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BeMob-enquête: Toegankelijkheid van het vervoer 
 

Algemeen 

De enquête werd tussen 20 juni en 5 juli 2022 online door het bedrijf iVOX in opdracht van de FOD 

Mobiliteit en Vervoer afgenomen bij 3000 Belgen (representatief1 naar gewest, gender, leeftijd en 

diploma). De maximale foutmarge bij 3000 Belgen is 1,65 %. 

Het doel van deze enquête is de objectivering van bepaalde moeilijkheden die individuen bij hun 

verplaatsingen kunnen ondervinden, met bijzondere aandacht voor verplaatsingen met het openbaar 

vervoer. 

Kenmerken van de respondenten 

Verplaatsingsgewoonten  

De meeste respondenten verplaatsen zich ten minste drie dagen per week (87 %). Terwijl bijna acht 

op de tien respondenten wekelijks regelmatig de wagen gebruikt, maakt iets meer dan een op de tien 

ook vaak gebruik van het openbaar vervoer. (Zie Figuur 1 en Figuur 2 voor het overzicht van de 

antwoorden). 

 

Figuur 1 Aantal verplaatsingen in één week 

 
1 Het bevraagde panel bestaat uit “allerhande” personen van 18 jaar en ouder en kan dan ook niet als 

representatief worden beschouwd voor personen met een handicap in België 



4 

 

 

Figuur 2 Gebruiksfrequentie van het openbaar vervoer 

Boodschappen staan bovenaan de lijst van wat de respondenten bij hun verplaatsingen meenemen. 

Een aanzienlijk deel van de respondenten geeft echter ook aan met kinderen te reizen. Ook dieren 

kunnen de respondenten bij hun verplaatsingen vergezellen. (Zie Figuur 3 voor het overzicht van de 

antwoorden).  

Figuur 3 Personen, dieren of voorwerpen die bij verplaatsingen worden meegenomen 

Vermogens 

Niet iedereen kan zich even gemakkelijk verplaatsen, met name door fysieke, visuele, auditieve of 

cognitieve moeilijkheden. We hebben de respondenten dan ook een reeks vragen gesteld om deze 

moeilijkheden bij de bevolking in het algemeen beter in kaart te brengen en vervolgens de eventuele 

impact ervan op de verplaatsingen te onderzoeken. Op de onderstaande Tabel 1 en  

Tabel 2 worden de kenmerken van de respondenten weergegeven. 
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Tabel 1 Beperkingen bij de respondenten 

 

Tabel 2 Begripsmoeilijkheden bij de respondenten 

Pictogrammen Metro/tram/busplan 

Begrijpt 78,1 % Begrijpt 72,3 % 

Begrijpt, maar met moeite 16,5 % Begrijpt, maar met moeite 20,7 % 

Begrijpt niet 5,3 % Begrijpt niet 7,0 % 

 

Hoewel de meeste respondenten aangeven dat zij geen bijzondere moeilijkheden hadden met de 

beoordeelde vermogens, blijkt uit de gegevens dat dit niet voor iedereen het geval is. Sommigen 

maken melding van problemen in verband met het gehoor, het zicht of het evenwicht. Anderen 

verplaatsen zich min of meer moeilijk, met een zeker ongemak, met behoefte aan een hulpmiddel. 

Trappen kunnen een min of meer onoverkomelijk obstakel vormen. Daarnaast is 5 % en 7 % van de 

respondenten niet in staat om respectievelijk pictogrammen of een plan te ontcijferen. 

