bestaande panden zijn er reeds de beperkingen aan de meeste ingangen (trapjes)
Verder zijn er dikwijls de financiële beperkingen vermits het dikwijls gaat om kleine panden.
Meer doen dan de regelgeving voorschrijft gebeurt zelden of nooit. Voor de reca gaat men op
de eerste plaats willen voldoen aan de regels van het FAVV (hygiene en voedsel) en dan pas
aan de regels voor toegankelijkheid.
Bij nieuwbouw is het iets eenvoudiger dan bij renovatie . Kostenplaatje vormt dikwijls een
hindernis.
Uitbaters die extra aandacht hebben voor toegankelijkheid hebben bang gestigmatiseerd te
worden en veel klanten te verliezen te voordelen van mensen met een beperking.
Er is nog altijd een mentaliteitswijziging nodig . Er is op dit vlak wel een positieve evolutie
merkbaar . Oorzaak is niet enkel de regelgeving maar ook meer bewustwording.
UD is duurder. Men botst nog altijd op meerkosten en budgetten.
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Omgevingsambtenaren – handhavingsambtenaren
Belang toegankelijkheid scoort hoog! De knelpunten zitten bij een aantal factoren:
-

-

Ambtenaren ondervinden heel wat knelpunten bij de toepassing van toegankelijkheid door
ontwerpers – bouwheren
Ambtenaren vinden de kennis ontwerpers matig. Ze moeten veel bouwheren wijzen op de
verordening.
Ontwerpers:
o Ze denken er pas aan in later stadium, na de ontwerpfase => probleem voor
toegankelijkheid
o Merendeel architect niet in het hoofd bij de ontwerpfase, nadeel op het einde moeten
komen met de rode pen.
o Architect niet tegen maar de opdrachtgevers geven druk! Architect zou van bij het
eerste gesprek toegankelijkheid moeten ter sprake brengen. (Wetgeving)
o Ontwerpers confronteren met de tekst van de verordening! Art per art. opnemen in
het advies
o Bij afwijking kennen ze de afwijking, niet moeten voldoen aan de verordening
Te veel achterpoortjes, principes opnemen in de verordening,
keten van toegankelijkheid zit niet in de verordening
De rekening is een optelsom van waar wel wordt aan voldaan en niet het
belang van waar niet aan wordt voldaan binnen de verordening!
Prioritieten en interpretatie, opnemen in de wetgeving,
o Architecten hebben géén basiskennis van toegankelijkheid.
o Duidelijkheid creëren voor architecten en bouwheren i.v.m. toegankelijkheid
Ambtenaren hebben te veel adviezen te verwerken van diverse instanties! Daarenboven
hebben ambtenaren niet voldoende tijd en onvoldoende kennis voor de controle van de
verordening toegankelijkheid:
o Controle verordening toegankelijkheid is een taak van de
stedenbouwkundigambtenaar.
 te weinig tijd en kennis om de controle te doen
 géén correcte controle!
o Controle toegankelijkheid neemt veel tijd in beslag => frustrerend
Door te weinig tijd worden enkel de voor hun belangrijke zaken nagekeken of er wordt
niets nagekeken!
o Tijd en kennis, nooit details gecontroleerd, verder dan de aanwezigheid van een
aangepast toilet wordt niet gecontroleerd
o Veel tijd om het deftig te doen
o Te weinig personeel
o Wel taak
o Niet alles op de schouders van omgevingsambtenaar te brengen
o Beveren gemiddeld tijdsbestek per dossier +/- 2 A4 probleemoplossend,
o Politiek niet onder controle!?
o De kennis is gering waardoor het moeilijk is een oordeel te vellen over een dossier.
o EPB regeling steekproefsgewijs controle met zware boete! Bouwvergunning op de
gebouwen en bij de gemeente.
Goed volk dat er dagelijks aan werken. Nu na 10 jaar géén vooruitgang in mensen.
Opleiding architecten en bij ambtenaren.
Ambt in rolstoel zetten om te ervaren! De hoeveelheid dossiers die een ambt moet
behandelen is te groot om goed de verordening te controleren.
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Is de controle van de regelgeving toegankelijkheid wel de taak/opdracht voor de
omgevingsambtenaar?
-

-

De meningen zijn verdeeld. Ondersteuning is een must!
Ambt
 expert toegankelijkheid
letterlijk de tekst (breed)  interpretatie (dieper gaan)
Wel taak van de omgevingsambtenaar, wordt weerlegd ifv de brandweer en andere
Omgevingsambtenaar kent het dossier het best. Ambtenaar best geplaatst omdat ze het
dossier best kennen.
Advies Inter moet oplossingsgericht zijn.
Ambtenaar controleert?? Art per art. Afwijking moet uitspraak zijn in oplossing van de
afwijking. Sommige ambtenaren controleren de meeste niet!?
Moet de ontwerper de oplossing geven voor het toegankelijkheidsprobleem? Ontwerpers
geven géén oplossing.
Architecten moeten te veel adviezen volgen. Ambt moet alles samenbrengen.
Taak ligt in elke gemeente bij een andere dienst! Dikwijls als een extra taak!
Hierdoor is de interesse er niet.

De gemeenten en steden die hier vertegenwoordigd zijn, zijn degene waarbij er al sterk gewerkt
wordt aan toegankelijkheid. Wat met de mensen die hier niet zijn? Hoe geraken we tot bij hen om de
verordening te doen werken?
-

-

-

-

-

-

het beleid de noodzaak van toegankelijkheidsadviezen te laten inzien, niet alleen in het kader
van de toegankelijkheid zelf, maar inzonderheid in functie van de toekomst: wat wanneer het
brandt, er slachtoffers vallen en blijkt dat het gebouw niet voldoet, waarbij een oorzaak-gevolg
casus wordt opgebouwd?
het toegankelijkheidadvies even afdwingend maken om in exploitatie te gaan als een
brand(weer)advies dat dwingend wordt opgevolgd (ook in functie van de verzekering en
aansprakelijkheid) en EPB-regelgeving.
plaatsbezoek na uitvoering toont dat er soms geen gevolg worden gegeven aan de opgelegde
voorwaarden; het beleid wenst evenwel niet over te gaan tot het zenden van de
handhavingsambtenaar, laat staan het opmaken van een pv omdat het zgz. maar om
futiliteiten gaat.
systematisch ‘alle’ aanvragen doorgespeeld te krijgen, waarbij soms bewust geen advies wordt
gevraagd om ongedefinieerde redenen.
de adviesvraag toegankelijkheid (via Ceviro-platform) verplicht opnemen in de te vragen
adviezen zodat er een automatisme ontstaat.
de gemeente (via de herziening van de verordening in huidige of volgende legislatuur?) te
verplichten tot aanstelling van een toegankelijkheidsambtenaar, zoniet tot afsluiten van een
convenant met Inter; nu is het voldoende dat een ambtenaar wegens verlof, ziekte even uit
beeld verdwijnt en er wordt geen of niet tijdig advies verleend.
in sommige (kleine) gemeente beperkt men zich tot de papieren die de aanvrager bij de
aanvraag steekt voor waar aan te nemen zonder een onderzoek in te stellen; de controle en/of
toepassing van de verordening blijft dan dode letter; bij ontstentenis van aanstelling de
verplichting in verordening inbouwen tot convenant met Inter of overeenkomst
toegankelijkheidsambtenaar voor cluster van gemeenten.
de samenwerking met de preventiedienst binnen de gemeente te bewerkstelligen.
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Toeristische verblijfsaccommodaties
Vanuit Toerisme Vlaanderen merken ze een verschuiving van het belang. Vroeger was toegankelijkheid
alleen belangrijk om subsidie te kunnen krijgen, nu merken ze dat mensen oprecht meer begaan zijn.
- Enerzijds verschuiving van kamertje ergens bijgepropt naar volwaardige kamer voor iedereen.
- Anderzijdes zijn bouwheren nog niet voldoende overtuigd en de perceptie toegankelijke kamer
is nog vaak een ziekenhuiskamer, alleen maar voor de rolstoelgebruiker (zoals een aangepast
toilet).
CJT geeft uit zijn ervaring met jeugdverblijven aan dat toegankelijke kamers er wel zijn, het merendeel
verplicht door subsidie, maar dat de uitbating vaak niet volgt. Na een jaar wordt vb een aangepast
toilet het bergkot.
Deelnmers van de focusgroep geven aan: Is het niet beter heel gericht een aantal gebouwen goed aan
te pakken en volledig (zowel infrastructuur als onthaal). Nu is het vaak ‘noch mossel noch vis’. Beter
kiezen tussen 30 goede, dan 100 half en half.
-

Toerisme Vlaanderen: Let op, het is moeilijk een balans te vinden. Zij merken bijvoorbeeld bij
zorgverblijven, die zich heel gericht inzetten, er dan weerstand is bij ‘gewone’ gasten. Zij willen
niet verblijven tussen al die mensen met een handicap.  Hetzelfde komen we tegen bij
restaurants en cafés.

Onderwijs
-

-

-

-

-

Toepassingsgebied verordening is gestoeld op grootteorde (150 m², 150/400 m², > 400m²).
Ongeacht de grootteorde van de school zou de verordening steeds van toepassing moeten
zijn. Leerlingen (vooral tot lagere school) maken een keuze van school op basis van de school
die het meest aansluit bij hun behoeften en/of deze die het kortste bij de woonplaats ligt. Met
betrekking tot inclusie is het logisch dat kinderen naar de school kunnen gaan die ze verkiezen
(dus in de buurt waar ze wonen, ook de sociale factor van in de buurt naar school gaan is
belangrijk voor integratie in de maatschappij).
Op plan toegankelijk (niveau bouwvergunning) is geen garantie voor een effectieve
toegankelijkheid in de praktijk.
Met de middelen die de overheid aanbiedt is het soms onmogelijk om alles mee te nemen.
Nu heeft de overheid al te weinig subsidies om de gebouwen zelfs gewoon in stand te houden.
o Eigen aandeel, subsidie, … ontoereikend.
Er is heel veel bestaande oude schoolinfrastructuur aanwezig. Groeipad voor oud
patrimonium, werk met een richtdatum waartegen alle schoolinfrastructuur optimaal
toegankelijk moet zijn. Als aanzet om er mee rekening te houden.
Slechts 1 van de 18 dossiers is correct gunstig beoordeeld; dit cijfer is verontrustend volgens de
deelnemers van de focusgroep. Er is een gedeelde verantwoordelijkheid:
ontwerpers beschouwen toegankelijkheid vaak nog als een formaliteit. Ontwerpers zijn nog
steeds onvoldoende vertrouwd met personen met een beperking en de thematiek universal
design of ontwerpen voor iedereen. Dit wordt beaamd door de ontwerpers in de focusgroep.
ambtenaren ontbreekt het aan kennis en tijd.
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Slaagt de regelgeving er in om de gewenste toegankelijkheid te realiseren?
Cultuur – jeugd – sport

Regelgeving wordt algemeen wel als positief onthaald. De cijfers van gebruikers over de verbetering
van de toegankelijkheid binnen het thema1 > 30% kunnen ze zeker volgen. Er zijn weldegelijk stappen
gezet.
Toepassing van de normen wordt op een aantal punten besproken, doch niet onder de vorm van een
vraag tot aanpassing:
- Keten van toegankelijkheid mist in de regelgeving. Er kan nog altijd een som worden gemaakt
van de normen zonder een goed resultaat te bereiken.
- renovaties bij oudere infrastructuur is altijd een uitdaging.
- Wetgeving vanuit een algemeen karakter behouden, geen vragende partij om meer te gaan
detailleren per sector.
- Normen inzake toegankelijkheid komen vaak pas laat in het ontwerp naar voor. Zou bij de start
moeten (cultuur)
- Renovaties zijn heel vaak aanwezig. soms zijn de oplossingen wel goed, maar even vaak ook
niet. (jeugd)
- Kostprijs speelt mee, zeker in investeringsprojecten (sport, wembaden).
Normen algemeen:
-

