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1. BEVOEGDHEIDSNIVEAUS  
 

 De heer Rudi VERVOORT, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, 
belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, 
Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme en de Haven 
van Brussel. 

 

 Mevrouw Bianca DEBAETS, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 
belast met Gelijkekansenbeleid. 

  

                                                      
1
 Het samenwerkingsakkoord van 12 juni 2013 tussen de federale overheid, de Gewesten en de 

Gemeenschappen voor de oprichting van het Interfederaal centrum voor gelijke kansen en bestrijding van 
discriminatie en racisme kent het Centrum meer bepaald de opdracht toe om 'onafhankelijke adviezen en 
aanbevelingen te richten tot elke overheid ter verbetering van de reglementering en de wetgeving' (art. 5). 
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2. CONTEXT 

Het Interfederaal Gelijkekansencentrum is het onafhankelijke mechanisme belast met het 
bevorderen, beschermen en opvolgen van de uitvoering van het Verdrag van de Verenigde 
Naties inzake de rechten van personen met een handicap. Het is krachtens de 
antidiscriminatiewetgeving ook belast met het behandelen van gevallen van discriminatie op 
grond van onder meer handicap.  

Het Centrum heeft vernomen dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bezig is met de 
herziening van zijn Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening (GSV). Daarom wil het 
Centrum aandacht vragen voor bepaalde problemen die werden gemeld door personen met 
een handicap en/of via contacten met organisaties die de belangen van personen met een 
handicap behartigen.  

De herziening van de GSV is ontegenzeglijk een niet te missen kans voor het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest om zijn stedenbouwkundige voorschriften in overeenstemming te 
brengen met het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een 
handicap en zo invulling te geven aan de slotbeschouwingen die het Comité voor de rechten 
van personen met een handicap van de Verenigde Naties in oktober 2014 aan België richtte. 

3. AANBEVELINGEN 

3.1. HET TOEPASSINGSGEBIED VAN TITEL IV HERZIEN  

Bij gebouwen die worden gebruikt voor kantoren, handel of woningen, wordt in het 
toepassingsgebied van Titel IV van de GSV een onderscheid gemaakt tussen de 
voorgeschreven normen naargelang het gaat om een nieuw of een bestaand gebouw. Bij 
renovatie gelden de toegankelijkheidsvoorwaarden alleen voor gebouwen waarvan de 
lokalen die toegankelijk zijn voor het publiek, een totale netto-oppervlakte hebben van 
minstens 200 m². 

Het Centrum begrijpt dat het in kleinere gebouwen soms moeilijk kan zijn om rekening te 
houden met de toegankelijkheidsnormen, maar betreurt dat al deze gebouwen zonder meer 
buiten het toepassingsgebied van deze regelgeving vallen. Deze veralgemeende uitzondering 
heeft bijvoorbeeld als gevolg dat winkels, bankkantoren of restaurants die grondig zijn 
gerenoveerd, toch nog trappen kunnen hebben.  

Om situaties te vermijden die voor personen met een handicap discriminerend kunnen zijn, 
raadt het Centrum het Gewest aan om deze bepaling aan te passen en op zijn minst de 
uitzondering die in het toepassingsgebied is opgenomen, te vervangen door een 
mogelijkheid tot afwijking. Zo is het Gewest zeker dat de ontoegankelijkheid te wijten is aan 
effectieve technische beperkingen en niet eenvoudigweg aan een gebrek aan wil van de 
opdrachtgever en/of van de bouwdirectie. 
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3.2. VOORSCHRIFTEN VOOR VLAKKE VERHARDINGEN OPNEMEN IN TITEL VII 

Het Centrum ontvangt regelmatig meldingen over de gebruikte verhardingen bij de 
vernieuwing van stadscentra en bij allerhande wegenwerken. Vaak maakt men hierbij 
gebruik van natuurstenen bestrating die voor heel wat personen met een handicap 
onbegaanbaar is. Hoewel het in bepaalde gevallen om erfgoedkundige redenen niet anders 
kan, doet men er goed aan om het gebruik ervan zoveel mogelijk te beperken. 

