
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
  

Een compilatie van de brochures “Redelijke aanpassingen voor 
personen met een handicap in de sport”, “Toegankelijkheid 
van sporthallen en zwembaden”, “Toegankelijkheid van 
voetbalstadions” en “Sport zonder grenzen”. 

http://www.west-vlaanderen.be/genieten
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Inleiding 
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Supporteren voor je favoriete voetbalclub, je een avondje in het zweet trainen of baantjes 
trekken. Sporten is leuk! Daarom horen sportcentra makkelijk bereikbaar en toegankelijk te zijn 
voor iedereen en moet ook het sportaanbod dat zijn. Maar daar knelt net het schoentje: voor 
mensen met een handicap is het vaak niet zo eenvoudig om deel te nemen. Sport is nochtans een 
belangrijke hefboom om er echt bij te horen. Of je nu een actieve sporter of een supporter bent, 
je komt onder de mensen en je legt contacten.  
 
Maar sport voor iedereen kan pas als enkele voorwaarden vervuld zijn. En u kunt een steentje 
bijdragen! Zo is er nood aan aangepaste sportzalen en – materiaal en aan een aangepast of 
inclusief sportaanbod of aan specifieke begeleidingscursussen. Maar ook ‘kleine’ inspanningen 
zoals gepast onthaal door baliemedewerkers kunnen het verschil maken. In deze gecompileerde  
brochure vindt u alvast heel wat tips en uitleg. 
 
 
Het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (het Centrum) heeft een 
reeks van 10 brochures (praktische steekkaarten) ontwikkeld over redelijke aanpassingen voor 
personen met een handicap in verschillende domeinen van het dagelijkse leven: cultuur, horeca, 
openbare dienstverlening, handelszaken,…  
 
Hiermee wil het Centrum leveranciers van goederen en diensten in verschillende sectoren 
sensibiliseren rond het concept ‘redelijke aanpassing’. Deze brochures gaan specifiek over 
redelijke aanpassingen in de sport. 
 
Daarnaast biedt Enter vzw, het Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid eveneens een 
brochure aan (‘Sport Zonder Grenzen’), een aanzet om toegankelijkheid te verwerven in het 
sportgebeuren en ideeën aan te reiken om verdere acties rond sport te ontwikkelen op gebied 
van accommodatie, aanbod en dienstverlening. 
 
 
Voor u gaat nadenken over materiële en organisatorische aanpassingen, is er iets heel 
eenvoudigs dat u nu al kan doen, namelijk op een menselijke en respectvolle manier omgaan met 
mensen met een handicap. Zij weten immers zelf het best wat ze precies nodig hebben. 
 
In deze informatiebrochure bundelt de provinciale sportdienst West-Vlaanderen de praktische 
en nuttige tips aan organisatoren van sportevenementen, bestuurders van clubs en uitbaters van 
sportinfrastructuur om redelijke aanpassingen door te voeren zodat iedereen kan deelnemen 
aan de aangeboden activiteiten.  
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2.  
Integrale 

toegankelijkheid 

http://www.entervzw.be/assets/files/Sport%
20zonder%20drempels3.pdf 
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2.1. ZELFSTANDIG GELIJKWAARDIG DEELNEMEN AAN HET MAATSCHAPPELIJK 
LEVEN 

 
 
Een integraal toegankelijke leefomgeving en dienstverlening vormen de sleutel tot een 
volwaardige maatschappelijke integratie en participatie van iedereen en getuigt van een 
fundamenteel respect voor mensen. Toegankelijkheid is immers: 
 een basisvoorwaarde voor mensen met een beperking om deel te nemen aan het 

maatschappelijke leven 
 een basiskwaliteit van een gebruiksvriendelijke, veilige en comfortabele omgeving voor 

iedereen 
 een basisrecht dat verankerd moet worden in onze samenleving 
 

Deze drievoudige basisstelling houdt ook in dat integrale toegankelijkheid pas realiseerbaar 
wordt wanneer gebruikers (basisvoorwaarde), experts (basiskwaliteit) en beleidsmakers 
(basisrecht) met elkaar overleggen, elk vanuit hun kennisdomein. 
 
Toegankelijkheid wordt te veel geassocieerd met de fysieke, tastbare omgeving. Uiteraard horen 
in gebouwen hellingen, liften, aangepaste toiletten, aanwezig te zijn. Maar toegankelijkheid gaat 
verder dan deze essentiële voorzieningen. Net zo belangrijk zijn goede en heldere communicatie, 
duidelijke informatieverstrekking en klantvriendelijkheid, dienstverlening. Deze aspecten horen 
thuis onder de noemer ‘toegankelijkheid van communicatie en informatie’. 
 
Het principe ‘ontwerpen voor iedereen’ vereist geen zware meerkost bij nieuwbouw of nieuwe 
aanleg van sportieve voorzieningen. Bij renovatie speelt de technische en financiële 
haalbaarheid een rol. In beide gevallen geldt echter dat het vroegtijdig inschakelen van 
deskundigen een aanzienlijke meerwaarde en besparing zal opleveren. Het doordacht hiermee 
omgaan leidt bovendien tot een hoger gebruikscomfort voor iedereen. 
 
Ook communicatie en informatie moet op maat van alle gebruikers worden toegankelijk 
gemaakt. Hoe beter daar is over nagedacht, hoe meer gebruikers ervan profi teren. Daarom is 
het belangrijk medewerkers te trainen in communicatie met personen die minder goed kunnen 
horen, zien of praten. Ook personen met minder verstandelijke mogelijkheden hebben recht op 
een volwaardige sportbeleving. Die toegankelijkheid moet werken op alle domeinen, van 
dienstverlening in een sportcentrum tot sportaanbod, van vormgeving en redactie van 
brochures en websites tot het verschaffen van informatie, enzovoort. 
 
Voor mensen met een beperking wordt best geen apart sportaanbod uitgewerkt buiten de 
sportsector. Beter is dat de reguliere sportwereld initiatieven neemt die toelaten ook 
doelgroepen van personen met beperkingen te bereiken. Dit kan door de drempels van het 
bestaande aanbod te verlagen of door specifieke maatregelen te nemen zoals het voorzien van 
aangepast sportmateriaal, het oprichten van G-kernen3, enzovoort. De uitdaging ligt in het 
zoeken naar een goede balans tussen een inclusieve en een categoriale aanpak: inclusief waar 
het kan, categoriaal waar het moet. 
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2.2. WELKE DREMPELS BELEMMEREN DE SPORTPARTICIPATIE? 

 
 
Sport is een belangrijk onderdeel van de vrijetijdsbesteding. Regelmatig sporten is ideaal om te 
ontspannen en gunstig voor de gezondheid. Wie actief sport in competitieverband leert omgaan 
met regels. Sport bevordert de eigenwaarde en stimuleert respect voor de ander. Deelname aan 
sport is een recht voor iedereen, toch zijn er voor heel wat mensen nog drempels: 
 
 de informatie over het sportaanbod is onduidelijk en onvoldoende bekend 
 mensen hebben een gebrek aan vrije tijd 
 sommigen beschikken niet over een sociaal netwerk om aan sport te participeren of het 

ontbreekt hen aan sociale vaardigheden 
 de kostprijs voor deelname aan sport ligt vaak hoog 

 
Voor mensen met een beperking zijn er daarnaast nog drempels die moeilijker te overstijgen 
zijn: 
 ontoegankelijkheid van de sportinfrastructuur en omgeving 
 ontbreken van aangepast sportmateriaal 
 ontbreken van brochures en folders in een aangepast formaat, vorm en taal 
 onvoldoende specifieke sportactiviteiten voor actieve sporters met een handicap 
 onvoldoende specifieke begeleiding voor supporters met een handicap 
 onvoldoende toegankelijk en beschikbaar vervoer 

 
Deze drempels verschillen naargelang de aard van de beperking. Motorische beperkingen, 
visuele beperkingen, auditieve beperkingen, psychische en verstandelijke beperkingen, 
beperkingen op gebied van de ademhaling en uithouding: ze vragen elk om een gerichte aanpak. 
De beperkingen zijn vaak enkelvoudig, maar sommige personen hebben meerdere beperkingen. 
een aantal zijn zichtbaar, andere niet. De ene beperking wordt opgelost met aangepaste 
infrastructuur, de andere vereist aangepaste communicatie of begeleiding.  
 
