
Het ITS (Internationaal ToegankelijkheidsSymbool)  

 

 
 

Het Internationaal ToegankelijkheidsSymbool (ITS) is een initiatief van de Chronisch zieken en 

Gehandicapten Raad Nederland (CG-Raad). Het symbool (logo) is internationaal. De daaraan 

verbonden regels niet. Sinds 1970 wordt in Nederland het ITS toegekend aan openbare 

gebouwen, die bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar zijn voor mensen met een beperking. Een 

gebouw dat aan de eisen van het ITS voldoet, wordt landelijk geregistreerd en krijgt het ITS-

beeldmerk, het blauwe bordje met daarop in het wit iemand in een rolstoel. 

 

De ITS-criteria (eisen) hebben alleen betrekking op voor het publiek bestemde ruimten in 

gebouwen, inclusief minstens een route van de entree naar elk van die ruimten. De keuringen 

voor het ITS worden uitgevoerd door de CG-Raad gecertificeerde keurmeesters. Een keuring kan 

men aanvragen bij de CG-Raad. De ITS-criteria zijn slechts één maal gepubliceerd in de 

consumentenuitgave van het Handboek voor Toegankelijkheid. De criteria bestaan uit een 

selectie van normen uit het Handboek voor Toegankelijkheid dat in 1994 door Job Haug is 

samengesteld voor de CG-Raad. Het ITS is vooral gericht op rolstoeltoegankelijkheid en geeft 

dus maar weinig informatie over toegankelijkheid. Het ITS wordt toegekend voor een periode 

van vijf jaar. Na deze periode moet een herkeuring plaatsvinden of zal het symbool worden 

weggehaald.  

Voor meer informatie over kosten van keuren en herkeuren verwijzen wij u naar www.cg-raad.nl 

 

Landelijke Toegankelijkheids Code 

 

De term 'toegankelijkheid' kan van alles betekenen en geeft onvoldoende informatie voor 

gebruikers. Men zal zich afvragen wat er toegankelijk is en voor wie. Vaak denken wij eerst aan 

mensen die gebruik maken van een rolstoel en vergeten wij dat er bijvoorbeeld voor mensen met 

een scootermobiel, slechthorenden, slechtzienden en mensen met astma, andere voorzieningen 

nodig zijn. De Landelijke ToegankelijkheidsCode (LTC) geeft specifieke informatie over de 

toegankelijkheid van de verschillende onderdelen van een gebouw en informatie voor de 

verschillende doelgroepen. Het is heel zinvol om deze codering voor uw gebouw vast te laten 

stellen en uw bezoekers te informeren. De informatie kan worden gebruikt in brieven, brochures, 

gemeentegidsen, op de website van Kom Beter Binnen enz. In Nederland zijn diverse bureaus die 

de code voor u kunnen vaststellen (zie de website van Kom Beter Binnen). De code kan met 

eenvoudige pictogrammen worden weergegeven. 

 

Toegankelijkheid openbare buitenruimten 

 

Er is geen landelijke wetgeving op het gebied van toegankelijkheid van openbare buitenruimten. 

Wel zijn er verschillende richtlijnen zoals het Handboek voor Toegankelijkheid, de NEN 1814 en 

brochures van het CROW (het kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare 

ruimte). CliëntenBelang Utrecht heeft in samenwerking met gehandicaptenorganisaties een 

richtlijn samengesteld 'Voetpaden voor iedereen' waarin overzichtelijk de belangrijkste criteria op 

een rij zijn gezet. U kunt deze richtlijn gratis downloaden van www.batutrecht.nl. 

http://www.cg-raad.nl/
http://www.batutrecht.nl/