Het Centrum raadt het Gewest aan om in Titel VII van de GSV in precieze voorschriften 
duidelijk vast te leggen waar en wanneer natuurstenen bestrating kan worden gebruikt 
zodat ze de mobiliteit van personen met een handicap niet belemmert. 

3.3. REKENING HOUDEN MET DE BEHOEFTEN VAN ALLE PERSONEN MET EEN HANDICAP 

Titels IV en VII van de GSV focussen vooral op personen met een lichamelijke handicap en 
hebben onvoldoende oog voor personen met een auditieve, visuele, verstandelijke of 
psychosociale handicap.  

Het Centrum raadt het Gewest aan om de bestaande voorschriften aan te vullen met meer 
gedetailleerde bepalingen die met alle aspecten van de universele toegankelijkheid rekening 
houden. De wetgever kan zich hiervoor baseren op verschillende referentiewerken die al in 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voorhanden zijn zoals de Ontwerpgids voor toegankelijke 
gebouwen of het Cahier voetgangerstoegankelijkheid (PMB-richtlijnen voor weginrichting).  

3.4. BETER TOEZIEN OP DE TOEPASSING VAN TITELS IV EN VII VAN DE GSV 

Na het bouwen en vernieuwen van openbare ruimten en/of gebouwen stelt het Centrum 
nog te vaak inbreuken tegen de wetgeving vast, zelfs als de toegankelijkheid op plan werd 
gecontroleerd.  

Het Centrum raadt het Gewest aan om bij de oplevering van de werken een controle te 
plannen van de toegankelijkheidscriteria opgenomen in Titels IV en VII van de GSV om een 
volledige toegankelijkheid van nieuwe projecten te garanderen. Als de criteria niet worden 
in acht genomen, vraagt het Centrum de Brusselse wetgever om sancties vast te leggen en 
toe te passen.  

Voor openbare ruimten en gebouwen of voor grotere, publiek toegankelijke gebouwen moet 
systematisch het advies worden ingewonnen van een deskundige instantie, die moet nagaan 
of wel degelijk met de toegankelijkheidsregels rekening is gehouden, zoals dat nu al in het 
Vlaams Gewest het geval is. Als de toegankelijkheidsvoorschriften niet werden nageleefd, 
stelt het Centrum voor dat de overheid geen stedenbouwkundige vergunning aflevert, ook 
niet onder voorwaarden. 

3.5. REPRESENTATIEVE ORGANISATIES VAN PERSONEN MET EEN HANDICAP RAADPLEGEN 

Bij het herzien van deze toegankelijkheidsvoorschriften raadt het Centrum het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest ten stelligste aan om personen met een handicap, hun 
representatieve organisaties en adviesbureaus gespecialiseerd in toegankelijkheid, actief te 
raadplegen, in overeenstemming met artikel 4, lid 3 van het Verdrag van de Verenigde 
Naties inzake de rechten van personen met een handicap. 
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3.6. EEN GEWESTELIJK PLAN OPSTELLEN OM HET BESTAANDE BEBOUWDE KADER TOEGANKELIJK TE MAKEN 

De GSV is nu enkel van toepassing op nieuwe of te vernieuwen ruimten en gebouwen. De 
toegankelijkheidsvoorschriften gelden dus niet voor het bestaande bebouwde kader. 

Om die lacune op te vullen, moet het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een actieplan opstellen 
om het bestaande bebouwde kader geleidelijk toegankelijk te maken. Het plan moet ook 
een realistische kalender op korte, middellange en lange termijn omvatten. Dit plan moet 
het mogelijk maken om een stand van zaken van de huidige situatie te maken en om 
vervolgens tegen een houdbaar tempo vooruitgang te boeken. Een langetermijnvisie lijkt 
hierbij onontbeerlijk om de beperkte middelen zo goed mogelijk te beheren en tegelijk erop 
toe te zien dat de rechten van personen met een handicap worden geëerbiedigd zodat ze 
net als andere personen toegang tot de omgeving hebben. 

4. WETTELIJK KADER 

Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap 
werd door België in juli 2009 geratificeerd en is op 1 augustus 2009 in werking getreden. 