Impact van hellingen is groot, zeker als je lage percentages gebruikt.
Toegang: tochtsas en tourniquets (vaak wel wenselijk)

Normen specifiek cultuur:
-

Evenwichtige verdeling zitplaatsen: niet altijd mogelijk een matchbaar met het geheel.
drempels in bestaande infrastructuur vaak moeilijk
Variatie in de toeschouwersruimten – gelijkwaardig aanbod soms moeilijk te matchen met
volledige ontwerp zaal

Normen specifiek sport:
-

1

Aantal parkeerplaatsen (groot, vaak leegstand) (sport)
Gangbreedtes, kruisen van 2 rolstoelen
Tillift zwembad – ook begeleiding (Boas – opleiding) – poolpod mooi maar duur
Hoogte lockers

Resultaten van de online bevraging, gebruikers.
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Gebruikers
Sommige normen moeten anders of worden uitgebreid.
Normen:
- In de verordening staat niks over noppentegels of dergelijke. Er staat wel in dat er geleiding
moet voorzien worden, maar niet hoe precies.
o De verschillende types geleiding moeten erbij komen.
o Ook meer specifiek waar precies (bv. ook bovenaan en onderaan trappen). Een verplichte
geleidelijn van toegangsdeur naar balie of eerste contactpunt waar personeel/hulp
aanwezig is (indien er geen balie is): kan op plan afleesbaar zijn en zou dus moeten worden
opgenomen. Geleiding kan perfect op plan worden getekend.
 De vermelding van “gids- of geleidelijn” is beperkt tot de toegangsweg. Dit dient
uitgebreid naar: de toepassing van podotactiele aanpassingen t.h.v.
oversteekplaatsen van wegen die de toegangsweg kruisen, een gids- of geleidelijn
van de toegangsdeur tot aan de balie/onthaal en waarschuwingsstroken bij
trappen.
-

Aanvulling bij art. 19 m.b.t. helling:
§7. “Als een helling een niveauverschil van meer dan 10 cm overbrugt, moet aan de open
zijkanten van de helling en aan de eventuele tussenbordessen over de volledige lengte van de
helling voor een afrijdbeveiliging van minstens 5 cm hoogte gezorgd worden.”
Toevoegen: de open zijkanten van de helling dienen voorzien van gesloten wanden tot op de
vloer.
§9. “Aan de zijkanten van een helling die een niveauverschil van meer dan 25 cm overbrugt,
moet aan beide zijden een leuning aangebracht worden”
Idem als voor §7.

-

Aanvulling bij art. 20. m.b.t. trappen:
1. contrastmarkeringen op de neus van de eerste en laatste trede van elke trapvleugel;
2. waarschuwingsstroken (noppenstroken) boven- en onderaan elke trap.
Deze aanpassingen zijn zeer essentieel voor de veiligheid van blinde en slechtziende personen
en kunnen op een plan worden getekend.

-

Aanvulling bij art. 23. m.b.t. draaideur:
“Bij elke draaideur, moet er gezorgd worden voor een alternatieve toegang of deur, die niet
draait. Deze verplichting geldt niet bij draaideuren die uitgerust zijn met mechanismen die het
gebruik door personen met een handicap garanderen.”
Aan de eerste zin toevoegen: de alternatieve toegang of deur dient geïnstalleerd zo dicht
mogelijk naast de draaideur en voorzien van een geleidelijn (ribbellijnen) en artificieel
oriëntatiepunt (verende tegels).
De tweede zin schrappen. Een draaideur is niet toegankelijk voor blinde en slechtziende
personen; “mechanismen die het gebruik door personen met een handicap garanderen” zijn
evenmin toegankelijk voor deze doelgroep.
Hoogte van wastafel is bepaald, maar niet die van spiegels. Beetje absurd.
Minima zijn vaak niet passend. 6% voorbehouden parking is niet ok voor ziekenhuis: er zijn er
meer nodig.

-
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Toepassingsgebied:
-

Quote uit verordening: “… met uitzondering van ruimtes die uitsluitend bedoeld zijn voor
werknemers”. Dit is een belangrijk punt voor de gebruikers: werknemers kunnen ook perfect
personen met een beperking zijn. Technische ruimtes: dit wordt begrepen dat deze niet
toegankelijk moeten zijn, maar kantoorruimtes, ed. zouden wel toegankelijk moeten zijn.
Belangrijk is dan wel dat ook de weg naar deze ruimtes toegankelijk is (deuropeningen,
gangen, etc.).

Er is nood aan wetgeving die verder gaat dan de publieke delen van een gebouw
-

-

-

-

-

-

-

Private woningen: regels stoppen aan de voordeur. Terwijl er in nieuwbouwwoningen geen
aandacht is daarvoor, dan beperkt dat de aanpasbaarheid van woningen. Dat is een gemis.
Eventueel een aantal minima toevoegen waaraan moet voldaan worden als ze bouwaanvraag
indienen.
Overheid moet meer doen over normen van private delen. En geldt dat dan voor grote
bouwpromotoren of ook voor particulieren die bouwen? Opsplitsen tussen woningen voor
huurmarkt en woningen voor eigenaar/bewoner. Zeker voor die eerste doen. Wat met
bouwpromotoren die voor verkoop bouwen? De meeste van de appartementen worden eerst
verkocht, maar komen daarna toch op de huurmarkt.
Bij nieuw patrimonium heel belangrijk dat er aandacht is voor universal design en levenslang
wonen. Dan is het belangrijk dat gebouwen aanpasbaar zijn. De mobiliteit op de woningmarkt
is niet groot: heel veel mensen hebben een eigen woning.
Afstemming moeilijk met sociale woningen vinden die aangepast zijn. Vaak zijn toegankelijke
woningen ook niet beschikbaar voor wie er nood aan heeft (omdat deze dan door anderen
bewoond worden). Gaat niet altijd over veel ruimte die extra nodig is, maar wel: bredere
deuren, bedieningsband respecteren, aanpasbare keukens voorzien, …
Normen zeker ook gebruiken voor privéwoningen. Ook verplicht advies toevoegen aan
trajecten: het ganse proces. Vaak na plannen toch slecht gebouwd. Het moet zeker voorbij de
deur gaan.
Eigen woning in meergezinswoning kan je zelf aanpassen dacht de wetgever, maar vergadering
zegt: voorzie het structureel. Niet alles moet aangepast zijn, maar aanpasbaar bouwen is
belangrijk. Mensen blijven lang wonen, maar achteraf dan problemen. Te veel huizen zijn de
facto niet aanpasbaar.
Moet zeker aan bod komen op focusgroep over private woningen. Als we ooit goed
patrimonium willen hebben, dan moet de wetgeving dat toch ondersteunen.
Te veel kamers in hotels zijn niet voldoende breed. Er moeten wel aparte aangepaste kamers
zijn, maar de gewone normen/principes zouden in elke kamer moeten worden toegepast (bv.
deur van badkamer die voldoende breed is): basistoegankelijkheid. Dat hoeft dan geen
inlevering zijn om minder kamers te voorzien – want dat telt natuurlijk ook mee. In Scandinavië
zie je dat dat veel zaken vooruit geholpen heeft: na 10 – 20 jaar hebben ze er daar voor
gezorgd dat de huurmarkt aan basistoegankelijkheid voldoet en aanpasbaar is indien nodig.
Zodat je toch een woning vindt die je kan aanpassen. Hier bijna niet mogelijk. Hoewel het wel
een grote maatschappelijke impact heeft: want nu moet je vaak erg ver weg van je thuis gaan
zoeken naar een woning die aanpasbaar is.

De verschillende wetgevingen moeten beter op elkaar afgestemd worden
-

Heel belangrijk dat beleid rond brandveiligheid goed gedaan wordt. Grote regionale
verschillen. Is niet logisch. Regels rond brandveiligheid moeten worden aangepast om goede
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-

-

-

plannen te hebben: soms ten kosten van toegankelijkheid. Te verschillende regels voor
verschillende regio’s.
Onderscheid tussen regels voor voetgangersverkeer en toegankelijkheidsverordening.
Verzekeraars vereisen soms dorpels ifv glasbreuk. Verzekeraars eisen dus obstakels. [Hier
wordt verwezen naar de CPTED richtlijnen van verzekeraars).
Veel steden laten geen aanpassingen op publiek domein toe. Bijvoorbeeld: hoge dorpel om in
woning te geraken – hoogteverschil mag niet op het voetpad worden overbrugd. [Voetgangersdecreet bepaalt dat]. Soms zie je het en soms zie je het niet: goodwill van de gemeente. 90%
van Gent is daardoor niet toegankelijk. Dat heeft ook grote gevolgen naar huisvesting toe. In
een gebouw kan je de drempels vaak niet wegwerken of soms is het echt niet betaalbaar.
Bij een project vroegen we een lift met glazen deur. Later blijkt dat dat niet kon. Brandweer
had het afgekeurd en moest andere lift zijn. We hebben glas nodig en wij zouden graag liften
hebben met glazen deuren. Dat kan je niet lezen op een plan.
Regels spreken elkaar vaak tegen. Daar moet ook een oefening rond gedaan worden.
Als het gaat over erfgoed: beslissing van erfgoed is bindend, meer prioritair dan dat van Inter.
Moet toegankelijkheid daarboven staan? Niet altijd. Het antwoord op die vraag is niet
noodzakelijk ongenuanceerd.

Er moeten prioriteiten gesteld worden, maar …
-

-

-

-

Toegankelijkheid is een ketting die moet rond zijn. Mobiliteit speelt daar een grote rol in. Het
gebouw moet ook niet alleen bruikbaar, maar ook bereikbaar zijn.
Wat de normen betreft: er zijn nu al strenge normen. Maar op den duur ligt de lat zo hoog,
waardoor toepassingsgebied beperkt wordt (als compensatie). Bijvoorbeeld niet van
toepassing op kleine handelszaken. Ook voor kleine zaken normen afdwingbaar maken: je
moet er binnen geraken.
Ook oppassen dat er met een teveel aan regels geen weerstand ontstaat om aan
toegankelijkheid te werken. Dat de zin niet verdwijnt om aan toegankelijkheid te werken
Geen gradatie nodig in normering? Moeten we bijvoorbeeld de bereikbaarheid niet
belangrijker maken dan een onderrijdbare balie? Welk nut heeft een onderrijdbare balie als
het gebouw zelf al niet toegankelijk is – als ik er niet binnen geraak? Een aantal basisprincipes
zou aan een ruimere groep van gebouwen moeten verplicht opgelegd worden (primaire
normen). Minder essentiële normen in tweede instantie afdwingen, bijvoorbeeld de
toegankelijke balie. Prioriteiten stellen is dus belangrijk.
Ik vraag mij ook af of de wetgeving niet makkelijk te omzeilen valt door handige architecten?
Bv. bepaalde werken niet doen, omdat er anders net normen van toepassing zouden zijn.
Je kan het ook zo moeilijk maken dat het niet meer haalbaar is voor kleine zaken. Dus juiste
prioriteiten stellen.
Hoe prioriteiten bepalen? Want voor dove personen is de bereikbaarheid vaak geen probleem,
zij hebben andere zaken nodig. Dan mag het wel niet zo zijn dat deze zaken niet worden
voorzien, omdat ‘de prioriteit’ bereikbaarheid is vervuld. Het mag geen of-ofverhaal zijn, maar
en-en! Geleiding/geleidelijnen/gidslijenen (o.a. noppentegels) zijn voor rolstoelers weer lastig.
Het is een verhaal van geven en nemen.
 De bemerking m.b.t. noppentegels is niet relevant i.h.k.v. de SV toegankelijkheid,
aangezien noppen in gebouwen enkel worden toegepast bij trappen of andere gevaren
(bijv. een zitkuil); drempels die rolstoelgebruikers niet kunnen nemen. Rolstoelgebruikers
worden in gebouwen dan ook niet geconfronteerd met noppenstroken.
Binnenraken in een gebouw is heel belangrijk. Moet het dan altijd meegenomen worden zelfs
als de verbouwing op dat deel van het gebouw niet van toepassing is? Ja! Bijvoorbeeld interne
verbouwingen, maar geen werken aan schil: hierdoor is de toegang niet toegankelijk. Is dan
natuurlijk niet logisch/niet zinvol dat er een aangepast toilet, lift, ed. wordt voorzien. In dat
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-