 
 

2.2. HOE TOEGANKELIJK IS DE SPORT IN VLAANDEREN? 

 
 
Stap per stap groeit in Vlaanderen het besef over het belang en de grote belevingswaarde van 
sport voor mensen met een beperking. Kwantitatieve gegevens over het bestaande aanbod zijn 
in beperkte mate bij verschillende bronnen beschikbaar, maar een omvattend cijfermatig 
overzicht is nog niet beschikbaar. 
 
 

2.2.1. TOEGANKELIJKHEID VAN SPORTINFRASTRUCTUUR 
 
Vroeger verschilden de methodieken om toegankelijkheid te onderzoeken van provincie tot 
provincie. Vandaag is een uniforme methodologie beschikbaar om gebouwen te screenen. De 
screenings gebeuren door de adviesbureaus toegankelijkheid en de resultaten ervan worden 
ingevoerd in de databank van Toegankelijk Vlaanderen, consulteerbaar op 
www.toegankelijkvlaanderen.be. Enter zorgt voor het beheer van de databank, die informeert 
over de toegankelijkheid van gebouwen, recreatieve voorzieningen, dienstverlenende 
organisaties en bepaalde sportaccommodaties.  
 
De databank zorgt ervoor dat mensen met een handicap zich op voorhand kunnen informeren of 
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het gebouw beantwoordt aan hun noden. De informatie is gedetailleerd, betrouwbaar en voor 
alle doelgroepen. Dit is een noodzakelijke en waardevolle service voor personen met een 
beperking. Het uitgangspunt is dat personen met een beperking zelfstandig, net als iedereen, 
moeten kunnen gebruikmaken van de sportinfrastructuur. In de toekomst moet de kwaliteit van 
de toegankelijkheid nog sterk verbeteren. Dit geldt in het bijzonder voor het zelfstandig gebruik 
van sportinfrastructuur in al zijn facetten. 
 
 
2.2.2. SPORTBELEVING EN SPORTAANBOD 
 
Er zijn de voorbije jaren verschillende onderzoeken gedaan die toelaten een beeld te vormen 
van hoe personen met een beperking sport beleven en wat ze vinden van het sportaanbod.  
 
In opdracht van voormalig minister van Sport Marino Keulen verscheen in 2004 een studie van 
prof. Vanlandewijck (KUL) over de determinanten die het sportgedrag van personen met een 
beperking bepalen. Het document legt de vinger op verschillende pijnpunten, zoals de 
complexiteit van het G-sportlandschap, het beperkte sportaanbod in de revalidatiecentra in 
Vlaanderen, de onvoldoende consistentie in aangepaste bewegingsactiviteiten in de 
academische en niet-academische bewegingsgerelateerde opleidingen in Vlaanderen, enzovoort. 
Personen met een beperking die niet aan sport doen gebruiken volgens dit onderzoek het 
argument dat er te weinig informatie is over sportactiviteiten. Ze hebben vaak het vooroordeel 
dat sport overbodig of risicovol is. Daarnaast blijkt dat er weinig aanmoediging tot 
sportbeoefening is door de omgeving of professionele hulpverleners. Een correcte beeldvorming 
over G-sport bij het brede publiek én bij professionele hulpverleners dringt zich op. Opvallend in 
deze studie is dat de kostprijs geen reden blijkt te zijn om niet te participeren. Bepaalde sporten 
vragen wel een grotere financiële inspanning. Zowel voor sporten die weinig uitrusting vragen 
als voor sporten waarvoor meer of zelfs zeer gespecialiseerde sportuitrusting nodig is, blijken de 
kosten vergelijkbaar voor valide sporters en sporters met een beperking. De mogelijkheid tot 
sportspecifieke en handicapspecifieke subsidiëring vraagt evenwel verder onderzoek om de 
sportparticipatie te verhogen.  
 
Een andere bron vermeldt dat een meerderheid van de mensen met een functiebeperking nooit 
aan sport doet en ook nooit naar sportwedstrijden gaat kijken. Een gezamenlijke brochure van 
de provinciale sportdiensten in Vlaanderen heeft het over een onderzoek waaruit blijkt dat 39 % 
van de personen met een beperking nooit aan sport doet, terwijl dat bij de valide tegenhangers 
slechts 19 % van de bevolking is op een populatie van mensen tussen 15 en 50 jaar. De brochure 
verwijst naar een ander onderzoek dat stelt dat slechts 3 % van de groep personen met een 
fysieke of zintuiglijke beperking beneden de 60 jaar regelmatig sport beoefent. 
 
De resultaten van een recente enquête van Test-Aankoop bij mensen met een beperking tonen 
dat activiteiten zoals sport beoefenen of sportevenementen bijwonen bij veel respondenten 
zelden (minder dan één keer per maand) of nooit op de agenda staan. Nochtans verlangt 52 % 
van de respondenten actiever te zijn in de vrije tijd. Redenen hiervoor zijn dat hun lichamelijke 
toestand verhindert om meer te doen (82 %), hulp nodig hebben van iemand (55 %), en prijs 
(22 %). 
 
De studies tonen aan dat in de praktijk mensen met een beperking nog veel te weinig gebruik 
kunnen maken van de sportfaciliteiten en het bestaande aanbod. 
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3.  
Het concept 

‘redelijke 
aanpassingen’ 

http://www.diversiteit.be/?action=publictiie_d
etail&id=113&thema=17&select_page=216 

http://www.diversiteit.be/?action=publictiie_detail&id=113&thema=17&select_page=216
http://www.diversiteit.be/?action=publictiie_detail&id=113&thema=17&select_page=216
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“Een redelijke aanpassing is een concrete maatregel die de negatieve invloed van een onaangepaste 
omgeving op de deelname aan het maatschappelijke leven voor een persoon met een handicap 
zoveel mogelijk neutraliseert. Dergelijke eenvoudige en goedkope aanpassingen dragen bij tot een 
rechtvaardigere samenleving en verhogen de kwaliteit en aantrekkelijkheid van de goederen en 
diensten die een samenleving aanbiedt aan al haar burgers.” 
 
De wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie 
(antidiscriminatiewet) omschrijft redelijke aanpassingen als: ‘[…] passende maatregelen die in 

een concrete situatie en naargelang de behoefte worden getroffen om een persoon met een handicap in 

staat te stellen toegang te hebben tot, deel te nemen aan en vooruit te komen in de aangelegenheden 

waarop deze wet van toepassing is, tenzij deze maatregelen een onevenredige belasting vormen voor 

de persoon die deze maatregelen moet treffen. Wanneer die belasting in voldoende mate wordt 

gecompenseerd door bestaande maatregelen in het kader van het gevoerde overheidsbeleid inzake 

personen met een handicap, mag zij niet als onevenredig worden beschouwd.’ 

 
Een redelijke aanpassing biedt in tegenstelling tot het toegankelijkheidsprobleem een oplossing 
voor een individueel probleem. Elke situatie moet met andere woorden afzonderlijk worden 
onderzocht om zo een oplossing te vinden voor de beperking waarmee een persoon met een 
handicap wordt geconfronteerd in het dagelijkse leven. Waarschijnlijk zal iedereen achteraf baat 
hebben bij een dergelijke aanpassing. Dat is ook wenselijk. 
 
 

3.1. COMMUNICATIE 

 
 
Het kan gaan om een technische of omgevingstechnische aanpassing, een aanpassing van regels 
of een andere organisatorische aanpak waardoor personen met een handicap volop aan het 
maatschappelijke gebeuren kunnen deelnemen. 
 
Het doorvoeren van redelijke aanpassingen houdt doorgaans geen ingrijpende wijzigingen in de 
werking of dienstverlening in. Of een aanpassing redelijk is, wordt beoordeeld op basis van de 
kostprijs, de beschikbare financiële steun, de impact op de organisatie, de veiligheid, de 
gebruiksintensiteit en de duur van de aanpassing. Daarnaast spelen nog andere specifieke 
criteria een rol voor de betrokken organisaties, zoals de aard van het klantenbestand. 
 
