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1
 Het samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid, de gewesten en de gemeenschappen voor de 

oprichting van het interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme van 12 
juni 2013, geeft aan Unia de bevoegdheid om “onafhankelijke adviezen en aanbevelingen te richten tot elke 
overheid ter verbetering van de reglementering en de wetgeving” (art. 5). 
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1 BETROKKEN BEVOEGDHEDEN  
 
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, de heer Ben Weyts. 

2 VRAAG OM ADVIES  
 
De overheid gaf het Instituut voor Mobiliteit (IMOB) de opdracht onderzoek te doen naar 
vervoerbare verplaatsingshulpmiddelen. Unia kreeg de vraag om op de studie en de 
beleidsaanbevelingen feedback te geven. Unia houdt daarbij rekening met het VN-Verdrag 
inzake de Rechten van Personen met een Handicap en met het decreet van 10 juli 2008 
houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid.  

3 EERDERE BEZWAREN VAN UNIA BLIJVEN VAN TOEPASSING 
 
In maart 2013 beslist De Lijn om geen scootmobielen meer toe te staan op voertuigen van 
De Lijn. De Lijn voerde zelf een aantal onderzoeken uit en argumenteerde dat de maatregel 
nodig was om de veiligheid van de reizigers te verzekeren. 
 
Unia schreef naar aanleiding van het algemeen verbod op scootmobielen op De Lijn een 
advies over de toegankelijkheid van het openbaar vervoer voor personen met een handicap 
die gebruik maken van scootmobielen of andere mobiliteitshulpmiddelen2. Dit advies zegt 
dat het doel legitiem is maar de maatregel niet noodzakelijk en niet passend. De ongelijke 
behandeling van personen met een handicap die gebruik maken van een scootmobiel is 
daarom niet gerechtvaardigd. 
 
Het VN-Verdrag bepaalt dat personen met een handicap recht hebben op gelijkheid, 
toegankelijkheid en persoonlijke mobiliteit. 

 Ze moeten op voet van gelijkheid met anderen toegang hebben tot het openbaar 
vervoer.3  

 Er zijn faciliterende maatregelen nodig opdat ze zich zo zelfstandig mogelijk kunnen 

verplaatsen op de wijze en het moment van hun keuze en tegen een betaalbare 

prijs.4  

 Als het nodig is, moet er worden nagedacht over redelijke aanpassingen waardoor ze 

op voet van gelijkheid met anderen aan het maatschappelijk leven kunnen 

deelnemen.5  

                                                      
2
 Unia (2013), De toegankelijkheid van het openbaar vervoer voor scootmobielen en andere 

mobiliteitshulpmiddelen en -instrumenten, www.unia.be/nl/wetgeving-aanbevelingen/aanbevelingen-van-
unia/de-toegankelijkheid-van-het-openbaar-vervoer-voor-scootmobielen.  
3
 Artikel 9 VN-Verdrag. 

4
 Artikel 20 VN-Verdrag. 

5
 Artikel 2 en artikel 5.3 VN-Verdrag. 

http://www.unia.be/nl/wetgeving-aanbevelingen/aanbevelingen-van-unia/de-toegankelijkheid-van-het-openbaar-vervoer-voor-scootmobielen
http://www.unia.be/nl/wetgeving-aanbevelingen/aanbevelingen-van-unia/de-toegankelijkheid-van-het-openbaar-vervoer-voor-scootmobielen
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Het decreet van 10 juli 2008 verbiedt de discriminatie van personen met een handicap. Er is 
geen sprake van discriminatie wanneer aan drie voorwaarden is voldaan: 

 Er wordt een legitiem doel nagestreefd. 

 De middelen voor het bereiken van dat doel zijn passend. 

 De middelen voor het bereiken van dat doel zijn noodzakelijk.6  
 
Het decreet bepaalt daarnaast dat het weigeren van redelijke aanpassingen voor een 
persoon met een handicap een vorm van discriminatie is.7 
 
Na het lezen van de studie en het bijwonen van een presentatie hierover door IMOB, vreest 
Unia voor de naleving van het VN-Verdrag en het decreet van 10 juli 2008.  
 
De studie pleit voor een voortzetting van het huidige beleid op het vlak van scootmobielen. 
Enkel de scootmobiel als handbagage zou vervoerbaar zijn. Het advies van de onderzoekers 
komt neer op de voortzetting van een hoge mate van beperkende maatregelen die impact 
hebben op de mobiliteit van personen met een handicap. Gebruikers van een scootmobiel 
kunnen zich daardoor onvoldoende zelfstandig en autonoom met het regulier openbaar 
vervoer verplaatsen. De voorgestelde beleidsmaatregelen zorgen er niet voor dat drempels 
op het vlak van mobiliteit snel worden voorkomen of weggewerkt8.  
 