-

-

geval zouden we streng moeten zijn en ook verplichten dat de toegang wordt aangepast, ook
al gebeuren hier geen werken aan.
Afwijkingen toelaten indien structureel onmogelijk om aan bepaalde norm te voldoen? Dit vind
ik moeilijk om uitzonderingen niet toe te laten: je moet die poort toch wel openlaten. Die
poort mag niet misbruikt worden om gewoon aan niks te voldoen. Soms kunnen bepaalde
zaken niet in een historisch gebouw. “Als dat niet kan, zet daar dan geen publieke functie”,
reageert een aanwezige op de focusgroep. De prioriteiten liggen in Frankrijk, Duitsland en
Zwitserland eerst op "toegankelijkheid moet" en vervolgens op "schenden erfgoed zo beperkt
mogelijk houden - het mag wat kosten". De prioriteit in Vlaanderen is enkel "erfgoed niet
schenden".
Gaat niet altijd over onmogelijkheid. Soms toch een dure oplossing (uitschuifbare hellingsbaan)
voorzien dan. Hellingbaan was op een plek mogelijk in Gent maar mocht niet door straatbeeld.
Enige oplossing: plateaulift. Die heeft die man echter niet nodig – hij stapt nog. Visuele
aspecten wogen dan door. Milieuwetgeving speelt daar ook een rol (bv. % verharding)
Spijtig dat toegankelijkheidswet niet toestaat om in steden en gemeenten eigen aanvullende
wetgeving te maken. Om strenger te zijn of om bepaalde accenten te leggen.

De wetgeving moet rekening houden met de functie(wijzigingen) van gebouwen. Bepaalde functies
moeten altijd toegankelijk zijn vb. medische dienstverlening. Reca moet altijd een aangepast toilet
hebben.
-

Functie van het gebouw zou dus zwaarder moeten kunnen doorwegen.
o Maar dan moet er wel rekening worden gehouden met mogelijke functiewijzigingen in de
toekomst.
 Bijvoorbeeld een kleine café kan later een apotheek worden.
 Graag ook op plaatsen waar werknemers komen verplichten. Anders problemen bij
herinrichting van gebouw. Die ruimtes kunnen later publiek worden
(functiewijziging). Achteraf zorgt dit dan ook voor een meerkost of gebeurt de
aanpassing gewoonweg niet.
o Reca, en medische dienstverlening moet altijd een aangepast toilet hebben:
 Mensen met spieraandoening vinden moeilijk een kinesist die toegankelijk is.
Absurd. Dat is ook voor dokters van toepassing. Wat met bepaalde diensten
strenger controleren? Daar zou de grootte geen rol mogen spelen, want een
dokters- of kinesistenpraktijk zal vaak kleiner zijn dan 150 m²? Die zouden dan
onder welzijn moeten vallen en volledig toegankelijk moeten zijn. Nu niet het
geval. In dit voorstel wordt dus de grootte van het gebouw een stukje aan de kant
geschoven, maar is de functie in het gebouw wel essentieel.
 Kleiner dan 150 m²: daar zijn nog heel wat uitzonderingen op, zoals bijvoorbeeld
erfgoed. Dat bevestigt dat de functie van het gebouw heel belangrijk is.
Bijvoorbeeld apotheek van in ontoegankelijk erfgoed, kan dat?
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Wonen
Regelgeving wordt algemeen wel als positief onthaald. De regelgeving heeft op het niveau van de
grote woongebouwen weldegelijk een (positieve) impact op het verruimen van de mogelijkheden voor
personen met een handicap op de particuliere woonmarkt!
De cijfers van gebruikers over de verbetering van de toegankelijkheid binnen het thema wonen2 12%
vindt het een verbetering wordt als positief onthaald. voortgaand op het bouw in Vlaanderen –
namelijk 1% per jaar – maw 8% op 8 jaar is 12% niet zo slecht!
Deelnemers geven 4 redenen aan waarom de regelgeving niet wordt toegepast:
- Niet gekend!
- Slechte wil:
o Vb Houding van veel ontwerpers ‘… hoe kan de wet omzeild worden’ i.p.v. een
element van het project (voorbeeld: 3 bouwlagen waarvan laatste twee duplexen,
hierdoor valt het project buiten de regelgeving).
- Kostprijs.
- Regelgeving toegankelijkheid botst met andere regelgeving. Kennis van oplossingen daarvoor
ontbreekt nog.
Er worden 3 grote uitdagingen omschreven door de deelnemers:
- Toegankelijkheid binnen renovatie van woongebouwen.
o Voor kleine verbouwingen; eventueel meer mogelijkheden voorzien op vlak van het
aanbieden van alternatieven. Steeds keten van toegankelijkheid respecteren.
- Verzoenen van toegankelijkheid en duurzaamheid/akoestiek. Hiervoor is meer kennis en zijn
good practices nodig.
- Functioneel gebruik vs ontwerp van een gebouw.
Toepassing van de normen wordt op een aantal punten besproken, doch niet onder de vorm van een
vraag tot aanpassing:
- In stedelijke omgevingen is er een effectief probleem met de aanpassing van de toegang tot de
woongebouwen. Eventueel legt de gemeente op om enkele treden boven maaiveld te bouwen
waardoor er treden aan de inkom of in de inkomhal ontstaan.
o Hoewel oplossingen bekend zijn, wordt ‘wateroverlast’ als een effectief probleem
aangegeven ivm het drempelloos bouwen.
- Toepassen van de doelstellingen voor prive-parkeerplaatsen: 2-ledig verhaal binnen context
sociaal wonen:
o ondergronds geraken ze niet verhuurd wegens te duur (stedelijke context, sociale
huur!)
o dit dient bekeken te worden in combinatie met gemeentelijke verordeningen (die
oplegt hoeveel parkeerplaatsen er per wooneenheid voorzien moeten worden).
- De breedte van gangen worden in woonprojecten vaak zeer breed door de gevraagde
ruwbouwmaten en de zijdelingse opstelruimte naast deurkrukken:
o Er is een verduidelijking gegeven m.b.t. noodzaak voor een draaicirkel van 150 cm vs
een gangbreedte van 150cm die niet toereikend is voor het bekomen van de
doelstelling. Inderdaad het geval maar ook nodig in de praktijk.
o Dit blijk binnen sociaal wonen vaak een issue in het gebruik van passerelles die
verschillende gebouwen met elkaar verbinden.
- Deuren in ‘dikkere’ muren: De beperkte nis-diepte vormt een probleem mbt de huidige
opbouw van muren.

2

Resultaten van de online bevraging, gebruikers.
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-

Geleiding is niet gekend waardoor slechts op het einde aan bod komend waardoor extra
toevoeging en extra kost.
Enkel op plan afleesbare elementen vallen onder de regelgeving => zorgt vaak voor problemen
m.b.t. de afwerking, wat juist voor het wonen wel van belang is (zeker in woonomgeving).
Overbruggen van hoogteverschillen: problematiek van correct zicht te hebben op de site (juiste
opmeting) uit zich vooral in foute inschattingen van ruimten voor hellingen/ trappen.

Welzijn en gezondheid
De cijfers van gebruikers over de verbetering van de toegankelijkheid binnen de grotere publiek
toegankelijke gebouwen/ welzijn3 12% vindt het een verbetering wordt als positief onthaald.
Regelgeving is zeker een positief gegeven, in ziekenhuizen zijn er weinig problemen met de structurele
zaken op vlak van toegankelijkheid … bv bredere gangen zijn sowieso een vereiste en vergemakkelijken
het gebruik. Bij bv appartementen wordt de meerwaarde van bv de bredere gang ifv de zijdelingse
opstelruimte niet als dusdanig ervaren.
Er wordt daartegenover aangehaald dat er binnen de regelgeving te weinig aandacht is voor de andere
doelgroepen zoals doven/slechthorenden, blinden/slechtzienden.
De regelgeving moet er zijn. Maar veel ontwerpers implementeren ze te laat in hun ontwerp.
Structurele zaken zijn moeilijk aanpasbaar en kosten geld. Voorbeelden hiervan zijn o.a. de zijdelingse
opstelruimten aan deuren, gangbreedtes (meestal wel çava binnen welzijn), leuningen, trapbreedtes …
Toepassing van de normen wordt op een aantal punten besproken:
- De kostprijs is een veel aangehaald knelpunt van toegankelijkheid. De ZO aan inkomdeuren van
ziekenhuiskamers, in cumul met de brede deuren en de sanitaire cellen leveren heel brede asmaten op en dus grote kamers op. Men kan er echter niet buiten vermits de zijdelingse
opstelruimten een noodzaak is in gebruik.
- Flexibiliteit, vooral in de uitvoering van kamers van voorzieningen voor personen met een
handicap wordt sterk benadrukt; bv. bekabeling voorzien om eenvoudig een deurautomaat te
kunnen plaatsing indien individueel vereist.
- Soms is er onduidelijkheid over items die binnen de regelgeving onder publieke of private
delen vallen. Een duidelijkere definiëring kan hierbij helpen.

Ontwerpers – vastgoed
A) OPMERKINGEN M.B.T. TOEPASSINGSGEBIED:
-

-

3

Soms zijn de maatregelen te streng/te duur in verhouding met de grootte van het gebouw of
in verhouding met de grootte van de ingreep.
Als je in een gebouw van meer dan 400 m² een kleine ingreep doet, val je meteen onder het
grote toepassingsgebied. Dit is niet logisch.
De toepassingsgebieden zorgen ervoor dat het soms beter om iets niet te voorzien dan wel
want dan moet je bv. een groter toilet plaatsen maar daar is geen plek voor. Dus voorzie je
geen toiletten.
Gaat niet steeds om pragmatiek, sommige dingen kunnen in wet gestoken worden.

Resultaten van de online bevraging, gebruikers.
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-

Moeten alle toegangen van een gebouw voldoen?
Liften bij kleine meergezinswoningen zijn niet altijd mogelijk. Als je maar 2 bouwlagen en “30”
appartementen hebt, moet je geen lift plaatsen. Onlogisch.
Waarom moeten afvalbergingen toegankelijk zijn? Dit is toch voor de bewoners en niet voor de
bezoekers. > Onderscheid maken tussen bezoekers en bewoners > let wel, afvalbergingen
moeten nu niet voldoen.

