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CODE VEILIG VERVOER 
 ROLSTOELGEBRUIKERS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij de uitgave 2015 / 2016 van de Code VVR: 
 
Na de door KBOH uitgebrachte eerste en tweede druk van de Code VVR (1999 / 2000) is de derde druk (2001) in 
overeenstemming gebracht met het eveneens in december 2001 afgesloten “Convenant Veilig Vervoer 
Rolstoelinzittenden”. 
Voor de uitgave 2015 / 2016 is de opzet van de eerdere versies van de Code VVR als uitgangspunt genomen. De 
inhoud is echter ingrijpend gewijzigd. De “essentiële” inhoud van de eerdere uitgave is niettemin op hoofdlijnen 
geheel gehandhaafd. De aanpassingen zijn vooral gebaseerd op praktijkervaringen in de jaren na het uitbrengen 
van de derde druk in 2001. In die periode zijn er verscheidene wijzigingen doorgevoerd in de wet- en regelgeving 
en heeft de Code VVR zijn plaats gevonden in diverse vervoerscontracten.  
De oorspronkelijke maker, KBOH in Woerden, is op 1 januari 2007 onder de naam Vilans gefuseerd met enkele 
andere kennisinstituten. Deze organisatie heeft aanvankelijk de project-organisatie voortgezet, maar heeft 
besloten die activiteiten (het project Code VVR) per 1 juli 2010 te beëindigen. 
Auteur van de huidige uitgave 2015 / 2016 heeft (na overleg met verschillende marktpartijen) besloten de 
noodzakelijk geworden actualisatie van de Code VVR op zich te nemen. Vilans heeft aangegeven dat er geen 
auteursrechtelijk bezwaar is tegen het gebruik van delen van de voorgaande versies van de Code VVR. 
 
Algemene opmerking: De code is i.v.m. de leesbaarheid in de “hij”-vorm geschreven. Vanzelfsprekend kan 
hiervoor ook de “zij”-vorm gelezen worden. 
 
Belangrijke notificatie: 
Deze publicatie heeft niet de intentie en bevat niet alle noodzakelijke elementen om te kunnen dienen als een 
contract. Het is niet samengesteld als een “juridisch document” waaraan rechten ontleend kunnen worden. 
Lezers en gebruikers van de Code VVR zijn zelf verantwoordelijk voor de juiste interpretatie en toepassing van de 
inhoud. 
 
© Ing. A.W.Peters, september 2015. 
 
Alle rechten voorbehouden. 
Zonder schriftelijke toestemming van de auteur, mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd en of openbaar gemaakt door middel van 
fotokopie, (micro)film,opslag op digitale gegevensdragers of anderszins, en is ook van toepassing op gehele of gedeeltelijke bewerking. 
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VOORWOORD 

Voor u ligt de uitgave 2015 / 2016 van de “Handreiking Code VVR”. Deze uitgave is een uitgebreide 
actualisatie van de voorgaande versies van de Code VVR. Kennisinstituut Vilans heeft als opvolger 
van KBOH enige jaren het project Code VVR beheerd, maar heeft besloten de activiteiten per 
1 juli 2010 te beëindigen. 
 
De Code VVR speelt in veel vervoerscontracten een belangrijke rol bij de afbakening van 
verplichtingen van contractpartijen. Als de Code VVR zou verdwijnen, zou een goed stuk gereedschap 
verloren gaan. Verschillende partijen hebben aangegeven dat te betreuren. 
Vandaar deze actualisatie. De auteur heeft het beheer van de Code VVR op zich genomen en ter 
bescherming van de titel Code VVR het merk “Code VVR door A.Peters” gedeponeerd bij het Benelux-
Bureau voor de Intellectuele Eigendom.  
Bij de uitwerking van de inhoud zijn vele belanghebbenden betrokken geweest. Er is toegewerkt naar 
een vorm die kan rekenen op een zo breed mogelijk maatschappelijk draagvlak. 
Veel dank is verschuldigd aan de deelnemers van de spontaan gevormde “Werkgroep VVR” en 
anderen voor hun opmerkingen, kritieken en aanwijzingen. 
 
