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Naar een restaurant of café gaan gebeurt heel 
vaak in groep: met familie, vrienden of kennis-
sen. Wanneer iemand van het gezelschap een 
beperking heeft: een kind met een handicap, 
een oudere die slecht ter been is of een vriend 
met een been in het gips, dan is het niet altijd 
gemakkelijk om een geschikte eet- of drank-
gelegenheid te vinden. 
Het is immers belangrijk dat er aangepaste 
toiletten zijn, voorbehouden parkeerplaatsen 
en geen trappen. 

Het aantal mensen dat problemen ondervindt 
op het vlak van toegankelijkheid is groter dan 
men gewoonlijk denkt. Het zijn niet enkel 
mensen met een handicap en ouderen die 
geconfronteerd worden met moeilijk te 
nemen hindernissen, maar ook mensen met 
een kinderwagen of boodschappentrolley 
hebben vaak problemen met de toegankelijk-
heid.  

Met deze brochure hopen we eigenaars en 
uitbaters van horecazaken aan te moedigen 
om hun restaurant of café voor iedereen 
toegankelijk te maken.



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.
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 m hoog.

aankomst

Horecazaken met eigen parkeerplaatsen doen er 
goed aan een plaats voor te behouden voor 
personen met een handicap. 
Die plaats is minstens 3,50 m breed en 5 m lang     
(6 m als de auto's achter elkaar geparkeerd worden) 
en ligt zo dicht mogelijk bij de ingang van de zaak.
Het toegangspad is 1,50 m breed. Bij obstakels is 
een vrije breedte van 90 cm noodzakelijk. 
Luifels, uithangborden en zonnetenten mogen niet 
lager hangen dan 2,10 m. 
Niveauverschillen worden opgevangen door een 
hellingsbaan en een trap. 
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De ingang moet drempelvrij zijn, een niveauverschil 
van niet meer dan 2 cm kan een rolstoelgebruiker 
nog zelfstandig nemen. 
De vrije doorgangsbreedte van de deur bedraagt 
minstens 90 cm. 
Voor en achter de deur is er voldoende vrije ruimte 
beschikbaar om er met een rolstoel te kunnen 
manoeuvreren. Aan de zijde van de deurkruk is er 
een opstelruimte van 50 cm.
Als er een tochtsas is, moet die minstens 1,50 m 
diep zijn en best ook 1,50 m breed. Dit geldt 
eveneens voor de inkomhal.
Ook al zijn honden niet toegelaten, maak een 
uitzondering voor blindengeleidehonden. Ze zijn 
goed afgericht en onmisbaar voor de blinden.
Laat mensen met chronische darmaandoeningen en 
incontinentieproblemen gratis van de toiletten 
gebruik maken. Door hun ziekte moeten zij vaak 
naar het toilet en kunnen zij een toiletbezoek niet 
uitstellen. 
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inrichting

Alle doorgangen in een restaurant of café
bedragen minstens 90 cm. Op plaatsen waar men 
met een rolstoel moet kunnen draaien is een 
ruimte van 1,50 m op 1,50 m noodzakelijk. Hou er 
bij het plaatsen van de tafels rekening mee dat de 
doorgangen smaller worden als er mensen aan de 
tafels zitten.   
Als het meubilair verplaatsbaar is, kan er meer 
ruimte gecreëerd worden als dat nodig is.
Hoogpolige vloerbekleding en kokosmatten vormen 
een hindernis voor rolstoelgebruikers, ouders met 
kinderwagens en mensen die slecht ter been zijn. 
Om zowel rechtstaand als zittend in een rolstoel 
aan de toog bediend te kunnen worden zou een 
gedeelte ervan verlaagd moeten zijn. 
De ruimte onder de tafels is minstens 70 cm hoog, 
60 cm diep en 90 cm breed zodat rolstoelgebruikers 
eronder kunnen rijden.
Een tafel waar twee rolstoelgebruikers tegenover 
elkaar kunnen zitten is minstens 1,20 m lang. Aan 
een ronde tafel met een diameter van 1,60 m 
kunnen vier rolstoelgebruikers plaatsnemen.
Stoelen met armleuningen zijn comfortabeler voor 
mensen die moeite hebben met het gaan zitten en 
opstaan. 
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In een zelfbedieningsrestaurant is het buffet tussen 
75 cm en 90 cm hoog en hoogstens 60 cm diep.  
De smalste doorgang is 1,20 m.
Als er terrasjes buitengezet worden of als er 
reclameborden en plantenbakken op het voetpad 
staan moet volgens het besluit van de Vlaamse 
regering inzake wegen voor voetgangersverkeer 
een obstakelvrije loopweg van minstens 1 m 
behouden blijven. Als alle obstakels aan dezelfde 
kant staan, kunnen blinden en slechtzienden een 
vloeiende looplijn volgen. 
Ook de overgang naar het terras of naar de tuin 
zou drempelloos moeten zijn.