Prioriteiten opstellen bij renovaties:
Wat is het belangrijkste?
Vb nieuwe lift steken bij appartementsgebouw omwille van nieuwe bouwlaag maar
onderliggende verdiepingen voldoen niet. Wat is het nut?
Afwijkingen bij renovaties:
- Het is niet duidelijk hoe je een afwijking aanvraagt en wie deze goedkeurt.
- De gemeente moet afwijkingen goedkeuren. Dit zorgt voor willekeur tussen gemeentes en
tussen de personen die het aanvragen (bouwpromotoren hebben meer macht dan een
gewone mens)
- Regels zijn er om toekomst niet te hypothekeren.
Maar in sommige projecten weet je dat er nooit een lift zal geplaatst worden omwille van de te
grote kosten en plaatsgebrek. Dit hangt af van project, context.
- Nuancering is moeilijk in wetgeving te steken
Pragmatiek nodig, bij brandweer wijkt m’n wel af van regels maar vragen dan andere extra
zaken die bijdragen tot de veiligheid van het gebouw
Advies toegankelijkheid volgt te streng de regels.
Opdracht Inter: aftoetsen bouwaanvraag aan BVR 05062009
Verwachting vanuit overheid is dat Inter dat voor elke project hetzelfde doen. Met
verschillende adviseur is dat te moeilijk om 1 lijn te krijgen voor de verschillende
projecten.
Conclusie deelnemers:
Ruimer en ander mandaat nodig voor Inter:
Adviseur moet vrij moeten kunnen denken.
Deelnemers hebben geen schrik van willekeur. Een pragmatische persoonlijke
interpretatie is iets anders dan willekeur. Bij de brandweer heb je ook altijd anders
advies maar de intentie is hetzelfde: een brandveilig gebouw.
Intern is het wel belangrijk om zo veel mogelijk overleg te hebben om zoveel mogelijk
op 1 lijn te zitten. Dit is iets dat Inter of een overkoepelende werking beter kan
organiseren dan al de verschillende gemeentes en steden onderling.
B) OPMERKINGEN MET BETREKKING TOT DE NORMEN:
-

-

Normen zijn niet te streng volgens de deelnemers. Als deze nodig zijn om met een rolstoel
zelfstandig het gebouw te kunnen betreden dan moet daar niets aan veranderd worden.
Normen zijn duidelijk maar kunnen anders geïnterpreteerd worden. Bijkomend advies vragen
is belangrijk om de geest van toegankelijkheid af te stemmen op de geest van het(de)
ontwerp(er).
Wetgeving is anders in Brussel en Wallonië. Dit is verwarrend en zou op elkaar afgestemd
moeten worden.
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-

Bestaande normeringen vb. Brandweer vs toegankelijkheid geven tegenstrijdige informatie.
o Verschillende normeringen op elkaar afstemmen.
Verordening is voornamelijk gericht op rolstoelgebruikers. Hoe garanderen we de
toegankelijkheid voor ander doelgroepen?

Reca – handel – dienstverlening
-

-

-

-

De wens van de gebruikers dat er bij reca zeker aangepast sanitair is vindt men correct maar
niet evident. In Brugge bv is men strenger en eist men zowel bij nieuwbouw als renovatie dat
er aangepast sanitair aanwezig is. Er bestaat wel de mogelijkheid voor een gemotiveerde
afwijking. De ambtenaar komt ter plaatse om samen te bepalen wat eventueel wel kan. Zij
hanteren een 10 punten systeem ( niet enkel voor toegankelijkheid ) waaraan moet voldaan
zijn om een vergunning te bekomen.
Men vindt de eis om bij grotere gebouwen op elk niveau aangepast sanitair te hebben
overdreven. Indien op één niveau ( bv gelijkvloers ) aangepast sanitair aanwezig is dat via lift
en / of trap goed bereikbaar is redelijker als eis. Vanaf meer dan 400 m² kan dit eventueel in
functie van aantal gebruikers herbekeken worden.
Wat de balie betreft is er volgens de aanwezigen onduidelijkheid. Is dit een richtlijn of
regelgeving. Algemeen verwacht men meer duidelijkheid tussen wat regelgeving is en wat
richtlijnen zijn.
o In de banksector bv heeft me 90% renovaties zonder bouwvergunning en slecht 10 %
renovaties met bouwvergunning. Men zal in de praktijk (voor de uniformiteit) voor die
10 % het concept van de 90 % hanteren. Men zal snel het strikt noodzakelijke
uitvoeren. Sensibilisering kan hier wel helpen. Het is moeilijk om voor elke individueel
project te gaan onderzoeken of van het concept moet afgeweken worden.
Wat kan er extra gedaan worden voor alle gebruikers (blinden, doven, mensen met autisme)?
Men doet wel aan sensibilisering en bijkomende vorming maar telkens stoot men op de grens
van de beschikbare budgetten. Vb reca drukken van menukaarten voor slechtzienden. Veel te
kostelijk (oplage, en wisselt vaak).

Omgevingsambtenaren – handhavingsambtenaren
Ja, maar nog onvoldoende. Toegankelijkheid moet juridisch afdwingbaar worden, net zoals de EPBregelgeving met een boeteclausule. (Het brandweeradvies wordt meestal gerespecteerd i.f.v.
uitbatingstoelating én op basis van verzekeringsvoorwaarden.)
-

-

Het is een Ingewikkelde verordening. De interpretatie moet duidelijk zijn!
Verordening is houvast voor ambtenaar!
Elk artikel van de verordening moet verdedigbaar zijn. Verordening opsplitsen in de
ontwerpfase en de uitvoeringsfase. Details in uitvoeringsfase, toegankelijkheid stopt niet na
bouwaanvraag. Enerzijds geeft men aan dat enkel afwerkingsmaten nodig zijn, anderzijds geeft
men aan dat vaak enkel ruwbouwmaten te controleren zijn (afwerking is vaak nog niet
gekozen).
Afwijkingen worden niet/zelden aangevraagd bij de ambtenaar.
Normen!
o De toog is niet opgenomen ondanks de grote gelijkenis met een balie!
o Parkeerplaatsen: Te veel aangepast parkeerplaatsen.
o Wonen:
Bergingen: Toegangen naar berging, moeten toegankelijkheid zijn!
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Private delen moeten ook toegankelijkheid garanderen. Niet uitlegbaar publieke delen
toegankelijk andere niet! Basistoegankelijkheid eisen voor alle woningen zeker voor dossiers
binnen het toepassingsgebieden.
o Publieke ruimte <150m² ; Tandarts en dokter en … niet enkel tot aan de deur
toegankelijkheid voorzien maar het hele project.
o Toerisme:
 Het percentage hotelkamers dat moet voldoen aan toegankelijkheid en de regels
errond is niet uitlegbaar aan architecten en bouwheren.
 Alle kamers moeten toegankelijk zijn aan beide zijde van de toegangsdeur. Dit is
niet uitlegbaar aan architecten en bouwheren.
o Erfgoed
 De mensen van erfgoed niet onderlegt andere moeten het doen voor erfgoed.
Duidelijk in de verordening dat de verordening wel van toepassing is.
 Erfgoed is niet weigerachtig.
-

Onduidelijkheden:
o Blijft de verordening van toepassing ook na de bouwvergunning?
vergunning voorwaarde, hfst 3 .11 voorwaarden opnemen
Kan het later nog beteugeld worden na gunstig advies, zit in voorwaarde.
Kan een vergund plan worden aangepakt na vergunning ? (al de gevallen die niet voldoen
aan de verordening)
o Waar stopt de voorwaarde van de verordening?
Casco, zonder indeling, balie valt onder de regelgeving ook stond die niet op de plannen,
vrijstellingsbesluit van toepassing, niet strijdig met voorwaarde van geldende
verordeningen.
Eindresultaat moet voldoen aan de verordeningen en dus vergunning plichtig.
Aan alle verordeningen moet je voldoen altijd ook al is het niet in de vergunning voorzien.
Controle bij ingebruikname van een gebouw is nodig!
De verordening toegankelijkheid heeft een decretale weigeringsgrond dat belangrijker is
dan de regelgeving van de brandweer
=> komt niet overeen met art 2. De stedenbouwkundige vergunning moet vereist zijn en
er moet voldaan worden aan het toepassingsgebied

Toeristische verblijfsaccommodaties
Ervaring:
-

Toerisme Vlaanderen krijgt vaak vragen van uitbaters over het toepassingsgebied. De
verordening is moeilijk, bouwheren hebben zeker de kennis niet.
Normen: Er staat veel in en het is ingewikkeld. Architecten hebben niet alle kennis,
ambtenaren hebben moeite om plannen correct te beoordelen. Dus er wordt veel verkeerd
gebouwd!

Is het toepassingsgebied te streng?
-

Vooral uitbaters van kleine hotels (11 kamers) vinden het te streng. Zien de meerwaarde niet,
enkel de kost én ze zien ‘de rolstoelgebruiker’ toch niet komen.
Meeste gebruikers vinden onvoldoende streng en gebruikers willen dan ook in kleine hotels
verblijven.
→ Alle kleine logies verplichten is niet wenselijk. Als het niet goed wordt uitgebaat is
niemand content.
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-

-

→ Door subsidies van Toerisme Vlaanderen zijn wel enkele kleinere verblijven
toegankelijk – goed instrument?
Hoe is men tot grens 10 kamers gekomen? In reglementering Toerisme Vlaanderen is grens
‘kleinschalig’ B&B zonevreemd 8, stedelijk 15.
→ Dus grens 10 kamers in verordening ligt er mooi tussen. Kan de vraag van gebruikers
om ook in kleinschalige B&B te verblijven ondervangen.
Verschillend type kan zeer vergaand zijn. Hoe interpreteren? Insteek verschil in prijs en verschil
in gezinssituatie, maar ook standaard, luxe, comfort,……
→ Type kamer kan de vraag van gebruikers ikv keuzemogelijkheid en diversiteit
ondervangen.

Toepassen van normen
-

Veel fouten bij sanitair, met name plaatsing van de toestellen.
Veel fouten bij beugels, maar dat staat niet in verordening (wel bij label)
Art 30 en 31 moeten samen. Enkel totaalafmeting heeft geen zin.

Verstrengen/versoepelen?
-

-

-

Sanitair: Art 30 en 31 en-en verhaal.
Normen aangepaste kamer mag strenger.
→ Wel in labelverhaal – goed instrument?
→ Maar plan afleesbaar? Zoals draairuimte naast bed? Bed staat meestal op plannen
maar architect kan kleiner bed intekenen.
→ Toerisme Vlaanderen heeft criteria bij sterrenclassificatie op oppervlakte
(beddengroottes, aantal meubilair,…)
→ Bij budgethotels zelfs beperking in oppervlakte, maar gemotiveerde afwijking kan:
oppervlakteregel kan niet in conflict komen indien het om een aangepaste kamer gaat.
Niet toegankelijke kamerdeuren: weerstand. Ergonomie moeilijk uit te leggen.
Resultaat is negatief, want in praktijk vaak inboeten op badkamer.
Hierop versoepeling versus verstrengen op aangepaste kamer.

Balie: verlaagd en onderrijdbaar:
→ Belang ‘welkomsgevoel’ wordt meestal wel erkend maar weerstand bij personeel
(bukken).
→ Boodschap is dat ontwerper ook de ergonomie van het personeel moet mee bekijken
in het ontwerp + sensibilseren BH
→ Balie staat in verordening maar niet-vergunningsplichtig werk (bijvoorbeeld bij
verbouwingen). Contradictie?

