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Integrale Toegankelijkheid

1 _ Aantal zaken meer concreet toelichten

2 _ Antwoorden op de vragen via inschrijvingen

3 _ Enkel vragen mogelijk via chat (moderator publiceert)

4 _ Beperk je tot de vragen over de specifieke voorwaarden.
Geen vragen over individuele projectvoorstellen. 



Definitie
Iedereen kan op een gelijkwaardige en onafhankelijke 
manier alle functionele ruimten bereiken, betreden, 
gebruiken en begrijpen. 
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toegankelijkgebouw.be > Handboek
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CC De Steiger _ Boom CC De Herbakker _ Eeklo

Keten van toegankelijkheid 

“Een keten is zo sterk als zijn zwakste schakel.” 



Horizontale én verticale circulatie
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Toegankelijkheidsdoorlichting
Strikt noodzakelijk > tijdig aanvragen 
Mét opgave van prioritaire ingrepen > advies voor 
omgevingsvergunning is onvoldoende.
Het project dient rekening te houden met àlle prioritaire 
maatregelen uit de toegankelijkheidsdoorlichting. 

Uitzonderlijk fasering mogelijk bij zeer complexe dossiers
Plan van Aanpak
Financiering
Timing 
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Subsidieerbare werken

Maximum 60% van projectkost van subsidieerbare werken !

Onderdeel van een groter (bouw)project
Duidelijk onderscheid maken in de raming bij aanvraag!

Nieuwbouw
Enkel duidelijk aantoonbare meerkosten tov. 
stedenbouwkundige verordening toegankelijkheid

Niet : bredere deuren/trappen, nieuwe onderrijdbare balie … 



Subsidieerbare werken

Voorbeeld : 
Aanpassing sanitair (toegankelijkheid) → enkel specifieke kosten voor het 
MIVA toilet, ook bij een volledige renovatie van een sanitair blok. 

Jeugdverblijf St. Jansburg – De Burcht



Kan je voor een project meerdere investeringssubsidies aanvragen ?
Dit kan als het gaat over verschillende sectorale prioriteiten. 
De verschillende aanvragen worden volledig afzonderlijk behandeld

Combinatie van subsidies ?

Hoe kan je een investeringssubsidie combineren met een premie 
van Onroerend Erfgoed ?
Er zijn concrete afspraken met Onroerend Erfgoed over de 
afhandeling van gecombineerde dossiers. 

> Duidelijke opsplitsing van de werken nodig ifv. de verschillende 
subsidies, van bij aanvraag tot uitvoering (meetstaten, 
vorderingsstaten, facturen …). 



De huidige sectorale prioriteiten lopen tot 2021. 
Is er al meer geweten over de nieuwe prioriteiten ? 

In dat kader is er een bevraging gebeurd in de beide sectoren. De 
resultaten van deze bevraging werden voorgelegd aan de beide 
kabinetten, maar er is op dit moment nog geen definitieve beslissing 
over nieuwe prioriteiten. 

Is het de ambitie van de minister om ook het FoCI te wijzigen?

Het FoCI is vanaf januari 2021 ingekanteld in het departement CJM, 
maar dit verandert niets aan de werking.  Momenteel wordt er wel 
een voorstel voor een nieuw reglement voorbereid. 

Toekomst ? 



@

Andere vragen ? 


