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Hoofdstuk 7 

Autoaanpassingen 
 
Zelf autorijden 
Voor veel mensen geeft een eigen auto de meeste bewegingsvrijheid. Er is inderdaad vrijwel geen 
ander vervoermiddel, dat u zo comfortabel van deur tot deur vervoert. Voor veel mensen met een 
handicap of ziekte is het zelfs de enige mogelijkheid om zich te verplaatsen. Een overzicht van de 
mogelijkheden. 

Autoaanpassingen 
Een auto kan op allerlei manieren aangepast worden aan uw handicap. Denk aan handgas, 
handremmen, aanpassingen aan de stoelen voor het maken van een transfer vanuit de rolstoel, 
een kofferbaklift, een rolstoelbusje met inrij mogelijkheid en nog veel meer. 
 
Deze aanpassingen kunnen aangebracht worden door een gespecialiseerd auto-aanpasbedrijf, 
maar ook uw autodealer of door een garage om de hoek. De aanpassingen moeten gekeurd 
worden door de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) voordat u met uw auto de weg op mag. 
De auto-aanpasser (www.autoaanpassers.nl) kan dit voor u regelen. 
Voordat u uw auto laat aanpassen, neem dan contact op met uw gemeente en vraag of u in 
aanmerking komt 

Autoaanpassingen voor passagier 
Aanpassingen aan de auto kunnen nodig zijn om een rolstoelgebruiker mee te laten rijden in de 
auto. Het kan bijvoorbeeld gaan om aanpassingen om de auto in en uit te komen, of om 
aanpassingen waardoor de passagier tijdens de reis in de rolstoel kan blijven zitten. 
 
Een voorbeeld is een bijrijdersstoel die kan draaien en eventueel naar buiten geschoven kan 
worden. De passagier kan dan vanuit de rolstoel gemakkelijker op de autostoel gaan zitten. 
Daarnaast zijn aanpassingen mogelijk waardoor de passagier tijdens de reis in de rolstoel kan 
blijven zitten. Bijvoorbeeld met een verhoogd dak of een verlaagde vloer, en een systeem om de 
rolstoel in de auto te rijden. De rolstoel komt op de plaats van de ‘achterbank’, of de gewone 
passagiersstoelen worden aangepast zodat de rolstoel ertussen past.  
 
U kunt terecht bij een bedrijf dat is gespecialiseerd in het aanpassen van auto‘s; adressen vindt u 
op de website van AAN (Auto Aanpassers Nederland, www.autoaanpassers.nl/). 
Als u uw auto zelf laat aanpassen, moet u hem voor gebruik laten keuren door de RDW. Het 
aanpassingsbedrijf kan dit meestal voor u verzorgen. 
 
Vergoeding 
U krijgt bij uw gemeente of UWV mogelijk een vergoeding voor een aanpassing. 

• Bij privégebruik van de auto kunt u naar het Wmo-loket van uw gemeente. Uw gemeente 
kijkt eerst of een andere vervoersvoorziening mogelijk is (zie hoofdstuk 3 Privé-vervoer, 
pagina 7). 

• Doe een aanvraag bij UWV (www.uwv.nl/particulieren/voorzieningen/voorzieningen-
werk/detail/vervoer/aanpassingen-aan-auto) als de aanpassing nodig is voor uw werk of 
opleiding. 

 
Let op 
Wacht met het aanpassen tot UWV een beslissing heeft genomen over uw aanvraag. U kunt geen 
vergoeding aanvragen bij UWV als u de aanpassing al heeft laten doen. Doet u dit wel? Dan 
vergoedt UWV de kosten niet. 
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Meer informatie 
www.regelhulp.nl 
www.antwoordop.nl/wmo/   
www.uwv.nl/particulieren/  
www.autoaanpassers.nl 
www.rdw.nl  
www.cbr.nl 
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