Financiële steun is één van de criteria die mee het redelijke karakter van een aanpassing 
bepalen. Het kan gaan om gewestelijke, provinciale of gemeentelijke subsidies of om steun van 
overheids- of privébedrijven. Voor meer informatie neemt u best contact op met 
gespecialiseerde verenigingen of rechtstreeks met de bevoegde overheid. 
 
 
 
3.2. JURIDISCHE TEXTEN 

 
 

3.2.1. INTERNATIONAAL 
In Europa dook de term ‘redelijke aanpassing’ bijna tien jaar geleden voor het eerst op in 
wetteksten, meer bepaald in de richtlijn 2000/78/EG van 27 november 2000 tot instelling 
van een algemeen kader voor gelijke behandeling van personen in arbeid en beroep ongeacht 
godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid. Deze richtlijn introduceerde 
het begrip ‘redelijke aanpassing’ in het Europese recht. 
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Op 2 juli 2008 keurde de Europese Commissie een nieuw voorstel voor een richtlijn goed. 
Het voorstel behandelt de toepassing van het beginsel van de gelijke behandeling van personen 
ongeacht godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid op het geheel van 
goederen en diensten. Dit voorstel moet nog goedgekeurd worden door de Europese Raad 
voordat het in werking treedt in de betrokken lidstaten. 
 
De Verenigde Naties hebben op 13 december 2006 het Verdrag inzake de rechten van 
personen met een handicap goedgekeurd. Artikel 2 van het Verdrag definieert het begrip 
‘redelijke aanpassingen’. België heeft dit Verdrag geratificeerd en het is op 1 augustus 2009 in 
werking getreden. 
 

3.2.2. FEDERAAL 

In België verbiedt de antidiscriminatiewet van 10 mei 2007 discriminatie - ook op grond van 

handicap - op het gebied van huisvesting, de toegang tot en het leveren van goederen en 

diensten bestemd voor een ruim publiek. Dit geldt ook voor de toegang tot, het deelnemen aan 

en de uitoefening van om het even welke economische, sociale, culturele of politieke activiteit 

toegankelijk voor een ruim publiek. Artikel 4,12° van de wet van 10 mei 2007 definieert het 

concept ‘redelijke aanpassingen’. Weigeren om redelijke aanpassingen door te voeren, houdt een 

discriminatie in van personen met een handicap. 

 
3.2.3. GEWESTEN EN GEMEENSCHAPPEN 
 
Ook de gewesten en gemeenschappen hebben op basis van de Europese richtlijn 2000/78/EG 
wettelijke maatregelen getroffen. 
 
In Vlaanderen bepaalt het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse 
gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid wat redelijke aanpassingen voor personen met een 
handicap zijn. 
 
In het Waalse gewest komt het begrip ‘redelijke aanpassing’ aan bod in het decreet van 6 
november 2008 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, gewijzigd door het 
decreet van 19 maart 2009 wat betreft de toepassingssfeer van goederen en diensten. 
 
De Franse gemeenschap volgt met het decreet van 12 december 2008 ter bestrijding van 
bepaalde vormen van discriminatie. 
 
Alleen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft nog geen initiatief genomen, behalve dan op het 
gebied van huisvesting met de ordonnantie van 19 maart 2009 tot wijziging van de 
ordonnantie van 17 juli 2003 houdende de Brusselse huisvestingscode. Deze ordonnantie wil in 
de toegang tot huisvesting een algemeen kader creëren ter bestrijding van discriminatie op basis 
van handicap of gezondheidstoestand. 
 
 

3.2.4. PROTOCOL BETREFFENDE HET BEGRIP ‘REDELIJKE AANPASSINGEN’ 
 
Omdat het Belgische institutionele model heel ingewikkeld is, was het onontbeerlijk om te 
komen tot een gemeenschappelijke definitie van het begrip ‘redelijke aanpassing’. Tijdens de 
Interministeriële Conferentie op 11 oktober 2006 hebben de federale overheid, de gewesten en 
de gemeenschappen een Protocol betreffende het begrip redelijke aanpassingen 
goedgekeurd. Dit Protocol werd op 20 september 2007 in het Belgische Staatsblad gepubliceerd. 
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4.  
Redelijke 

aanpassingen 
in de sport 

http://www.diversiteit.be/?action=publictiie_d
etail&id=113&thema=17&select_page=216 

http://www.diversiteit.be/?action=publictiie_detail&id=113&thema=17&select_page=216
http://www.diversiteit.be/?action=publictiie_detail&id=113&thema=17&select_page=216
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4.1. REDELIJKE AANPASINGEN IN DE PRAKTIJK 

 
 
4.1.1. VOOR ALLE PERSONEN MET EEN HANDICAP 
Er is niet veel nodig om ervoor te zorgen dat iedereen gemakkelijk zijn weg kan vinden of zich 
vlotter kan verplaatsen.  
 
 Met eenvoudige, universele pictogrammen wordt informatie duidelijk voor iedereen. Met 

gestileerde pictogrammen zonder duidelijke band met de realiteit, is dit een stuk moeilijker. 
 

Tips 
o Verkeers- of informatieborden die op een hoogte van 1,50 m zijn aangebracht, zijn 

gemakkelijker leesbaar voor rolstoelgebruikers en mensen met een klein gestalte. De 
leesbaarheid is nog beter als de borden een beetje schuin worden geplaatst. 

o De grootte van het lettertype en het contrast tussen letters en achtergrond 
beïnvloeden de leesbaarheid voor slechtzienden en ouderen. Als vuistregel geldt dat 
de hoogte van de letters minimaal 1/100 van de leesafstand moet zijn. Voor 
belangrijke informatie moet de hoogte van de letters 1/25 van de leesafstand 
bedragen. 

o Vermijd woorden en zinnen enkel bestaande uit hoofdletters. 
o Witte borden zijn moeilijk leesbaar bij fel zonlicht. 
o Plaats informatieborden bij voorkeur niet achter glas, dit kan voor hinderlijke 

reflectie zorgen. 
o Bepaalde kleuren hebben een psychologische betekenis gekregen. Gebruik dan ook 

associaties die bij de kleuren passen. Zo staat rood voor gevaarlijke situaties, groen 
voor veiligheid, blauw voor hygiëne en sanitair,… 

 
 Andere heel eenvoudige aanpassingen maken sportactiviteiten voor iedereen veel 

toegankelijker: speciale parkeerplaatsen, aangepaste toegangswegen, aangepaste toiletten 
die vlot toegankelijk zijn,… Hellende vlakken om hoogteverschillen op te vangen, maken 
verplaatsingen gemakkelijker. 

 
 Het aanbieden van sportinitiatie voor personen met een handicap lokt een nieuw publiek 

naar uw infrastructuur. Monitoren die aandacht hebben voor de noden van deze personen, 
vergemakkelijken hun integratie. 

 
 Paardrijden ondanks een motorische, visuele, auditieve of verstandelijke handicap? Het kan 

mits enkele eenvoudige aanpassingen: een verhoogd platform om het paard te bestijgen, 
extra brede zadels met een handvat en een hoge rand achteraan en teugels in verschillende 
kleuren. 

 
 Geef een persoon met een handicap de mogelijkheid om een wedstrijd of een ander 

sportevenement bij te wonen met een begeleider (verzorger, familielid). Dit stelt hen op hun 
gemak. Als die begeleider ook nog eens gratis mee mag, dan kan u beslist op veel waardering 
rekenen. 

 
 U kan ook aanpassingen doen zodat personen met een handicap gemakkelijker en sneller 

toegang krijgen tot de sportinfrastructuur of het sportevenement. In de stoelen die u in de 
wachtrij ter beschikking stelt aan personen met een handicap, kunnen ook oudere personen 
of mensen die snel vermoeid raken eventjes uitrusten. 

 
 Stel een aanspreekpunt aan, en laat personen met een beperking weten dat ze redelijke 

aanpassingen kunnen vragen. 
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4.1.2. VOOR DOVEN EN SLECHTHORENDEN 
 Een geluidsversterkende microfoon met een volumeregelaar of een ringleidingversterker bij 

het loket of de receptie zorgt voor een vlottere communicatie. 
 
