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PR_COD_1amCom

Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerptekst

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen op de ontwerptekst worden in 
vet cursief aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing 
voor de technische diensten en betreft passages in de ontwerptekst waarvoor 
een correctie wordt voorgesteld met het oog op de uiteindelijke tekst 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.

In de koptekst van een amendement op een bestaande tekst, waarvoor in de 
ontwerptekst wijzigingen worden voorgesteld, wordt op respectievelijk de 
derde en vierde regel verwezen naar de bestaande tekst en naar de bepaling in 
kwestie. Tekstdelen die worden overgenomen uit een bepaling van een 
bestaande tekst die in de ontwerptekst niet is gewijzigd, maar door het 
Parlement wordt geamendeerd, worden in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...]. 
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de 
toegankelijkheid van de websites van overheidsinstanties
(COM(2012)0721 – C7-0394/2012 – 2012/0340(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2012)0721),

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 114, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is 
ingediend (C7-0394/2012),

 gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité1,

– na raadpleging van het Comité van de Regio's,

– gezien artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie interne markt en consumentenbescherming en de 
adviezen van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken en de Commissie cultuur 
en onderwijs (A7-0000/2013),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien de Commissie voornemens 
is ingrijpende wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te 
vervangen; 

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad, 
de Commissie en de nationale parlementen.

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn
Titel 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

inzake de toegankelijkheid van de websites 
van overheidsinstanties

inzake de toegankelijkheid van de websites 
van overheidsinstanties en van websites 
van entiteiten die basisdiensten leveren 

                                               
1 Nog niet verschenen in het Publicatieblad.
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aan het publiek

Or. en

Amendement 2

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.

Schrappen

Or. en

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) De onderlinge aanpassing van 
nationale maatregelen op Unie-niveau, 
gebaseerd op een overeenkomst over de 
vereisten voor de toegankelijkheid van 
websites van overheidsinstanties, is nodig 
om een eind te maken aan de fragmentatie. 
Hierdoor zou de onzekerheid voor 
webontwikkelaars afnemen en de 
interoperabiliteit worden bevorderd. Door 

(13) De onderlinge aanpassing van 
nationale maatregelen op Unie-niveau, 
gebaseerd op een overeenkomst over de 
vereisten voor de toegankelijkheid van 
websites van overheidsinstanties en van 
websites van entiteiten die basisdiensten 
leveren aan het publiek, is nodig om een 
eind te maken aan de fragmentatie. 
Hierdoor zou de onzekerheid voor 
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gebruik te maken van technologisch 
neutrale vereisten voor de toegankelijkheid 
zal innovatie niet belemmerd, maar 
eventueel zelfs bevorderd worden.

webontwikkelaars afnemen en de 
interoperabiliteit worden bevorderd. Door 
gebruik te maken van technologisch 
neutrale vereisten voor de toegankelijkheid 
zal innovatie niet belemmerd, maar 
eventueel zelfs bevorderd worden.

Or. en

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Burgers zouden profiteren van een 
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.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
tekst)

Or. en

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) De richtlijn dient erop te zijn gericht 
te waarborgen dat bepaalde soorten voor 
het publiek essentiële websites van 
overheidsinstanties overeenkomstig 
gemeenschappelijke vereisten toegankelijk 
zijn voor het publiek. Om welke soorten 
websites het gaat, is vastgelegd in het 
benchmarkingproject inzake e-overheid 

(19) De richtlijn dient erop te zijn gericht 
te waarborgen dat alle voor het publiek 
essentiële websites van overheidsinstanties
en websites van entiteiten die 
basisdiensten leveren aan het publiek
overeenkomstig gemeenschappelijke 
vereisten toegankelijk zijn voor het 
publiek. De onder deze richtlijn vallende
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van 2001; deze zijn gebruikt als basis voor
de lijst in de bijlage.

soorten websites van entiteiten die 
basisdiensten leveren dienen in de bijlage
te worden vermeld.