Onderwijs
Inzetten op ondersteuning & sensibilisatie:
Sensibilisering op verschillende vlakken is vaak echt nodig.
- Bijvoorbeeld mooie voorbeelden buiten de platgetreden paden zijn steeds inspirerend. Goede
uitvoeringen van scholen in de picture zetten.
- Ook aan de perceptie van Inter moet nog voldoende aandacht besteed worden : Inter werkt
vanuit een ondersteunende functie – vooraf – we zijn er voor jullie. Inter is geen controleur
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-

maar biedt begeleiding van bouwheer en ontwerper voor een beter gebruikscomfortabel
gebouw
Perceptie van toegankelijkheid is niet ok: er is nog altijd een te beknopt beeld op
toegankelijkheid vb. personen met een handicap zie je toch niet in een sportgebouw?

Ondersteuning Ontwerpers:
- Switch in het denken van ontwerpers: verschuiving van focus op esthetiek naar “dienstbare”
Architectuur.
- Regelgeving kan niet alles opvangen maar een inspiratiebundel kan helpen.
- Opleiding ontwerpers: geen éénmalige module in opleiding maar mainstream bij elke
opdracht. Besturen rekenen nu op de kennis van ontwerpers.
- Angst voor toegankelijkheid, angst om een afwijking aan te vragen -> nood aan een coach
- Ook bij renovatie moet het standaard meegenomen worden. Meer focus op inspiratiebundel,
quick wins om mee te nemen … geen zware regelgeving want dan haken de mensen af.
Ondersteuning ambtenaren:
- Een lokale toegankelijkheidsambtenaar per gemeente/stad?
Ondersteuning scholen:
-

-

-

-

-

Belang van toegankelijkheid duiden, je publiek evolueert, zorg ervoor dat men dit beseft.
Pas het “coachingsprincipe” toe:
o voor scholen die gaan verbouwen of bouwen (naar analogie met doorlichting) 
gesubsidieerd?  integratie in programma van eisen, gesprek met ontwerper …
o ook voor bestaande gebouwen: coach die scholen bezoekt en focust op quick-wins in;
dit geeft de mogelijkheid om te sensibiliseren en met een bredere invalshoek
toegankelijkheid te bekijken. Let op: Gevaar dat tussenoplossingen de definitieve
situatie wordt (containerklassen van 10 jaar en ouder). Kan er begeleiding zijn in de
exploitatie, in de dienstverlening?
Een algemene toelichting rond toegankelijkheid wanneer ze gaan bouwen/verbouwen (maar
ook rond andere thema's).Bijv. indien een aanvraag bij Agion wordt ingediend een
inspiratiesessie.
Is er een soort checklist of zelfevaluatie mogelijk voor scholen?
o Vb. aandachtspunten binnen een gebouw vb. is er een aangepast toilet, aangepaste
parkeerplaats, drempels … de checklist eerder als een bewustmakingsinstrument
inzetten.
Toegankelijkheid moet in programma van eisen zitten: net zoals akoestiek, brandveiligheid… Al
die normen moeten samen genomen worden en pragmatisch bekeken worden. Soms gaat je
meer inzetten op het één, soms op het andere … In de mindset vooraf moeten de doelen zo
hoog mogelijk staan maar als je voelt dat het draconisch wordt moet je spoor 2 kunnen
bewandelen.
We evolueren ook steeds meer als maatschappij vb. nu toegankelijk sanitair gebouwd terwijl
we denken/discussiëren over genderneutraal sanitair … Hoe kan een bouwheer hier op
inspelen? Je loopt eigenlijk steeds achter de feiten met je gebouw – hoe kunnen we
flexibel/toekomstgericht bouwen?

Regelgeving:
-

Conflict brandweer en toegankelijkheid vb. trapplateaulift afgekeurd door brandweer omdat
de doorgang versmald wordt.
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-

-

-

-

-

Keten van toegankelijkheid ontbreekt in de regelgeving (verordening moet enkel toegepast
worden daar waar je werken uitvoert) waardoor het doel mogelijk voorbijgeschoten wordt.
vb. bij verbouwing
o Maar die school (bestaande deel) heeft veel mankementen waardoor het niet mogelijk
is.
o Quickwins kunnen soms al voor een aantal jaar een oplossing zijn.
Akoestiek, verlichting, binnenkomen van de school (waar moet ik zijn?)  toegankelijkheid
voor autisme  komt iedereen ten goede want anders is het vermoeiend, hoofdpijn,
leerkracht moet roepen, te veel prikkels …
o Hiaat van sensoriele handicaps in regelgeving
Wanneer de leerling een job kan uitoefenen, moeten de praktijklokalen aangepast zijn.
Alle klaslokalen moeten toegankelijk zijn  maar wel met pragmatiek.
Omgekeerd effect van het doel van de wetgeving: bijv. scholen schaffen soms sanitair af op de
verdiepingen omdat het anders aangepaste toiletten moeten zijn.
Is een Belgische norm voor toegankelijkheid een optie? niet zo streng als wetgeving maar niet
zo vrijblijvend als een inspiratiebundel.
Meer doelstellingen, het waarom, het sensibilisering, conceptueel, vernieuwend, esthetisch …
 werken aan de output /finaliteit (minder focus op de laatste centimeters; Toegankelijkheid
is niet in sèc maatvoering te vatten ). Niet enkel de som van de normen zorgt voor een
gebruiksvriendelijk gebouw.
Normen verordening voldoende??
o Neen als we naar het M decreet evolueren dan is de verordening absoluut niet
voldoende zelfs niet voor de draaicirkels. Vb kind met (spier)ziekte van Duchenne tillift, groot sanitair, … en cognitief sterk maar als dit kind naar het gewone onderwijs
gaat is er nog veel nodig.
Regelgeving nu is onvoldoende -> moet het regelgeving zijn of niet?
o Subsidiering is een belangrijk issue om verder te kunnen gaan.
o Goede inspiratie is nodig die ruimer gaat dan de regelgeving (bijv. school Kasterlee)

Financiële knelpunten:
-

-

-

-

-

-

Subsidie: 60 à70% gesubsidieerd: keuze traplift of plateaulift  plateaulift is 50%duurder dan
traplift  dus eigen inbreng ook 50% meer, gevolg: 'slechtste keuze' voor toegankelijkheid
wordt genomen.
Scholen moeten 'gratis" terecht kunnen bij Inter  als coach (mogelijk hebben scholen angst
om Inter te consulteren; Inter zal knelpunten signaleren die breder gaan dan de initiële
vraagstelling  dus extra kosten; ook bij bezoek brandweer stelt zich dit probleem) – graag
oplossingen op maat - beste oplossing in de situatie. Insteek: “ houdt rekening met het gevaar
van teveel verwachtingen aan bestaand schoolgebouw en onmogelijkheid om een nieuwe
school te bouwen”.
Budget is een groot probleem  subsidie advies
Cf. asbestproblematiek -> minister onderwijs en milieu via protocollen geld vrij om toch op
korte termijn wat quick wins te doen.
Subsidie voor een acuut probleem is moeilijk  duurt te lang voordat er aanpassingen
mogelijk zijn (de leerling is dan mogelijk al weg)! Niet via lange procedures en aanbesteding, de
nood is er nu en moet dan ook ingevuld worden.
Departement onderwijs komt ook enkel tussen voor leerhulpmiddelen en niet voor specifieke
losse zorghulpmiddelen vb. tillift, verzorgingstafel, toiletstoel… in gewoon onderwijs!! Vb soort
uitleenbib voor hulpmiddelen (nu enkel voor leerhulpmiddelen).
Regelgeving onderwijs is niet aangepast aan inclusieve setting, bijv. als je als leerling meer dan
50% les volgt in een gewone school verlies je subsidie.
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Is de regelgeving als instrument voldoende?
Cultuur – jeugd – sport

Begeleiding bij de realisatie word aanzien als een van de belangrijkste elementen om vanuit de
regelgeving ook een echte goede integratie te bekomen.
Ambassadeurschap wordt aangehaald als een mogelijke intrinsieke incentive om meer draagkracht en
bekendheid te krijgen voor het thema in de verschillende sectoren. Goede praktijkvoorbeelden kunnen
zo in beeld worden gebracht.
De deelnemers zien potentieel in een ‘en’ verhaal:
-

-

Basisregelgeving algemeen = ok ondergrens voor ambitie
Daarnaast een waarderingskader (vb labelprincipes) plaatsen, voor een goede praktijk.
o Ambitie duiden, toegankelijkheid integreren als belangrijk issue
o Puntensysteem voor zowel bouw als gebruik (gebouw in totaliteit bekijken)
Budget zou een deel moeten kunnen tegemoet komen (sport, zwembaden) – belangrijk om
vanuit opdrachtgevers ook ruimte en middelen op te nemen
o Bouwen vs exploitatie

Koppel aan subsidies wordt als een belangrijk instrument gezien:
-

Subsidie kanalen kunnen een stimulans geven, vb sport
Foci – vangt kost van advies toegankelijkheid op.
Toegankelijkheid wel laten wegen (vb min. 10% van geheel).

Sensibilisering en vorming m.b.t. toegankelijkheid blijft een groot werkpunt, is nodig voor alle
actoren!
-

-

Sectoren hebben wel wat verloop, om de paar jaar zitten nieuwe mensen aan tafel die deze
kennis (nog) niet hebben.
Via sensibilisering kennis aanwakkeren, maak er een sexy product van, breng het op een
aangename manier:
o Toegankelijkheid en UD niet onder dezelfde noemer zetten
o Pragmatiek bij ontwerpen (hoewel heel wat deelnemers aangeven dat regelgeving de
creativiteit niet beperkt).
o Zeer praktische informatie aanleveren
Aansluiten op instrumenten die er al zijn, vanuit de taal van de sector
o Vb jeugd, specifieke sector waar ook veel jongeren basiswerking voorzien.
Goede praktijken bezoeken, inleefsessies, workshops
Toevoegen in de eindtermen van het onderwijs (feedback gegeven vanuit GKV m.b.t. de
moeilijkheid hierbij).
Het handboek toegankelijkheid wel waardevol maar te weinig gekend.

Adviezen:
-

M.b.t. adviezen zijn de deelnemers geen vragende partij om naar het princiep van de
brandveiligheid te gaan (teveel willekeur, even veel plaatselijke interpretatie).
Cultuur: niet altijd volledige advies meegenomen (ze vinden het niet nodig, te duur).