Door het Verdrag te ratificeren, verplichten de 'Staten die Partij zijn, zich te waarborgen en 
bevorderen dat alle personen met een handicap zonder enige vorm van discriminatie op 
grond van hun handicap ten volle alle mensenrechten en fundamentele vrijheden kunnen 
uitoefenen. Hiertoe verplichten de Staten die Partij zijn zich tot het aannemen van alle 
relevante wetgevende, administratieve en andere maatregelen voor de tenuitvoerlegging 
van de rechten die in dit Verdrag erkend worden' (artikel 4, lid 1 – Algemene verplichtingen). 
Artikel 4, lid 3 benadrukt voorts: 'Bij de ontwikkeling en tenuitvoerlegging van wetgeving en 
beleid tot uitvoering van dit Verdrag en bij andere besluitvormingsprocessen betreffende 
aangelegenheden die betrekking hebben op personen met een handicap, plegen de Staten 
die Partij zijn nauw overleg met personen met een handicap, met inbegrip van kinderen met 
een handicap, en betrekken hen daar via hun representatieve organisaties actief bij.'  

Artikel 5 (gelijkheid en non-discriminatie) van het Verdrag wijst er nogmaals op dat 
discriminatie op grond van een handicap verboden is en dat 'teneinde gelijkheid te 
bevorderen en discriminatie uit te bannen, de Staten die Partij zijn alle passende maatregelen 
moeten nemen om te waarborgen dat redelijke aanpassingen worden verricht.' 
 

Artikel 9 van het Verdrag gaat over de verplichtingen van de verdragsluitende staten met 
betrekking tot toegankelijkheid:  
 

1. 'Teneinde personen met een handicap in staat te stellen zelfstandig te leven en volledig 
deel te nemen aan alle facetten van het leven, nemen de Staten die Partij zijn passende 
maatregelen om personen met een handicap op voet van gelijkheid met anderen de 
toegang te garanderen tot de fysieke omgeving, tot vervoer, informatie en 
communicatie, met inbegrip van informatie- en communicatietechnologieën en -
systemen, en tot andere voorzieningen en diensten die openstaan voor of verleend 
worden aan het publiek, in zowel stedelijke als landelijke gebieden. Deze maatregelen, 
die mede de identificatie en bestrijding van obstakels en barrières voor de 
toegankelijkheid omvatten, zijn onder andere van toepassing op:  
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a) gebouwen, wegen, vervoer en andere voorzieningen in gebouwen 
en daarbuiten, met inbegrip van scholen, huisvesting, medische 
voorzieningen en werkplekken;  

b) informatie, communicatie en andere diensten, met inbegrip van 
elektronische diensten en nooddiensten.  

 
2. De Staten die Partij zijn nemen tevens passende maatregelen om:  

a) de tenuitvoerlegging van minimumnormen en richtlijnen voor de 
toegankelijkheid van faciliteiten en diensten die openstaan voor of 
verleend worden aan het publiek, te ontwikkelen, af te kondigen en 
de toepassing ervan te controleren;  

b) te waarborgen dat private instellingen die faciliteiten en diensten 
die openstaan voor of verleend worden aan het publiek, 
aanbieden, zich rekenschap geven van alle aspecten van de 
toegankelijkheid voor personen met een handicap;  

c) betrokkenen te trainen inzake kwesties op het vlak van de 
toegankelijkheid waarmee personen met een handicap 
geconfronteerd worden; 

d) openbare gebouwen en andere faciliteiten te voorzien van 
bewegwijzering in braille en in gemakkelijk te lezen en te begrijpen 
vormen; 

e) te voorzien in vormen van praktische hulp door mens of dier en in 
bemiddeling, waaronder begeleiders, mensen die voorlezen en 
professionele doventolken om de toegang tot gebouwen en andere 
faciliteiten, die openstaan voor het publiek te faciliteren; 

f) andere passende vormen van hulp en ondersteuning aan personen 
met een handicap te bevorderen, teneinde te waarborgen dat zij 
toegang hebben tot informatie;  

g) de toegang voor personen met een handicap tot nieuwe informatie 
en communicatietechnologieën en -systemen, met inbegrip van het 
internet, te bevorderen;  

h) het ontwerp, de ontwikkeling, productie en distributie van 
toegankelijke informatie- en communicatietechnologieën, en 
communicatiesystemen in een vroeg stadium te bevorderen, opdat 
deze technologieën en systemen tegen minimale kosten toegankelijk 
worden.'  

