
 

GEMEENTERAAD VAN 4 FEBRUARI 2014 
 

PREMIE TOEGANKELIJKHEID HORECA 
 

De gemeenteraad beslist éénparig om, binnen de perken van de beschikbare budgetten, voor de 
dienstjaren tussen 1 januari 2014 en 31 december 2019, een premie te verlenen: 

1. Aan de uitbater of eigenaar van een horecazaak die verbouwingswerken doet om deze zaak ook 
voor mensen met een handicap toegankelijk te maken. Na uitvoering van deze werken voldoen 
minstens één ingang en één toilet aan de toegankelijkheidsnormen. Indien deze ingang slechts 
bereikt kan worden via een toegangsweg dient deze laatste ook aan de normen te voldoen. 

2. Het opzet van de horecazaak heeft een permanent karakter en is gelegen op het grondgebied van 
Herentals. 

Komen niet in aanmerking: 
- Mobiele of tijdelijke constructies. 
- Horeca verbonden aan een gebouw dat in hoofdzaak gericht is op de opvang van mensen met 

mobiliteitsproblemen (bijvoorbeeld in een rusthuis, serviceflatcomplex, ziekenhuis,…….). 
- Aanvragen ingediend door overheden of publiekrechtelijke rechtspersonen. 

3. Toegankelijkheidsnormen 

A. De private toegangsweg leidend naar de inkom heeft: 
- Een verharde ondergrond. 
- Een minimale breedte van 1,20 m. 
- Een vrije hoogte van 2,10 m. 
- Een obstakelvrije doorgang van ministens 0,90 m. 
- Geen drempels hoger dan 2 cm. 
- Helling of hellend vlak heeft een percentage van maximaal 

- 10 % indien lager dan 10 cm 
- 8,30 % indien 10 tot 25 cm 
- 6,25 % indien 25 tot 50 cm 
- 5 % indien hoger dan 50 cm 

B. Inkom 
- De toegang is drempelvrij met een maximumniveauverschil van 2 cm (afgeschuind). 
- De vrije doorgangsbreedte bedraagt minstens 0,9 m. 
- De vrije doorgangshoogte bedraagt minstens 2,1 m. 
- Voor en achter de deur is een horizontale vrije opstelruimte van minstens 1,5 m x 1,5 m (niet 

van toepassing bij schuifdeuren). 
- Voor de deurklink wordt geen draaiknop genomen. (- voorkeur het hefboomtype) Ze heeft 

een contrasterende kleur ten opzichte van de achtergrond. 
- Een manuele deur heeft geen draaiknop. (voorkeur het hefboomtype). Aan de zijde van de 

deurkruk is een extra opstelruimte van minimum 0,50 m. 
- Klapdeuren: het hoofdpaneel is minstens 0,90 m breed. 
- Indien de deur voorzien is van een deurpomp of -sluiter dient de bedieningsweerstand 

minimaal te zijn. (maximaal 4 kg). 
- Beglaasde deuren zijn voorzien van veiligheidsglas. De beglazing wordt voorzien van een 

contrasterende strip/logo/markering… op ooghoogte (1 m en 1,6 m). 

C. Toiletruimte 
- Moet goed bereikbaar zijn: 

- geen drempels hoger dan 2 cm 
- doorgangen die leiden tot voor de deur van het toilet zijn minstens 0,9 m breed. 

- Helling of hellend vlak heeft een percentage van maximaal: 
- 10 % indien lager dan 10 cm 



 

- 8,30 % indien 10 tot 25 cm 
- 6,25 % indien 25 tot 50 cm 
- 5 % indien hoger dan 50 cm 

- Wordt aangeduid met het internationaal gangbare pictogram. 
- De toestellen staan zo opgesteld dat er met een rolstoel een draaicirkel van 1,5 m gemaakt 

kan worden. 
- De afstand van de voorste rand van de toiletpot tot de achterliggende wand bedraagt 0,70 – 

0,75 m. Het toilet is (toiletbril inbegrepen) 0,50 m – 0,55 m hoog.  
- Minstens één zijde van het toilet heeft een vrije breedte van 0,90 m om een zijdelingse 

transfer te kunnen uitvoeren. Kan dit niet aan beide zijden dan dient er tussen de wc-pot 
(midden) en de andere zijde, een ruimte te zijn van min 0,45 m. 