Ook na deze studie vraagt Unia zich nog steeds af of de maatregelen, die een ongelijke 
behandeling veroorzaken, wel passend en noodzakelijk zijn. 

 Omdat de nadruk op de risicoanalyse vrijwel automatisch tot strenge voorwaarden 
en meerdere beperkende maatregelen leidt. 

 Omdat informatie over werkelijke ongevallen met scootmobielen in Vlaanderen en 
de oorzaken hiervoor ontbreekt.  

 Omdat er niet actief werd gezocht naar werkbare alternatieven die voor voldoende 
veiligheid zorgen. ’Voldoende’ gelet op werkelijke ongevallen en de oorzaken 
hiervoor. 

 
De aanleiding voor onze bezorgdheid illustreren we aan de hand van volgende bedenkingen. 

                                                      
6
 Artikel, 15, 16 en 20 van het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en 

gelijkebehandelingsbeleid. 
7
 Artikel 15 en artikel 19 van het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- 

en gelijkebehandelingsbeleid. 
8
 Vooral de beleidsaanbevelingen 7.1, 7.2, 7.3, 7.7, 7.9. De nadruk blijft liggen op beperkende maatregelen en 

op het inschatten van risico’s. We missen een realistisch beeld van de onveiligheid aan de hand van cijfers over 
werkelijke ongevallen en een analyse ervan. We missen vooral een oplossingsgerichte aanpak die drempels wil 
voorkomen en wegnemen in plaats van bijkomende drempels in te voeren. We missen de betrokkenheid van 
personen met een handicap. Het principe “NOOZO” respecteren houdt meer in dan eens gehoord worden. 
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4 TOELICHTING  

4.1 DE RISICOANALYSE STAAT CENTRAAL EN NIET DE RECHTEN VAN PERSONEN MET EEN HANDICAP 
 
De studie onderzoekt de “vervoerbaarheid” van mobiliteitshulpmiddelen waaronder een 
scootmobiel. Hierdoor sluiten de probleemstelling en de analyse vooral aan bij de 
bezorgdheid van De Lijn en producenten van scootmobielen over de aansprakelijkheid bij 
ongevallen. De onderzoeksopdracht en het onderzoeksopzet stellen zo het perspectief van 
de persoon met een handicap en zijn rechten in de schaduw.  
 
Als de rechten van personen met een handicap sterker het uitgangspunt van het onderzoek 
waren geweest, dan werden oplossingsgerichte beleidsaanbevelingen in overeenstemming 
met de antidiscriminatiewetgeving en het VN-Verdrag mogelijk.  

4.2 DE STUDIE KAN DE ONGELIJKE BEHANDELING VAN PERSONEN MET EEN HANDICAP NIET RECHTVAARDIGEN  
 

4.2.1 Risicoanalyse focust op personen met een handicap 
 
Unia vraagt zich af waarom de studie zo sterk de nadruk legt op de risico’s die aan het 
vervoer van scootmobielen verbonden zijn. Veiligheid is immers belangrijk voor alle reizigers 
en er doen zich dagelijks risicovolle situaties voor. Scholieren worden bijvoorbeeld 
regelmatig vervoerd in overvolle bussen, we zien buggy’s op de bus, zware 
boodschappentassen kunnen niet steeds veilig worden weggeborgen, iedereen kan 
struikelen bij het in- en uitstappen, enzovoort.  
 
Als we voor deze en andere situaties gelijkaardige risicoanalyses zouden uitvoeren, wat zou 
dan het resultaat zijn? Zou er nog openbaar vervoer zijn als De Lijn zich tegen alle mogelijke 
schadeclaims zou indekken door preventief te weigeren om bepaalde reizigers te vervoeren? 
 
4.2.2 De manier waarop de risicoanalyses werden uitgevoerd 
 

i. Testen 
 
Unia vraagt zich af of de testen een juist beeld geven van de werkelijke situatie en de reële 
risico’s. 
 
De studie verwijst naar eerdere studies waarbij dummypersonen werden gebruikt in een 
nabootsing van verschillende extreme rijomstandigheden. Daar moeten enkele bedenkingen 
bij worden gemaakt. Het risico dat die extreme rijomstandigheden zich voordoen lijkt klein. 
Daarnaast zou het resultaat in een werkelijke situatie waarschijnlijk anders zijn omdat een 
persoon met een handicap – in tegenstelling tot een dummypersoon – kan reageren. 
 