Slechtzienden hebben baat bij een contrastrijke 
ruimte: contrast tussen de vloer en de wanden, 
tussen het meubilair en de achtergrond, … 
Een menu- of drankkaart in een groter lettertype of 
zelfs grootschrift is een hulp voor vele ouderen en 
slechtzienden. Voor blinden kan de kaart in braille 
omgezet worden.
Voor mensen met een allergie is de aankleding van 
de wanden, de vloeren en het  meubilair van groot 
belang. Vasttapijt kan het best worden vermeden. 
Stofvrije en onderhoudsvriendelijke materialen 
krijgen de voorkeur.
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toiletruimte 
De toiletten moeten goed bereikbaar zijn. Als ze in 
de kelder of op een verdieping liggen, moet er een 
toegankelijke lift aanwezig zijn.
Een toilet voor personen met een handicap is 
minstens 1,65 m op 2,20 m groot. De deur heeft 
een vrije doorgangsbreedte van 90 cm en draait 
naar buiten open. Een horizontale greep aan de 
binnenzijde van de deur vergemakkelijkt het 
openen en het sluiten. 
De toestellen staan zo opgesteld dat er met een 
rolstoel een draaicirkel van 1,50 m gemaakt kan 
worden. 
Het toilet inclusief de toiletbril is 50 cm hoog. 
De afstand van de voorste rand van de toiletpot tot 
de achterliggende wand bedraagt 75 cm              
(een hangtoilet vraagt een extra aanpassing).
Aan minstens één zijde van het toilet moet er een 
breedte van 90 cm zijn om een zijdelingse transfer 
te kunnen uitvoeren. Een toilet waar aan beide 
zijden een transferruimte is, moet 2,20 m op     
2,20 m groot zijn.
Men kiest het best voor een vaste greep aan de 
muur en een opklapbare steun aan de andere kant 
van het toilet. De steunbeugels moeten correct 
geplaatst worden. Een toilet met aan weerszijde 
een transferruimte heeft twee opklapbare steunen 
nodig.

De ruimte onder de wastafel bedraagt 70 cm, de 
bovenrand van de wastafel komt tussen 80 en       
90 cm hoog. De onderrand van de spiegel komt op 
ongeveer 90 cm. 
Voor personen met een verminderde handfunctie 
zijn een automatisch handdoeksysteem en een 
zeepdispenser met een verlengde hendel nuttig.
Met een alarmknop kan hulp gevraagd worden 
wanneer er iets misloopt of iemand zich onwel 
voelt.
De toiletruimte kan optimaal benut worden door 
er een opklapbare verzorgingstafel voor baby's te 
plaatsen. Een groter toilet is ook handig voor 
moeders met kinderen, blinden met een 
geleidehond en voor mensen die gepakt en 
gezakt zijn met boodschappen.

Kapstokken die op verschillende hoogtes hangen 
kan iedereen gebruiken, ook kinderen, rolstoel-
gebruikers en kleine mensen. Enkele kapstokken 
hangen op 1,20 m. 
De bedieningselementen van een telefoontoestel 
bevinden zich op een hoogte tussen 90 cm en     
1,20 m. De toestellen moeten goed bereikbaar zijn.
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  blinden en slechtzienden 

Blinde personen zijn te herkennen aan hun witte stok 
of een geleidehond. Slechtzienden zijn moeilijker te 
herkennen, hoewel ze met veel meer zijn. Er bestaan 
bovendien verschillende soorten slechtziendheid. 
Sommige slechtzienden zien alles wazig, anderen 
hebben een zeer beperkt gezichtsveld waarbij ze als 
het ware door een kleine koker kijken, anderen zien 
overdag vrij goed maar hebben problemen bij grote 
duisternis, enz. Dat maakt de omgang met blinden en 
slechtzienden niet altijd even gemakkelijk. Enkele 
algemene tips kunnen hierbij helpen.     

