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Een kerk, moskee, synagoge of tempel, kortom 
gebeds- en bezinningshuizen, spelen op sociaal, 
cultureel en religieus vlak een zeer belangrijke rol 
in een mensenleven. Voornamelijk op specifieke 
momenten van het leven brengt ieder van ons een 
bezoek aan gebeds- en bezinningshuizen. 
Het vormt een deel van ons sociale leven.
Gebeds- en bezinningshuizen zijn vaak multifunc-
tionele ontmoetingsruimten waardoor ze een 
belangrijke rol spelen bij de integratie van ieder 
individu in de samenleving. Jong en oud, al dan 
niet met een (tijdelijke) beperking, moet hier op 
een comfortabele en zelfstandige manier terecht 
kunnen. 

Met deze brochure hopen we verantwoordelijken 
van gebeds- en bezinningshuizen 

tips en richtlijnen aan te
reiken om hun dienst-
verlening en infrastructuur
toegankelijk, bereikbaar 

en bruikbaar te maken
voor iedereen.



trap

ingang

De trap is minstens 120 cm breed tussen de 
leuningen.
De traptreden worden uitgevoerd in een stroef en 
vlak materiaal. Het oppervlak is in alle weersom-
standigheden slipvrij.  
Een rechte steektrap is veiliger en gebruiks-
vriendelijker dan een wenteltrap. 
Gesloten treden zijn te verkiezen boven open 
treden en de treden hebben geen overstekende 
neus.
Om de 10 à 12 treden heeft de trap een bordes.
De trap mag niet te steil zijn en is voorzien van 
slipvrij materiaal.
De ideale verhouding is een optrede (verticaal 
gedeelte) van 18 cm en een aantrede (horizontaal 
gedeelte) van 23 cm.
Het begin en einde van de trap is aangegeven met 
een voelbare en contrasterende waarschuwings-
strook van 60 cm diep over de volledige breedte.
Op elke trede wordt een contrastmarkering 
aangebracht.
Aan beide zijden is een goed omgrijpbare leuning 
voorzien op een hoogte van 90 cm. 
Voor kinderen en personen met een kleine gestalte 
kan een tweede leuning aangebracht worden op 
een hoogte van 70 à 75 cm.
De contrasterende leuningen lopen aan het begin 
en het einde 40 cm door na de laatste trede en zijn 
gebogen of afgerond.
Als er geen overzicht is over de circulatie waarop 
de trap uitgeeft, worden spiegels in de hoeken 
geplaatst boven en onderaan de trap.

Minstens één ingang is toegankelijk.
De toegang is duidelijk aangegeven door middel van 
een verstaanbare, logische signalisatie. Maak ook 
gebruik van universele pictogrammen en duidelijke 
bewegwijzering. Ook de uren van de diensten en 
de gegevens van de contactpersoon worden buiten 
aangebracht (ook fax en e-mail).
De ingang is drempelvrij of de drempel is lager dan 
2 cm.
Als de plaatsing van een vaste helling niet haalbaar is, 
kan men overgaan tot het gebruik van mobiele hel-
lingen. Die moeten aan dezelfde normen voldoen.

Grote poorten worden alleen uitzonderlijk gebruikt 
en zijn niet of moeilijk te bedienen. De toegang 
moet dan ook gegarandeerd worden via een 
toegankelijke alternatieve inkom.
Voor en achter de deur is een vlakke opstelruimte 
van 150 cm x 150 cm aanwezig en een zijdelingse 
opstelruimte van 50 cm. Dat is noodzakelijk om 
met een rolstoel te kunnen manoeuvreren. 
Voorportalen hebben dus minstens deze 
afmetingen. 
De vrije doorgangsbreedte van de deur bedraagt 
minstens 100 cm.
Manueel bedienbare deuren hebben een lage 
weerstand.
Glazen deuren krijgen op ooghoogte en onderaan 
een contrasterende kleurmarkering.
Matten aan de ingang mogen geen obstakel 
vormen. Ze hebben korte haartjes en een antislip 
onderlaag, beter nog liggen ze verzonken in de 
vloer. 
Obstakels (zoals rekken met boekjes en folders, 
wijwatervat etc.) zijn duidelijk gemarkeerd en op 
een logische plaats opgesteld.

