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Aan tafel! 
 
Week van de Toegankelijkheid • 3 - 8 oktober 2016 
 

De Week van de Toegankelijkheid 2016 heeft als motto ‘Aan tafel!’ Mensen met een beperking of 

chronische ziekte moeten overal kunnen eten, drinken en elkaar ontmoeten. Zonder belemmeringen. 

In elke gelegenheid: van restaurant en café tot kantine en frietkraam. 

Het is geen luxe als een eetgelegenheid toegankelijk is voor klanten met een beperking. Voor hen is 

een toegankelijke horeca een belangrijke voorwaarde om mee te kunnen doen in de samenleving. Ook 

de horeca- ondernemers zelf hebben er belang bij. Zonder goede toegankelijkheid lopen ze 15 procent 

van hun potentiële klandizie mis.  

 

Toegankelijkheid in het kort: 

 Dat horecagelegenheden mensen met een beperking net zo verwelkomen als mensen zonder 

beperking. 

 Dat mensen met een beperking vrij zijn om te kiezen waar en wat ze willen eten. 

 Dat eet- en drinkgelegenheden fysiek toegankelijk zijn. 

 Dat de informatie begrijpelijk en bruikbaar is. 

 Dat de gelegenheid goed bereikbaar is en dat er geschikte (invaliden)parkeerplaatsen zijn. 

Wat kan de gemeente doen? 
 

Gemeenten spelen een belangrijke rol in het verbeteren van de toegankelijkheid in de horeca voor 

mensen met een beperking.  

Maar de gemeente heeft ook andere mogelijkheden om die te verbeteren. Dat kan in grote lijnen op 

twee manieren. De gemeente kan de bewustwording verbeteren, zodat alle betrokken partijen zich 

realiseren dat toegankelijkheid voor iedereen vanzelfsprekend moet zijn.  

En de gemeente kan werken aan toegankelijkheid door bijvoorbeeld met voorwaarden en 

stimulansen te werken.  

 

Bewustwording 
 

Gemeenten kunnen veel doen aan bewustwording. Dat kan bijvoorbeeld: 

 Door ontmoetingen en voorlichtingsbijeenkomsten te organiseren, zowel voor de eigen 

organisatie als voor ondernemers en verenigingen. 

 Door de toegankelijkheid van horecagelegenheden in kaart te brengen. 

 Door praktische informatie te geven. 

 Door toegankelijkheid standaard op te nemen in gemeentelijk beleid, bijvoorbeeld in 

toerismebeleid en bereikbaarheidsplannen. 

 

Regels en stimulansen 
 

Maatregelen om toegankelijkheid te stimuleren zijn voor gemeenten bijvoorbeeld: 

 Het geven van subsidies, bijvoorbeeld voor toegankelijkheidsadviezen of aanpassingen. 

 Het bevorderen van bereikbaarheid, bijvoorbeeld op het gebied van parkeerplaatsen en 

openbaar vervoer. 

 Het opnemen van toegankelijkheidseisen in gemeentelijke regels, subsidies of vergunningen. 

Denk bijvoorbeeld aan de aanwezigheid van een invalidentoilet als vergunningvoorwaarde. 

 Het opnemen van toegankelijkheidseisen in vergunningen voor festivals, kantines van 
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verenigingen. 

 Het uitreiken van een gemeentelijke stimuleringsprijs voor toegankelijke horeca.  

 

VN-verdrag en horeca? 

In Nederland is al veel geregeld in de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische 

ziekte (de Wgbh/cz). Het VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking werd onlangs van 

kracht in Nederland. Gemeenten zijn voor een groot deel verantwoordelijk voor de lokale uitvoering 

van het VN-verdrag. Zij zijn verplicht hiervoor periodiek een plan te maken dat alle 

sociaal-maatschappelijke voorzieningen omvat: de lokale inclusieagenda. Mensen met een beperking 

en hun organisaties moeten bovendien nauw betrokken worden bij de uitwerking van dit plan. 
 

In de lokale inclusieagenda kan de toegankelijkheid van de horeca worden opgenomen. 
 

 Organisaties en bedrijven moeten straks stap voor stap eenvoudige maatregelen nemen om 

toegankelijker te worden voor mensen met een beperking, of die daar nu specifiek om vragen 

of niet. Deze algemene maatregelen mogen niet ‘onevenredig belastend’ zijn: is een bepaalde 

aanpassing bijvoorbeeld te duur voor de ondernemer, dan hoeft hij die niet uit te voeren. Om 

welke algemene maatregelen het precies gaat, wat wel en niet redelijk is om van ondernemers 

te verlangen, en hoe de aanpassingen stapsgewijs moeten worden ingevoerd, wordt geregeld in 

een Algemene maatregel van bestuur.  

 

 Mensen met een beperking kunnen straks ook zelf vragen om een aanpassing voor hun 

specifieke situatie. De algemene maatregelen zullen immers niet altijd afdoende zijn voor 

iedereen. De horecaondernemer is verplicht te onderzoeken hoe hij de gevraagde aanpassing 

mogelijk kan maken en die ook uit te voeren, behalve als die ‘onevenredig belastend’ is. 
 

 Assistentiehonden mogen niet geweigerd worden, behalve als hun aanwezigheid een 

‘onevenredige belasting’ vormt of als zij een risico vormen voor de veiligheid en gezondheid. 

Hieruit vloeit b.v. voort dat de honden geen toegang hebben tot de keuken van het restaurant. 
 

De nieuwe toegankelijkheidsnormen gebaseerd op het VN-verdrag gaan in op 1 januari 2017. 

 

 

Goede voorbeelden 
 

Middelburg: burgemeester organiseert bijeenkomst met horecaondernemers 

 

In Middelburg belooft burgemeester Harald Bergmann in het najaar een bijeenkomst te organiseren 

speciaal voor horecaondernemers over het beter toegankelijk maken van hun bedrijven. Don Monfils, 

een gespecialiseerde architect en Paul Sanders, een betrokken horecaondernemer, bieden hierbij hun 

hulp aan. Bij die bijeenkomst komen veel praktische oplossingen en tips aan bod. 

 

Zeist: wethouder neemt de handschoen op 

 

In Zeist neemt wethouder Marcel Fluitman de handschoen op. Hij wil ervoor zorgen dat in zijn 

gemeente het aantal toegankelijke horecagelegenheden flink toeneemt. Hij wordt hierbij gesteund 

door Hermannus Stegemans, bestuurslid van Koninklijke Horeca Nederland. Zij gaan aan de slag om te 

zorgen dat er zestien cafés en restaurants aan de toegankelijkheidseisen gaan voldoen. Zeist heeft 

momenteel slechts twee toegankelijke horecagelegenheden. 

 

Leeuwarden: initiatief vanuit de gemeenteraad 
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De ChristenUnie in Leeuwarden zegt toe dat zij de informatie van de Week van de Toegankelijkheid 

gaat verwerken in hun initiatiefnota ‘Toegankelijkheid’ voor de gemeenteraad. 

 

Heerde: B en W stuurt aan op goede toegang tot horeca 

 
De gemeenteraad van Heerde heeft burgemeester en wethouders de opdracht gegeven om aan te sturen 

op goede toegang tot alle winkels en horecagelegenheden voor iedereen. Ze gaan dat samendoen met 

onder andere de winkeliersverenigingen en het Platform Gehandicapten. 

 
 