Andere testen zijn uitgevoerd door “een geoefend persoon zonder mobiliteitsbeperking” en 
niet door personen met een handicap die het hulpmiddel dagelijks gebruiken. Unia stelt 
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daarom de uitkomst van de testen in vraag. De tester is immers geen persoon met een 
handicap die regelmatig een scootmobiel op bussen van De Lijn gebruikt.  
 
Ten slotte vermoedt Unia vooringenomenheid bij de uitvoering van de testen. Het aspect 
aansprakelijkheid staat nadrukkelijk op de voorgrond en verdelers en producenten hebben 
er belang bij om aan te tonen dat het risico groot is. Hun doel is immers niet het vergroten 
van de mobiliteit van personen met een handicap maar het voorkomen van klachten over 
aansprakelijkheid. Een pleidooi voor een verbod van scootmobielen of erg strenge 
voorwaarden ligt dan voor de hand.  
 

ii. Werkelijke ongevallen 
 
In Vlaanderen bestaan geen analyses van werkelijke ongevallen met scootmobielen op het 
openbaar vervoer. De studie verwijst wel naar buitenlandse onderzoeken. Die onderzoeken 
tonen dat er redenen zijn om genuanceerd te praten over de risico’s die aan het vervoer van 
verplaatsingshulpmiddelen zijn verbonden.  
 
Uit een van de beschreven analyses van ongevallen blijkt dat bij minder dan 1% van de 
ongevallen een scootmobiel betrokken was. Die ongevallen deden zich vooral voor op 
momenten waarop de bus stilstond. Ongevallen die zich tijdens het in- en uitstappen 
voordeden hadden vooral met het vastzetsysteem te maken.  
 
Een ander onderzoek registreerde in 20,3% van de gevallen instabiliteit met een rolstoel. In 
95% van de vastgestelde instabiliteit ging om een kleine instabiliteit. Wat betekent dat 
resultaat voor het veilig vervoer van scootmobielen? 
 
4.2.3 Opletten met signalen en adviezen op basis van risicoanalyses en buitenlandse 

onderzoeken 
 
De risicoanalyse leidt tot een pleidooi voor eenduidige normen en strenge voorwaarden 
voor verplaatsingshulpmiddelen en hun gebruikers. Dat is niet altijd in overeenstemming 
met onze antidiscriminatiewetgeving en met het VN-Verdrag. Twee voorbeelden. 
 
Gebruikers zouden bijvoorbeeld hun rijvaardigheid moeten aantonen. Deze manier van 
denken illustreert opnieuw het maken van onderscheid waarbij we ons op basis van de 
antidiscriminatiewetgeving de vraag kunnen stellen of het een gerechtvaardigd onderscheid 
is.  
 
Uit sommige aanbevelingen waarnaar de studie verwijst blijkt een medicalisering van 
handicap. Er wordt bijvoorbeeld voorgesteld dat personen met een handicap een “medische 
noodzaak” aantonen om van een toegestane scootmobiel op De Lijn gebruik te maken. Ons 
land heeft zich geëngageerd om het VN-Verdrag na te leven en dat vereist een sociale en 
geen medische kijk op handicap. Het eisen van een medische attestering als voorwaarde 
voor redelijke aanpassingen is in strijd met het VN-verdrag.  
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Bovendien zou het overnemen van bepaalde aanbevelingen in buitenlands onderzoek voor 
veel rechtsonzekerheid zorgen. Bijvoorbeeld door de chauffeur altijd het laatste woord te 
geven om te beslissen of de reiziger al dan niet wordt meegenomen. 

4.3 BELEIDSPARTICIPATIE IS ONVOLDOENDE GERESPECTEERD  
 
Artikel 4(3) van het VN-Verdrag garandeert de beleidsparticipatie van personen met een 
handicap. Het principe “Niets over ons zonder ons” (NOOZO) wordt ook in deze studie 
onvoldoende nageleefd. 
 
De Lijn besliste plots en zonder beleidsparticipatie van personen met een handicap om geen 
scootmobielen meer toe te staan. Ook bij de studie werden personen met een handicap 
onvoldoende betrokken: 

 Personen met een handicap waren niet vertegenwoordigd in de stuurgroep en waren 
niet betrokken bij de testen. 

 De studie adviseert het beleid om voor verdere stappen in het onderzoek te 
overleggen met producenten, vervoerders en medewerkers van De Lijn. Personen 
met een handicap worden vergeten. 