Or. en

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) In deze richtlijn zijn eisen aan de 
webtoegankelijkheid van bepaalde soorten
websites van de overheid vastgelegd. Om 
de conformiteit van de betrokken websites 
met die eisen te vergemakkelijken, moet 
worden voorzien in een vermoeden van 
conformiteit voor de betrokken websites 
die voldoen aan geharmoniseerde normen 
die zijn vastgesteld en bekendgemaakt 
overeenkomstig Verordening (EU) nr. 
1025/2012 van het Europees Parlement en 
de Raad betreffende Europese normalisatie,
tot wijziging van de Richtlijnen 
89/686/EEG en 93/15/EEG van de Raad 
alsmede de Richtlijnen 94/9/EG, 
94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 
98/34/EG, 2004/22/EG, 2007/23/EG, 
2009/23/EG en 2009/105/EG van het 
Europees Parlement en de Raad en tot 
intrekking van Beschikking 87/95/EEG 
van de Raad en Besluit nr. 1673/2006/EG 
van het Europees Parlement en de Raad,
om die eisen in gedetailleerde technische 
specificaties om te zetten. Krachtens deze 
verordening kunnen lidstaten en het 
Europees Parlement bezwaar maken tegen 
de geharmoniseerde normen als zij van 
mening zijn dat deze niet volledig 
beantwoorden aan de vereisten voor 
webtoegankelijkheid in deze richtlijn.

(20) In deze richtlijn zijn eisen aan de 
webtoegankelijkheid van alle websites van 
de overheid en van websites van entiteiten 
die basisdiensten leveren vastgelegd. Om 
de conformiteit van de betrokken websites 
met die eisen te vergemakkelijken, moet 
worden voorzien in een vermoeden van 
conformiteit voor de betrokken websites 
die voldoen aan geharmoniseerde normen 
die zijn vastgesteld en bekendgemaakt 
overeenkomstig Verordening (EU) nr. 
1025/2012 van het Europees Parlement en 
de Raad betreffende Europese normalisatie, 
om die eisen in gedetailleerde technische 
specificaties om te zetten. Krachtens deze 
verordening kunnen lidstaten en het 
Europees Parlement bezwaar maken tegen 
de geharmoniseerde normen als zij van 
mening zijn dat deze niet volledig 
beantwoorden aan de vereisten voor 
webtoegankelijkheid in deze richtlijn.

Or. en
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Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Er dient doorlopend toezicht te 
worden gehouden op de conformiteit met 
de eisen aan de webtoegankelijkheid, vanaf 
het bouwen van de website van de 
overheidsinstantie tot alle updates van de 
inhoud die daarna worden uitgevoerd. Met 
een geharmoniseerde toezichtmethodiek 
kan een manier worden vastgelegd om op 
eenvormige basis in alle lidstaten de mate 
waarin de website voldoet aan de vereisten 
voor webtoegankelijkheid, het nemen van 
representatieve steekproeven en de
frequentie van de toezichtactiviteiten te 
controleren. De lidstaten brengen elk jaar
verslag uit over de resultaten van de 
toezichtactiviteiten en in het algemeen over 
de lijst met acties die zijn ondernomen om 
deze richtlijn toe te passen.

(24) Er dient doorlopend toezicht te 
worden gehouden op de conformiteit met 
de eisen aan de webtoegankelijkheid, vanaf 
het bouwen van de betrokken website tot 
alle updates van de inhoud die daarna 
worden uitgevoerd. Met een 
geharmoniseerde toezichtmethodiek kan 
een manier worden vastgelegd om op 
eenvormige basis in alle lidstaten de mate 
waarin de website voldoet aan de vereisten 
voor webtoegankelijkheid, het nemen van 
representatieve steekproeven en de 
frequentie van de toezichtactiviteiten te 
controleren. De lidstaten brengen
regelmatig verslag uit over de resultaten 
van de toezichtactiviteiten en in het 
algemeen over de lijst met acties die zijn 
ondernomen om deze richtlijn toe te 
passen.

Or. en

Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Om te waarborgen dat de betrokken 
websites toegankelijk worden gemaakt in 
overeenstemming met de vereisten voor 
webtoegankelijkheid die zijn vastgesteld in 
deze richtlijn, wordt de bevoegdheid om 
handelingen aan te nemen overeenkomstig 
artikel 290 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie 

