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Checklist schouwing openbare gebouwen,  
grotere winkels & sportaccommodaties 
Stichting Toegankelijk Meierijstad 

 
 
Accommodaties worden getoetst volgens de uitgangspunten van het VN-verdrag 
handicap: Mensen met een beperking hebben het recht zelfstandig aan de 
samenleving deel te nemen. Dit recht is vastgelegd in het VN-Verdrag inzake de 
rechten van personen met een handicap, dat per 14 juli 2016 in Nederland geldt. 
Gelijke behandeling van mensen met een beperking is per 17 jan. 2023 opgenomen 
in artikel 1 van de grondwet! 
 
 

Naam accommodatie  

Soort accommodatie  

Adres  

Naam en telefoonnummer 
contactpersoon 

 

  Mailadres contactpersoon  

Toetsingsdatum  

Toetsing uitgevoerd door  

 
Invulinstructie 
Kruis in de laatste kolommen het vakje aan wat van toepassing is: ja, nee of nvt. 
 
Eventuele opmerkingen/aanbevelingen op de achterkant zetten met vermelding 
van de betreffende vraag. 
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Bereikbaarheid van de accommodatie 
1 Is de accommodatie te bereiken met openbaar vervoer, 

bushalte binnen 200 meter van de accommodatie? 
Ja Nee Nvt 

2 Is de accommodatie te bereiken met eigen vervoer, auto, 
fiets, rollator, rolstoel, scootmobiel? 

Ja Nee Nvt 

3 Is er tenminste 1 algemene gehandicaptenparkeerplaats 
(AGP) binnen 100 meter van de ingang van de 
accommodatie? 

Ja Nee Nvt 

4 Is er binnen 100 meter van het gebouw voldoende 
parkeergelegenheid? 

Ja Nee Nvt 

5 Is er parkeerplaatsgelegenheid bij de ingang voor 
scootmobielen? 

Ja Nee Nvt 

6 Is de route van de halte of parkeerplaats naar de 
accommodatie vlak, verhard en zonder drempels? 

Ja Nee Nvt 

7 Is deze route voorzien van geleidelijnen? Ja Nee Nvt 
8 Is de route vrij van obstakels zoals plantenbakken, fietsen? Ja Nee Nvt 

9 Is de route minimaal 120 cm breed? Ja Nee Nvt 
10 Zijn er bankjes of andere rustplaatsen langs de route? Ja Nee Nvt 

11 Moet je treden nemen om de accommodatie te bereiken? Ja Nee Nvt 
12 Is er een hellingbaan? Ja Nee Nvt 

13 Voldoet deze hellingbaan aan de gestelde eisen? Ja Nee NvtN 

 
Een helling mag niet steil zijn, maximaal 1:12. Dit betekent dat er voor elke centimeter 
hoogteverschil de helling een lengte van 12 cm moet hebben. Bij een hoogteverschil van 
20 cm bijvoorbeeld, is de helling 240 cm lang. Een hellingbaan is 120 cm breed. Een 
hulptabel is beschikbaar. 

 

 
14 

Ligt er vóór toegangsdeur een rooster met maasbreedte 
van 2 cm of meer of spijlen die meer dan 2 cm uiteen 
liggen? 

Ja Nee Nvt 

15 Is de drempel bij de toegangsdeur hoger dan 2 cm? Zo ja, is 
er een alternatief voor rolstoelers?  

Ja Nee Nvt 

16 Heeft de toegangsdeur min. 85 cm vrije doorgangsbreedte? Ja Nee Nvt 

17 Is er bij draaideuren een vrije draaicirkel van 150 x 150 cm? Ja Nee Nvt 

18 Is er bij draaideuren een vertragingstoets met 
rolstoelsymbool? 

Ja Nee Nvt 

19 Wordt draairichting bij automatische draaideur 
aangegeven? 

Ja Nee Nvt 
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20 Is toegangsdeur zonder hulp te openen? Weerstand ≤ 30N 
 

Ja Nee Nvt 

21 Bij een slagboom, gesloten deur of lift: Is er voor mensen  
met auditieve beperking tekst met informatie/lichtsignaal? 
_______________________________________________ 
Toelichting: Mensen met een auditieve beperking horen  
gesproken reacties door een speaker niet. 