 
Dat heeft gevolgen voor de manier waarop de studie werd uitgevoerd en voor de conclusies 
die hieruit voortvloeien: 

 De studie gaat er te gemakkelijk van uit dat een belangrijke groep personen niet in 
staat is het openbaar vervoer te gebruiken. Daardoor benadrukt men het aangepast 
vervoer en wordt er te weinig aandacht besteed aan het toegankelijk maken van het 
openbaar vervoer voor iedereen. Beleidsparticipatie van personen met een handicap 
zou dit soort vooronderstellingen corrigeren. Bovendien zou het recht op 
toegankelijkheid en persoonlijke mobiliteit ongetwijfeld worden aangekaart. 

 De studie gaat er soms van uit dat het voor personen met een handicap mogelijk is 
om uit de scootmobiel recht te staan. Op andere plaatsen lezen we dat 
scootmobielgebruikers vaak niet in staat zijn om zelfstandig enkele passen of treden 
te nemen. Een echte beleidsparticipatie maakt dit bespreekbaar, met aandacht voor 
de waardigheid en de zelfstandigheid van personen met een handicap. Opstaan is 
niet altijd mogelijk omdat het pijnlijk of vernederend kan zijn. Het is met deze studie 
en op basis van ervaringen in het buitenland bovendien niet aangetoond dat het 
nodig is om uit de scootmobiel te stappen.  

 Personen met een handicap merken het verschil in behandeling op wanneer het over 
veiligheid van de passagiers gaat: De Lijn legt hen veel strengere eisen op en maakt 
zich blijkbaar niet voor elke passagier evenveel zorgen over de veiligheid van zijn 
vervoer. Over het veiligheidsaspect, de gelijke behandeling, de risico’s en de 
aanvaardbare alternatieven zou dialoog ontstaan als er een betere 
beleidsparticipatie is. Dan bleef het wellicht niet bij voorstellen die personen met een 
handicap niet gelijk behandelen. 

 De studie gaat na of er een stijging van het aangepast vervoer is vastgesteld na het 
verbod op de scootmobielen bij de Lijn. Die relatie is niet relevant. Personen met een 
handicap moeten het openbaar vervoer kunnen gebruiken en mogen niet uitsluitend 
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aangewezen zijn op aangepast vervoer. Ze mogen evenmin geconfronteerd worden 
met ketenvervoer, waarbij ze onredelijk veel vervoermiddelen moeten combineren 
om op hun bestemming te geraken. Dat is kostelijk, tijdrovend en het zorgt voor veel 
onzekerheid. Een sterkere beleidsparticipatie zou ook dat aspect bespreekbaar 
maken met concrete oplossingen die haalbaar en rechtvaardig zijn. 

 
Hoewel personen met een handicap worden vermeld bij de belanghebbenden in de studie 
heeft dit duidelijk niet geleid tot meer draagvlak. Het ongenoegen bij de 
middenveldorganisaties blijft dan ook hoorbaar. 

4.4 HET RUIMERE MOBILITEITSBELEID  
 
De studie bevat enkele beleidsaanbevelingen (7.4, 7.5) die verwijzen naar het 
mobiliteitsbeleid. Dat is belangrijk omdat een beslissing over de scootmobielen en andere 
vervoerhulpmiddelen in een bredere visie op mobiliteit bekeken moeten worden. We 
brengen in dit verband enkele punten onder de aandacht. Er leeft bij personen met een 
handicap immers bezorgdheid over de inspanningen die de overheid op korte en 
middellange termijn zal doen om de toegankelijkheid op het reguliere openbaar vervoer te 
vergroten. De bedoeling daarvan is dat personen met een handicap niet aangewezen zijn op 
apart georganiseerd vervoer.  
 
4.4.1 Het aankoopbeleid van nieuwe bussen 
 
Belemmeringen voor personen met een handicap worden in belangrijke mate voorkomen als 
er nieuwe bussen worden besteld die zijn aangepast aan het vervoer van meerdere soorten 
hulpmiddelen. Bussen aankopen met een elektrische, uitschuifbare oprijplaat zou 
bijvoorbeeld getuigen van respect voor de autonomie en waardigheid van personen met een 
handicap omdat de hulp van de chauffeur in principe niet meer vereist is.  
 
Verder is het belangrijk dat bij de aankoop van nieuwe bussen niet enkel economische 
motieven spelen, zoals het vervoer van een maximaal aantal personen. Het gesprek moet 
gaan over meer dan technische afmetingen en normen om een oplossing te bereiken.  
 