Visueel vermogen Auditief vermogen 

Perfect zicht, met of zonder 

corrigerend hulpmiddel 

84,8 % Perfect gehoor, met of zonder 

corrigerend hulpmiddel 

91,1 % 

Slechtziend, zelfs met een 

corrigerend hulpmiddel 

14,4 % Slechthorend, zelfs met een 

corrigerend hulpmiddel 

8,1 % 

Blind 0,8 % Doof 0,8 % 

Evenwichtsvermogen Gebruik van een hulpmiddel om zich te 

verplaatsen 

Geen enkel 

evenwichtsprobleem 

81,1 % Geen hulpmiddel 92,5 % 

Licht evenwichtsprobleem 16,0 % Wandelstok of kruk 4,4 % 

Slecht evenwicht 2,9 % Looprek 1,7 % 

  Sterkere behoefte aan een 

hulpmiddel (rolstoel) 

1,4 % 

Wandelen zonder vermoeidheid te 

ondervinden 

Duur 

Wandelen zonder vermoeidheid te 

ondervinden 

Afstand 

Onmogelijk 1,9 % Onmogelijk 1,1 % 

Maximum 10 minuten 8,2 % Enkele tientallen meters 4,8 % 

Tussen 10 en 30 minuten 14,0 % Enkele honderden meters 11,4 % 

Meer dan 30 minuten 75,8 % Tot 5 km 24,5 % 

  Meer dan 5 km 58,1 % 

Zich verplaatsen in zithouding in een voertuig 

zonder vermoeidheid of ongemak te 

ondervinden 

Moeite om een trap op te gaan of af te dalen 

Quasi onmogelijk 2,0 % Onmogelijk 0,9 % 

Maximum 30 minuten 9,8 % Met grote moeite 6,2 % 

Meer dan 30 minuten 88,1 % Met lichte moeite 25,0 % 

  Geen enkele moeite 67,9 % 

Moeite om een last van 5 kg te dragen  

Onmogelijk 1,3 % 

Met grote moeite 7,9 % 

Met lichte moeite 28,9 % 

Geen enkele moeite 61,9 % 
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Moeilijkheden bij verplaatsingen met het openbaar vervoer 

Algemeen 

Het openbaar vervoer nemen met (jonge) kinderen, dieren of omvangrijke voorwerpen kan moeilijk 

tot zeer moeilijk zijn. (Zie Figuur 4 voor het overzicht van de antwoorden). 

 

Figuur 4 Moeilijkheid bij het vervoer van kinderen, dieren of voorwerpen op het openbaar vervoer 

Meer vrouwen dan mannen vinden het (zeer) moeilijk om zich met het openbaar vervoer te 

verplaatsen met jonge kinderen (42 % tegenover 38 %); boodschappen (58 % tegenover 48 %) en 

koffers (59 % tegen 53 %). 

Hoewel het openbaar vervoer voor de meeste respondenten gemakkelijk lijkt, geeft meer dan een op 

de vijf respondenten toch aan dat het min of meer moeilijk of onmogelijk is om met het openbaar 

vervoer te reizen. (Zie Figuur 5 voor het overzicht van de antwoorden). 

 

Figuur 5 Moeilijkheid bij het gebruik van het openbaar vervoer 
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Een aanvullende vraag bij het begrip ‘moeilijkheid’ is die van de zelfredzaamheid van personen 

wanneer zij zich met het openbaar vervoer verplaatsen. Er kan worden vastgesteld dat een deel van 

de respondenten helemaal niet of slechts gedeeltelijk zelfstandig met het openbaar vervoer kan reizen. 

(Zie Figuur 6 voor het overzicht van de antwoorden). 

 

Figuur 6 Zelfredzaamheid bij het gebruik van het openbaar vervoer 

De antwoorden in Figuur 7 belichten specifiekere situaties die zich voordoen bij verplaatsingen met 

het openbaar vervoer. Ook hier vormen deze situaties voor een deel van de bevolking obstakels voor 

de mobiliteit met het openbaar vervoer. Iets meer dan 20 % van de respondenten ondervindt met 

name moeilijkheden om in of uit een vervoermiddel te stappen wanneer er een hoogteverschil of een 

kloof is tussen de vloer en de grond of het perron; of nog, om de omgeroepen mededelingen te 

verstaan. 