Een ringleidingversterker is een hoorhulpsysteem voor slechthorenden die een 
hoorapparaat dragen. Het gaat om een elektrische leiding die een ruimte afbakent. De 
ringleiding vangt het signaal op van de geluidsbron en stuurt dit rechtstreeks door naar het 
hoorapparaat. Je hoort dan alleen de persoon die in de microfoon praat. Het storende 
omgevingsgeluid wordt onderdrukt. Je moet je met je hoorapparaat binnen of net buiten de 
ring bevinden om van het systeem te kunnen genieten. 
TIP: 
u kan dit systeem huren 
 

 Gebruik voor sportmanifestaties het universele pictogram (blauw oor) om duidelijk te 
maken waar deelnemers met een auditieve handicap kunnen vertrekken. 

 
 

4.1.3. VOOR BLINDEN EN SLECHTZIENDEN 
 Assistentiehonden mogen volgens de wet in elke sportinfrastructuur binnen, behalve in 

zwembaden en op judomatten (plekken waar men op blote voeten rondloopt). 
 
 Dankzij speciale soepele tegels met groeven kunnen personen met een visuele handicap zich 

vlotter verplaatsen. 
 
 Duid algemene informatie in sporthallen in een groot lettertype aan. Dat is voor iedereen 

beter leesbaar. 
 
 Aanduidingen in braille op de juiste hoogte garanderen een vlottere oriëntering: liftknoppen, 

nummers van kleedhokjes, aanduidingen van afdelingen, … 
 

 Door folders in braille en/of in een groot lettertype aan te bieden, is informatie ook vlot 
toegankelijk voor sportlui met een visuele handicap. Op die manier kan u hen informeren 
over de werking van de club of over bepaalde toestellen. 

 
 Voetbal is een sport die op heel wat bijval kan rekenen. Door enkele plaatsen te reserveren 

voor personen met een visuele handicap en hen de mogelijkheid te geven om commentaar te 
krijgen van een begeleider bij de wedstrijd, bezorgt u deze supporters een onvergetelijk 
moment. 

 
 

4.1.4. VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKTE MOBILITEIT 
 Voldoende brede doorgangen, hellende vlakken en automatische deuren helpen personen 

met beperkte mobiliteit om zich vlotter te verplaatsen. U kan ook wagentjes of aangepaste 
stoelen aanbieden. 

 
In een sporthal mogen personen met beperkte mobiliteit de personeelslift gebruiken. 
 

 Speciale aanduidingen leiden rolstoelgebruikers naar aangepaste ingangen, toiletten en 
andere speciale voorzieningen (zoals verhoogde podia). 

 
 Voldoende laag geplaatste informatieborden, liftknoppen en systemen om deuren te openen, 

verhogen de leesbaarheid voor en vergemakkelijken de bediening door personen met 
beperkte mobiliteit of mensen met een klein gestalte. 
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 Langere deurklinken zijn handiger en zorgen ervoor dat mensen deuren gemakkelijker 
kunnen openen. Door een grote houten of plastic handgreep over een sleutel te plaatsen, kan 
deze gemakkelijker in het slot worden gedraaid.  

 
 Aarzel niet om tijdens wedstrijden of andere sportevenementen een beroep te doen op 

vrijwilligers (van het Rode Kruis bijvoorbeeld). Die bekommeren zich persoonlijk om 
personen met beperkte mobiliteit. 

 
 Voorzie plaatsen die toegankelijk zijn voor personen met beperkte mobiliteit en hun 

begeleider. 
Tip 

Een vereniging plaatst tijdens sportevenementen speciale verhoogde podia voor  

rolstoelgebruikers. 

 In openbare zwembaden zijn er ruimere kleedhokjes voor rolstoelgebruikers. Met speciale 
voorzieningen kunnen ze vlot in het water worden geholpen. In een aangepaste rolstoel kan 
een persoon met een handicap zonder problemen het water in. Eenmaal in het water kan de 
persoon in de stoel blijven of eruit komen. 

 
 Dankzij uitrusting allerhande kunnen personen met een handicap al dan niet met een 

begeleider zittend skiën. 
 

Heel wat skioorden hebben materiaal aangeschaft om hun pistes voor iedereen 
toegankelijk te maken. In sommige rolstoelen kan een persoon met een handicap helemaal 
zelfstandig skiën terwijl bij andere een begeleider moet aanwezig zijn. Naargelang de 
aanleg van de persoon met een handicap speelt die begeleider een min of meer actieve rol. 
De persoon met een handicap beleeft dezelfde sensaties als een staande skiër. 

 
 
4.1.5.VOOR PERSONEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING 
 Aarzel niet om eenvoudige woorden te gebruiken en om informatie te herhalen. 
 
 Pictogrammen zorgen voor een vlottere communicatie en helpen iedereen om gemakkelijker 

de weg te vinden. 
 

 Folders of uitleg in een ‘vlot leesbare’ taal zijn voor iedereen gemakkelijker te begrijpen. 
 

Tip 
''Vlot leesbare’ teksten zijn opgesteld in een eenvoudige, vlot verstaanbare taal. 
Verenigingen die bijstand verlenen aan personen met een verstandelijke handicap, kunnen u 
hierbij helpen. Meer informatie kan u krijgen bij de Nationale Vereniging voor Hulp aan 
Verstandelijk Gehandicapten (www.nvhvg.be), bij de Franstalige vereniging 
(www.afrahm.be) en bij de Nederlandstalige vereniging (www.inclusievlaanderen.be). 

 
 Op een verhoogd podium voelen personen die liever niet tussen de menigte staan, zich meer 

op hun gemak. 
 

Een organisator van een wielerwedstrijd heeft vlakbij de finish een podium geplaatst. 
Personen met een specifieke verstandelijke handicap konden zo de aankomst van de 
renners van dichtbij meemaken zonder gestoord te worden door andere supporters. 
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4.1.6.VOOR PERSONEN MET EEN ANDERE HANDICAP 
 
 Soms is er niet veel nodig om iedereen de mogelijkheid te bieden om zijn favoriete sport te 

beoefenen: een eenvoudige machtiging of speciale kleur maken al een wereld van verschil. 
 

Na een ongeval heeft een jongeman last van evenwichtsstoornissen. Toch wil hij zijn 
favoriete sport blijven beoefenen: boogschieten. De federatie heeft beslist dat hij ook tijdens 
wedstrijden een speciale ergonomische stoel mag gebruiken. Een kind dat lijdt aan epilepsie 
kan alleen naar het zwembad. Omdat het een badmuts in een bepaalde kleur draagt, weten 
de redders dat ze het goed in de gaten moeten houden. 
 

 Ziekten zoals coccygodynie (chronische pijn aan het staartbeen) of fibromyalgie (chronische 
pijn op verschillende punten van het lichaam) kunnen de mobiliteit beperken. Het zitten en 
kijken naar een tenniswedstrijd of toernooi wordt een stuk minder pijnlijk als er speciale 
kussens voorhanden zijn. 

 
 
 
 
4.2. SUCCES HANGT SAMEN MET EEN GOEDE VOORBEREIDING 

 
 
 Ga na wie van uw personeelsleden open staat voor de problematiek en maak hem of haar 

verantwoordelijk voor de opvang van personen met een handicap. Hij of zij verzamelt alle 
nuttige informatie, geeft die door en geeft zo de aanzet voor het doorvoeren van redelijke 
aanpassingen. Hij of zij kan collega’s ook vertrouwd maken met verschillende soorten 
handicaps en met de behoeften die deze handicaps met zich meebrengen. 
 

 Om na te gaan welke redelijke aanpassingen nuttig zijn om uw diensten beter toegankelijk te 
maken, volstaat een heel eenvoudige en efficiënte strategie: organiseer testbezoeken van 
groepjes personen met verschillende handicaps. U merkt meteen welke aanpassingen voor 
welke doelgroep werken. 

 
 Ook verenigingen die personen met een handicap vertegenwoordigen, kunnen u hierbij 

adviseren en helpen bij het kiezen van geschikte aanpassingen. 
 