Het VN-Comité voor de rechten van personen met een handicap vaardigde ook zijn General 
Comment nr. 2 (2014) uit waarin het uitlegt hoe de verdragsluitende staten artikel 9 moeten 
uitvoeren. Hierin wordt gepreciseerd dat de verdragsluitende staten nationale 
toegankelijkheidsnormen moeten goedkeuren en openbaar maken en dat ze moeten toezien 
op de toepassing ervan. De verdragsluitende staten moeten de wetten in verband met 
toegankelijkheid grondig doorlichten om lacunes in deze wetgeving en in de toepassing 
ervan op te sporen en te analyseren en om hiervoor oplossingen uit te werken. Het VN-
Comité benadrukt dat het onderzoek en de aanpassing van deze wetten en regels moet 
gebeuren in nauw overleg met personen met een handicap en met hun representatieve 
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organisaties (art. 4, lid 3), alsook met alle andere betrokken partijen zoals universiteiten en 
beroepsverenigingen van architecten, stedenbouwkundigen, ingenieurs en ontwerpers. De 
wetgeving moet het principe van universeel ontwerp integreren en erop voortbouwen zoals 
vastgelegd in het Verdrag (artikel 4, lid 1 f). Ze moet de toepassing van de 
toegankelijkheidsnormen bindend maken en voorzien in sancties en boetes voor wie zich 
hier niet aan houdt. 

In zijn slotbeschouwingen bij het eerste rapport van België2 (oktober 2014) maakt het VN-
Comité voor de rechten van personen met een handicap zich zorgen over de ontoereikende 
toegankelijkheid voor personen met een handicap, over het uitblijven van een nationaal plan 
met duidelijke, becijferde doelstellingen en over het feit dat het gebrek aan toegankelijkheid 
niet genoeg als een probleem wordt ervaren. Het stelt vast dat overheidsacties vooral 
focussen op de toegankelijkheid voor personen met een lichamelijke handicap en dat er 
nauwelijks maatregelen worden genomen om de toegankelijkheid te verbeteren voor 
personen met een auditieve, visuele, verstandelijke of psychosociale handicap. Het Comité 
raadt België aan om een juridisch kader goed te keuren met duidelijke en bindende 
doelstellingen op het gebied van toegankelijkheid van gebouwen, wegen en vervoer, 
diensten en digitale voorzieningen. Dit juridische kader moet ook de follow-up van de 
toegankelijkheid verzekeren, een concrete kalender voor deze follow-up vastleggen en een 
evaluatie doorvoeren van de geleidelijke aanpassingen die aan deze voorzieningen worden 
aangebracht. Het juridisch kader moet in ontradende sancties voorzien wanneer deze 
voorschriften niet worden nageleefd. Het Comité verzoekt de verdragsluitende staat 
nadrukkelijk om erop toe te zien dat de instanties die bouwvergunningen afleveren, een 
opleiding krijgen over toegankelijkheid en universeel ontwerp. Het Comité raadt de 
verdragsluitende staat hierbij aan om een coherente toegankelijkheidsstrategie uit te 
werken met een nationaal plan en duidelijke, becijferde doelstellingen op korte, middellange 
en lange termijn. Het Comité raadt ook aan om alle aspecten van de toegankelijkheid te 
bevorderen, in overeenstemming met het Verdrag en in het licht van zijn General Comment 
nr. 2 (2014). Dit houdt – net zoals voor alle andere burgers – de toegankelijkheid tot 
publieke diensten in het hele land in, in het bijzonder tot procedures voor rechtshandhaving 
en rechtspleging, ook in gebarentaal en wel in alle officiële landstalen en via alle mogelijke 
communicatiekanalen, ongeacht waar de personen met een handicap wonen. 

                                                      
2
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fBEL%2fCO

%2f1&Lang=en 
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