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Personen met een 
handicap kunnen 
ook op reis!

VOORWOORD 

Wist u dat 650 miljoen mensen een handicap hebben? Dit komt neer op 10% van de wereldbevolking, een 
van de grootste minderheden ter wereld. 

Toch blijven de inspanningen ter verbetering van het leven van deze personen en van hun toegankelijkheid tot 
alle diensten te schaars. De toerismesector, zoals de meeste economische sectoren, houdt weinig rekening 
met deze bevolkingsgroep in zijn aanbod. Informatie over de toegankelijkheid van bepaalde oorden, blijft 
moeilijk te vergaren, des te meer wanneer ze aan de andere kant van de wereld liggen!

Ondanks alles, vertrekken toch talrijke blinden, doven, en personen met een handicap of met beperkte 
mobiliteit elk jaar op reis. 
Daarom wil de FOD Mobiliteit en Vervoer ze een ruggensteuntje bieden. Deze brochure legt uit hoe personen 
met een handicap veilig en in alle gemoedsrust in België en in het buitenland kunnen reizen.

Contactpersoon voor handicapgerelateerde aangelegenheden binnen de FOD Mobiliteit en Vervoer: 
Overeenkomstig het Verdrag van de VN inzake de rechten van personen met een handicap, heeft de FOD 
Mobiliteit en Vervoer een bijzondere ambtenaar aangesteld. Zijn opdracht bestaat erin gehandicapte 
gebruikers van vervoerswijzen waarvoor de FOD Mobiliteit en Vervoer bevoegd is, degelijk te informeren en 
naar de gepaste diensten door te verwijzen. 

Email : contact.handicap@mobilit.fgov.be

Rechten van passagiers 
met beperkte mobiliteit 

mailto:contact.handicap@mobilit.fgov.be
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INLEIDING

Ter gelegenheid van de jaarlijkse internationale dag voor personen met een handicap op 3 december, wenst 
de FOD Mobiliteit en Vervoer u te informeren over uw rechten als passagier met beperkte mobiliteit.

Op het afgesproken tijdstip vertrekken, zonder problemen op de bestemming aankomen en de bagage in 
goede staat terugkrijgen, dit zijn de zaken die onder “passagiersrechten” worden verstaan. Om de kwaliteit 
van eender welke vervoerswijze (vliegtuig, trein, schip, boot, autobus, autocar) te waarborgen, heeft de 
Europese wetgever beschermingsregels voor de reizigers uitgevaardigd. Daarbovenop hebben gehandicapte 
reizigers en reizigers met beperkte mobiliteit nog bijkomende rechten.

Al deze beschermingsmaatregelen waarop de reizigers aanspraak kunnen maken, zijn vervat in verordeningen 
van het Europese Parlement en de Raad.

Deze brochure geeft een overzicht van deze maatregelen. Wie kennis wil nemen van de volledige 
wetgevende teksten, kan terecht op de website van de FOD Mobiliteit en Vervoer:  www.mobilit.belgium.be/
passagiersrechten 

De Europese Commissie biedt ook waardevolle informatie op haar website: 
http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/reduced-mobility/index_nl.htm

INTERNATIONALE DAG VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP 

Bovendien, om de integratie van personen met een handicap en hun toegang tot het economische en politieke 
leven te bevorderen, hebben de Verenigde Naties 3 december tot internationale dag voor personen met een 
handicap uitgeroepen. Op die dag worden tal van evenementen georganiseerd om onze blik op personen 
met een handicap te verruimen.  
Voor meer informatie, raadpleeg de website http://www.un.org/en/events/disabilitiesday/ 

UW RECHTEN ALS PASSAGIER MET BEPERKTE MOBILITEIT  

Terug van vakantie, maar de reis verliep niet zoals verwacht?
Vertraging opgelopen? Reis geannuleerd? Bagage beschadigd of verloren? U heeft rechten! De FOD Mobiliteit 
en Vervoer informeert u over uw rechten en hoe u, indien nodig, klacht kunt indienen.

http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/reduced-mobility/index_nl.htm 
http://www.un.org/en/events/disabilitiesday/
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REIZEN PER VLIEGTUIG

Personen met beperkte mobiliteit moeten een vliegtuig kunnen nemen zoals elke andere passagier. De 
luchtvaartmaatschappijen en de luchthavens moeten bijgevolg bijzondere aandacht besteden aan de noden 
van gehandicapte personen en personen met beperkte mobiliteit.