 
 
4.3. COMMUNICATIE 

 
 
 Als u aanpassingen doorvoert, zal u meer mensen over de vloer krijgen. U moet er wel voor 

zorgen dat de betrokken personen weten dat u aanpassingen hebt doorgevoerd. 
Communiceer via verschillende media (website, downloadbare gids, folder, ….) en ter plaatse 
duidelijk over de diensten die u aanbiedt zodat personen met een handicap weten welke 
faciliteiten u hen biedt. Gebruik verschillende communicatievormen: groot lettertype, braille, 
vlot leesbare teksten, standaard pictogrammen, gesproken boodschappen, … 
 

 U kan uw website ook zonder al te veel inspanningen toegankelijk maken voor personen met 
een handicap. Door alternatieve communicatievormen (zoals video) te gebruiken voor niet-
tekstuele elementen, kan iedereen terecht op uw website. 
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Tip 
Meer informatie vindt u op de website www.anysurfer.be. AnySurfer gaat na of uw website 
toegankelijk is voor personen met een visuele, auditieve en/of motorische handicap. 
Vertegenwoordigers van de vereniging leggen hun bevindingen in een checklist vast die u 
toegestuurd krijgt. Als uw website aan de toegankelijkheidscriteria beantwoordt, mag u het 
AnySurfer-label gebruiken. Personen met een handicap worden hiervan op de hoogte 
gebracht. U kan contact opnemen met AnySurfer per telefoon op 016/73 52 40 of per e-mail 
op info@anysurfer.be. 

 
 Personeelsleden van verkooppunten kunnen uw communicatie-inspanningen ondersteunen 

en sportlui en toeschouwers laten weten dat er speciale voorzieningen zijn voor personen 
met een handicap. 

o Zorg ervoor dat uw medewerkers gevormd zijn in ‘klantvriendelijk onthaal en 
omgaan met personen met een beperking’ 

o Zorg dat personeel aan het onthaal van op afstand steeds goed zichtbaar is 
o Spreek altijd tegen de persoon zelf, zelf wanneer er een begeleider aanwezig is 
o Vraag steeds of de persoon extra assistentie of informatie nodig heeft. Doe dit niet 

automatisch! De meeste personen – ook met een handicap – willen/kunnen alle 
handelingen zelfstandig uitvoeren. 

 
 Door uw infrastructuur beter toegankelijk te maken voor personen met een handicap en 

duidelijk aan te geven welke aanpassingen u voor hen hebt doorgevoerd, kan u rekenen op 
de waardering van organisaties die ijveren voor sport voor iedereen. 

 
 Eenvoudig taalgebruik garandeert dat iedereen de boodschap gemakkelijker vat. 

 
 Het bladmateriaal van brochures is mat, dus zeker geen glanzend of doorschijnend papier. 

 
 Zorg voor een overzichtelijke bladspiegel 

o Vermijd stippellijnen en invuldocumenten 
o Voorzie voldoende witruimte rondom een tekstblok 
o Gebruik zo weinig mogelijk kleuren in een tekst 
o Vermijd achtergrond voor teksten (‘watermerken’) 
o Gebruik foto’s of illustraties om de tekst te illustreren 

 
 Zorg ervoor dat contactgegevens duidelijk vermeld staan zodat vragen telefonisch of via mail 

kunnen gesteld worden. 
 
 Gewone brochures kunnen worden gedrukt in een groter lettertype of in grootschrift.  

Tip 
Maak de brochure digitaal beschikbaar. Dit impliceert geen meerkost en kan een kosteloos 
alternatief zijn voor een brochure in grootschrift.  
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5.  
Toegankelijkheid 

van sporthallen en 
zwembaden 

http://www.gelijkekansen.be/toegankelijkheid
sbrochures/Sporthallen%20-%206p.pdf 

http://www.gelijkekansen.be/toegankelijkheidsbrochures/Sporthallen%20-%206p.pdf
http://www.gelijkekansen.be/toegankelijkheidsbrochures/Sporthallen%20-%206p.pdf
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Voor velen is toegankelijkheid zo vanzelfsprekend dat ze er niet bij stilstaan. Toch ondervinden 
heel wat mensen problemen als ze zich in de bebouwde omgeving verplaatsen. Eigenlijk kan 
men stellen dat het de onaangepaste omgeving is die personen met een beperking gehandicapt 
maakt. Immers, als een rolstoelgebruiker zelfstandig naar de sporthal of het zwembad kan, er 
zich kan omkleden, sporten, douchen en iets kan drinken voelt hij zich niet belemmerd. 
 
Aandacht voor toegankelijkheid is trouwens een goede zaak voor iedereen. De hellingsbaan aan 
de inkom zal ook gebruikt worden door mensen met een kinderwagen of leveranciers met een 
steekwagen. Voor trainers, beladen met sportmateriaal, zijn brede deuren die automatisch 
openen erg gebruiksvriendelijk. Ruime douches kunnen ook door gezinnen gebruikt worden, 
lage kapstokken en haardrogers door kinderen, … 
 
Een integraal toegankelijk gebouw combineert de behoeften van verschillende mensen en maakt 
voorzieningen die voor iedereen beter bruikbaar zijn. Aparte oplossingen worden zoveel 
mogelijk vermeden.  
 
Wanneer bij een nieuwbouw of verbouwing al in de ontwerpfase rekening wordt gehouden met 
de principes op vlak van toegankelijkheid zijn er nagenoeg geen meerkosten. Het levert wel een 
hogere gebruikskwaliteit op. Aanpassingen achteraf vragen wel vaak een hoge investering en 
leiden bovendien niet tot optimale oplossingen. Het is dan ook aangewezen in een zo vroeg 
mogelijk stadium professioneel advies in te winnen. 
 
Inrichtingen voor sport en openluchtleven ressorteren onder de wet van 17 juli 1975 en het 
uitvoeringsbesluit van 9 mei 1977 betreffende de toegang van gehandicapten tot gebouwen 
toegankelijk voor het publiek. Deze wet bepaalt dat slechts een bouwvergunning wordt verleend 
als bij nieuwbouw en belangrijke verbouwingen rekening wordt gehouden met de omschreven 
normen. De normen in deze brochure wijken hier en daar af van de wettelijke normen aangezien 
een aantal normen verouderd zijn. 
 
 
 
5.1. AANPASSINGEN VAN DE SPORTHAL 

 
 
 Geleide- en assistentiehonden krijgen toegang tot de volledige accommodatie. Ze zijn goed 

afgericht en onmisbaar voor blinden. 
 
 Respect voor het rookverbod is voor iedereen een goede zaak, zeker voor personen met 

ademhalingsproblemen. 
 

 De vloer moet geschikt zijn voor het beoefenen van diverse sporttakken, rolstoelen mogen 
geen bezwaar zijn. 

 
 Rondom het plein is een vrije ruimte van minimum 1,5m. Obstakels (palen, sportartikelen, 

mobiele tribune,…) mogen de spelers en toeschouwers niet hinderen. 
 

 De wanden hebben een vlakke afwerking om letsels te voorkomen. De kleur van de wanden 
en het plafond contrasteert met de kleur van de bal. 
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4.2. AANPASSINGEN VAN DE TRIBUNE 

 
 
 2% van het aantal zitplaatsen moet vrijgehouden worden voor personen met een beperking. 

Deze plaatsen bevinden zich het best bij de andere toeschouwers. Voor een 
rolstoelgebruiker is een vrije ruimte nodig van minstens 90cm op 1,20m. 

 
 Er kunnen ook enkele ‘aangepaste’ zitplaatsen gemaakt worden: extra brede plaatsen met 

een rugsteun en armleuningen. 
 

 Als deze plaatsen zich niet op de begane grond bevinden, moeten ze bereikbaar zijn door 
middel van een hellingsbaan of een lift van minstens 1,10m op 1,40m. 

 
 
 
 

5.3. AANPASSINGEN VAN DE CAFETARIA 

 
 
 Alle doorgangen in de cafetaria bedragen minstens 90cm. Op plaatsen waar men met een 

rolstoel moet kunnen draaien, is een ruimte van 1,50m op 1,50m noodzakelijk. 
 
 Om zowel staand als zitten aan de toog bediend te kunnen worden, zou een gedeelte ervan 

verlaagd moeten zijn. 
 