In een gelijkaardige enquête die eind 2019 door het bedrijf iVOX in opdracht van de FOD Mobiliteit en 

Vervoer werd uitgevoerd2, maakte tevens bijna 20 % van de respondenten melding van moeilijkheden 

om in of uit een openbaar vervoermiddel te stappen. Evenzo gaven iets meer dan vier op de tien 

respondenten aan moeilijkheden te ondervinden met het verstaan van de omgeroepen mededelingen 

in aanwezigheid van achtergrondlawaai. 

 

 

 

2 De enquête werd online uitgevoerd, tussen 17 december en 30 december 2019, bij een panel van 2.000 

respondenten die representatief zijn voor de Belgische bevolking (gender, leeftijd, gewest van de woonplaats en 

opleidingsniveau).  
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Figuur 7 Specifieke moeilijkheden met het openbaar vervoer 
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Moeilijkheden in verband met de vermogens 

Over het algemeen geeft 24 % van de respondenten aan moeilijkheden, zelfs kleine, te ondervinden 

wanneer zij de trein nemen. Dit percentage stijgt tot 52 % voor personen met een auditieve beperking, 

46 % voor personen met een visuele beperking en 50 % voor personen met een evenwichtsstoornis. 

Met name 50 % van de personen met een auditieve beperking ondervindt moeilijkheden om de 

omgeroepen mededelingen te verstaan, het lezen van schermen/affiches is een probleem voor 32 % 

van de personen met een visuele beperking en de hoogte of breedte (kloof) van een trede om in of uit 

een vervoermiddel te stappen vormt een obstakel voor respectievelijk 77 % en 73 % van de 

respondenten. Daarnaast heeft 41 % van de personen die niet of nauwelijks in staat zijn om de 

pictogrammen te ontcijferen moeite met de bewegwijzering in de stations of metrostations. 

En wat de wagen betreft, geeft 2 % van de respondenten aan door auditieve, visuele, fysieke of 

oriëntatieproblemen niet te kunnen rijden; en 2 % kan wel rijden, maar met een aangepaste wagen. 

9 % van de respondenten wordt er door de aanwezigheid van auditieve, visuele, fysieke of 

oriëntatieproblemen niet van weerhouden om met een wagen zonder specifieke aanpassing te rijden. 

In de onderstaande tabellen hebben wij de vermogens van de respondenten met betrekking tot het 

zicht, het gehoor, het evenwicht en het stappen in verband gebracht met de ervaren 

moeilijkheidsgraad en zelfredzaamheidsgraad bij het gebruik van het openbaar vervoer. 

Moeilijkheidsgraad bij het gebruik van het openbaar vervoer 

Tabel 3 Zicht en moeilijkheidsgraad bij het gebruik van het openbaar vervoer 

Modus Moeilijkheidsgraad Geen zichtproblemen  
(84,8 % van de 

respondenten) 

Zichtproblemen 
(15,2 % van de 

respondenten) 

Trein Onmogelijkheid 3,1 % 8,9 % 

Grote moeilijkheid 4,5 % 18,1 % 

Lichte moeilijkheid 12,0 % 19,0 % 

Geen moeilijkheid 80,4 % 54,0 % 

Bus Onmogelijkheid 2,7 % 6,5 % 

Grote moeilijkheid 4,9 % 14,6 % 

Lichte moeilijkheid 13,5 % 25,0 % 

Geen moeilijkheid 78,9 % 54,0 % 

Tram Onmogelijkheid 4,0 % 9,2 % 

Grote moeilijkheid 4,8 % 13,7 % 

Lichte moeilijkheid 13,9 % 23,9 % 

Geen moeilijkheid 77,3 % 53,2 % 

Metro Onmogelijkheid 3,9 % 6,0 % 

Grote moeilijkheid 4,9 % 15,4 % 

Lichte moeilijkheid 14,7 % 28,0 % 

Geen moeilijkheid 76,5 % 50,5 % 
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Tabel 4 Gehoor en moeilijkheidsgraad bij het gebruik van het openbaar vervoer 

Modus Moeilijkheidsgraad Geen 

gehoorproblemen 
(91,1 % van de 

respondenten) 

