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De stichting Bouw Advies Toegankelijkheid Utrecht (BAT) heeft tot taak om de
toegankelijkheid van gebouwen en de gebouwde omgeving voor mensen met
een functiebeperking te verbeteren
BAT is opgericht door het
Provinciaal Gehandicaptenplatform Utrecht
in samenwerking met de
Provincie Utrecht

Opdrachtgevers van bouwprojecten willen dat hun
gebouw toegankelijk is voor iedereen, dus ook voor
mensen met een beperking in lopen, horen en/of zien.
Ondanks deze goede intenties blijkt bij oplevering dat de
toegankelijkheid in de praktijk vaak tekort schiet. Deze
folder geeft stap voor stap aan hoe dat te voorkomen is.

CONCEPT St Bouw Advies Toegankelijkheid Utrecht (030) 2624118

Toegankelijkheid in het bouwproces

Toegankelijkheid in het Bouwbesluit
Alle gebouwen in Nederland m oeten voldoen aan het Bouwbesluit.
Gem eenten m ogen alleen een bouwvergunning afgeven als het ontwerp
hieraan voldoet. In het Bouwbesluit zijn slechts enkele eisen opgenom en die
betrekking hebben op de toegankelijkheid van een gebouw. Veel nieuwe
gebouwen voldoen dan ook wel aan het Bouwbesluit, m aar zijn niet
toegankelijk voor m ensen m et een beperking.

Normblad NEN 1814
Het Nederlands Norm alisatie Instituut heeft voor de Toegankelijkheid
van buitenruim ten, gebouwen en woningen het norm blad NEN 1814
ontwikkeld. Dit norm blad is een bouwkundige vertaling van de
uitgangspunten uit het Handboek voor Toegankelijkheid (een naslagwerk
dat in sam enwerking m et de Chronisch zieken en Gehandicaptenraad is
gem aakt), m et eisen over de toegankelijkheid van buitenruim ten, gebouwen
en woningen.
Toegankelijkheid wordt uitgewerkt in drie prestatieniveau’s:
! Aanpasbaar (A)
! Bruikbaar
(A + B)
! Bezoekbaar
(A + B + C)
Het norm blad NEN 1814 is pas van kracht op een toekom stig bouwwerk
wanneer betrokken partijen zelf de norm van toepassing verklaren. Zij
m oeten daarbij aangeven welk niveau van toegankelijkheid zij willen
realiseren. Om dat er sprake is van een overeenkom st tussen twee partijen,
kunnen deze partijen tijdens het bouwproces alsnog besluiten de norm
slechts gedeeltelijk toe te passen. Dit zou het geval kunnen zijn wanneer er
sprake is van kostbare aanpassingen.

Toegankelijkheid kan vrijwel zonder meer-kosten
gerealiseerd worden als, vanaf het begin van het
bouw-proces, de NEN 1814 wordt gehanteerd.

Het bouwproces ziet er als volgt uit:
1 Sam en m et de architect worden de wensen geform uleerd in het
Program m a van Eisen.
2 De architect m aakt schetsplannen en overlegt m et de opdrachtgever.
3 De architect legt de bestektekeningen en het bestek voor aan de
opdrachtgever ter goedkeuring.
4 De bouw kan beginnen.....
In het bouwproces keurt de opdrachtgever de plannen in de besteksfase
goed. Daarm ee keurt hij of zij eigenlijk ook de ontoegankelijkheid goed,
want op de bestektekeningen is, zelfs voor experts, slechts een deel van de
toekom stige ‘on’ toegankelijkheid zichtbaar. De werkelijke toegankelijkheid denk bijvoorbeeld aan m arkeringen voor slechtzienden op deuren, de
afstelling van drangers op deuren, drem pels bij deuren – is pas bij
oplevering vast te stellen.
! De architect kan de verantwoordelijkheid voor de toegankelijkheid dan
ook pas bij de oplevering overdragen aan de opdrachtgever.
Alleen wanneer dit in het contract m et de architect wordt afgesproken, kom t
de opdrachtgever bij oplevering niet voor verrassingen te staan. Eventuele
m eerkosten voor het alsnog realiseren van toegankelijkheid liggen dan bij
de architect.
W anneer dit niet zo wordt afgesproken, ligt de financiële
verantwoordelijkheid voor het alsnog realiseren van toegankelijkheid bij de
opdrachtgever.

Adviezen aan opdrachtgevers
Neem in uw contract m et de architect een paragraaf op waarin gesteld
wordt dat het toekom stige gebouw tenm inste aan de NEN 1814
toegankelijkheidsprestatie A + B voldoet. Daarbij m oet de toetsingsdatum
en de wijze van toetsen worden verm eld.

Adviezen aan subsidiegevers
Verstrek alleen subsidie voor nieuw-/verbouw indien de subsidieaanvrager
in het contract m et de architect een paragraaf opneem t, waarin gesteld
wordt dat het toekom stige gebouw/ de toekom stige verbouwing tenm inste
aan de NEN 1814 toegankelijkheidsprestatie A + B voldoet. Daarbij m oet de
toetsingsdatum en de wijze van toetsen worden verm eld.