 Een gedeelte van de cafetaria moet bestemd zijn voor niet-rokers. 
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5.4. AANPASSINGEN VAN DE KLEEDKAMER 

 
 
 Een aangepaste zitbank is 50cm hoog, 40cm diep. Voor personen met een handicap die zich 

liggend afdrogen en omkleden is een ligbank of een verzorgingstafel noodzakelijk. 
 
 Enkele kapstokken hangen op 1,20m, kastjes bevinden zich in de reikzone tussen 40cm en 

1,35m. De onderrand van de spiegel komt op 90cm, de bovenrand op 2m. 
 

 Een individueel kleedhokje is minstens 1,60m op 1,80m groot en heeft een opklapbaar zitje. 
 

 
 

5.5. AANPASSINGEN VAN DE TOILET- EN DOUCHERUIMTE 

 
 
 Een aangepast toilet voor de actieve sportbeoefenaar ligt het best in de buurt van de 

kleedkamers en de douches en is minstens 1,65m op 2,20m groot. Een aangepast toilet voor 
toeschouwers lig in de buurt van de cafetaria. 
Tip 
Een gecombineerde douche met toilet is plaatsbesparend. 
 

 Een toilet met een douche voor personen met een handicap meet minstens 2,20m op 2’20m. 
De deur draait naar buiten open en heeft een vrije doorgangsbreedte van 90cm. 

 
 De toestellen moeten zo opgesteld staan dat er een vrije draaicirkel van 1,50m is, deze 

ruimte is noodzakelijk om er met een rolstoel te kunnen manoeuvreren. 
 

 Aan een zijde van het toilet moet er een breedte van 90cm zijn om een zijdelingse transfer te 
kunnen uitvoeren. 

 
 Men kiest het best voor een vaste greep aan de muur en een opklapbare steun aan de andere 

kant van het toilet. Een juiste plaatsing van de steunbeugels bepaalt de bruikbaarheid ervan. 
 

 De tegels van de douche liggen gelijklopen met de vloer, lichthellend voor de afwatering, 
zodat er geen boorden zijn. 

 
 Er is een opklapbaar douchezitje aan de wand bevestigd. 

 
 De doucheknop is instelbaar op een glijstang van 95cm tot 2,20m. 

 
 De kraan hangt tussen 90cm en 1,20m hoog en meer dan 50cm van de hoek. Een 

hendelkraan is voor de meeste mensen het makkelijkst te bedienen. 
 

 De vloer bestaat uit een antislipmateriaal. 
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5.6. AANPASSINGEN VAN HET ZWEMBAD 

 
 
 De verplichte douches en het voetbad moeten drempelvrij zijn zodat rolstoelgebruikers met 

hun rolstoel tot aan het zwembad geraken. Het voetbad ligt dan lager dan het loopvlak en 
heeft hellingen. 

 
 Op de looproute naar het zwembad en rondom het zwembad is er een leuning aangebracht 

in een contrasterende kleur. 
 

 In het zwembad zijn grijp- en staranden aanwezig om zich vast te houden. 
 

 De trapladder mag hoogstens 70cm breed zijn en moet aan elke zijde een leuning hebben. 
Een brede trap in het water is gemakkelijker in het gebruik. Op de neus van elke trede moet 
een opvallende, contrasterende markering aangebracht zijn. De trap moet aan elke zijde een 
leuning hebben die doorloopt tot na de laatste trede. 

 
 Ideaal voor rolstoelgebruikers is een zwembad uitgerust met een zwembadlift. 

 
 Men zou voorzieningen kunnen treffen om de banden van rolstoel te reinigen. Een 

alternatief is om enkele rolstoelen ter beschikking te stellen zodat personen met een 
handicap hun eigen rolstoel kunnen ruilen voor een bodrolstoel om naar het zwembad te 
gaan. 
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 Voor slechtzienden ligt de waterrand het best 25cm lager dan de boord van het zwembad, en 
heeft de boord een contrasterende kleur. 

 
 De temperatuur van het badwater moet aangepast kunnen worden aan de doelgroep. 

Sommige zwemmers bewegen niet voldoende waardoor z sneller onderkoelen. 
 

 In het natte gedeelte van het zwembad zou een aangepast toilet moeten zijn. 
 

 

 
 
 
 
 

5.7. AANPASSINGEN VAN DE PARKEERPLAATSEN EN HET TOEGANGSPAD 

 
 
 4 % van het aantal parkeerplaatsen wordt gereserveerd voor personen met een handicap. 

Die plaatsen zijn minstens 3,50 m breed en 5 m lang (6 m als de auto's achter elkaar 
geparkeerd worden) en liggen zo dicht mogelijk bij de ingang van het gebouw (bij voorkeur 
niet verder dan 25 m). 

 
 Aansluitende voetpaden en trottoirafritten zijn goed bereikbaar. 

 
 Het toegangspad is 1,50 m breed. Bij obstakels is een vrije breedte van 90 cm noodzakelijk. 

 
 Niveauverschillen worden opgevangen door een hellingsbaan en een trap. De hellingsgraad 

van die helling bedraagt hoogstens 5 % voor een maximale lengte van 10 m en hoogstens 7 
% voor een lengte van 5 m. Boven en onder elke hellingsbaan moet er een vlak bordes zijn. 
Het hellend vlak is minstens 1,20 m breed. 
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 De trap mag niet te steil zijn en is voorzien van slipvrij materiaal. De eerste en de laatste 

trede worden voor slechtzienden geaccentueerd door een strip in een contrasterende kleur. 
Zowel langs de hellingen als aan de trappen zijn aan beide zijden stevige leuningen 
aangebracht tussen 85 cm en 1,00 m hoog.  

 
 Zowel de parkeerplaatsen als het toegangspad zijn goed verlicht. 
 
 
 
5.8. AANPASSINGEN VAN DE INGANG 

 
 
 De ingang moet drempelvrij zijn, een niveauverschil van niet meer dan 2 cm is door een 

rolstoelgebruiker nog zelfstandig te nemen.  
 
 De vrije doorgangsbreedte van de deur bedraagt minstens 90 cm. Glazen deuren krijgen 

op ooghoogte een contrasterende kleurmarkering. 
 

 Automatische schuifdeuren genieten de voorkeur omdat ze voor iedereen bruikbaar zijn. 
Bij manueel bedienbare deuren die automatisch sluiten is het belangrijk dat het 
pompmechanisme voldoende licht afgesteld staat en dat er voldoende vrije ruimte 
beschikbaar is om er met een rolstoel te kunnen manoeuvreren. Aan de zijde van de 
deurkruk is er een opstelruimte van 50 cm. 
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6.  
Toegankelijkheid 

van 
voetbalstadions 

http://www.entervzw.be/assets/files/Voetbals
tadions.pdf 

http://www.entervzw.be/assets/files/Voetbalstadions.pdf
http://www.entervzw.be/assets/files/Voetbalstadions.pdf
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“Voetbal, een feest!” Dat is wat iedere voetbalsupporter, elk weekend opnieuw, wil beleven. Ook 
de toegankelijkheid van het stadion draagt daar in grote mate toe bij. Dat geldt voor iedereen, 
maar zeker voor personen met een al dan niet tijdelijke beperking, ouderen, … 
 
Supporters van zowel de thuisploeg als de tegenpartij hebben gelijke rechten om van de match 
te genieten en de opwinding van het voetbalspel te ervaren. Om dat te bereiken moet zowel het 
voetbalstadion als de omgeving integraal toegankelijk zijn. Een voor de supporter volledig 
toegankelijk stadion omvat alle aspecten van het voetbal: van aankomst tot vertrek. 
 

Het toegankelijk maken van voetbalstadions is maatwerk. Dit wenkenblad biedt de 
clubverantwoordelijken alvast een aantal tips voor het toegankelijk maken van hun 
voetbalstadion. Ook informatie en dienstverlening helpen daarbij. Vaak kunnen kleine ingrepen 
al een groot verschil maken. 
 
 
 
 

6.1. AANPASSINGEN AAN DE PARKING 

 
 

 6% van het aantal parkeerplaatsen is voorbehouden voor personen met een beperking. 
 