Gehoorproblemen 

(8,9 % van de 

respondenten) 

Trein Onmogelijkheid 3,0 % 13,9 % 

Grote moeilijkheid 5,5 % 17,6 % 

Lichte moeilijkheid 12,3 % 20,5 % 

Geen moeilijkheid 79,2 % 48,1 % 

Bus Onmogelijkheid 2,9 % 7,3 % 

Grote moeilijkheid 5,3 % 17,1 % 

Lichte moeilijkheid 14,0 % 27,9 % 

Geen moeilijkheid 77,8 % 47,7 % 

Tram Onmogelijkheid 4,1 % 11,4 % 

Grote moeilijkheid 5,3 % 14,5 % 

Lichte moeilijkheid 14,4 % 26,0 % 

Geen moeilijkheid 76,2 % 48,1 % 

Metro Onmogelijkheid 4,0 % 6,3 % 

Grote moeilijkheid 5,3 % 18,8 % 

Lichte moeilijkheid 15,7 % 27,7 % 

Geen moeilijkheid 75,0 % 47,2 % 

 

Tabel 5 Evenwicht en moeilijkheidsgraad bij het gebruik van het openbaar vervoer 

Modus Moeilijkheidsgraad Geen 

evenwichtsproblemen 
(81,1 % van de 

respondenten) 

Evenwichtsproblemen 

(18,9 % van de 

respondenten) 

Trein Onmogelijkheid 2,5 % 10,0 % 

Grote moeilijkheid 3,8 % 18,3 % 

Lichte moeilijkheid 11,0 % 22,0 % 

Geen moeilijkheid 82,7 % 49,6 % 

Bus Onmogelijkheid 2,2 % 7,7 % 

Grote moeilijkheid 3,7 % 17,7 % 

Lichte moeilijkheid 12,4 % 27,3 % 

Geen moeilijkheid 81,6 % 47,3 % 

Tram Onmogelijkheid 3,5 % 10,4 % 

Grote moeilijkheid 3,7 % 16,3 % 

Lichte moeilijkheid 13,1 % 25,7 % 

Geen moeilijkheid 79,7 % 47,6 % 

Metro Onmogelijkheid 3,3 % 8,0 % 

Grote moeilijkheid 4,0 % 16,9 % 

Lichte moeilijkheid 14,3 % 27,3 % 

Geen moeilijkheid 78,4 % 47,7 % 
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Tabel 6 Verplaatsingshulpmiddelen en moeilijkheidsgraad bij het gebruik van het openbaar vervoer 

Modus Moeilijkheidsgraad Geen hulpmiddelen 
(92,5 % van de 

respondenten) 

Hulpmiddelen 

(7,5 % van de respondenten) 

Trein Onmogelijkheid 2,4 % 23,4 % 

Grote moeilijkheid 3,9 % 38,6 % 

Lichte moeilijkheid 12,6 % 19,0 % 

Geen moeilijkheid 81,1 % 19,1 % 

Bus Onmogelijkheid 2,1 % 17,3 % 

Grote moeilijkheid 4,4 % 30,0 % 

Lichte moeilijkheid 13,9 % 31,5 % 

Geen moeilijkheid 79,5 % 21,2 % 

Tram Onmogelijkheid 3,3 % 23,1 % 

Grote moeilijkheid 4,4 % 26,4 % 

Lichte moeilijkheid 14,5 % 27,5 % 

Geen moeilijkheid 77,8 % 22,9 % 

Metro Onmogelijkheid 3,5 % 12,6 % 

Grote moeilijkheid 4,7 % 28,6 % 

Lichte moeilijkheid 15,4 % 33,4 % 

Geen moeilijkheid 76,4 % 25,4 % 

 

Tabel 7 Moeilijkheid met het zicht, het gehoor, het evenwicht of het stappen en moeilijkheidsgraad bij het gebruik van het 

openbaar vervoer 

Modus Moeilijkheidsgraad Geen moeite  
(69,0 % van de 

respondenten) 