Ja Nee Nvt 

22 Als hoofdentree niet toegankelijk te maken is, is er dan  
alternatieve entree die wel toegankelijk is?  
Zo ja, wordt dit dan aangegeven? 

Ja Nee Nvt 

 
Toegankelijkheid van de accommodatie 
Bij dit onderdeel gaat het om voorzieningen die voor publiek/bezoekers 
toegankelijk zijn. 

 

23 Zijn er meerdere verdiepingen?  Ja Nee Nvt 

24 Is/zijn de reguliere toilet(ten) op een andere verdieping? Ja Nee Nvt 
25 Is er een toegankelijke lift? Afm. ______ cm diep/_____cm 

breed. (Gewenste diepte 205 cm en breedte 105 cm) 
Ja Nee Nvt 

26 Zo nee, zijn er aan beide zijden van de trap stevige 
omvatbare leuningen? 

Ja Nee Nvt 

27 Zijn de liftdeuren minimaal 210 cm hoog? Ja Nee Nvt 

28 Is er aan beide zijden van de liftdeuren  
een vrije ruimte van 150x150 cm? 

Ja Nee Nvt 

29 Zijn alle binnendeuren makkelijk te openen  
(geen zware drangers/moeilijk hanteerbare deurknoppen)? 

Ja Nee Nvt 

30 Zijn deuren duidelijk herkenbaar (contrast met de wand)? Ja Nee Nvt 
31 Wordt bij automatische binnendeur(en) de draairichting 

aangegeven? 
Ja Nee Nvt 

32 Zijn de plafonds minimaal 230 cm hoog? Ja Nee Nvt 

33 Zijn er binnen drempels hoger dan 2 cm? Ja Nee Nvt 
34 Is de vloer te berijden met rolstoel, rollator of scootmobiel? Ja Nee Nvt 

35 Indien aanwezig -Zitbalie met verlaagd deel van 80-100 cm? Ja Nee Nvt 

36 Indien aanwezig – Is de sta balie maximaal 125 cm hoog? Ja Nee Nvt 
37 Tafels minimaal vrij onderrijdbare hoogte van 70 cm? Ja Nee Nvt 

38 Hebben tafels minimaal vrije diepte van 80 cm? Ja Nee Nvt 
39 Is de pinautomaat bedienbaar vanuit rolstoel? Ja Nee Nvt 

40 Garderobe: zijn er ook kledinghaken van maximaal 135 cm 
hoog? 

Ja Nee Nvt 
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41 Zijn vrije doorgangen minimaal 90 cm breed? Ja Nee Nvt 
42 Indien wachtruimte aanwezig: is er zitgelegenheid met 

armleuningen en zithoogte 40 – 45 cm, zitdiepte tenminste 
40 cm? 

Ja Nee Nvt 

43 Zijn gangen/ruimten goed verlicht? 50 lux op loopoppervlak Ja Nee Nvt 
44 Zijn er obstakels vanaf het plafond die niet boven een tafel 

of bar hangen? 
Ja Nee Nvt 

45 Zijn de knoppen (licht, lift, etc.) bereikbaar vanuit een 
rolstoel?  Hoogte 40 – 135 cm.  Tenminste 50 cm uit 
inwendige hoek? 

Ja Nee Nvt 

46 Zijn doorzichtige tochtwanden/schuifdeuren gemarkeerd? Ja Nee Nvt 
47 Is er een ringleiding aanwezig? Ja Nee Nvt 

48 Is er belangrijke (verwijs)informatie leesbaar vanaf een 
rolstoel op een hoogte van max. 140-160 cm? 
 

Ja Nee Nvt 

49 Zijn informatieve bordjes (toilet, lift, garderobe, nooduitgang 
o.d.) duidelijk verlicht? 

Ja Nee Nvt 

 
Toegankelijke toiletruimte 

50 Is er een invalidentoilet?  Ja Nee Nvt 

51 Is dit toilet bruikbaar (geen opslag)? Ja Nee Nvt 
52 Is het toilet 24/7 open of staan de openingstijden vermeld? Ja Nee Nvt 