(26) Om te waarborgen dat de betrokken 
websites toegankelijk worden gemaakt in 
overeenstemming met de vereisten voor 
webtoegankelijkheid die zijn vastgesteld in 
deze richtlijn en te waarborgen dat die 
vereisten duidelijk en begrijpelijk zijn 
voor de belanghebbenden die betrokken 
zijn bij de implementatie van de richtlijn,
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overgedragen aan de Commissie, die deze
vereisten indien nodig verder kan 
uitwerken en die de Europese norm of 
delen daarvan bepaalt op basis waarvan, bij 
gebrek aan geharmoniseerde normen, het 
vermoeden van conformiteit met de 
vereisten voor webtoegankelijkheid wordt 
verstrekt voor de betrokken websites die 
aan de norm of delen daarvan voldoen. Het 
is van bijzonder belang dat de Commissie 
bij haar voorbereidende werkzaamheden 
tot passende raadpleging overgaat, onder 
meer op deskundigenniveau. De 
Commissie moet bij de voorbereiding en 
opstelling van de gedelegeerde 
handelingen ervoor zorgen dat de 
desbetreffende documenten tijdig en op 
gepaste wijze gelijktijdig worden 
toegezonden aan het Europees Parlement 
en de Raad.

met inbegrip van externe 
webontwikkelaars en van het eigen 
personeel van de betrokken overheden,
wordt de bevoegdheid om handelingen aan 
te nemen overeenkomstig artikel 290 van 
het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie overgedragen aan de 
Commissie, die met betrekking tot die
vereisten indien nodig nadere 
bijzonderheden verstrekt zonder daarin 
wijzigingen aan te brengen en die de 
Europese normen of delen daarvan bepaalt 
op basis waarvan, bij gebrek aan 
geharmoniseerde normen, het vermoeden 
van conformiteit met de vereisten voor 
webtoegankelijkheid wordt verstrekt voor 
de betrokken websites die aan de norm of 
delen daarvan voldoen. Het is van 
bijzonder belang dat de Commissie bij haar 
voorbereidende werkzaamheden tot 
passende raadpleging overgaat, onder meer 
op deskundigenniveau. De Commissie 
moet bij de voorbereiding en opstelling van 
de gedelegeerde handelingen ervoor zorgen 
dat de desbetreffende documenten tijdig en 
op gepaste wijze gelijktijdig worden 
toegezonden aan het Europees Parlement 
en de Raad.

Or. en

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Aangezien de doelstelling van deze 
richtlijn, namelijk de totstandbrenging van 
een geharmoniseerde markt voor de 
toegankelijkheid van de websites van 
overheidsinstanties, niet voldoende door de 
lidstaten kan worden verwezenlijkt omdat 
zulks de harmonisatie vereist van een 
veelheid van verschillende voorschriften 

(28) Aangezien de doelstelling van deze 
richtlijn, namelijk de totstandbrenging van 
een geharmoniseerde markt voor de 
toegankelijkheid van de websites van 
overheidsinstanties en websites van 
entiteiten die basisdiensten leveren aan 
het publiek, niet voldoende door de 
lidstaten kan worden verwezenlijkt omdat 
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die thans in hun rechtsstelsels bestaan, en 
derhalve beter door de Unie kan worden 
verwezenlijkt, kan de Unie, 
overeenkomstig het in artikel 5 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie 
neergelegde subsidiariteitsbeginsel, 
maatregelen nemen. Overeenkomstig het in 
hetzelfde artikel neergelegde 
evenredigheidsbeginsel gaat deze richtlijn 
niet verder dan nodig is om deze 
doelstelling te verwezenlijken,

zulks de harmonisatie vereist van een 
veelheid van verschillende voorschriften 
die thans in hun rechtsstelsels bestaan, en 
derhalve beter door de Unie kan worden 
verwezenlijkt, kan de Unie, 
overeenkomstig het in artikel 5 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie 
neergelegde subsidiariteitsbeginsel, 
maatregelen nemen. Overeenkomstig het in 
hetzelfde artikel neergelegde 
evenredigheidsbeginsel gaat deze richtlijn 
niet verder dan nodig is om deze 
doelstelling te verwezenlijken,

Or. en

Amendement 10

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 en 
websites van entiteiten die basisdiensten 
leveren aan het publiek voor alle 
gebruikers, en met name voor mensen met 
een handicap.

Or. en

Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De richtlijn stelt de bepalingen vast die 
de lidstaten dienen toe te passen om de 

2. De richtlijn stelt de bepalingen vast die 
de lidstaten dienen toe te passen om de 
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inhoud toegankelijk te maken van de 
soorten websites die van 
overheidsinstanties zijn en die in de bijlage 
zijn omschreven.

inhoud toegankelijk te maken van de 
soorten websites die van 
overheidsinstanties zijn en websites van 
entiteiten die basisdiensten leveren aan 
het publiek en die in de bijlage zijn 
omschreven.