Op grond van Verordening nr. 261/2004 (artikel 11) hebben personen met beperkte mobiliteit en hun 
eventuele begeleiders recht op de in artikel 9 bedoelde bijstand, in geval van instapweigering, annulering of 
enigerlei vertraging.
Daarbovenop geeft Verordening (EG) 1107/2006 aan luchtreizigers met een handicap of met beperkte 
mobiliteit nog een aantal rechten, meer bepaald:

- het recht op non-discriminatie bij de boeking van een vlucht of bij de aankoop van een vliegtuigticket;
- het recht om op gelijke voet te reizen met de andere passagiers (behalve om veiligheidsredenen);
- het recht om over de door de luchtvaartmaatschappijen toegepaste veiligheidsregels te worden 

geïnformeerd;
- het recht op bijstand op de luchthavens (bij het vertrek, de aankomst, de doorreis) en aan boord van 

de vliegtuigen;
- het recht om gratis twee mobiliteitshulpmiddelen te vervoeren.

Op welke passagiers is Verordening (EG) 1107/2006 van toepassing? 
Verordening (EG) 1107/2006 is van toepassing op personen met een handicap en personen met  beperkte 
mobiliteit die reizen op vluchten met vertrek, doorreis of aankomst op een luchthaven gelegen in de Europese 
Unie, Noorwegen, IJsland en Zwitserland.

Bovendien zijn de bepalingen betreffende het verbod op vervoersweigering (artikel 3), de afwijkingen, 
bijzondere voorwaarden en informatie (artikel 4) alsook de bijstand door luchtvervoerders (artikel 10) 
eveneens van toepassing op personen met een handicap en met een beperkte mobiliteit die vertrekken 
vanaf een in een derde land gelegen luchthaven naar een luchthaven op het grondgebied van een lidstaat 
van de Europese Unie, en dit zodra zij met een communautaire luchtvaartmaatschappij reizen.

De definitie «gehandicapten of personen met beperkte mobiliteit» is opgenomen in artikel 2 (a) van de 
verordening. Deze definitie is erg algemeen en betreft «alle personen wier mobiliteit bij het gebruik van 
vervoer beperkt is ten gevolge van een lichamelijke (zintuiglijke of locomotorische, permanente of tijdelijke) 
handicap, een intellectuele handicap of stoornis, of enige andere oorzaak van handicap, of ten gevolge van 
leeftijd, en wier situatie vereist dat zij passende aandacht krijgen». Omdat deze definitie aanleiding gaf tot 
verschillende interpretaties heeft de Commissie op 14 juni 2012 richtlijnen gepubliceerd om uit te leggen dat 
ook andere kwetsbare personen met beperkte mobiliteit in bepaalde gevallen (erg jonge kinderen, zwangere 
vrouwen, zwaarlijvige personen, etc.) nood kunnen hebben aan bijzondere aandacht.

REIZEN PER VLIEGTUIG : 
UW RECHTEN
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Overzicht van de rechten 

Recht op non-discriminatie bij de boeking van een vlucht of bij de aankoop van een vliegtuigticket.
Verordening (EG) 1107/2006 verbiedt luchtvaartmaatschappijen om de boeking of het instappen van 
een persoon omwille van zijn beperkte mobiliteit of handicap te weigeren. Er bestaan echter bepaalde 
uitzonderingen en afwijkingen, vooral omwille van gerechtvaardigde veiligheidsredenen.