Speciaal wil ik bedanken dhr. J. Meerpoel, dhr. R. Veenbaas, dhr. R. Zuidwijk, mw. A. Hekstra, 
dhr. .R. de Haan, dhr. H. Andela, dhr. H. v.Gelderen, dhr. J. Corporaal, dhr. H. Beltman, 
dhr. P. Verstraten, dhr. H. Potappel, dhr. L. Leijh, dhr. J. Schipper, dhr. F. Kortstee, mw. L. Plucker, 
dhr. M. Hendriks, dhr. E. Peters, mw. H. Evers, dhr. I. Verweij, dhr. H. Rigterink, dhr. S. Dam, 
dhr. J. Koster, dhr. J. Noordover, en dhr. D. Schiemanck voor hun substantiële bijdrage.  
 
Ten opzichte van de vorige versie is het hoofdstuk met de meest recente wet- en regelgeving 
aangepast en is het beschrijven van veel praktijkervaringen nieuw.  
De inzichten van de auteur zijn ontstaan tijdens langdurige ervaring in de wereld van hulpmiddelen 
voor gehandicapten en gedurende intensieve activiteiten voor de Stichting Vast = Beter. Bovendien 
dragen talloze contacten met bedrijven, organisaties en overheden daaraan eveneens bij. Deze 
nieuwe praktijkinformatie is vooralsnog beperkt tot die onderwerpen die een directe relatie (kunnen) 
hebben met het vervoeren van rolstoelgebruikers. Gepoogd is om de inhoud zo compleet en 
eenduidig mogelijk te maken. Daardoor kan deze versie van de Code VVR veel beter dan de vorige 
versies als handboek gebruikt worden. 
 
Naast de objectieve inhoud is ook gebruik gemaakt van “Tip’s” die als nuttige aanbevelingen voor 
gewenste ontwikkelingen gezien moeten worden en gebaseerd zijn op de ervaringsdeskundigheid van 
de auteur. 
 
Ik vertrouw erop dat hiermee deze uitgave een actueel en goed stuk gereedschap is (en blijft) dat 
helpt om het veilige vervoer van rolstoelgebruikers te optimaliseren. 
Hoewel de inhoud en opbouw van deze uitgave ingrijpend zijn gewijzigd, zijn de uitgangspunten van 
de oorspronkelijke Code VVR daarin wel volledig verwerkt. Als mede-initiatiefnemer en mijn 
betrokkenheid bij de oorspronkelijke versie staat daarvoor garant. Daarom mag deze uitgave gezien 
worden als een rechtstreeks vervolg op de laatste uitgave van de Code VVR (3e druk) zoals die door 
KBOH/Vilans in 2001 is uitgebracht. 
 
Ing. A. W. Peters, auteur **  
 
 
 
 
 
**) Competentieprofiel auteur: 
Werktuigbouwkundige(1967), (register)-arbeidsdeskundige GMD(1973), adviseur voorzieningen gehandicapten 
(specialist m.b.t.: rolstoelen, autoaanpassingen, communicatievoorzieningen)(1975), lid programma-
adviescommissie KBOH, lid begeleidingscommissie Code VVR KBOH/Vilans(1995-2010), landelijk inhoudelijk 
manager technisch ergonomische advisering(1999-2003), bestuurder, onderzoeker en voorlichter V=B. 
 
Auteur is mede-initiatiefnemer en medeauteur van de oorspronkelijke Code VVR uit 1999. 
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HOOFDSTUK 1  

Inleiding 

1.0   Het vervoeren van personen in hun rolstoel 

Personen die permanent aan een rolstoel zijn gebonden, zijn voor hun vervoer buitenshuis 
aangewezen op vervoermiddelen die toegankelijk zijn voor rolstoelen. Tijdens dit vervoer dient aan 
rolstoelinzittenden in gelijke mate veiligheid te worden geboden als aan “gezonde soortgelijke” 
passagiers in vergelijkbare omstandigheden. Oorspronkelijk is door KBOH, op verzoek van de 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), onderzocht welke randvoorwaarden daarvoor nodig 
zijn. Die randvoorwaarden zijn vervolgens samengebracht in de Code VVR. 
 