Gebruikers
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Er is nood aan normen/bepalingen voor andere doelgroepen
- Cognitieve en sensorische toegankelijkheid is moeilijker op plan op te nemen (wayfinding in
gebouw, signalisatie, akoestiek, …). Beter in algemene regelgeving opnemen en niet apart in
verschillende regelgevingen. Het komt overeen met het feit ook dat toegankelijkheid niet alleen
begint bij indienen plannen, maar ook gaat over het concept van het gebouw.
- Bij een lift kan men een aanpassing doen voor rolstoeler of blinde persoon. Wat als iemand vast
komt te zitten in de lift? Die zaken zijn technisch op te lossen. Wifi is ook heel erg belangrijk voor
doven. Stel dat je in een lift niet bereikbaar bent (je hoort de telefoon van alarm niet) en wifi wordt
uitgeschakeld. Heel belangrijk dat daar oplossingen voor zijn.
- Verschillende normen voor verschillende handicaps. Fysieke toegankelijkheid staat nog niet ver.
Normen uitbreiden kan, maar ook voor mensen met een rolstoel is er nog heel wat werk aan de
winkel. Het is verkeerd te veronderstellen dat de fysieke toegankelijkheid al in orde is, ook al komt
deze wel duidelijk in deze wetgeving naar voor.
- Zaken voor doven zijn niet op plan afleesbaar. Voorbeeld: brandalarm wordt niet gecombineerd
met flitslamp. Toegankelijkheid zit minder in structurele zaken, maar meer in de afwerking van het
gebouw. Daarom reglementering niet volledig aan plan koppelen. Ook voor blinde en slechtziende
personen zijn een aantal niet op plan afleesbare elementen cruciaal voor de toegankelijkheid,
zoals:
o een toegankelijke bewegwijzering en signalisatie met aandacht voor de toegankelijkheid
van zowel visuele, als auditieve en tactiele tekens en pictogrammen.
o contrasten tussen grote oppervlakken (vloeren, muren, deuren) en tussen bijv. sanitaire
toestellen en bijhorende installaties met hun omgeving of achtergrond zijn een noodzaak
voor de gebruikstoegankelijkheid van een gebouw.
- In gebouwen heeft de norm rond vrije hoogte een nadeel voor slechtzienden. Signalisatie hangt
daardoor vaak te hoog voor slechtzienden. Waarom signalisatie niet toelaten op 2m10 hoogte (is
beter zichtbaar)?
- Uit het leven gegrepen: een deelnemer was die ochtend in het station in Sint-Niklaas: slechte
akoestiek. Dus moeilijk voor slechthorenden. Bediende zit achter dik glas, niet geperforeerd.
Daardoor moeilijk hoorbaar. Daar wordt weinig aandacht aan geschonken. Belangrijk dat mensen
correct communiceren. Kijk mensen face to face aan. Als je ergens komt en je hebt een handicap:
belangrijk dat je je goed voelt.
- Nuttig in vergaderzalen in publieke/openbare gebouwen standaard ringleidingen te voorzien.
- Regen en kou: parkeerplaatsen dichtbij ingang vaak in regen en wind, terwijl lopers in
parkeergarage kunnen. Gelijkwaardigheid!
- Verplichting om een betaalautomaat te hebben die door een rolstoeler gebruikt kan worden, het
moeten doorgeven van een pincode zou niet meer aan de orde mogen zijn. Ook 1 verplichte lage
kassa in supermarkten. Cfr. De AH supermarkten in Nederland hebben dit allemaal, in België is dit
niet verplicht, dus werd deze niet meegenomen in de opbouw van de AH winkels in België.
- Belang van goede verlichting, visuele en tactiele contrasten komt niet aan bod.
- Voor personen met chronische ziekte, astma of allergie:
o Zorg voor voldoende en goed aangeduid sanitair
o Zorg voor voldoende en goed bereikbare zitbanken of rustplaatsen
o Zorg ervoor dat de voor het publiek toegankelijke diensten vlot bereikbaar zijn
o Beperk het aantal trappen tot een strikt minimum
Conclusie: Er is meer dan enkel de bouwplannen als middel
-

Vanuit blinden en slechtzienden: Betreffende de op plan afleesbare elementen zijn wij overtuigd
dat deze kunnen worden opgenomen in de tekst van de verordening zelf. Voor de niet op plan
afleesbare elementen hopen wij dat een manier kan gevonden worden waarop ook deze in de
toekomst wettelijk verplicht zullen zijn.
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-

-

-

-

-

-

Verklarende nota: Momenteel focust de verordening enkel op zaken die op het bouwplan kunnen
afgelezen worden. Als een architect echter een bouwaanvraag indient, moet hij ook een toelichting
(verklarende nota) indienen. Hierin kunnen heel wat zaken toegelicht of beschreven worden naar
materiaalgebruik, afwerking, ed.
Verplicht advies: zou nuttig zijn dat er meer toelichting/toegankelijkheidsadvies kan worden
gegeven. Nu enkel maar zeer beperkt afdwingbaar. Veel misverstanden omdat er te weinig advies
is: kan vermeden worden. Veel logischer dat vanaf 400 m² alle bouwprojecten verplicht advies
moeten krijgen. Want dan moet het in zijn totaliteit voldoen en is het logisch dat ze advies komen
vragen, analoog met hoe de brandweer werkt. Want wanneer gebeurt het eens dat een gebouw
groter is dan 7500 m²: heel zelden en daar zit toch wel een contradictie in.
Wat betreft de opvolging van toegankelijkheid in projecten: ambtenaren en andere betrokken
instanties krijgen soms wel telefoon van architecten die vragen hoe ze de wetgeving kunnen
omzeilen. Dat is de wereld op z’n kop! Bijvoorbeeld door veel opbergruimte in te tekenen op plan
waar dan later blijkt dat dit klassen, bureaus, ed. zijn geworden. Advies verplichten kan die
achterpoortjes misschien vermijden.
Tijdens een verplicht advies kunnen dan ook suggesties worden meegegeven naar afwerking, ed.
Dan is het een win-win. Dan kan je niet op plan afleesbare zaken (dus afwerking, etc.) als suggestie
meegeven. Mag niet afhankelijk van naamgeving op plan bepaald worden wat wel of niet
toegankelijk moet zijn.
Zo vroeg mogelijk expertise betrekken in het ontwerpproces, want vaak is het al te laat om advies
te geven. Belangrijk dat stedenbouwkundig ambtenaren hierin kundig zijn, want bij heel veel
bouwaanvragen is er een voorbespreking waarbij de accenten naar toegankelijkheid duidelijk
moeten zijn.
We kunnen pleiten voor een toelichting dat je bij je plan moet toevoegen door de architect
gedaan. Daarop focussen in de verordening: normen over de toelichting bepalen in de
verordening.

Conclusie: Er is een gebrekkige kennis rond toegankelijkheid bij verschillende actoren
-

-

De normen zijn precies niet goed gekend.
Manier om verbetering te hebben: ambtenaren moet je beter opleiden. Nu zijn ze niet op de
hoogte. Veel te weinig mensen hebben de nodige deskundigheid. Toegankelijkheid is geen
prioriteit als je zelf niet het probleem ervaart. Mensen bewust maken. Niet enkel stedenbouw, ook
andere diensten. Nog heel veel werk aan de winkel om te sensibiliseren.
Veel meer opleiding. Voor wie van ver en dichtbij betrokken is. Belangrijk ook om het vak
toegankelijkheid binnen de opleiding architectuur te verplichten. Als we niet starten bij de bron,
hoe kunnen we dan ooit echt ambitieus worden over de ganse lijn.

Conclusie: De juiste prikkels moeten aanwezig zijn om te evolueren naar een toegankelijke
maatschappij
-

-

-

Vooral de lange termijnvisie met ambitie vindt men heel belangrijk.
Afdwingbaarheid: in bestek toegankelijkheid al opnemen. Vlaamse overheid moet zelf ook strikter
zijn bij subsidies en toegankelijkheid afdwingbaar maken. Sancties als bij oplevering blijkt dat het
niet in orde is: dan moet de aannemer maar aanpassingswerken doen.
Controles: eerst de dossier waarbij problemen verwacht worden, maar idealiter ook bij veel andere
dossiers. Wie doet deze controles dan? De overheid: zij moeten nadenken wie controleert. Tijdens
dit plaatsbezoek enkel de verordening aftoetsen? In eerste instantie enkel de verordening zelf
aftoetsen, maar zou uiteraard veel ruimer moeten, maar is niet simpel natuurlijk.
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-

-

Bij erkenningsnormen (GAW, WZC, …) achteraf ook een controle doen. Eventueel
rondgang.
o “Een andere aanwezige is het hier [controle] niet mee eens: dit zal een grote kost zijn voor
de overheid, maar niet gedragen worden”
o Achteraf zijn er vaak veel hindernissen die erbij komen en niks te maken hebben met plan
en dus voor ontoegankelijkheid zorgen. Kan op plan wel ok zijn, maar achteraf geen
controle, dan is het toch vaak niet ok. Versmal bijvoorbeeld doorgang niet met vuilbak.
Duidelijkheid: Huidige verordening nu niet goed opgesteld. Vaak niet leesbaar. Eerst wordt gezegd
dat je moet voldoen, later volgen uitzonderingen: moet duidelijker!
Je kan de Vlaming tot alles bewegen met ‘geld’. Zorg voor financiële incentives, zoals vrijstelling bij
belastingen (attest van architect laten indienen), vrijstelling op onroerende voorheffingen. Vroeger
kon je een subsidie in de provincie Limburg krijgen indien principes van meegroeiwonen werden
gehanteerd.
Een centraal nummer om ontoegankelijkheid te melden?

Wonen
Kennis hebben en overleg plegen is van groot belang om de regelgeving/ normen goed te kunnen
toepassen:
- opleiding dient aangeboden te worden – eventueel vanuit koepelorganisaties zoals de VMSW,
beroepsverenigingen, bv. ingenieurs infrastructuur, NAV, veiligheid coördinatie informeren.
- Er is onvoldoende oog voor toegankelijkheid binnen de opleiding van ontwerpers.
Toegankelijkheid is maar één van de vele facetten binnen de bouw. De complexiteit van de
vele regelgevingen zorgt voor beperkte kennis …
- Ondersteuningsmogelijkheden (verschillende) zijn te weinig bekend en benut:
o Publicaties van het WTCB worden aangehaald ifv oplossingen/ technische uitvoering
en drempelloosheid, maar nog te weinig gekend.
o Inter wordt nog steeds gezien als ‘wetgever’ en ‘oplegger van regels’. En minder als
instantie die kan duiden, oplossingen aanreiken etc.
o VMSW geeft aan dat Inter wel wordt betrokken bij complexe projecten.
- De vraag wordt gesteld voor meer interpretatie, voor het bekomen van meer duidelijkheid en
een betere toepassing en aansluiting in de praktijk.
- Rond 2010 was toegankelijkheid héél hot door de gewijzigde regelgeving. 8 Jaar later is een
vernieuwing van de info noodzakelijk. Herhaling en continuïteit is essentieel om de informatie
te laten doorleven.
Sensibilisering m.b.t. toegankelijkheid blijft een groot werkpunt, is nodig voor alle actoren!
- De kostprijs van toegankelijkheid blijft een belangrijk element. Toch blijkt dit niet overal te zijn.
Binnen de commerciële sector vb is toegankelijkheid minder een issue – voor shopping centers
is toegankelijkheid een onderdeel van de een verhoging van de potentiële bezoekers.
Bouwheren aanspreken en duiden op hun aansprakelijkheid (vgl met veiligheid) kan een
oplossing zijn om meer aandacht te vragen voor toegankelijkheid.
- Hoe kan dit in zijn werk gaan om bouwheren te sensibiliseren … elementen zoals labeling
komen aan bod.
Er is veel onduidelijkheid over de controle en handhaving:
- Hoe gaan we om met het juridische van de zaak ? Wie gaat beoordelen?
- Er heerst nog teveel onduidelijk over ‘wanneer’ er advies gevraagd moet worden, aan wie?
- Wie zorgt voor de handhaving algemeen?
- Duidelijkheid in de behandeling van een dossier (administratief) is belangrijk. De verschillende
manieren zijn tot op heden verschillend en vaak niet duidelijk. Afstemming is nodig.
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-

Duiding en interpretaties van bepaalde delen zijn belangrijk voor de pratkijk.

Het handboek toegankelijkheid wel waardevol maar te weinig gekend en niet zo handig in gebruik:
- te complex in zijn geheel om ‘snel’ en als ‘leek’ te doorgronden.
- Elementen die gemakkelijker zouden kunnen: een beter te traceren en te navigeren document
– een geprinte versie/ pdf, de veelheid aan info – handboek, faq’s – wordt bij voorkeur
gebundeld.
- Andere ontwerprichtlijnen die inspiratie kunnen geven: ontwerprichtlijnen VMSW en iets van
Antwerpen (https://www.woonhavenantwerpen.be/content/downloads) worden aangehaald
als voorbeelden.