Moeite 
(31,0 % van de 

respondenten) 

Trein Onmogelijkheid 1,9 % 8,5 % 

Grote moeilijkheid 2,7 % 15,1 % 

Lichte moeilijkheid 10,1 % 19,7 % 

Geen moeilijkheid 85,2 % 56,8 % 

Bus Onmogelijkheid 1,9 % 6,3 % 

Grote moeilijkheid 2,8 % 14,2 % 

Lichte moeilijkheid 11,3 % 24,1 % 

Geen moeilijkheid 84,0 % 55,4 % 

Tram Onmogelijkheid 3,0 % 8,7 % 

Grote moeilijkheid 3,2 % 12,5 % 

Lichte moeilijkheid 11,8 % 23,6 % 

Geen moeilijkheid 82,0 % 55,2 % 

Metro Onmogelijkheid 3,2 % 6,6 % 

Grote moeilijkheid 3,1 % 14,1 % 

Lichte moeilijkheid 12,6 % 25,9 % 

Geen moeilijkheid 81,2 % 53,4 % 
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Zelfredzaamheidsgraad bij het gebruik van het openbaar vervoer 

Tabel 8 Zicht en zelfredzaamheid bij het gebruik van het openbaar vervoer 

Modus Zelfredzaamheidsgraad Geen 

zichtproblemen  
(84,8 % van de 

respondenten) 

Zichtproblemen 
(15,2 % van de 

respondenten) 

Trein Onmogelijkheid 3,6 % 8,6 % 

Geen 3,3 % 17,6 % 

Partieel 4,6 % 9,5 % 

Totaal 88,5 % 64,2 % 

Bus Onmogelijkheid 2,5 % 3,3 % 

Geen 2,4 % 11,2 % 

Partieel 6,0 % 16,9 % 

Totaal 89,1 % 68,6 % 

Tram Onmogelijkheid 2,8 % 3,6 % 

Geen 3,0 % 12,9 % 

Partieel 5,9 % 17,2 % 

Totaal 88,3 % 66,3 % 

Metro Onmogelijkheid 3,4 % 3,6 % 

Geen 2,8 % 11,9 % 

Partieel 5,5 % 18,2 % 

Totaal 88,4 % 66,4 % 

 

Tabel 9 Gehoor en zelfredzaamheid bij het gebruik van het openbaar vervoer 

Modus Zelfredzaamheidsgraad Geen 

gehoorproblemen 
(91,1 % van de 

respondenten) 

Gehoorproblemen 

(8,9 % van de 

respondenten) 

Trein Onmogelijkheid 3,7 % 11,3 % 

Geen 4,1 % 19,8 % 

Partieel 4,7 % 11,7 % 

Totaal 87,5 % 57,1 % 

Bus Onmogelijkheid 2,6 % 2,3 % 

Geen 2,7 % 15,0 % 

Partieel 6,2 % 22,6 % 

Totaal 88,5 % 60,0 % 

Tram Onmogelijkheid 2,9 % 2,7 % 

Geen 3,2 % 18,3 % 

Partieel 6,4 % 20,1 % 

Totaal 87,5 % 58,9 % 

Metro Onmogelijkheid 3,2 % 5,1 % 

Geen 3,5 % 11,1 % 

Partieel 5,7 % 24,5 % 

Totaal 87,6 % 59,3 % 
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Tabel 10 Evenwicht en zelfredzaamheid bij het gebruik van het openbaar vervoer 

Modus Zelfredzaamheidsgraad Geen 

evenwichtsproblemen 
(81,1 % van de 

respondenten) 

Evenwichtsproblemen 

(18,9 % van de 

respondenten) 

