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Openbare toiletten - Stand van zaken
In Knack van 1 juni 2022 verscheen een artikel met de nogal sprekende titel “De
Vlaamse toilettragedie. Het land zonder openbare wc’s”. In het artikel wordt inderdaad
het slinkend aantal openbare toiletten in Vlaanderen aangeklaagd, evenals alle
ongemakken die daarmee gepaard gaan. Voor dames trouwens nog veel meer
uitgesproken dan voor heren.
In antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 815 van 26 juli 2021 stelde toenmalig minister
van Welzijn Beke dat “een gestructureerd overzicht van alle openbare toiletten in
Vlaanderen niet voorhanden is. Dit is enkel lokaal beschikbaar voor zover de lokale
besturen dit zelf bijhouden.” Dat lijkt me al een eerste probleem als we het tekort aan
openbare toiletten willen aanpakken. Van de weinige cijfers die bekend zijn, blijkt dat
niet alleen het aantal toiletten, maar ook de toegankelijkheid(stijden) problematisch zijn.
Daarnaast speelt de genderdimensie: damestoiletten nemen meer plaats in dan urinoirs,
wat zich ook vertaalt in langere wachttijden. Daarenboven is er vaak ook enkel in urinoirs
voorzien en niet in damestoiletten.
1.

Is er inmiddels werk gemaakt van het oplijsten van de openbare toiletten die in
Vlaanderen bestaan?
Zo ja, graag een overzicht van het aantal openbare toiletten, met specificatie of het
gaat om mannen-, vrouwen- en/of genderneutrale toiletten.
Zo niet, zal daar werk van worden gemaakt op korte termijn?

2.

Hoe kijkt de minister aan tegen het verdwijnen van openbare toiletten in
Vlaanderen?

3.

Welke inspanningen kan de Vlaamse overheid zelf doen om het aantal openbare
toiletten in Vlaanderen te doen toenemen?

4.

Wordt er werk gemaakt van een instrument, zoals een app, dat makkelijk
raadpleegbaar is om te weten waar openbare toiletten te vinden zijn, inclusief het
aantal, voor welke gender en met welke faciliteiten en openingsuren, en eventueel
de melding wanneer ze niet beschikbaar of defect zijn?
Zo ja, werden hiervoor al budgetten berekend en/of uitgetrokken?
Zo niet, zijn er plannen in die richting en op welke termijn zal dat dan gebeuren?

5.

a)

Werden er de afgelopen jaren concrete inspanningen gedaan in gebouwen of op
eigendommen van de Vlaamse overheid om het aantal openbare toiletten te
doen toenemen, en dit zowel kwantitatief als kwalitatief?

b)

Wordt er ook nagedacht over samenwerkingsverbanden met de private sector
om het aantal gelegenheden waar mensen gebruik kunnen maken van het toilet
te laten toenemen?
Zo ja, welke initiatieven worden hieromtrent ontwikkeld?

c)

Wordt ook de NMBS ingeschakeld bij het voorzien in meer openbare toiletten?
Zo ja, op welke manier?

6.

Zullen de openbare besturen worden gesensibiliseerd, geadviseerd en/of
gestimuleerd om een beleid met het oog op voldoende en goed onderhouden
openbare toiletten voor alle genders uit te rollen?

7.

De praktijk wijst uit dat moderne openbare toiletten ook vaker defect kunnen zijn.
Hoe wil de minister deze problematiek aanpakken of laten aanpakken wanneer lokale
besturen verantwoordelijk zijn?

8.

Overweegt de minister te werken met goede praktijkvoorbeelden en eventueel het
belonen van lokale besturen die effectief werk maken van het plaatsen van
voldoende en goed onderhouden openbare toiletten?

9.

In welke mate kan de keuze voor genderneutrale toiletten tegemoetkomen aan het
tekort aan toiletten voor dames, evenals de problematiek van de langere wachttijden
voor dames?

10. Het Agentschap Toegankelijkheid Inter introduceerde inmiddels het concept
‘changing places’, waardoor ook volwassen mensen met verzorgingsnoden zouden
kunnen gebruikmaken van openbare toiletten.
a)

In welke mate werd dit concept al uitgerold?

b)

Op welke manier wordt dit concept gepromoot bij de lokale besturen en hoe
wordt het toegepast binnen de eigen gebouwen van de Vlaamse Gemeenschap?

11. In het artikel in Knack wordt een origineel voorstel geformuleerd om het nuttige aan
het aangename te koppelen, meer bepaald door openbare toiletten te combineren
met kunst, om de plaatsing ervan aantrekkelijk te maken en waardoor mensen niet
in de verleiding komen om de toiletten nodeloos te bevuilen.
Hoe staat de minister tegenover deze denkpiste?

Deze vraag werd gesteld aan de ministers Hilde Crevits (622), Bart Somers (347).
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ANTWOORD

op vraag nr. 347 van 1 juni 2022
van STEPHANIE D’HOSE

Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt door mevrouw Crevits, Viceministerpresident van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en
Gezin.