1.1   De Code VVR 

Om rolstoelgebruikers veilig te kunnen vervoeren in rolstoeltaxi’s of andere rolstoeltoegankelijke 
voertuigen, is een pakket aan speciale voorwaarden noodzakelijk. 
De belangrijkste zijn: 

 In het vervoermiddel (auto) moet per rolstoelplaats een compleet vastzetsysteem met 
bijbehorende veiligheidsgordel(s) aanwezig zijn. 

 De rolstoel moet geschikt zijn om gekoppeld te worden aan het aanwezige vastzetsysteem. 

 Het koppelen van de rolstoel en het vastzetsysteem moet eenvoudig en doelmatig uitvoerbaar 
zijn. 

 De kans op onjuist gebruik moet zo klein mogelijk zijn. De vastzetpunten aan de rolstoelen 
moeten derhalve eenvoudig herkenbaar en vrij toegankelijk zijn. 

 De veiligheidsgordel moet onbelemmerd en op de juiste wijze gebruikt kunnen worden. 

 De chauffeur moet voldoende vaardig zijn om het vastzetsysteem en de veiligheidsgordel(s) te 
kunnen hanteren. 

 De rolstoelgebruiker (of zijn persoonlijk begeleider) moet weten waar hij voor zijn eigen veiligheid 
op moet letten. 

 De chauffeur moet over voldoende tijd beschikken om de rolstoel met het vastzetsysteem en de 
rolstoelinzittende met een veiligheidsgordel naar behoren vast te zetten. 

 
Om aan die voorwaarden te voldoen, moeten veel partijen een inspanning leveren en waar nodig 
maatregelen treffen. KBOH heeft in 1997 voor het eerst alle bij het vervoer betrokken partijen bij 
elkaar gebracht om gezamenlijk tot de juiste inzichten en voorstellen tot maatregelen te komen.  
Een van de maatregelen was het bundelen van die inzichten en het uitbrengen daarvan in de vorm 
van de Code VVR, De eerste druk verscheen in 1999.  
 
De basisfunctie van de Code VVR is het geven van richtlijnen die als toetssteen gebruikt kunnen 
worden bij de kwaliteitsverbetering van het vervoer van rolstoelgebruikers. 
 
Veel verbeteringen zijn al bereikt. Maar er zijn nog tal van ontwikkelingen gaande. Zo zijn en worden 
er in nationaal en internationaal verband normen (door-)ontwikkeld. Daarnaast werken fabrikanten van 
rolstoelen, fabrikanten van vastzetsystemen, carrosseriebouwers en auto-aanpassingsbedrijven aan 
de ontwikkeling van veilige producten en een betere afstemming van de verschillende onderdelen op 
elkaar.  
De Code VVR geeft (met ingang van deze uitgave) naast de richtlijnen ook praktijkvoorbeelden. Ze 
beoogt daarmee uit te groeien tot een handreiking waarvan de inhoud alle noodzakelijke informatie 
bevat om bij onduidelijkheden, verschillen van mening, en andere vraagstukken de juiste afwegingen 
te kunnen maken. 
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1.2   Voor wie is de Code VVR geschreven? 

De Code VVR is bestemd voor iedereen die op enigerlei wijze betrokken is bij het vervoeren van 
rolstoelgebruikers.  
 