Zo kan een luchtvaartmaatschappij om reden van handicap of beperkte mobiliteit weigeren de boeking 
van een gehandicapte of persoon met beperkte mobiliteit te aanvaarden of een dergelijke persoon te laten 
instappen of eisen dat een dergelijke persoon tijdens zijn reis wordt begeleid door een andere persoon 
wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan de veiligheidseisen die in de reglementering zijn vastgelegd, 
of wanneer de grootte van het luchtvaartuig het instappen van deze persoon fysiek onmogelijk maakt.
Binnen vijf werkdagen volgend op de boeking, de instapweigering of het opleggen van de voorwaarde dat de 
persoon zich moet laten vergezellen, informeert de vervoerder de betrokken persoon met een handicap of 
met een beperkte mobiliteit schriftelijk van zijn beweegredenen.

De persoon met een handicap of een beperkte mobiliteit die als passagier is geweigerd op grond van zijn 
handicap of beperkte mobiliteit heeft recht op terugbetaling of op een andere vlucht naar zijn bestemming 
overeenkomstig artikel 8 van Verordening (EG) nr. 261/2004.
Behalve bij redelijke twijfel hebben de luchtvervoerders normaal gezien niet het recht om een bewijs over de 
gezondheidstoestand van personen met een handicap of met een beperkte mobiliteit te eisen voorafgaand 
aan de ticketverkoop of de toelating tot het vervoer.

Recht op bijstand in luchthavens en aan boord van vliegtuigen.
De bijlagen I en II van Verordening (EG) 1107/2006 verduidelijken het recht op bijstand van personen met een 
handicap of met een beperkte mobiliteit in luchthavens (bij vertrek, aankomst en doorreis) en aan boord van 
vliegtuigen. De in de bijlagenbeschreven diensten moeten worden verleend zonder bijkomende kosten ten 
laste van de personen met een handicap of met een beperkte mobiliteit.
De bijstand mag niet ongerechtvaardigd worden beperkt, maar moet ook steeds in verhouding zijn tot de 
reële noden van de betrokken persoon en tot de specifieke vluchtomstandigheden, hij mag ook niet ten koste 
gaan van de andere passagiers. De bijstand moet «gepast» zijn, dat wil zeggen aangepast aan de individuele 
noden van de persoon met een handicap of met een beperkte mobiliteit.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de eisen die uit veiligheidsoverwegingen worden opgelegd en 
de eisen die verband houden met het comfort van personen met een beperkte mobiliteit aan boord van 
een vliegtuig. Het is essentieel dat passagiers die nood hebben aan een bijzondere bijstand de vervoerder 
ten minste 48 uur voor de aangekondigde vertrektijd op de hoogte brengen van hun noden zodat hij de 
nodige maatregelen kan treffen. De kennisgeving van behoefte aan bijstand is altijd gratis. Bij gebrek aan een 
voorafgaande kennisgeving moeten de bijstandsverleners alle redelijke inspanningen leveren om de vereiste 
bijstand te verlenen.

De luchtvervoerder moet de gehandicapte personen of de personen met beperkte mobiliteit voor aanvang 
van de reis informeren over eventuele mogelijke beperkingen (bijvoorbeeld: het al of niet toegankelijk zijn 
van de toiletten, de maat van de zetel en de breedte van het gangpad, etc.) zodat zij met kennis van zaken 
kunnen beslissen over het al of niet nemen van deze vlucht. Deze informatie moet ook op de website van de 
luchtvaartmaatschappijen staan.

Goed om te weten:
Bij het boeken van een reis, is het sterk aangeraden om uw beperkingen te signaleren. Vraag ook naar de 
bijstandmogelijkheden.