Spreek een blinde of slechtziende rechtstreeks 
aan, niet alleen zijn eventuele begeleider of 
tafelgenoot.
Vraag steeds of je kan helpen, neem nooit 
iemand ongevraagd bij de arm.
Als je de jas van een blinde of slechtziende 
aanneemt en ophangt, kan je het best zeggen 
waar je hem hangt, anders kan het moeilijk zijn 
om de jas achteraf terug te vinden.
Als iemand geleid wil worden, vraag dan hoe. 
Wil hij je arm nemen of zijn hand op je schouder 
leggen? Loop een halve pas voor de blinde zodat 
je de drempels en obstakels kan aangeven.
Om een zitplaats aan te wijzen volstaat het de 
hand van de persoon bij de rugleuning van de 
stoel te brengen. Hij weet dan hoe de stoel staat 
en kan zonder moeite plaatsnemen. Je kan ook 
zeggen dat er een stoel rechts van hem staat.
Gebruik geen vage plaatsaanduidingen zoals 
ginder is nog een tafel vrij. Zeg liever: twee 
meter verder aan de rechterkant is nog een 
tafel.
Bij het opdienen kan je zeggen: je glas staat links 
voor je.
Het is niet verkeerd de term zien te gebruiken. 
Ook blinden spreken over zien wanneer ze 
bedoelen: voelen, waarnemen, …
Als een blinde niet merkt dat je vraag tot hem 
gericht is en je kent zijn naam niet, raak hem dan 
even aan.
Antwoord steeds met woorden, met een knikje 
of een glimlach help je een blinde of slechtziende 
niet verder.

  wetgeving

Horecabedrijven waarvan de oppervlakte, die voor 
het publiek toegankelijk is, groter is dan 150 m², 
ressorteren onder de wet van 17 juli 1975 en onder 
het uitvoeringsbesluit van 9 mei 1977 betreffende de 
toegang van gehandicapten tot gebouwen toegankelijk 
voor het publiek. Momenteel vallen kleinere 
horecazaken in Vlaanderen niet onder die wetgeving, 
in tegenstelling tot Wallonië waar wel alle restaurants 
en cafés toegankelijk moeten zijn. Ook in Vlaanderen 
zal een nieuwe wet strengere normen opleggen. De 
normen in deze brochure wijken hier en daar af van 
de wettelijke normen aangezien een aantal normen 
verouderd zijn. 

Deze brochure is een uitgave van het Ministerie van de 
Vlaamse Gemeenschap, Gelijke Kansen in Vlaanderen / 
Vlaams Steunpunt Toegankelijkheid. 

De brochure werd samengesteld 
door de vzw Toegankelijkheidsbureau, 
    Koorstraat 1, 3510 KERMT 
     Tel.:  011 87 41 38, Fax:  011 87 41 39

 Noorderlaan 4, 1731 ZELLIK
 Tel.: 02 465 55 25, Fax: 02 465 55 26

Email: info@toegankelijkheidsbureau.be
Website: www.toegankelijkheidsbureau.be

Als u meer informatie wilt over het toegankelijk-heidsbeleid 
in Vlaanderen, kunt u contact opnemen met de Provinciale 
Steunpunten Toegankelijkheid:

Tel. Vlaams-Brabant: 016 26 73 91
Tel. Limburg: 011 23 82 87
Tel. West-Vlaanderen: 050 40 34 76
Tel. Oost-Vlaanderen: 09 267 75 85
Tel. Antwerpen: 03 240 56 52

U kunt deze brochure aanvragen bij:
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Gelijke Kansen in Vlaanderen
Vlaams Steunpunt Toegankelijkheid  
Boudewijnlaan 30 - 1000 Brussel
Tel.: 02 553 58 46   Fax: 02 553 51 38
Email: gelijkekansen@vlaanderen.be
Website: www.gelijkekansen.be

In dezelfde reeks zijn ook verschenen: Toegankelijkheid van 
bankgebouwen, bibliotheken, cultuurcentra, gebeds- en 
bezinningshuizen, groengebieden, hotels, restaurants en cafés, 
scholen, signalisatie, sociale diensten, speeltuinen, sporthallen 
en zwembaden, stembureaus, kantoren van vrije beroepen, 
voetpaden, winkels.