Die betrokkenen kunnen worden onderverdeeld in de volgende groepen: 
1. Rolstoelgebruikers en hun begeleiders. 
2. Aanbesteders en opdrachtgevers tot vervoer van rolstoelgebruikers (zoals bijvoorbeeld 

regiobesturen, gemeenten en zorginstellingen). 
3. Adviseurs. 
4. Technisch en ergonomisch adviseurs van hulpmiddelen en vervoersvoorzieningen. 
5. Vervoerders (taxibedrijven, zorginstellingen en overige organisaties die vervoer verzorgen). 
6. Chauffeurs. 
7. Fabrikanten, importeurs en leveranciers van rolstoelen. 
8. Fabrikanten en importeurs van Rolstoel Inzittenden Beveiligingssystemen (Ribs’en), 

carrosseriebouwers en auto-aanpasbedrijven. 
 
NB: Adviesbureaus die aanbestedingen begeleiden in opdracht van aanbesteders zijn niet apart 
vermeld, omdat zij in het algemeen geen zelfstandige rol spelen. Zij moeten daarom door 
aanbesteders van het bestaan van de Code VVR op de hoogte worden gebracht en de opdracht 
krijgen de richtlijnen daaruit in de bestekken te verwerken. In paragraaf 4.0 worden deze bureaus 
genoemd als ”derden die betrokken zijn bij de selectie van vervoerders”. 
 

1.3   Wettelijke bepalingen en normen 

De Code VVR geeft een overzicht van relevante wet- en regelgeving en enkele belangrijke normen 
(bijlage C, “Wetten, Regelingen en Normen”). Deze wetten, regelingen en normen vormen de 
achtergrond van waaruit de richtlijnen van de Code VVR zijn opgesteld. Het weergeven van regels en 
normen is beperkt tot die regels die een directe relatie hebben met het vervoeren van 
rolstoelgebruikers of van belang kunnen zijn voor specifieke doelgroepen in relatie tot dit vervoer.  
 

1.4   Aanvullende richtlijnen 

Wetten en wettelijke regelingen vermelden slechts “minimumeisen”. 
Er is echter meer nodig om het vervoer van rolstoelgebruikers werkelijk veilig of in ieder geval zo veilig 
mogelijk te maken. 
Dat kan alleen als de wettelijke minimumeisen verder worden uitgewerkt in praktische richtlijnen en 
aanwijzingen. In overleg met vertegenwoordigers van verschillende bij het vervoer betrokken partijen 
zijn deze aanvullende richtlijnen opgesteld en als bijlage bij de Code VVR vastgelegd (bijlage A, 
“Praktijksituaties en werkmethoden”, en bijlage B, “Beginselen en uitgangspunten”). 
 

1.5   Convenant 2001-2006 

Ten tijde van de eerste ontwikkelingen van de Code VVR bestonden slechts summiere wettelijke 
regels. Om dit te ondervangen en de inhoud van de Code VVR een breder en maatschappelijk 
draagvlak te geven, werd door een aantal betrokken partijen per 1 januari 2002 het “Convenant Veilig 
Vervoer Rolstoelinzittenden” gesloten. 
De deelnemende koepels waren: 

De organisaties van aanbesteders: 
1. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 
2. Arcares (thans Actiz), 
3. Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, 

De organisaties van aanbieders: 
4. Koninklijk Nederlands Vervoer / KNV Taxi, 

De organisaties van gebruikers: 
5. De Chronisch Zieken en Gehandicapten Raad Nederland, 
6. Federatie van Ouderverenigingen, 
7. Het Coördinatieorgaan Samenwerkende Ouderenorganisaties. 
 
Sindsdien is de Code VVR in Nederland een begrip geworden. Ze levert een belangrijke positieve 
bijdrage aan de wetgevende processen en de bewustwording van velen. 
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Bijlage F 

CORRESPONDENTIE-GEGEVENS 

F.1   Gegevens 

Auteur en merkhouder: 
Ing A.W.Peters 
 
Secretariaat: 
Stichting Vast = Beter 
Rederijkerstraat 119 
2531 VJ Den Haag 
T:  +31 650636238 
E:   info@vastisbeter.nl 
 
Website Code VVR: 
W:  www.codevvr.nl  
E:   info@codevvr.nl  
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