Welzijn en gezondheid
De toepassing of bekendheid in de professionele wereld is nog te beperkt. De ziekenhuiswetgeving is
gekend, maar hierna wordt er vaak pas gedacht aan de toegankelijkheid. Hier ligt een belangrijke taak
weg voor de opleiding van ontwerpers. Het moet een evidentie worden om toegankelijkheid op te
nemen in welzijn-projecten:
- Opleiding van ontwerpers geeft te weinig aan het thema toegankelijkheid. De feeling met het
thema is er niet.
- Ontwerpen volgens de principes van Universal Design is nog te weinig gekend of wordt nog te
weinig toegepast.
- Inzicht in gebruiksvoorwaarden en toegankelijkheidsdoelstellingen is belangrijk voor meer
technische profielen.
- Voor sommige deelsectoren zijn er een aantal specifieke uitdagingen. Vertrekken vanuit
oplossingen voor deze elementen zou een goede aansluiting zijn voor opleiding en toelichting.
Het voorstel wordt uitgesproken om de handhaving niet negatief te benaderen maar positief; bv. door
minder toegankelijke gebouwen 80% subsidie te geven en goed toegankelijke gebouwen 110%
(beloningsbeleid).
- Meer dwingende criteria zijn echter ook niet de oplossing.
Inzetten op standaardisatie van producten zien de deelnemers van de focusgroep binnen hun sector
als een opportuniteit om onbekendheid en onduidelijke interpretaties tegen te gaan, een
inhaalbeweging te maken. De invoering van vb standaard bredere deurmaten als mainstream zou al
veel helpen.
Advisering en ondersteuning worden als zeer positief onthaald en als sleutel gezien voor een goede
interpretatie en realisatie:
- Advisering en de bijhorende kostprijs zijn vormen geen probleem voor grote projecten. Wel is
er de bemerking dat er een grote administratieve afhandeling is waardoor er teveel tijd
overheen gaan. Voor kleinere projecten wordt de kostprijs doorgerekend naar de persoon met
een beperking/ gebruiker.
- Kleinere projecten zouden ook in de mogelijkheid moeten zijn vermits set-ups voor hen zelden
haalbaar zijn. De vraag wordt gesteld of Inter een meer en eenvoudig consulteerbare rol kan
krijgen.
- Gebouwen ontwerpen in overleg met ‘gebruikers’ is sterk aan te bevelen en zorgt voor een
grote meerwaarde. Dit kan personeel zijn maar ook patiëntengroepen of bewoners van een
voorziening. De gebruiker van het gebouw denkt vanuit het praktisch gebruik. De uitwerking
van mock-up of typekamers waar zaken getest kunnen worden door de verschillende
gebruikers wordt beschreven als een meerwaarde.
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Het niet verplicht karakter van de advisering van Inter zorgt voor een minder grote impact in
het project.
Sensibilisering m.b.t. toegankelijkheid zien ze vooral nodig binnen de professionele groepen die
werkzaam zijn binnen een bouwteam zoals vb projectleiders van grote zorgvoorzieningen,
veiligheidscoördinatie etc. Elementen die kunnen helpen daarin:
- Persoonlijke verhalen.
- Herhaling!

Ontwerpers – vastgoed
Acties vanuit Inter i.f.v. sensibilisering ( radio 2, week van het universal design) zijn niet bekend bij de
architecten in de focusgroep.
Voorstellen in functie van sensibilisering:
-

-

-

-

-

-

-

Belangrijk om niet enkel de architecten te sensibiliseren maar ook de bouwheren en
projectontwikkelaars. Het economisch belang primeert vandaag de dag op het
maatschappelijk belang.
Noodzakelijk om de indirecte kosten te benadrukken: Indien mensen zich goed voelen, kan dit
commercieel belangrijk zijn.
1 architect stelt voor om bedrijven te zoeken die belang kunnen hebben bij meer toegankelijke
gebouwen zodat zij kunnen lobbyen om de wetgeving strenger te maken en hierin meer te
investeren door de overheid.
Samenwerking met NAV wordt positief onthaalt. Voorstellen worden gedaan om ook met
andere groepen zoals confederatie bouw, orde van architecten, Vlaamse vastgoedfederatie
samen te werken om toegankelijkheid meer bekend/gekend te maken.
Medewerker VMSW schuift beperkte kennis van toegankelijkheid bij medewerkers
“infrastructuur“ als een werkpunt naar voor. Eventueel samenwerking met beroepsfederatie
OVIO (Onafhankelijke Vlaamse Infrastructuur Ontwerpers) mogelijk?
In de architectuuropleidingen meer nadruk leggen op het leren ontwerpen met al deze regels,
vanaf het begin van het ontwerp en op een leuke manier. Vb. inlevingscursus of ontwerp
maken voor persoon met beperking en in contact komen met mensen met een beperking
Overheid heeft sturende rol en kan mentaliteitswijziging teweeg brengen door wetgeving
voldoende te laten doorwegen. Vb. 5-10 jaar geleden had nog niemand gehoord van luchtdicht
bouwen. Nu doet iedereen het.
Dienstverlening/ADVIES voorzien zoals bij de brandweer.

Noden ifv advies
Uitvoering van wetgeving is de verantwoordelijkheid van de overheid. Overheid moet hierin investeren
en een minimum aan ondersteuning voorzien.
Enkel een wet opleggen en geen begeleiding zorgt ervoor dat men niet tot een toegankelijke omgeving
komt en legt de verantwoordelijkheid bij o.a. architecten die al genoeg taken hebben.
Architecten en kleinere gemeentes hebben geen budget om iemand met expertise hiervoor in dienst te
nemen.
Ontwerpen voor de verschillende doelgroepen en niet alleen rolstoelgebruikers is meer en meer
expertise:
-

Nood aan hulp van een ondersteunend persoon/dienst voor toegankelijkheid bij de ontwerper
om van bij het begin een beter, toegankelijker ontwerp te krijgen.
Het advies (aftoetsing bouwaanvraag) is momenteel niet toegankelijk genoeg.
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Dit kan gebeuren door Inter (indien deze groeit) of men moet binnen de gemeente meer expertise
hebben (vb toegankelijheidsadviseur van de gemeente). Dit kan door meer opleidingen of
ondersteuning voor ambtenaren.
Adviezen zijn niet toegankelijk genoeg:
- Er zijn te weinig mensen om advies te geven
- Er zijn te weinig locaties waar je naartoe kan.
- Het is onduidelijk waar je terecht kan. Het zou in alle gemeentes mogelijk moeten zijn.
- De wachttijden zijn te lang waardoor het niet mogelijk is om in ontwerpfase reeds advies te
vragen
o Het ontwerpproces gaat te snel en de dienstverlening loopt achter!
- Het advies is betalend/duur
- Adviseurs missen te veel voeling met de praktijk
- Het advies en dienstverlening van Inter is te weinig gekend.
- De gemeentes beoordelen zelf. Dit is zeer verschillend per gemeente en zelfs vaak foutief.
- Er is geen controle waardoor bouwheer geen reden heeft om te voldoen. Men rekent op een
intrinsieke beweegreden maar deze staat vaak in contrast met de economische
beweegredenen.
o Opmerking architect: “Nu lijkt het alsof een privé orgaan eisen stelt die niet
afdwingbaar zijn”
- Geest van de verordening afstemmen op het strikt toepassen van de regelgeving:
o Het strikt toepassen van de regelgeving leidt tot absurde situaties en soms zijn de
maatregelen te streng in verhouding met de grootte van het gebouw of in verhouding
met de grootte van de ingreep.
- Verplicht advies is pas als gemeentes het vragen en boven 7500 m². Bij brandweer, epb is dit
voor iedereen verplicht.
Mogelijke oplossingen om adviezen/begeleiding te verbeteren:
-

Dienstverlening uitbreiden/optimaliseren zoals bij de brandweer:
o verplicht advies:
 Nuancering:
Extra tussenpersoon voor toegankelijkheid (zoals bij epb, veiligheidscoördinator,..)
mag geen extra werk/coördinatie worden voor de architect of tot grotere kosten
leiden bij ontwerper of bouwheer…
> Eerder samenwerking zoals bij brandweer (snel, pragmatisch,..)
o Veel locaties. Je kan in bijna alle gemeentes terecht.
o Genoeg opgeleid personeel
o Snel antwoord, geen lange wachttijden
o Regels voor bouwvergunning zijn duidelijk: aparte (brandweer)plannen, Duidelijk wat
er op de plannen moet staan. (vb draaicirkels, afmetingen, publieke ruimtes,…)
o Controle achteraf
 Nuancering is nodig:
Controle mag geen pure bestraffing zijn, het kan ook belonend werken. (vb. bij
BEN-woningen dat je minder onroerende voorheffing moet betalen)
Indien je controleert moet je ook zien dat men voldoende ondersteund wordt en
hierin ook investeert.
Niet zomaar boete geven, eerst mogelijkheid geven tot haalbare oplossingen te
zoeken (conform brandwaar)
o Pragmatische benadering van projecten. Geen strikte toepassing van regelgeving.
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Aftoetsing verordening bij bouwaanvraag
Timing toetsingsmoment:
-

-

-

Toetsingsmoment is te vroeg: Bij cascogebouwen weet men nog niet welke ruimtes en functies
in het gebouw aanwezig zullen zijn waardoor men reeds iets intekent om te kunnen voldoen.
Achteraf houdt men geen rekening meer met toegankelijkheid aangezien er geen controle
meer is of dit vergeet. Vraag naar multifunctioneel bouwen is moeilijk in combinatie met
wetgeving toegankelijkheid die op moment van bouwaanvraag aftoetst.
Toetsingsmoment is te vroeg: afwerkingen en inrichting komt vaak later en is even belangrijk
dan ruwbouwafmetingen. Andere doelgroepen dan rolstoelgebruikers hebben juist meer nood
aan een aftoetsing van de afwerkingen en inrichtingen.
Toetsingsmoment is te laat: Bij de bouwaanvraag ligt het ontwerp al vast en is reeds
afgestemd met andere regelgevingen. Dan nog aanpassingen doen is moeilijk en vaak niet de
beste oplossing

Mogelijke oplossingen:
-

-

-

-

Projecten een verplicht adviestraject laten doorlopen. (conform trajecten bij erkenning
woonzorg)
o Nuancering is wel nodig. Voor de meeste projecten is de aftoetsing tijdens
bouwaanvraag wel op het goede moment. Verplicht adviestraject voor alle dossiers is
misschien te veel gevraagd en niet steeds nodig. De kostprijs moet in verhouding staan
tot de grootte van het project.
Bij cascoprojecten zou er een extra of later aftoetsingsmoment moeten zijn. Vb. Wanneer men
de inrichting afrond zou men de plannen nogmaals kunnen/moeten voorleggen ter
goedkeuring. De inrichting gebeurt vaak zonder architect en door de bouwheer zelf in
samenwerking met een interieurbureau. Deze zijn vaak niet zo goed op de hoogte van de
regelgeving en der verantwoordelijkheid verschuift naar een andere partij.
Er is te veel willekeur en te weinig kennis bij stedenbouwkundige ambtenaren
Vaak zijn de voorwaarden van de stedenbouwkundige dienst niet correct of stelt men
voorwaarden voor toegankelijkheid die ervoor zorgen dat het ontwerp niet meer vergunbaar
is. De vergunning wordt echter wel verleend met deze voorwaarden maar is niet uitvoerbaar.
Als voorwaarde werd gesteld dat men na de bouwaanvraag een advies bij Inter moest
opvragen waardoor men niet weet wat de impact kan zijn op het vergunde ontwerp.