 De plaatsen zijn 3,50m breed en 5m lang (6m als de auto’s achter elkaar geparkeerd 

worden) en liggen zo dicht mogelijk bij de ingang van het stadion, bij voorkeur op maximaal 
100m. 

 
 De parkeerplaatsen worden aangeduid met duidelijk gemarkeerde randen (blauwe kleur) en 

een officieel verkeersbord dat contrasteert met de achtergrond. 
 

 De voorrijdzone bevindt zich op maximaal 50m van de ingang van het stadion. Passagiers 
kunnen er veilig in- en uitstappen zonder het gewone verkeer te stremmen. 

 
 Aangepaste supportersbussen kunnen gebruik maken van een voorrijdzone op maximaal 

50m van de ingang van het stadion. 
 

 Parlofoons aan de slagbomen zijn ook aangepast voor doven en slechthorende personen. 
 

 
 

6.2. AANPASSINGEN VAN DE BEREIKBAARHEID 

 
 

 Toegangspaden (zowel buiten als binnen het stadion) zijn verhard, vlak, solide, 
aaneengesloten en slipvrij (ook in vochtige toestand). 

 
 Toegangspaden en looproutes contrasteren met de omgeving. 

 
 Het toegangspad is minimaal 1,80 m breed, bij obstakels (bijvoorbeeld paaltjes) minimaal 90 

cm. Alle obstakels worden aan één zijde van de looproute geplaatst. 
 

 Niveauverschillen van meer dan 2 cm worden opgevangen door een hellingsbaan en een 
trap. Beide zijn voorzien van een goed omgrijpbare leuning. 
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 Onder- en bovenaan de trap en op de tussenbordessen zijn de trapneuzen over de volledige 
breedte voorzien van een contrastmarkering. Rood is geen goede contrastkleur.  

 
 Gangen zijn goed verlicht. 

 
 De liftdeur schuift automatisch open en heeft een vrije doorgang van 90 cm. Voor de liftdeur 

is een manoeuvreerruimte van 1,50 m x 1,50 m vrijgelaten. De lift is minstens 1,10 m breed 
en 1,40 m diep. 

 
 De lift geeft een visueel en auditief signaal als de deuren geopend en gesloten worden, als 

een verdieping bereikt is, als de lift defect is … 
 

 Er is een noodtelefoon (uitgerust met sms- functie) of alarmknop in de lift. Bij opname wordt 
zowel een visueel als auditief signaal gegeven. 

 
 De toegang is duidelijk aangegeven en herkenbaar. 

 
 Draaimechanismen worden vermeden. 

 
 Deuren zijn drempelvrij, ebben een vrije doorgangsbreedte van minstens 90cm en 

contrasteren met de omgeving. 
 

 Voor en achter de deuren is een manoeuvreruimte van 1,50m op 1,50m. 
 

 Aan de zijde van de deurkruk is een opstelruimte van 50cm. 
 

 Personen met een beperking mogen samen met hun assistentiehond het stadion betreden. 
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6.3. AANPASSINGEN AAN DE TICKETVERKOOP EN ONTHAAL 

 
 
 De balie bestaat uit twee hoogtes zodat de supporters zowel staand als zittend geholpen 

kunnen worden. Bij de verlaagde balie is de vrije hoogte onder de balie minstens 70 cm en 
de vrije breedte minstens 90 cm. Indien het verlaagde deel grenst aan een doorgang, moet 
dat deel over de volledige diepte aan de zijkant afgesloten worden. 

 
 Een accentverlichting boven de balie is handig voor iedereen en helpt bij de oriëntatie. 

 
 Belangrijke informatie (prijzen, contactgegevens, openingsuren … ) wordt op infoborden 

weergegeven. 
 

 Aan de balie kan een ringleiding voorzien worden, die met het universele pictogram 
aangegeven wordt. 
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6.4. AANPASSINGEN AAN DE ZITPLAATSEN 

 
 
 
 2% van het aantal zitplaatsen is vrijgehouden voor personen met een beperking. De 

zitplaatsen voor de begeleiders zijn naast die van de personen met een beperking. 
Assistentiehonden zijn toegelaten. 

 
 De voorbehouden plaatsen bevinden zich bij de andere zitplaatsen en zijn afgeschermd van 

de supporters van de tegenpartij. 
 

 Er zijn voldoende voorbehouden plaatsen aan de zijlijn, sommige supporters kunnen achter 
het doel moeilijk een aankomende bal ontwijken. 

 
 De plaatsen voor personen met een beperking bevinden zich in de onmiddellijke nabijheid 

van de kantine. 
 

 Een goed zicht op het voetbalveld hangt af van de zithoogte in de rolstoel en de positie van 
de plaats. Tussen de gereserveerde plaatsen en het voetbalveld is er een neutrale zone, zodat 
het zicht niet belemmerd wordt door hekwerk, omheiningen, reclamepanelen, geluidsboxen, 
camera’s ... Reclamepanelen zijn maximaal 80 cm hoog. 

 
 De plaatsen bevinden zich best aan de onderzijde of de bovenzijde van de tribune, zodat er 

geen beperking van de zichtlijnen optreedt. 
 

 De zone achter de dug-out en de instructiezone zijn te vermijden. De plaatsen zijn duidelijk 
afgelijnd en hebben een minimumoppervlak van 1,10 m op 1,40 m. 

 
 Voor slechtziende en blinde personen is een plaats kortbij het veld aan te bevelen.  

 
 Bied personen met een beperking ook de keuzemogelijkheid om op een niet- voorbehouden 

plaats te gaan zitten. 
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6.5. AANPASSINGEN AAN DE KANTINE 

 
 
 Het meubilair is rechtlijnig opgesteld en er zijn doorgangen van 90 cm breed vrijgelaten. Op 

plaatsen waar rolstoelgebruikers moeten kunnen draaien is een ruimte van 1,50 m op 1,50 
m noodzakelijk. 

 
 De ruimte onder de tafels is minstens 70 cm hoog, 60 cm diep en 90 cm breed zodat 

rolstoelgebruikers eronder kunnen rijden. 
 

 Een deel van de toog is verlaagd en onderrijdbaar.  
 

 Slechtzienden hebben baat bij een contrastrijke ruimte: kleurencontrast tussen de vloer en 
de wanden, tussen het meubilair en de achtergrond, … 

 
 Speciaal opgeleide stewards kunnen bestellingen opnemen. 

 
 

 
 
 
 

6.6. AANPASSINGEN AAN DE TOILETRUIMTE 

 
 

 De toiletruimte bevindt zich in de onmiddellijke omgeving van de tribune en de kantine. 
 
 Een aangepast toilet is minstens 1,65 m (B) op 2,20 m (D) of 1,90 m (B) op 1,95 m (D) groot. 

De deur heeft een vrije doorgangsbreedte van 90 cm en draait naar buiten open. Een  
horizontaal geplaatste greep aan de binnenzijde van de deur vergemakkelijkt het openen en 
sluiten. Een opklapbare verzorgingstafel maakt van het toilet een multifunctioneel toilet 
voor iedereen. 

 
 De steunbeugels moeten correct geplaatst worden. Best wordt een vaste greep tegen de 

muur en een opklapbare steun aan de andere kant van het toilet aangebracht. 
 

 Heel wat personen hebben baat bij een automatisch handdoeksysteem, een zeepdispenser 
en een eenhendelmengkraan of automatische kraan. 
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 De ruimte is proper en goed onderhouden (deuren sluiten, geen water op de vloer, 

toiletpapier …). 
 

 Voor slechtzienden zijn kleurcontrasten en een goede verlichting noodzakelijk. 
 

 Urinoirs zijn van elkaar gescheiden door tussenwanden. 
 

 Onder de deur is er voldoende ruimte om papier door te schuiven. Dove of slechthorende 
personen kunnen op die manier in een noodsituatie communiceren. 

 
 
 

6.7. AANPASSINGEN AAN DE COMMUNICATIE 

 
 
 De website van de club biedt duidelijke informatie over de toegankelijkheid van het 

voetbalstadion. 
 
 De website is toegankelijk en gescreend door een gespecialiseerd controlemechanisme, zoals 

AnySurfer. 
 