Meer informatie: http://nl.axxicom.be/axxicom-airport-caddy/diensten/assistentie-aanvragen

http://nl.axxicom.be/axxicom-airport-caddy/diensten/assistentie-aanvragen
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REIZEN PER TREIN

Om de kwaliteit van het personenvervoer per spoor te waarborgen, beschermt Europa de passagiers met een 
aantal fundamentele rechten die van toepassing zijn op alle vervoerdiensten per spoor binnen de Europese 
Unie. Deze bepalingen die ook voor gehandicapte personen en personen met beperkte mobiliteit gelden, 
zijn vervat in de Verordening (EG) nr. 1371/2007 van het Europees Parlement en de Raad, meer bepaald in 
het hoofdstuk V en in de wet van 15 mei 2014 betreffende de rechten en verplichtingen van reizigers in het 
treinverkeer.

Deze Europese verordening bepaalt dat de spoorwegondernemingen en de stationsbeheerders, niet-
discriminerende toegangsregels voor het vervoer van gehandicapte personen en personen met beperkte 
mobiliteit moeten vaststellen.
De spoorwegondernemingen en de stationsbeheerders moeten ook ervoor zorgen dat de toegankelijkheid 
van stations, perrons, rollend materieel en andere voorzieningen voor gehandicapte personen en personen 
met beperkte mobiliteit gewaarborgd is.

Bij vertrek, overstap of aankomst op een bemand spoorwegstation van een gehandicapte persoon of persoon 
met beperkte mobiliteit verleent de stationsbeheerder gratis bijstand op zodanige wijze dat de persoon kan 
instappen of uitstappen. De vervoerder moet wel ten minste 48 uur voor het vertrek worden ingelicht over 
de nodige bijstand. Overigens mag geen enkel toeslag worden geëist bij de reservatie en de aankoop van een 
treinbiljet.

Indien de spoorwegonderneming aansprakelijk is voor het verlies of de beschadiging van mobiliteitshulpmid-
delen, is ze verplicht een schadevergoeding, zonder financiële limiet, te betalen.

Goed om te weten: 
De website van de NMBS heeft een rubriek «Reizigers met beperkte mobiliteit. Een «Gids voor reizigers met 
beperkte mobiliteit» kan er worden gedownload. Deze gids is ook beschikbaar in aangepast formaat en is 
eveneens te verkrijgen in braille op eenvoudig verzoek bij de NMBS. 

Website: http://www.belgianrail.be/nl/klantendienst/reizigers-met-beperkte-mobiliteit.aspx

VOYAGER EN TRAIN : 
UW RECHTEN

http://www.belgianrail.be/nl/klantendienst/reizigers-met-beperkte-mobiliteit.aspx
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REIZEN PER BOOT 

Om kwaliteitsvolle reizen op haar grondgebied te kunnen bieden, kent de Europese Unie bepaalde rechten 
toe aan de passagiers die over zee of binnenwateren reizen.  Deze rechten zijn vervat in de volgende teksten:

- Verordening (EU) nr.1177/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 
betreffende de rechten van passagiers die over zee of binnenwateren reizen en houdende wijziging 
van Verordening (EG) nr. 2006/2004;

- Verordening (EG) nr. 392/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 betreffende 
de aansprakelijkheid van vervoerders van passagiers over zee bij ongevallen.

Basisrechten van alle passagiers 
Passagiers die over zee of binnenwateren reizen hebben sedert eind 2012 de volgende rechten:

- recht op non-discriminatie bij de toegang tot het vervoer; 
- recht op informatie over de reis, over reisverstoringen, over hun rechten als passagier; 
- recht op compensatie voor het ongemak van een vertraging of annulering van een scheepsreis. Deze 

compensatie kan de vorm aannemen van een bijstandsverlening tijdens de wachttijd, een volledige of 
gedeeltelijke terugbetaling van de reiskosten of een gratis vervangend vervoer; 

- het recht op een vlotte behandeling van hun klacht; 
- het recht op de goede handhaving van hun rechten. 