Mogelijke oplossingen:
-

Opleidingen/ondersteuning voor stedenbouwkundige ambtenaren voorzien
Taak opnemen door Inter maar dit vereist plaatselijke verankering en meer personeel,…

Brochure
-

Deelnemers opteren voor 1 instrument waar men alle info uit kan halen
Een website heeft de voorkeur op een brochure die niet updatebaar is.
Tekst versus tekening altijd samen aanbieden
Een slimme pdf met zoekfunctie kan wel handig zijn.

Checklist
-

Checklist is handig om toepassingsgebied te bepalen maar je krijgt achteraf een lijstje waar
niks meer in staat, enkel artikelnummers.
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-

Het is niet altijd duidelijk hoe je de checklist moet invullen en onder welk type gebouw je valt.
Voorstel om dit te implementeren op website zodat men direct toepasbare informatie met
tekeningen krijgt voor hun project.

Handboek/website:
-

Website moet geherstructureerd worden. Deze is onoverzichtelijk en moeilijk navigeerbaar.
Belang van een inhoudstabel/wizard waarna je verder kan doorklikken
Duidelijk onderscheid maken tussen wat wetgeving is en wat bijkomend advies
Extra info is ok maar moet dieper in de website zitten d.m.v. doorklikken
Mogelijkheid van een slimme pdf te downloaden met zoekfunctie
Handboek is te tekstueel > Tekst versus tekening altijd samen aanbieden
Slechte (en goede) voorbeelden toevoegen
FAQ
Tekst wetgeving zit te ver verstopt. Je moet 3 keer doorklikken.
Men heeft het op verschillende plaatsen over hetzelfde onderwerp > website uitzuiveren
Instrument om toepassingsgebied en normen die van toepassing zijn, implementeren op
websites zodat je automatisch bij de nodige informatie uitkomt of hierop kan doorklikken.
In functie van wat je zoekt, info vinden (vb. in functie van het gebouw zelf)
Afbeeldingen spreken elkaar vaak tegen of spreken de tekst tegen.

Goede voorbeelden van websites:
-

epb-pedia

Goede voorbeelden van quickscan:
-

quickscan epb

Reca – handel – dienstverlening
-

-

-

Een financiële tegemoetkoming kan zeker een stimulans zijn en helpen bij de realisatie van de
toegankelijkheid.
Wat kan er extra gedaan worden voor alle gebruikers (blinden, doven, mensen met autisme)?
Men doet wel aan sensibilisering en bijkomende vorming maar telkens stoot men op de grens
van de beschikbare budgetten. Vb reca drukken van menukaarten voor slechtzienden. Veel te
kostelijk (oplage, en wisselt vaak)
Toerisme Vlaanderen doet veel aan sensibilisering rond (slechtzienden, doven, mensen met
een beperking) . Maar het is moeilijk in de praktijk om met alle individuele noden
gelijktijdig rekening te houden.
Unifomiteit van de normen (Vlaams, Waals, Brussel) zou al belangrijk zijn als instrument om de
toegankelijheid te verbeteren.
Men staat open voor experimentele projecten om in de praktijk te zien welke zaken eventueel
wel haalbaar zijn om de universele toegankelijkheid te verbeteren.
Een document met tips en tricks zou welkom zijn. Nu heeft men dikwijls wel de mindswitch om
extra dingen te willen doen voor toegankelijkheid maar ontbreekt het aan de kennis om het uit
te voeren. Er is behoefte aan concrete voorbeelden en een lijst aan leveranciers die dit met
kennis van zaken kunnen uitvoeren. Advies op maat of een aanspreekpunt zou welkom zijn als
begeleiding . Nu moet men telkens opnieuw gaan zoeken naar advies en goede uitvoerders. Er
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is het dilemma van men wil wel maar weet niet goed waar de nodige info vinden. Financiële
ondersteuning voor advies zou zeker interessant zijn.

Omgevingsambtenaren – handhavingsambtenaren
Inhoudelijk?
-

Verordening te fel gericht naar rolstoelgebruik. De andere doelgroepen zijn te beperkt vervat
in de verordening.
Buitenruimte van een gebouw is niet opgenomen in de verordening. Ook de openbare
publieke ruimte is niet opgenomen.
Indien een vergunning nodig is enkel voor de wijzigen en/of aanleg van een buitenruimte is de
verordening niet van toepassing?

Flankerende instrumenten?
-

verplicht advies:
o Nu staan we niet opgenomen binnen de verplicht in te winnen adviezen. Vaak zijn alle
verplichte adviezen gunstig en dan zou het voor toegankelijkheid (een niet-verplicht
advies) moeten afkeuren. Dit gebeurt niet in de praktijk.
o Ambt moet ontlast worden van het advies toegankelijkheid, standaard advies bij de
omgevingsvergunning verplichten. Cfr brandweer; Verplicht advies, voor het ontwerp
wordt al gesprek gevoerd met de brandweer over het ontwerpprogramma.
o

-

Neen, inzonderheid ook omdat de adviesvraag niet stelselmatig verplicht is binnen de
OMV. Zie ook 2.b. hierboven. Men rekent enkel op goodwill en dat is onvoldoende. En
indien er gemeentelijk wel intern of extern advies gevraagd worden, dan geldt dat
blijkbaar niet voor vergunningen afgeleverd door het Vlaams Gewest op de Provincies
volgens het subsidiariteitprincipe. Zo worden er vergunningen verleend die
‘onbruikbaar’ zijn, waardoor er soms grote aanpassingen nodig zijn mét een nieuwe
vergunningaanvraag tot gevolg: geld- en tijdsverspilling (Idem brandweeradvies.) Maar
het is dikwijls erger: het gebouw staat er, er is niks opgelegd in de vergunning én dus
niet afdwingbaar. Verplichte adviesvraag én bindend advies noodzakelijk op alle
overheidsniveaus.
Verordening opnemen in het Omgevingsloket zoals MER.
Handhaving wordt niet aan gewerkt binnen de gemeente, te grote expertise nodig om dit te
doen!
Vorming: Bij de opstart van de verordening is de info goed georganiseerd. Nu is de opvolging
verwaterd.
In het Omgevingsloket in vullen zoals MER, basisvragen van de checklist => minder
mogelijkheid tot aanpassing (rol van de omgevingsambtenaar is belangrijk)

Inter adviesverlening
-

Advies mag meer radicaal, strenger zijn. Duidelijk ongunstig bij gebreken!
Meedenken aan oplossingen te formuleren en oplossingsgericht te adviseren voor bepaalde
gemeenten, steden.
o Afwijking mag géén nieuwe norm worden! <> Interpretatie van de verordening (
persoonlijke invullingen!)
=> pragmatisch werken heeft een groot risico. Waarom kan een adviseur afwijken
omdat er aan een aantal zaken wordt voldaan. Dit brengt verwarring onder de
vestigingen en onder de adviseurs en de relatie met ambtenaren.
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-

-

-

-

-

Focus van Inter mag liggen op de niet vergunningsplichtige werken. De werken die niet op het
plan afleesbaar zijn.
Inter mag duidelijk ongunstig advies geven, ook op kleine dingen. Gunstig met voorwaarden
werkt niet!
Ondersteuning van Inter zou beschikbaar moeten zijn indien men wil werken aan
toegankelijkheid.
=> volgens mij bestaat de mogelijkheid om Inter te vragen voor ondersteuning! Toch niet
gekend!!!!
Ongunstig van Inter mag gemotiveerd worden, een oplossing mag in de motivering
opgenomen worden.
Meer weigeringen geven, niet voorwaardelijk => afdwingen om rekening te houden met de
verordening
Overleg tussen ambtenaren over toegankelijkheid organiseren. Hoe werken met de
verordening!
Redelijkheid t.o.v. de gevraagde werken moet aanwezig zijn! => ambtenaar best geplaatst
volgens enkele. Inter is zeer redelijk wordt aangegeven!
Het is belangrijk één verhaal te brengen, zowel door Inter als door de gemeentelijke instanties.
Het beleid is op de hoogte van de afwijkingsmogelijkheden, hier wordt misbruik van gemaakt.
Toegankelijkheid = Kwaliteitskeuring zoals bij de brandweer, veiligheidscoördinator, EPB
beambte, …
Verordening is decretale weigeringsgrond!!!
Platform boven de gemeente die verplicht advies geven aan de gemeente, zoals hulpverleners
en andere. Verordening is Overlast, de ambt moet ontlast worden!
Preventieambtenaar niet op de hoogte van de verordening toegankelijkheid.
Toegankelijkheidsambtenaar niet op elke gemeente aanwezig.
Kwaliteitskamer! Draagkracht wordt niet begrepen!
Expertise vragen door de ambt aan Inter!
Verordening is rechtsgeldend ( breed) , geen instrument om in de diepte te gaan
Voor de basis aftoetsing is de verordening opgesteld
Wat met die gemeente die niet aan toegankelijkheid doen?
Aftoetsen verordening moet bij de ambt blijven omdat ze het dichts bij het dossier staan!
Kwaliteit/kracht van de verordening is bepaalde mensen bereiken( breed)
Wij klagen erover dat we niet diep genoeg gaan.
Aftoetsen verordening is slecht klein onderdeel van wat toegankelijkheid is.
Officiële klacht => dan kan je optreden anders!!!

Toeristische verblijfsaccommodaties
-

Kan handboek aanvullend werken? Vooral op onderdelen waar veel fouten zijn – sanitair- een
link met aanvullende tekeningen, uitleg.
Labelcriteria Toerisme Vlaanderen heeft wel criteria op meubilair, dus aanvullend op
verordening.
Vorming aan personeel, uitbaters, architecten, aannemers
Goede voorbeelden en sensibiliseren is nodig. Belang rendabiliteit voor iedereen.

Bestaande initiatieven of instrumenten:
-

Toerisme Vlaanderen: vorming personeel zeer belangrijk (klantvriendelijk onthaal).
CJT : steunpunt geeft instappenplan oa ook uitleg over verordening toegankelijkheid

Rond andere doelgroepen:
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-

CJT: bij groepen minder een probleem (steeds hulp van de groep). Er zijn ook voldoende
jeugdverblijven die gespecialiseerd zijn (vb. Fabiola).
TV hebben richtlijnen en puntensysteem bij sterrenclassificatie, maar nog nooit gebruikt.
Bouwheren zien geen return op die aanpassingen.
Bouwheren zien de noodzaak niet (is niet van dezelfde orde als een trede of een te smalle deur
voor rolstoelgebruiker) Zelfs zonder aanpassingen kan een blinde of dove toch nog steeds
verblijven, al dan niet met hulp.
Toekomst
→ Toerisme Vlaanderen: meenemen in het labelverhaal?
→ Sensibiliseren, goede voorbeelden
→ Belonen - Subsidiëring

Onderwijs
Regelgeving als instrument is ok maar
Er is geen handhaving of sanctionering
o Weinig nut om te sanctionering vb boete (deze wordt misschien al ingecalculeerd)komt toegankelijkheid niet ten goede.
o Controle en handhaving = je komt wéér te laat.
o Handhaving is belangrijker dan sanctionering: geen bouwtoelating als het niet
voldoet  controle omgevingsvergunning bewijst nu het tegendeel; zelfs
handhaving faalt.
Wel verplicht adviestraject , hierdoor vermijdt men fouten in uitvoering of op een laat
tijdstip.
o Kostprijs adviestraject is een issue.
Flankerende instrumenten bij de juiste mensen inzetten
o Toegankelijkheidsambtenaar -> opleiding/vorming van een specifieke persoon MAAR
met een goed voortraject ifv begeleiding Inter (beiden zijn belangrijk - ambtenaar
zorgt voor aandacht/knipperlicht ifv toegankelijkheid - Inter is de expert en coacht).
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