- Langs de vrije breedte(s) van 0,90 m (zie g), bevindt zich een opklapbare hand-greep van 0,80 
m hoogte en 0,90 m hoogte. Indien één vaste steun tegen de muur wordt voorzien, dient 
deze, op een hoogte tussen 0,80 m en 0,90 m, 0,30 m uit de hoek te worden geplaatst en 
0,50 m lang te zijn. Dezen hebben een contrasterende kleur ten opzichte van de omgeving. 

- Het toiletpapier dient binnen handbereik te zijn: De houder mag niet tegen de achterwand 
worden opgehangen. De houder heeft een contrasterende kleur ten opzichte van de 
omgeving. 

- Een spiegel op ooghoogte van een rolstoelgebruiker waarvan het centrale punt zich bevindt 
op 1,25 m, de onderzijde tussen 0,90 m en 1,10 m van de grond en tot een hoogte van 1,90 
m. 

- De wastafel is onderrijdbaar, voorzien van een automatische kraan of met één hen-
delbediening (hendel minimaal 10 cm lang) De papierdispenser of het automatische 
handdoeksysteem dient in de onmiddellijke nabijheid opgehangen en bereikbaar te zijn. 

- De deur heeft een doorgangsbreedte van 0,90 m. Ze draait naar buiten open en er dient een 
draaimogelijkheid te zijn van 1,50 m voor en achter. Aan de binnenzijde is de deur voorzien 
van een horizontale beugel op een hoogte van 0,90 m over de volledige breedte van de 
deur. Deze heeft een contrasterende kleur ten opzichte van de omgeving. 

- Indien de deur voorzien is van een deurpomp of -sluiter dient de bedieningsweerstand 
minimaal te zijn. (maximum 4 kg) 

- Is uitgerust met een lichtschakelaar en niet met sensoren of schakelaars met tijds-
mechanismen. De lichtschakelaar wordt steeds onmiddellijk rechts of links naast de 
toiletdeur geplaatst, aan de binnen- of buitenkant, al naar gelang het een links of rechts 
buitendraaiende deur is. Schakelaar en stopcontacten staan steeds op een hoogte tussen 
0,85 cm – 1,20 m en minimum 0,50 cm uit een hoek. De kleur van de schakelaar is in 
contrast met de omgeving. 

- Kledinghaak aan de binnenzijde van de deur op een hoogte van 1,20 m. Deze haak heeft een 
contrasterende kleur ten opzichte van de omgeving. 

- Minimale oppervlakte 1,65 m x 2,2 m. 

4. Bedrag van de premie 

De premie bedraagt 100 % van de kostprijs van de verbouwingswerken die betrekking hebben op 
het toegankelijk maken, met een maximum van 2.000 euro. Dit dient bewezen op voorlegging van 
de facturen. 

Alleen als de kostprijs van de verbouwingswerken die betrekking hebben op het toegankelijk 
maken minstens 50 % van de totale kostprijs der werken bedraagt, wordt een premie toegekend. 

5. Per horecazaak kan slechts één premie worden toegekend. Indien twee aanvragen voor dezelfde 
horecazaak onafhankelijk van elkaar worden ingediend, zal enkel de eerst ingediende aanvraag in 
aanmerking komen voor een premie. 

6. Werkwijze: 

De aanvragen worden ingediend bij het stadsbestuur van Herentals. 



 

- Het stadsbestuur stelt de toestand vast zoals deze is voorafgaand aan de werken. 
- De aanvrager overhandigt het stadsbestuur de door hem betaalde facturen. Hierop zal deze 

een technische controle uitvoeren. Dit omvat het ter plaatse nakijken of de eventuele private 
toegangsweg en minstens één ingang en één toilet aan de vooropgestelde 
toegankelijkheidsnormen voldoen. 

- Het schepencollege beslist, op basis van het verslag van de technische controle en de 
voorgelegde facturen, over de toekenning van de premie. 

- Het stadsbestuur informeert de aanvrager over de genomen beslissing. Indien hierbij een 
toegankelijkheidspremie wordt toegekend, wordt de dienst Toerisme hiervan in kennis 
gesteld. 