4.4.2 De criteria om een halte toegankelijk te verklaren  
 
Een verhoogd voetpad en voldoende manoeuvreerruimte volstaan niet om een halte 
“toegankelijk” te noemen. Unia waardeert de intentie om in Vlaanderen te waken over de 
toegankelijkheid van de verschillende haltes en de kwaliteitsnorm hoog te leggen. Als 
streefdoel voor het beleid, is dat een goede zaak. Als in afwachting van een algemene 
realisatie van deze kwaliteit dezelfde norm gehanteerd wordt om te beslissen of een 
persoon met een handicap wel of niet op de bus kan, dan blijven er wellicht mogelijkheden 
onbenut. Soms is de bus of de tram van De Lijn voor een bepaald individu met een bepaald 
hulpmiddel, wel toegankelijk. Personen met een handicap hebben weinig zekerheid dat deze 
individuele afweging wordt gemaakt en we weten weinig over het beleid op het vlak van 
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redelijke aanpassingen. Er is meer beleidsparticipatie van personen met een handicap nodig 
om na te gaan wat hier mogelijk en redelijk is.  
 
4.4.3 Beleidsbeslissingen op het vlak van mobiliteit 
 
Als de overheid de beschikbare middelen niet maximaal inzet om het openbaar vervoer 
toegankelijk te maken voor iedereen, dan blijven personen met een handicap te veel 
aangewezen op aangepast vervoer. Dat is voor hen duur, het remt hun mobiliteit, het laat 
hen niet toe om zich samen met personen zonder handicap te verplaatsen, het maakt hen 
afhankelijker, enzovoort. Zulk beleid is strijdig met het VN-Verdrag. 
 
4.4.4 De markt van het openbaar vervoer 
 
Op korte termijn stelt zich de vraag welke voorwaarden de overheid in de nieuwe 
beheersovereenkomst met De Lijn zal opleggen om de rechten van personen met een 
handicap beter dan vandaag te beschermen.  
 
Verder vraagt Unia zich af hoe de overheid op langere termijn de toegankelijkheid van het 
openbaar vervoer zal garanderen voor personen met een handicap als er in de toekomst nog 
meer dan vandaag uiteenlopende vervoerders deze markt innemen?  
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5 Aanbevelingen 
 
Deze studie levert geen sluitende argumenten om het onderscheid dat De Lijn maakt tussen 
reizigers met en zonder handicap, te rechtvaardigen. Tussen personen met een handicap die 
wel of niet nood hebben aan een scootmobiel als hulpmiddel om zich zelfstandig te 
verplaatsen. 
 
Unia maakt dan ook de volgende aanbevelingen:  
 

 Het eerder gegeven advies blijft relevant9. 
 

 Er is nood aan een studie die oplossingsgerichte aanbevelingen doet waarbij wordt 
uitgegaan van de rechten van personen met een handicap. Het doel is inclusie 
bevorderen en uitsluiting vermijden.  

 

 Veiligheid is een terecht aandachtspunt, het moet op een betrouwbare en 
realistische manier worden onderzocht. De werkelijke ongevallen, de 
omstandigheden op het moment van een ongeluk, de ernst, de oorzaken … zijn 
belangrijk. Dit moet onderzocht worden vanuit een sociale kijk op handicap en met 
de garantie dat uiteenlopende groepen van gebruikers gelijk worden behandeld. 
 

 Om deze aanbevelingen met succes te realiseren is beleidsparticipatie van personen 
met een handicap nodig. Het NOOZO-principe (zie hierboven) is een belangrijk 
uitgangspunt in het VN-verdrag. Unia vraagt dat dit principe in beleid wordt omgezet. 

6 Wettelijke bepalingen 
 
Decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en 
gelijkebehandelingsbeleid. 
 
VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap 

7 Contact Unia 
 
Maarten Huvenne – maarten.huvenne@unia.be, 02/212.30.02 

                                                      
9
 Zie voetnoot 2: Unia (2013), De toegankelijkheid van het openbaar vervoer voor scootmobielen en andere 

mobiliteitshulpmiddelen en -instrumenten, www.unia.be/nl/wetgeving-aanbevelingen/aanbevelingen-van-
unia/de-toegankelijkheid-van-het-openbaar-vervoer-voor-scootmobielen. 

http://www.unia.be/nl/wetgeving-aanbevelingen/aanbevelingen-van-unia/de-toegankelijkheid-van-het-openbaar-vervoer-voor-scootmobielen
mailto:maarten.huvenne@unia.be
http://www.unia.be/nl/wetgeving-aanbevelingen/aanbevelingen-van-unia/de-toegankelijkheid-van-het-openbaar-vervoer-voor-scootmobielen
http://www.unia.be/nl/wetgeving-aanbevelingen/aanbevelingen-van-unia/de-toegankelijkheid-van-het-openbaar-vervoer-voor-scootmobielen