Bij een ongeval hebben de passagiers onder meer recht op:
- een financiële vergoeding, eventueel met voorschot; 
- verhaal tegen de verzekeraar van de vervoerder; 
- correcte informatie over hun rechten bij ongeval.

Passagiers met beperkte mobiliteit
Passagiers met beperkte mobiliteit moeten even gemakkelijk per boot kunnen reizen als andere passagiers. 
Daarom werden hen ook bijkomende rechten toegekend:

- het recht op toegang tot het vervoer zonder enige discriminatie; 
- het recht op een speciale, kosteloze bijstand in havens en aan boord van schepen; 
- het recht op een schadevergoeding bij verlies of schade aan mobiliteitshulpmiddelen.

VOYAGER PAR VOIES MARITIMES ET FLUVIALES : 
UW RECHTEN
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REIZEN PER AUTOBUS OF AUTOCAR 

Basisrechten van alle passagiers 
De Europese verordening 181/2011 betreffende de rechten van autobus- en touringcarpassagiers streeft 
ernaar de rechten van de passagiers te verbeteren en een betrouwbaar en kwaliteitsvol beschermingsniveau 
te garanderen. Deze verordening is in werking getreden op 1 maart 2013.

Wat is het toepassingsgebied van deze verordening?
Deze verordening is van toepassing op alle passagiers die gebruikmaken van geregelde vervoersdiensten en 
waarvan de dienst een geplande reisafstand van 250 km of meer beslaat. De passagiers hebben recht op:

- vervoer zonder discriminatie; 
- een vergoeding en bijstand bij ongevallen; 
- bijkomende rechten indien ze een handicap hebben of beperkt mobiel zijn; 
- een schadevergoeding in geval van annulering of vertraging; 
- relevante informatie en op een klachtenbehandelingsmechanisme. 

Op diensten waarbij de geplande reisafstand minder dan 250 km beslaat, zijn de toegekende rechten enigszins 
beperkt, maar de passagiers genieten steeds: 

- het recht op vervoer zonder discriminatie; 
- het recht voor personen met een handicap en/of met beperkte mobiliteit op toegang tot het vervoer; 
- het recht op een schadevergoeding bij verlies of schade aan mobiliteitshulpmiddelen; 
- het recht op reisinformatie; 
- het recht op een klachtenbehandeling. 

De verordening is ook van toepassing op passagiers die gebruikmaken van ongeregelde vervoersdiensten, 
maar de rechten worden beperkt tot een vergoeding en bijstand bij ongevallen.

Passagiers met beperkte mobiliteit
Deze personen moeten derhalve toegang krijgen tot het vervoer en mogen niet op grond van hun handicap 
of beperkte mobiliteit worden geweigerd, behoudens overwegingen die verband houden met de veiligheid, 
de voertuigconstructie of de infrastructuur die het instappen en uitstappen onmogelijk maken. Passagiers 
met een beperkte mobiliteit hebben bovendien recht op gratis hulp in de busstations alsook aan boord 
van de autobussen en autocars. De verordening bepaalt ten slotte dat het personeel voldoende moet zijn 
opgeleid om de nodige bijstand te kunnen verlenen.

VOYAGER EN AUTOCAR ET EN AUTOBUS : 
UW RECHTEN 
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KLACHTEN?

Niet tevreden met een vervoerdienst? Neem eerst contact op met de vervoersmaatschappij en liefst 
schriftelijk.

Indien het antwoord van de vervoersmaatschappij te wensen overlaat, kan een klacht bij de bevoegde 
overheid worden ingediend.
Wat moet uw klacht bevatten?

- naast de datum, uw persoonsgegevens en uw volledig adres;
- alle documenten die u nodig acht voor de behandeling van uw klacht;
- een kopie van de uitgewisselde documenten met de vervoersmaatschappij;
- een gedetailleerd relaas van de omstandigheden die aan de oorzaak van uw klacht liggen;
- uw handtekening.