Or. en

Amendement 12

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 die van overheidsinstanties zijn
dan die waarnaar in lid 2 wordt verwezen.

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

Or. en

Amendement 13

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Deze richtlijn is niet van toepassing 
op micro-ondernemingen zoals 
gedefinieerd in Aanbeveling 2003/361/EG 
van de Commissie van 6 mei 2003 
betreffende de definitie van kleine, 
middelgrote en micro-ondernemingen.

Or. en



PR\937414NL.doc 13/34 PE513.011v01-00

NL

Amendement 14

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt -1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1 bis) "Overheidsinstantie": de staat, 
zijn territoriale lichamen, 
publiekrechtelijke instellingen zoals 
bedoeld in artikel 1, lid 9, van Richtlijn 
2004/18/EG, en verenigingen gevormd 
door een of meer van deze lichamen of 
een of meer van deze publiekrechtelijke 
instellingen.

Or. en

Amendement 15

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt -1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1 ter) "websites die van 
overheidsinstanties zijn": websites die zijn 
ontwikkeld of verworven of die worden 
onderhouden of medegefinancierd door 
overheidsinstanties.

Or. en

Amendement 16

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt -1 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1 quater) "websites van entiteiten die 
basisdiensten leveren aan het publiek": de 
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websites als bedoeld in de bijlage.

Or. en

Amendement 17

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) "Betrokken websites": de websites 
waarnaar in artikel 1, lid 2, van deze 
richtlijn wordt verwezen.

(1) "Betrokken websites": alle versies van
de in artikel 1, lid 2, bedoelde websites, 
met inbegrip van die welke zijn ontworpen 
voor toegang met mobiele apparatuur of 
andere middelen.

Or. en

Amendement 18

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) "Inhoud van websites": informatie die 
door middel van een useragent aan de 
gebruiker wordt doorgegeven, met inbegrip 
van codes of markuptaal die de structuur, 
weergave en interacties van de inhoud 
bepalen.

(2) "Inhoud van websites": informatie en 
gebruikersinterfacecomponenten die door 
middel van een useragent aan de gebruiker
worden doorgegeven, met inbegrip van 
codes of markuptaal die de structuur, 
weergave en interacties van de inhoud 
bepalen. De inhoud van websites omvat  
zowel tekstuele als niet-tekstuele 
informatie, alsook het downloaden van 
documenten en formulieren en 
wederzijdse interactie, zoals het verwerken 
van digitale formulieren en de 
afwikkeling van authenticatie-, 
identificatie- en betalingsprocessen. 
Tevens strekt de inhoud van websites zich 
tevens uit tot de functies die via websites 
worden vervuld en die zich buiten de 
betrokken website zelf voltrekken, 



PR\937414NL.doc 15/34 PE513.011v01-00

NL

bijvoorbeeld door het gebruik van 
weblinks, met dien verstande dat de 
externe website het enige kanaal is 
waarlangs de informatie en de dienst aan 
de gebruiker wordt geleverd.

Or. en

Amendement 19

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) "Useragent": alle software die 
webinhoud voor gebruikers ophaalt en 
weergeeft, met inbegrip van webbrowsers, 
mediaplayers, plug-ins en andere 
programma's waarmee webinhoud wordt 
opgehaald of weergegeven, of door middel 
waarvan ermee wordt gecommuniceerd.

(3) "Useragent": alle software die 
webinhoud voor gebruikers ophaalt en 
weergeeft, met inbegrip van webbrowsers, 
mediaplayers, plug-ins en andere 
programma's waarmee webinhoud wordt 
opgehaald of weergegeven, of door middel 
waarvan ermee wordt gecommuniceerd, 
ongeacht het voor communicatie met de 
webinhoud gebruikte kanaal. Wanneer 
een mobiele toepassing hetzelfde of een 
breder dienstenscala aanbiedt dan de 
betrokken website zelf, geldt deze definitie 
ook voor de interface en de werking van 
dergelijke mobiele applicaties.

Or. en

Amendement 20

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) "Overheidsinstantie": de staat, zijn 
territoriale lichamen, publiekrechtelijke 
instellingen zoals bedoeld in artikel 1, lid 
9, van Richtlijn 2004/18/EG, en 
verenigingen gevormd door een of meer 

Schrappen
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van deze lichamen of een of meer van 
deze publiekrechtelijke instellingen.