Trein Onmogelijkheid 3,4 % 8,7 % 

Geen 3,2 % 15,1 % 

Partieel 2,9 % 15,9 % 

Totaal 90,5 % 60,3 % 

Bus Onmogelijkheid 2,2 % 4,5 % 

Geen 2,0 % 11,2 % 

Partieel 4,7 % 20,5 % 

Totaal 91,2 % 63,7 % 

Tram Onmogelijkheid 2,3 % 5,3 % 

Geen 2,4 % 13,8 % 

Partieel 5,2 % 18,1 % 

Totaal 90,2 % 62,8 % 

Metro Onmogelijkheid 2,8 % 6,1 % 

Geen 2,1 % 13,0 % 

Partieel 5,0 % 17,5 % 

Totaal 90,1 % 63,3 % 

 

Tabel 11 Verplaatsingshulpmiddelen en zelfredzaamheid bij het gebruik van het openbaar vervoer 

Modus Zelfredzaamheidsgraad Geen hulpmiddelen 
(92,5 % van de 

respondenten) 

Hulpmiddelen 

(7,5 % van de respondenten

Trein Onmogelijkheid 3,1 % 20,8 % 

Geen 3,0 % 35,4 % 

Partieel 3,7 % 24,6 % 

Totaal 90,2 % 19,2 % 

Bus Onmogelijkheid 2,2 % 8,0 % 

Geen 1,9 % 26,7 % 

Partieel 5,0 % 40,1 % 

Totaal 90,9 % 25,1 % 

Tram Onmogelijkheid 2,4 % 8,8 % 

Geen 2,3 % 31,5 % 

Partieel 5,1 % 37,9 % 

Totaal 90,2 % 21,7 % 

Metro Onmogelijkheid 2,7 % 11,3 % 

Geen 2,3 % 27,1 % 

Partieel 4,6 % 41,7 % 

Totaal 90,4 % 20,0 % 
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Tabel 12 Moeilijkheid met het zicht, het gehoor, het evenwicht of het stappen en zelfredzaamheid bij het gebruik van het 

openbaar vervoer 

Modus Zelfredzaamheidsgraad Geen moeite  
(69,0 % van de 

respondenten) 

Moeite 
(31,0 % van de 

respondenten) 

Trein Onmogelijkheid 2,7 % 8,1 % 

Geen 2,0 % 13,1 % 

Partieel 2,5 % 11,5 % 

Totaal 92,7 % 67,2 % 

Bus Onmogelijkheid 2,0 % 3,9 % 

Geen 1,2 % 9,5 % 

Partieel 3,6 % 16,7 % 

Totaal 93,2 % 69,9 % 

Tram Onmogelijkheid 2,3 % 4,1 % 

Geen 1,5 % 11,2 % 

Partieel 3,8 % 16,1 % 

Totaal 92,3 % 68,6 % 

Metro Onmogelijkheid 2,6 % 5,1 % 

Geen 1,5 % 9,9 % 

Partieel 3,6 % 15,9 % 

Totaal 92,3 % 69,0 % 

 

Besluit  

In België kan een persoon op de drie als een persoon met beperkte mobiliteit (PBM) worden 

beschouwd. Deze term heeft namelijk niet alleen betrekking op personen met een handicap3, maar 

ook op zwangere vrouwen, ouders met een kinderwagen of jonge kinderen, ouderen die een 

wandelstok of een rollator gebruiken, personen die tijdelijk met krukken moeten lopen, ...  Zo stelt 

24 % van alle respondenten van dit onderzoek dat zij moeilijkheden ondervinden, zelfs kleine, wanneer 

zij met de trein reizen. In het openbaar vervoer vinden vrouwen, meer dan mannen, het moeilijk om 

te reizen met kleine kinderen, boodschappen of koffers.  Maar ook kan het voor iets meer dan 20 % 

van de respondenten moeilijk zijn om in of uit het voertuig te stappen of om aankondigingen via de 

microfoon te horen. 

 

Toegankelijkheid belangt ons allen, in verschillende mate, aan wanneer we ons verplaatsen. 

 

 

 

 
3 Anno 2021 in België hebben 597.253 personen een erkenning van hun handicap bij de Directie-generaal 

Personen met een handicap van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid 

https://handicap.belgium.be/nl/contact/publicaties/index.htm 