Aandachtspunten voor rolstoelgebruikers
Plaats meubilair niet in de looproute. Voorzie 
involdoende circulatie- en manoeuvreerruimte. 
Doorgangen zijn minstens 100 cm (vernauwingen 
minstens 90 cm), 120 cm is aan te bevelen. 
Als personen elkaar moeten kunnen kruisen, 
is minstens 150 cm nodig.
Verplaatsbaar meubilair zorgt voor een 
flexibel gebruik.
Een logische en eenvoudige structuur is 
goed voor iedereen.
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Minstens 2% van het aantal plaatsen, gelijkmatig 
verdeeld over de ruimte, is voorzien voor 
rolstoelgebruikers (opstelruimte 90 cm x 120 cm). 
Aangepaste zitplaatsen hebben een rugsteun en 
armleuningen. Afmeting: hoogte tussen 46 en 
54 cm, breedte minstens 45 cm. 
Het altaar of lezenaar moet ook bruikbaar zijn door 
personen met een mobiliteitsbeperking zonder 
extra aandacht te trekken op hun beperking 
(bv. plaatsen van mobiel hellend vlak).

Aandachtspunten voor slechtziende en blinde 
personen:

Meubilair met afgeronde hoeken vermijdt 
verwondingen. 
Plaats in doorgangen het meubilair en de 
obstakels aan één zijde zodat de andere wand 
als gidslijn gebruikt kan worden.
Geef het meubilair een voldoende contras-
terende kleur ten opzichte van de achtergrond.

Aandachtspunten voor dove en slechthorende 
personen:

Het is aan te raden de ruimte uit te rusten met 
een ringleiding, zodat personen met een 
hoorapparaat kunnen gebruikmaken van deze 
geluidsversterking.  Dit wordt aangeduid met 
het universeel pictogram.

Het is belangrijk om te beschikken over een toilet. 
De afwezigheid ervan is vaak een reden waarom 
sommige ouderen, personen met darmproblemen 
… afzien van een bezoek.
Het toilet heeft meubilair dat contrasteert met de 
achtergrond.
Onderaan de deur is een opening van minstens 
7 tot 9 cm.
Een toegankelijk toilet is minstens 1,65 m op 2,20 m
groot. 

toegankelijk toilet

Maataanduiding in cm

90

90

120

120

7
0

4
0

1
4

0

9
0

150

1
1

0



specifieke aandachtspunten/inrichting

Op offer- en devotieplaatsen is een duidelijke en 
logische opstelling van offerblokken, kaarsen etc. 
noodzakelijk.
Boekjes, bezinningsteksten etc. moeten goed 
bereikbaar en toegankelijk zijn (hoogte tussen 40 
en 140 cm).
Voorzie in enkele exemplaren in groteletterschrift 
(Verdana, Arial … minstens 12 punten) 

Verlichting
De doorgangen zijn voldoende egaal verlicht 
zodat men eventuele obstakels beter opmerkt.
Detailverlichting kan accenten leggen op  
beelden, altaren en bezienswaardigheden.

Geluid  
Zachte achtergrondmuziek kan rustgevend zijn 
en de beleving ondersteunen. Zorg ervoor dat 
bij het voorlezen van teksten de muziek wordt 
afgezet.
De weergave van de stemmen en de muziek is 
duidelijk. Storend geluid van de 
verwarmingsinstallatie vermijdt men.

Zorg voor een goede luchtafzuiging en 
luchtbehandeling voor mensen met astma en 
allergieën. Een degelijke rookafzuiging voor de 
kaarsen is essentieel. 
Vermijd overtollig gebruik van wierook en andere 
prikkelende geuren en dampen.

Gebedshuizen vallen 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.
De antidiscriminatiewet van 25 februari 2003 
bepaalt dat er redelijke aanpassingen afgedwongen 
kunnen worden.

De deur heeft een vrije doorgangsbreedte van 
90 cm en draait naar buiten open. Op 90 cm 
hoogte wordt aan de binnenkant van de deur een 
horizontale beugel geplaatst.
De toestellen staan zo opgesteld dat er in de 
ruimte 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 70 cm 
(een hangtoilet vraagt een extra aanpassing).
Aan minstens één zijde van het toilet is er een 
breedte van 90 cm vrij om een zijdelingse 
transfer te kunnen uitvoeren. 

De voorkeur gaat uit naar een vaste greep 
aan de muur en een opklapbare steun aan 
de andere kant van het toilet. De steun-

beugels moeten correct geplaatst worden. 
De ruimte onder de wastafel 
bedraagt 70 cm, de bovenrand 

van de wastafel komt tussen 80 
en 90 cm hoogte. 

De onderrand van de
spiegel komt op ongeveer 90 cm. 

