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BEKNOPTE MOTIVERING

De toegankelijkheid van websites is van groot belang voor overheidsinstanties. Deze stelt hen 
in staat burgers beter te bereiken en hun publieke taken te vervullen. Helaas is de manier 
waarop de lidstaten webtoegankelijkheid aanpakken echter niet geharmoniseerd, zodat er 
obstakels op de interne markt ontstaan. 

Het voorstel van de Commissie voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad 
inzake de toegankelijkheid van de websites van overheidsinstanties omvat een 
geharmoniseerde Europese aanpak voor het vastleggen van voorschriften voor bepaalde 
soorten overheidsorganen. 

De rapporteur juicht toe dat de Commissie van plan is nationale maatregelen op elkaar af te 
stemmen en webontwikkelaars meer zekerheid te bieden, en ondersteunt dit voornemen 
volledig. Hij is van oordeel dat alle gebruikers baat zullen hebben bij bredere toegang tot 
overheidsdiensten, met inbegrip van de audiovisuele inhoud van websites. In dit verband 
meent hij dat er bijzondere aandacht moet worden besteed aan de vergrijzende bevolking 
binnen de Europese Unie – een groeiende groep burgers – alsook aan mensen met een 
handicap. Volgens hem moet vooral zorgvuldig worden bekeken hoe "digitale exclusie" van 
deze groepen kan worden voorkomen.

Hij is ingenomen met het feit dat het huidige voorstel duidelijk een politieke wil aan de dag 
legt om in praktische termen uitvoering te geven aan de toezeggingen van het Verdrag van de 
Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap (UNCRPD). Hij betreurt 
echter dat het voorstel slechts twaalf soorten websites van overheidsinstanties omvat en dat in 
het Commissievoorstel onderwijs en culturele activiteiten onvoldoende aan bod komen, 
ondanks het feit dat deze sectoren van grote betekenis zijn voor het leven van burgers. 
Daarom is de rapporteur van mening dat websites met betrekking tot deze sectoren aan de 
bijlage moeten worden toegevoegd. 

Voorts meent de rapporteur dat verdere actie moet worden ondernomen om het 
toepassingsgebied van het voorstel te verbreden, zodat de toegankelijkheid van alle websites 
en onlinediensten van overheidsinstanties kan worden gewaarborgd.

AMENDEMENTEN

De Commissie cultuur en onderwijs verzoekt de ten principale bevoegde Commissie interne 
markt en consumentenbescherming onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:
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Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Toegankelijkheid van websites is het 
geheel aan beginselen en technieken die 
moeten worden toegepast bij het bouwen 
van websites om de inhoud daarvan voor 
alle gebruikers toegankelijk te maken, met 
name voor mensen met een functionele 
beperking, met inbegrip van mensen met 
een handicap. De inhoud van websites 
omvat zowel tekst als andere informatie, 
het downloaden van formulieren en 
wederzijdse interactie, bijvoorbeeld het 
verwerken van digitale formulieren, 
authenticatie en transacties zoals de 
afhandeling van gevallen en betalingen.

(2) Toegankelijkheid van websites is het 
geheel aan beginselen en technieken die 
moeten worden toegepast bij het bouwen 
van websites om de inhoud daarvan voor 
alle gebruikers toegankelijk te maken, ook 
voor gebruikers met een handicap en 
ouderen. De inhoud van websites omvat 
zowel tekst als andere informatie, het 
downloaden van formulieren en 
wederzijdse interactie, bijvoorbeeld het 
verwerken van digitale formulieren, 
authenticatie en transacties zoals de 
afhandeling van gevallen en betalingen.