Or. en

Amendement 21

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) "Webtoegankelijkheid": 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 
inbegrip van gebruikers met een 
handicap. Webtoegankelijkheid verwijst 
met name naar de beginselen en 
technieken die het inzicht van de 
gebruikers, de navigatie, de bediening, de 
interactie en het begrip verbeteren, en 
omvat het gebruik van hulptechnologie of 
ondersteunende en alternatieve 
communicatie. 

Or. en

Amendement 22

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 8 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 ter) "Hulptechnologie": onderdelen, 
uitrustingsstukken of productsystemen die 
ofwel als zodanig in de handel zijn 
verkregen, dan wel zijn gewijzigd of 
aangepast, en worden gebruikt om de 
functionele mogelijkheden van personen 
met een handicap te verhogen, te 
handhaven of te verbeteren.
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Or. en

Amendement 23

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) op een consistente en adequate manier, 
zodat de gebruikers deze kunnen 
waarnemen, bedienen en begrijpen, met 
inbegrip van de aanpasbaarheid van de
weergave en interactie van de inhoud, 
indien nodig door een toegankelijk 
elektronisch alternatief te bieden;

(a) op een consistente en adequate manier, 
zodat de gebruikers deze kunnen 
waarnemen, besturen, bedienen, ermee 
interageren en ze begrijpen, met inbegrip 
van de aanpasbaarheid van de
inhoudsweergave, indien nodig door een 
toegankelijk elektronisch alternatief te 
bieden;

Or. en

Amendement 24

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) op een manier die interoperabiliteit met 
uiteenlopende useragents en 
hulptechnologieën op Unie- en 
internationaal niveau faciliteert.

(b) op een manier die interoperabiliteit met 
uiteenlopende useragents en 
hulptechnologieën op Unie- en 
internationaal niveau mogelijk maakt.

Or. en

Amendement 25

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten passen de onder lid 1 
vermelde bepalingen uiterlijk op 31 

Schrappen
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december 2015 toe.

Or. en

Amendement 26

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is gemachtigd om op 
grond van artikel 8 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om indien nodig 
de in lid 1 vastgelegde vereisten voor 
webtoegankelijkheid nauwkeuriger te 
omschrijven.

3. De Commissie is gemachtigd om op 
grond van artikel 8 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om indien nodig
nadere bijzonderheden te verschaffen met 
betrekking tot de in lid 1 vastgelegde 
vereisten voor webtoegankelijkheid, 
zonder deze vereisten te wijzigen.  

Or. en

Amendement 27

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten bevorderen dat er op de 
betrokken websites melding wordt gemaakt 
van de toegankelijkheid ervan, met name 
van de naleving van deze richtlijn, en dat er 
eventueel extra informatie over de 
toegankelijkheid wordt geplaatst om de 
gebruikers te helpen.

1. De lidstaten zien erop toe dat er op de 
betrokken websites melding wordt gemaakt 
van de toegankelijkheid ervan, met name 
van de naleving van deze richtlijn, en dat er 
eventueel extra informatie over de 
toegankelijkheid wordt geplaatst om de 
gebruikers te helpen. Deze informatie 
wordt  in toegankelijke formaten 
beschikbaar gesteld.

Or. en
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Amendement 28

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten treffen maatregelen om te 
bevorderen dat de vereisten voor 
webtoegankelijkheid zoals bedoeld in 
artikel 3 niet alleen worden toegepast op
de betrokken websites, maar op alle 
websites van overheidsinstanties en met 
name op websites van overheidsinstanties
die onder bestaande nationale wetgeving of 
desbetreffende maatregelen inzake 
webtoegankelijkheid vallen.

2. De lidstaten treffen maatregelen om te 
bevorderen dat de vereisten voor 
webtoegankelijkheid zoals omschreven in 
artikel 3, lid 1, naast de betrokken 
websites worden toegepast op alle
websites, en met name op websites die 
onder bestaande nationale wetgeving of 
desbetreffende maatregelen inzake 
webtoegankelijkheid vallen.

Or. en

Amendement 29

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten werken op Unie-niveau 
samen met het bedrijfsleven en 
belanghebbenden uit het maatschappelijk 
middenveld en worden daarbij door de 
Commissie gesteund om met het oog op de 
jaarlijkse rapportage als bedoeld in artikel 
7, lid 4, de ontwikkelingen op de markt en 
op technologisch vlak alsmede de 
vooruitgang op het gebied van 
webtoegankelijkheid te volgen, en om 
beste praktijken uit te wisselen.