Stuur uw klacht per post naar de FOD Mobiliteit en Vervoer, Vooruitgangstraat 56, 1210 Brussel of per mail 
naar het algemene e-mailadres klachten@mobilit.fgov.be 
De klacht zal naar de bevoegde dienst worden doorgestuurd.

Op de volgende contactpunten, kunt u ook nog terecht voor verdere vragen over uw rechten als passagier of 
over een klacht, naargelang u per vliegtuig, trein, boot, autobus of autocar reist of heeft gereisd.

REIZEN PER VLIEGTUIG:
Per e-mail: passenger.rights@mobilit.fgov.be
Per telefoon: +32 (0)2 277 44 00 (tussen 9 en 12 uur) 
Per fax: 32(0)2 277 40 73 

Per brief: 
Denied Boarding Authority 
FOD Mobiliteit en Vervoer 
Directoraat-generaal Luchtvaart (DGLV) 
Strategische cel - Passagiersrechten 
City Atrium (6de verdieping - locker PAX) 
Vooruitgangstraat 56 
1210 Brussel 

REIZEN PER TREIN:
Per fax: +32(0)2 277 40 74

Per brief: 
FOD Mobiliteit en Vervoer 
Dienst Reizigersrelaties  
Vooruitgangstraat 56 
1210 Brussel  

Link naar het elektronisch formulier:
https://www.mobilit.fgov.be/applications/Internet/EasyWebForms.nsf/RailPassengerRights.xsp

mailto:klachten@mobilit.fgov.be  
mailto:passenger.rights@mobilit.fgov.be
https://www.mobilit.fgov.be/applications/Internet/EasyWebForms.nsf/RailPassengerRights.xsp%20
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REIZEN PER BOOT:
Per e-mail: waterborne.passengerrights@mobilit.fgov.be 
Per telefoon: +32(0)2 277 33 93

REIZEN PER AUTOBUS OF AUTOCAR:
Per e-mail: road.passengerrights@mobilit.fgov.be

NUTTIGE  LINKS

FOD Mobiliteit en Vervoer 
http://www.mobilit.belgium.be/nl

Europese Commissie - Vervoer 
http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/index_nl.htm 

Europese Commissie - Volksgezondheid en Consumentenzaken 
http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/index_en.htm 

FOD Economie 
http://economie.fgov.be/nl/consument/Reizen 

Europees Centrum voor de Consument 
http://www.eccbelgie.be/ 

Test-Aankoop 
http://www.test-aankoop.be/ 

Applicatie voor smartphones «Uw rechten als passagier»

Google Play 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobility.dg.android&hl=nl  

Iphone
https://itunes.apple.com/nl/app/your-passenger-rights-for/id535428814

Ipad
https://itunes.apple.com/nl/you-passenger-rights-for/id535430172

Windows Phone 
https://www.microsoft.com/en-us/store/apps/your-rights/9wzdncrdmwg6  

mailto:waterborne.passengerrights@mobilit.fgov.be
mailto:road.passengerrights@mobilit.fgov.be
http://www.mobilit.belgium.be/nl
http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/index_nl.htm
http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/index_en.htm
http://economie.fgov.be/nl/consument/Reizen
http://www.eccbelgie.be/
http://www.test-aankoop.be/  
http://www.test-aankoop.be/  
http://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobility.dg.android&hl=nl   
http://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobility.dg.android&hl=nl   
http://itunes.apple.com/us/app/your-passenger-rights/id535428814?mt=8  
http://itunes.apple.com/us/app/your-passenger-rights/id535428814?mt=8  
http://itunes.apple.com/us/app/your-passenger-rights/id535428814?mt=8  
http://itunes.apple.com/us/app/your-passenger-rights/id535428814?mt=8  
http://itunes.apple.com/us/app/your-passenger-rights/id535428814?mt=8  
http://www.microsoft.com/en-us/store/apps/your-rights/9wzdncrdmwg6   