 Toegangskaartjes kunnen online worden aangekocht. 
 

 Er is één contactpersoon die verantwoordelijk is voor de dienstverlening voor persoenen 
met beperkingen. Die persoon wordt op de website vermeld. Afspraken worden (vooraf) via 
deze persoon geregeld en worden liefst schriftelijk (eventueel via mail) bevestigd. 

 
 Er is een duidelijke bewegwijzering (bij voorkeur met pictogrammen) vanaf de grote 

toegangswegen tot het stadion, naar de voorbehouden parkeerplaatsen of 
voorrijdmogelijkheid (ook voor de aangepaste autocar) en in en rond het stadion 
(kaartverkoop, aangepast toilet, opstelplaatsen voor rolstoelgebruikers … ). 

 
 Een overzichtsplan van het stadion is handig voor iedereen. Dat plan is goed bereikbaar en 

bij voorkeur uitgevoerd in reliëf. 
 

 Informatie die tijdens de wedstrijd omgeroepen wordt, wordt ook op een videoscherm 
getoond. 

 
 De stewards hebben een opleiding gevolgd in het omgaan met personen met een beperking. 

 
 Vraag steeds of en hoe u het best kunt helpen. Neem daartoe nooit ongevraagd het initiatief. 

 
 Als u een persoon met een visuele beperking begroet is het belangrijk dat u zichzelf en uw 

gezelschap even voorstelt. 
 

 Vragen en opmerkingen zijn rechtstreeks aan de persoon met een beperking gericht en niet 
aan de begeleider. 

 
 Als u zich tot een persoon met een auditieve of visuele beperking richt, tik hem dan even op 

de schouder zodat die persoon weet dat u tegen hem wilt praten. 
 

 Bij voorkeur is minstens één personeelslid de Vlaamse Gebarentaal machtig. 
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 Minstens één steward staat in de nabijheid van de gereserveerde plaatsen. 
 

 In een noodsituatie begeleiden de stewards personen met een beperking naar een veilige 
plaats. Die procedure hebben ze vooraf samen met de veiligheidsverantwoordelijke 
doorgenomen. 

 
 Sommige supporters hebben behoefte aan meer specifieke assistentie. Hiervoor kunnen 

voetbalclubs een beroep doen op de organisatie INTRO. INTRO maakt grote evenementen 
(festivals, sportevenementen …) toegankelijk voor personen met een beperking. INTRO 
organiseert assistentie en biedt ondersteuning bij het onthalen van personen met een 
handicap. 

INTRO 
www.inclusie.be 
intro@inclusie.be 
Tel. 051 24 88 06 
Fax. 051 20 51 89 

 
 
 
 
 
  

http://www.inclusie.be/
mailto:intro@inclusie.be
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7.  
Nuttige 

adressen 



VAPH (Vlaams Agentschap voor 

Personen met een Handicap) 

Sterrenkundelaan 30 

1210 Brussel 

T 02 225 84 11 

informatie@vaph.be 

www.vaph.be 

 




VDAB (Vlaamse Dienst voor 

Arbeidsbemiddeling en 

Beroepsopleiding) 

Keizerslaan 11 

1000 Brussel 

T 02 508 38 11 

info@vdab.be 

www.vdab.be/arbeidshandicap 

 




GRIP vzw (Gelijke Rechten voor 

Iedere Persoon met een 

Handicap) 

Koningsstraat 136 

1000 Brussel 

T 02 214 27 60 

info@gripvzw.be 

www.gripvzw.be 

 





VFG vzw (Vereniging personen 

met een handicap) 

Sint-Jansstraat 32-38 

1000 Brussel 

T 02 515 02 62 

info@vfg.be 

www.vfg.be 

 




KVG vzw (Katholieke Vereniging 

Gehandicapten) 

Arthur Goemaerelei 66 

2018 Antwerpen 

T 03 216 29 90 

post@kvg.be 

www.kvg.be 

 





Brailleliga 

Engelandstraat 57 

1060 Brussel 

T 02 533 32 11 

info@braille.be 

www.brailleliga.be 

 





Fevlado vzw (Federatie van 

Vlaamse Dovenorganisaties) 

Stropkaai 38 

9000 Gent 

T 09 224 46 76 

info@fevlado.be 

www.fevlado.be 

Inclusie Vlaanderen vzw 

(Vereniging voor personen met 

verstandelijke handicap) 

Albert Giraudlaan 24 

1030 Brussel 

T 02 247 28 20 

secretariaat@inclusievlaanderen.be 

www.inclusievlaanderen.be 

 


 
NVHVG vzw (Nationale 

Vereniging voor Hulp aan 

Verstandelijk Gehandicapten) 

Albert Giraudlaan 24 

1030 Brussel 

T 02 247 60 10 

secretariaat@nvhvg.be 

www.nvhvg.be 

 





Vlaamse Diabetes Vereniging 

Diabeteshuis vzw 

Ottegemsesteenweg 456 

9000 Gent 

T 09 220 05 20 

vdv@diabetes-vdv.be 

www.diabetes-vdv.be 

 




Intro vzw 

Noorderlaan 4 

1731 Zellik 

T 02 465 67 00 

info@intro-events.be 

www.intro-events.be 

 




Toegankelijkheidsoverleg 

Vlaanderen 

Sint-Jansstraat 32-38 

1000 Brussel 

T 02 515 06 74 

info@toegankelijkheidsoverlegvla

anderen.be 

www.toegankelijkheidsoverlegvlaa

nderen.be 

 
 
Coördinatie van het Vlaamse 

toegankelijkheidsbeleid 

Gelijke Kansen in Vlaanderen 

Boudewijnlaan 30 

1000 Brussel 

T 02 553 58 46 

gelijkekansen@vlaanderen.be 

www.gelijkekansen.be 

 




 

 

 

 

Vlaams Expertisecentrum 

Toegankelijkheid 

Enter vzw 

Belgiëplein 1 

3510 Hasselt 

T 011 26 50 30 

info@entervzw.be 

www.entervzw.be 

 





Provincie West-Vlaanderen 

Provinciehuis Boeverbos 

Koning Leopold III-laan 41 

8200 Brugge (St. Andries) 

contactpersoon: Nele Bastiaens 

T 050 40 31 80 

nele.bastiaens@west-

vlaanderen.be 

www.west-vlaanderen.be/nl/ 

welzijnzorg/gelijkekansen/toegank

elijkheid 

 
 
 

Toegankelijkheidsbureau vzw 

Koorstraat 1 

3510 Kermt 

T 011 87 41 38 

- 

Noorderlaan 4 

1731 Zellik 

T 02 465 55 25 

info@toegankelijkheidsbureau.be 

www.toegankelijkheidsbureau.be 

 




Centrum voor Gelijkheid van 

Kansen en Racismebestrijding 

Koningsstraat 138 

1000 Brussel 

Contactpersoon: Gert Backx 

T 02 212 31 51 

Gert.backx@cntr.be 

www.diversiteit.be 

 


 

West-Vlaams Bureau voor Gelijke 

Kansen en Toegankelijkheid vzw 

Kerkhofstraat 1 

8200 Brugge 

T 050 40 73 73 

info@westkans.be 

www.westkans.be 

 



 

Provinciale sportdienst West-

Vlaanderen 

Doornstraat 114 

8200 Brugge 

T 050 40 76 86 

Erika.de_brabant@west-

vlaanderen.be 

www.west-vlaanderen.be/sport 

http://www.vaph.be/
http://www.vdab.be/arbeidshandicap
http://www.gripvzw.be/
http://www.vfg.be/
http://www.kvg.be/
http://www.brailleliga.be/
http://www.fevlado.be/
http://www.inclusievlaanderen.be/
http://www.nvhvg.be/
http://www.diabetes-vdv.be/
http://www.intro-events.be/
http://www.toegankelijkheidsoverlegvlaanderen.be/
http://www.toegankelijkheidsoverlegvlaanderen.be/
http://www.gelijkekansen.be/
http://www.entervzw.be/
http://www.toegankelijkheidsbureau.be/
http://www.diversiteit.be/
http://www.westkans.be/
http://www.west-vlaanderen.be/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