4. De lidstaten werken op Unie-niveau 
samen met het bedrijfsleven en 
belanghebbenden uit het maatschappelijk 
middenveld en worden daarbij door de 
Commissie gesteund om met het oog op de 
regelmatige rapportage als bedoeld in 
artikel 7 bis de ontwikkelingen op de markt 
en op technologisch vlak alsmede de 
vooruitgang op het gebied van 
webtoegankelijkheid te volgen, en om 
beste praktijken uit te wisselen.

Or. en
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Amendement 30

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Toezicht en rapportage Toezicht

Or. en

Amendement 31

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten houden doorlopend toezicht 
op de naleving van de vereisten voor 
webtoegankelijkheid door de betrokken 
websites en maken daarvoor gebruik van 
de in lid 4 bedoelde methodiek. 

1. De lidstaten houden doorlopend toezicht 
op de naleving van de vereisten voor 
webtoegankelijkheid door de betrokken 
websites en maken daarvoor gebruik van 
de in lid 4 bedoelde methodiek. Hiertoe 
moet elke lidstaat een bevoegde instantie 
aanwijzen. De lidstaten stellen de 
Commissie uiterlijk op 30 juni 2014 in 
kennis omtrent de aangewezen bevoegde 
instanties. 

Or. en

Amendement 32

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De aangewezen bevoegde instantie 
is tevens verantwoordelijk voor de 
afhandeling van alle door gebruikers of 
andere belanghebbenden ingediende 
klachten omtrent de eventuele niet-
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naleving van de vereisten voor 
webtoegankelijkheid van de betrokken 
websites, zoals bepaald in artikel 3, lid 1.
De lidstaten treffen de nodige 
voorzieningen om de gebruikers of andere 
belanghebbenden in kennis te stellen van 
de mogelijkheid om overeenkomstig 
alinea 1 bij de aangewezen bevoegde 
instantie klachten in dienen. 

Or. en

Amendement 33

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. De Commissie stelt een werkgroep 
in die bestaat uit vertegenwoordigers van 
de Commissie en vertegenwoordigers die 
door de lidstaten zijn aangewezen om op 
uitnodiging van de Commissie regelmatig 
bijeen te komen ter bespreking van de 
resultaten van het toezicht en de 
uitwisseling van optimale praktijken met 
betrekking tot de tenuitvoerlegging van 
deze richtlijn.

Or. en

Amendement 34

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten brengen jaarlijks verslag 
uit van de resultaten van de 
toezichtactiviteiten die zijn verricht in 
overeenstemming met lid 4, met inbegrip 
van de meetgegevens en indien van 

Schrappen
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toepassing de lijst met websites als 
bedoeld in artikel 1, lid 3.

Or. en

Amendement 35

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.

Schrappen

Or. en

Amendement 36

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 4 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie stelt door middel van 
uitvoeringshandelingen de methodiek vast 
voor het toezicht op de mate waarin de 
betrokken websites voldoen aan de 
vereisten voor webtoegankelijkheid als 
bedoeld in artikel 3. Die 
uitvoeringshandelingen worden vastgesteld 
volgens de in artikel 9, lid 3, bedoelde 
onderzoeksprocedure. De methodiek wordt 
bekendgemaakt in het Publicatieblad van 
de Europese Unie.

4. De Commissie stelt door middel van 
uitvoeringshandelingen de methodiek vast 
voor het toezicht op de mate waarin de 
betrokken websites voldoen aan de 
vereisten voor webtoegankelijkheid als 
bedoeld in artikel 3. Deze methodiek moet 
transparant, overdraagbaar, vergelijkbaar 
en reproduceerbaar zijn en dient te 
worden vastgesteld in nauw overleg met 
de betrokken bedrijfstak en 
vertegenwoordigers van maatschappelijke 
organisaties, waaronder met name de 
representatieve organisaties van personen 
met een handicap. Die 
uitvoeringshandelingen worden vastgesteld 
volgens de in artikel 9, lid 3, bedoelde 
onderzoeksprocedure. De methodiek wordt 
bekendgemaakt in het Publicatieblad van 
de Europese Unie.
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Or. en

Amendement 37

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De Commissie stelt door middel van 
uitvoeringshandelingen de 
rapportageregeling voor de lidstaten aan 
de Commissie vast. Deze 
uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld overeenkomstig de in artikel 9, 
lid 2, bedoelde raadplegingsprocedure.