Or. en

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Ouderen lopen het risico op 
digitale uitsluiting. Dit is te wijten aan 
factoren zoals gebrekkige vaardigheden 
op het vlak van informatie- en 
communicatietechnologieën (ICT) en een 
gebrekkige toegang tot internet. Met het 
EU-programma "E-Inclusion" wordt 
ernaar gestreefd alle gebruikersgroepen 
optimale kansen te bieden om gebruik te 
maken van internet en om vertrouwd te 
raken met informatie- en 
communicatietechnologieën. In de 
Digitale Agenda voor Europa wordt een 
aantal maatregelen voorgesteld om het 
gebruik van ICT door benadeelde 
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gebruikersgroepen, zoals ouderen, te 
bevorderen. 

Or. en

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) In de resolutie van het Europees 
Parlement van 25 oktober 2011 over 
mobiliteit en inclusie van mensen met een 
handicap en de Europese strategie voor 
mensen met een handicap 2010-20201 

wordt benadrukt dat innovatieve en op 
kennis gebaseerde economieën zich niet 
kunnen ontwikkelen zonder toegankelijke 
inhoud en opmaak, op basis van bindende 
wetgeving, voor mensen met een 
handicap, bijvoorbeeld toegankelijke 
websites voor blinden en ondertiteling 
voor doven en slechthorenden, waaronder 
ook massamediadiensten en 
onlinediensten voor mensen die gebruik 
maken van gebarentaal, smartphone-
applicaties, en tactiele en vocale 
ondersteuning in openbare media; 
______________
1 PB C 131 E van 8.5.2013, blz. 9.

Or. en

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Burgers zouden profiteren van een (15) Burgers zouden profiteren van een 
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bredere toegang tot publieke 
onlinediensten, en diensten en informatie 
krijgen waarmee zij in de hele Unie 
gemakkelijker hun rechten kunnen 
uitoefenen, met name hun recht om zich 
vrij op het grondgebied van de Unie te 
kunnen bewegen en verblijven en hun 
vrijheid om zich te vestigen en diensten 
aan te bieden.

bredere toegang tot publieke 
onlinediensten, en diensten en informatie 
krijgen waarmee zij hun dagelijks leven 
kunnen vergemakkelijken en in de hele 
Unie eenvoudiger hun rechten kunnen 
uitoefenen, met name hun recht om zich 
vrij op het grondgebied van de Unie te 
kunnen bewegen en verblijven en hun 
vrijheid om zich te vestigen en diensten 
aan te bieden.

Or. en

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het doel van deze richtlijn is de 
onderlinge aanpassing van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen van de 
lidstaten inzake de toegankelijkheid van de 
websites van overheidsinstanties voor alle 
gebruikers, en met name voor mensen met 
een functionele beperking, met inbegrip 
van degenen met een handicap.

1. Het doel van deze richtlijn is de 
onderlinge aanpassing van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen van de 
lidstaten inzake de toegankelijkheid van de 
websites van overheidsinstanties – met 
inbegrip van de audiovisuele inhoud 
daarvan – voor alle gebruikers, ook 
degenen met een handicap en ouderen.

Or. en

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten mogen de toepassing van 
deze richtlijn uitbreiden tot andere soorten 
websites dan die waarnaar in lid 2 wordt 
verwezen. 

3. De lidstaten mogen de toepassing van 
deze richtlijn uitbreiden tot andere soorten 
websites van overheidsinstanties dan die 
waarnaar in lid 2 wordt verwezen, zoals 
websites op het gebied van cultuur. 



PA\939479NL.doc 7/8 PE513.263v01-00

NL

Or. en

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten ontwikkelen nieuwe, 
gebruiksvriendelijke ICT-oplossingen die 
gericht zijn op personen met een handicap 
en ouderen, en bevorderen scholing en 
onderwijs om hun digitale kennis te 
vergroten.

Or. en

Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Dit verslag bevat ook de activiteiten die 
op grond van artikel 6 zijn ontplooid. 

3. Dit verslag moet worden gepubliceerd 
en bevat ook de activiteiten die op grond 
van artikel 6 zijn ontplooid. 

Or. en

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage – punt 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) Openbaar onderwijs

Or. en
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Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage – punt 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) Culturele activiteiten

Or. en