53 Is de toiletruimte minimaal 165 x 220 cm? Ja Nee Nvt 

54 Is de afstand van voorkant toiletpot tot achterwand 70 cm? Ja Nee Nvt 
55 Is de afstand van de pot tot één zijwand 90 cm of meer Ja Nee Nvt 

56 Draait de deur naar buiten open met vrije doorgang van 
tenminste 85 cm? 

Ja Nee Nvt 

57 Is de hoogte van de toiletpot 46 - 48 cm? Ja Nee Nvt 
57 Zijn er opklapbare beugels aan weerszijde van de pot? Ja Nee Nvt 

59 Is de hoogte van de neergeklapte beugels 70 – 75 cm? Ja Nee Nvt 

60 Is er een horizontale handgreep op binnenzijde deur op een 
hoogte tussen 75 – 85 cm? 

Ja Nee Nvt 

61 Is de wastafel minimaal 80 cm hoog? Ja Nee Nvt 
62 Is er een spiegel op een hoogte tussen 100 en 195 cm? Ja Nee Nvt 

63 Zijn er kledinghaken tussen 90 en 135 cm hoogte? Ja Nee Nvt 
64 Hangt het alarmkoord op 40 cm hoogte in contrasterende 

kleur met wand? 
Ja Nee Nvt 

65 Is dit alarmkoord getest en komt de melding binnen? Ja Nee Nvt 

66 Zijn medewerkers op de hoogte hoe te handelen bij alarm? Ja Nee Nvt 
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Nooduitgangen/uitgankelijkheid 

67 Zijn er obstakels of hoogteverschillen in route naar de 
nooduitgang? 

Ja Nee Nvt 

68 Is er een aangegeven route voor mensen met een 
visuele/auditieve beperking? 

Ja Nee Nvt 

69 Is er een evacuatieplan voor gebruikers met een beperking? Ja Nee Nvt 
70 Zijn nooduitgangen bruikbaar (snel te openen en niet 

geblokkeerd)? 
Ja Nee Nvt 

71 Is de vluchtweg te gebruiken voor rolstoelers etc. ? Ja Nee Nvt 

72 Indien verdiepingen/trappen. Is er een voorziening t.b.v. 
mensen met een mobiele beperking bij evacuatie? 

Ja Nee Nvt 

 
 
Doucheruimte(n)  (bij sportaccommodaties) 
 

73 Draait de deur naar buiten open met een vrije doorgang 
tenminste 85 cm? 

Ja Nee Nvt 

74 Is de doucheruimte groter dan 150 x 180 cm? Ja Nee Nvt 
75 Is er een draaicirkel van 150 x 150 cm? Ja Nee Nvt 

76 Is er een zitmogelijkheid onder de douche? Ja Nee Nvt 
77 Is de zithoogte tussen de 45 en 50 cm? Ja Nee Nvt 

78 Is de doucheruimte zonder rand (inrijdouche)? Ja Nee Nvt 
79 Zit er een handgreep op 75 cm hoogte? Ja Nee Nvt 

80 Zijn er kledinghaken op een hoogte tussen 90 en 135 cm Ja Nee Nvt 

81 Is er een horizontale handgreep op binnenzijde deur op een 
hoogte tussen 75 – 85 cm? 

Ja Nee Nvt 

82 Hangt het alarmkoord op 40 cm hoogte in contrasterende 
kleur met wand? 

Ja Nee Nvt 

83 Is dit alarmkoord getest en komt de melding binnen? Ja Nee Nvt 

84 Zijn medewerkers op de hoogte hoe te handelen bij alarm? Ja Nee Nvt 
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Ruimte voor nadere toelichting/aanbevelingen: 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Conclusie: Locatie voldoet wel/niet/na aanpassing, aan normen. 
Omcirkel de juiste conclusie. 

 
 

 