Schrappen

Or. en

Amendement 38

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7 bis
Verslaglegging

1. De lidstaten brengen regelmatig aan de 
Commissie verslag uit over de resultaten 
van de toezichtactiviteiten die zijn verricht 
in overeenstemming met artikel 7, met 
inbegrip van de meetgegevens en indien 
van toepassing de lijst met websites als 
bedoeld in artikel 1, lid 3. Dat verslag 
wordt in gemakkelijk toegankelijke 
formaten openbaar gemaakt. 
2. Dat verslag bevat ook de activiteiten die 
op grond van artikel 6 zijn ontplooid, met 
inbegrip van eventuele algemene 
conclusies die op basis van het toezicht 
door de betrokken bevoegde instanties zijn 
getrokken.
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3. De Commissie stelt door middel van 
uitvoeringshandelingen de regeling voor 
rapportage door de lidstaten aan de 
Commissie vast. Deze 
uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld overeenkomstig de in artikel 9, 
lid 2, bedoelde raadplegingsprocedure.

Or. en

Amendement 39

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7 ter
Sancties

De lidstaten stellen de regels vast inzake 
de sancties die van toepassing zijn op 
inbreuken op de krachtens deze richtlijn 
vastgestelde nationale bepalingen en 
treffen alle maatregelen om ervoor te 
zorgen dat zij worden toegepast. Deze 
sancties zijn doeltreffend, evenredig en 
afschrikkend.
De lidstaten delen deze bepalingen 
uiterlijk op 30 juni 2014 aan de 
Commissie mede en stellen haar 
onverwijld in kennis van eventuele latere 
wijzigingen.

Or. en

Amendement 40

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten passen de in artikel 3, 
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lid 1, bedoelde maatregelen 
overeenkomstig hun administratieve, 
institutionele en rechtskader toe op alle 
websites:
(a) die per 31 december 2016 toebehoren 
aan overheidsinstanties op nationaal 
niveau, 
(b) die per 31 december 2018 toebehoren 
aan overheidsinstanties op regionaal 
niveau, 
(c) die per 31 december 2020 toebehoren 
aan overheidsinstanties op lokaal niveau, 
(d) die worden geëxploiteerd door 
entiteiten welke per 31 december 2020 
basisdiensten aan het publiek verlenen 
van de soorten als vermeld in de bijlage.

Or. en

Amendement 41

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Binnen drie jaar na de inwerkingtreding
van deze richtlijn wordt de toepassing 
ervan door de Commissie getoetst.

De Commissie toetst de toepassing van 
deze richtlijn en brengt daarover uiterlijk 
op ...* verslag uit aan het Europees 
Parlement en de Raad. In dat verslag 
wordt nagegaan of deze richtlijn zijn 
doelstellingen heeft bereikt, in het 
bijzonder met betrekking tot het 
verbeteren van de toegankelijkheid van 
websites, onder inaanmerkingneming van 
de technologische convergentie en het
gebruik van andere technologieën en 
instrumenten om toegang te krijgen tot 
online-inhoud.

___________
* PB: gelieve datum in te vullen: drie jaar 
na de datum van inwerkingtreding van 
deze richtlijn.
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Or. en

Amendement 42

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Soorten websites van overheidsinstanties Soorten websites van entiteiten die 
basisdiensten leveren aan het publiek.

Or. en

Amendement 43

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Inkomstenbelasting: aangifte, aanslag (1) Gas, verwarming, elektriciteit, 
watervoorziening.

Or. en

Amendement 44

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Diensten van arbeidsbureaus (2) Vervoersgerelateerde diensten

Or. en

Amendement 45

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – punt 3



PR\937414NL.doc 27/34 PE513.011v01-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Socialezekerheidsuitkeringen: 
werkloosheidsuitkeringen, kinderbijslag, 
ziektekosten (vergoeding of directe 
verrekening), studiebeurzen

(3) Postdiensten.

Or. en

Amendement 46

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Persoonlijke documenten: paspoorten 
of rijbewijzen

(4) Netwerken en diensten voor 
elektronische communicatie.