Voor personen met een verminderde 
handfunctie zijn draaikranen niet bruikbaar; 
een éénhendelkraan of een sensorkraan kan hier 
uitkomst bieden.
Met een alarmknop kunnen bezoekers hulp 
vragen wanneer er iets misloopt of iemand zich 
onwel voelt.
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parkeerplaatsen en toegangspad

Minstens één parkeerplaats is aangepast. 
6% van het totale aantal parkeerplaatsen wordt 
gereserveerd voor personen met een handicap. 
Deze plaatsen zijn minstens 350 cm breed 
en 500 cm lang (minstens 600 cm als de 
auto's  achter elkaar geparkeerd worden), 
en liggen liefst op 25 m van de ingang 
van het gebouw.
Ze worden aangeduid met duidelijk 
gemarkeerde randen en een officieel 
verkeersbord. De parkeerplaats zelf 
wordt ingekleurd met een blauwe kleur 
of wordt aangeduid met een blauwe 
rand naast de markering die de 
parkeerplaats afbakent. 
De dwarshelling van het parkeervak en 
het toegangspad is maximaal 2%.
Aansluitende voetpaden en trottoir-
afritten zijn goed bereikbaar en worden 
plaatselijk verlaagd. De helling bedraagt 
maximaal 10%.

Het toegangspad en de parkeerplaats zijn 
rolstoelvast, effen en goed verlicht.

Het toegangspad is minstens 150 cm breed. 
Bij obstakels is een minimale breedte van 90 cm 
noodzakelijk.

Niveauverschillen worden opgevangen door 
een hellingsbaan en een trap.

De hellingsgraad van de helling bedraagt 
hoogstens 5% voor een maximale lengte 
van 10 m en hoogstens 7% voor een 
lengte van 5 m.
Bovenaan en onderaan elke helling is een 
vlak bordes van 150 cm x 150 cm.
Het hellend vlak is minstens 120 cm breed 
tussen de leuningen.
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algemene aandachtspunten

Vele kerken, moskeeën, synagogen of tempels 
zijn beschermd als monument. Dat maakt het 
niet altijd eenvoudig om aanpassingen door te 
voeren. Het mag echter geen reden zijn om het 
gebouw niet toegankelijk te maken. In de 
Conventie van Granada wordt gesteld dat de 
eigenaar “ … zich verplicht  het gebruik van 
beschermde goederen, rekening  houdend met 
de behoeften van het hedendaagse leven, te 
bevorderen.” Met de toenemende vergrijzing 
van de bevolking zal ook het aantal personen 
met een beperking vergroten.  De behoefte aan 
toegankelijke gebouwen wordt met andere 
woorden steeds groter.
Als je aanpassingen aan een monument wilt laten 
uitvoeren, kan de architect het best contact 
opnemen met een erkend adviesbureau inzake 
toegankelijkheid en met de dienst Monumenten 
en Landschappen van de Vlaamse Gemeenschap. 
Daar kan hij informatie verkrijgen over het al 
dan niet in aanmerking komen voor een premie 
en de mogelijkheden van de verbouwing.  
Door het gecombineerde advies van deze 
gespecialiseerde diensten zal zowel de 
toegankelijkheid als het monumentale karakter 
gerespecteerd worden.
Assistentiehonden zijn geen huisdieren en 
onmisbaar voor een bepaalde groep van 
mensen.  Zij moeten dus steeds toegelaten 
worden.

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.

Praktische informatie

Dit wenkenblad is een publicatie van Inter, met de 
steun van het Vlaamse Gelijkekansenbeleid.

Hoofdzetel Inter
Belgiëplein 1
3510 Hasselt
Tel. 011 26 50 30
info@inter.vlaanderen
www.inter.vlaanderen

Vestigingen Inter

Dit	wenkenblad	vermeldt	een	aantal basisrichtlijnen. 
Voor	meer	specifieke	richtlijnen	en	advies	op	maat 
van	uw	project	kunt	u	terecht	bij	Inter:

Kantoor Sint-Niklaas
Parklaan 115b
9100 Sint-Niklaas
Tel. 03 766 49 68

Kantoor Roeselare - Events
Sint-Jorisstraat 1
8800 Roeselare
Tel. 051 24 22 06

Kantoor Brugge
Baron Ruzettelaan 7/0
8310 Brugge
Tel. 050 60 20 75

U kunt dit wenkenblad ook aanvragen bij: 
Vlaamse Overheid
Agentschap Binnenlands Bestuur
Afdeling Gelijke Kansen, Integratie en Inburgering
Havenlaan 88 bus 70
1000 Brussel
Tel. 02 553 58 46
gelijkekansen@vlaanderen.be
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