Or. en

Amendement 47

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Voertuigregistratie (5) Essentiële bank- en 
verzekeringsdiensten (zoals een 
basisbetaalrekening, inboedel- en 
opstalverzekering, levensverzekering of 
ziektekostenverzekering).

Or. en

Amendement 48

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – punt 6
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Aanvraag bouwvergunning (6) Lager, middelbaar en hoger onderwijs.

Or. en

Amendement 49

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – punt 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Aangifte bij de politie, bijvoorbeeld 
van diefstal

(7) Wettelijke regelingen en aanvullende 
socialezekerheidsregelingen in 
verschillende organisatievormen (via 
onderlinge bijstand of per sector) die de 
fundamentele risico’s van het leven 
dekken, zoals die in verband met 
gezondheid, ouderdom, 
arbeidsongevallen, werkloosheid, 
pensionering en handicaps.

Or. en

Amendement 50

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – punt 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Openbare bibliotheken, bijvoorbeeld 
catalogussen en zoekinstrumenten

(8) Diensten in verband met de 
gezondheid.

Or. en

Amendement 51

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – punt 9
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Aanvraag en levering van geboorte- of 
huwelijksakten

(9) Kinderopvang.

Or. en

Amendement 52

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – punt 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Inschrijving hoger onderwijs of 
universiteit

(10) Andere essentiële diensten die 
rechtstreeks aan het publiek worden 
geleverd ter bevordering van de sociale 
integratie en ter bescherming van 
fundamentele rechten (zoals 
ondersteuning van mensen die worden 
geconfronteerd met ernstige persoonlijke 
crises zoals schulden of werkloosheid, re-
integratie- of revalidatiediensten en 
diensten voor sociale huisvesting ten 
behoeve van kansarme burgers of sociaal 
kansarme groepen).

Or. en

Amendement 53

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – punt 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Adreswijziging Schrappen

Or. en
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Amendement 54

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – punt 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Diensten in verband met de 
gezondheid: interactief advies over de 
beschikbaarheid van diensten, 
onlinediensten voor patiënten, afspraken.

Schrappen

Or. en
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TOELICHTING

Inleiding

Informatie en diensten worden in het digitale tijdperk steeds vaker online aangeleverd. De 
hoeveelheid websites in de publieke en particuliere sfeer neemt dan ook hand over hand toe. 
Er bestaan inmiddels al ruim 761.000 overheidswebsites die uitsluitend  toegang bieden tot 
informatie en diensten. Momenteel zijn er echter minder dan 10% van de websites in de EU 
die voldoen aan de webtoegankelijkheidsnormen. 

Op de EU-markt voor webtoegankelijkheid is er ruimte voor meer dan 175.000 bedrijven De 
omzet die wordt gegenereerd door de circa 1 miljoen mensen die werkzaam zijn in de 
webontwikkelingssector wordt geraamd op ongeveer 144 miljard EUR. De economische 
impact hiervan op de EU, alsook de grote discrepantie die er bestaat ten opzichte van niet-
toegankelijke websites maakt webtoegankelijkheid tot een lucratieve business in de sociale 
ruimte, met een aanzienlijk potentieel voor groei- en integratiecapaciteit. Aldus kan de factor 
webtoegankelijkheid de interne markt verder tot ontwikkeling helpen brengen en op grote 
schaal diensten ter beschikking stellen voor alle EU-burgers.

Webtoegankelijkheid is essentieel omdat het websites bruikbaar maakt voor alle mensen, ook 
voor degenen met een handicap. Overheidsinstanties en alle entiteiten die basisdiensten aan 
het publiek leveren, moeten de integratiebevorderende aspecten van webtoegankelijkheid in 
praktijk brengen om ten volle aan hun verantwoordelijkheid jegens alle burgers te kunnen 
voldoen.  

Beleidsachtergrond

De EU-instellingen hebben al heel wat initiatieven in het werk gesteld om de vooruitgang te 
stimuleren en de webtoegankelijkheid te verbeteren: de Europese strategie inzake handicaps 
2010-2020; het Europese actieplan inzake e-overheid 2011-2015;  de Digitale Agenda voor 
Europa, en de EU-financieringsprogramma's voor O&O-steun ten behoeve van 
technologische webtoegankelijkheidsoplossingen. Ook in de herziene versie van de richtlijnen 
inzake overheidsopdrachten wordt verwezen naar webtoegankelijkheid. De lidstaten hebben 
zich ertoe verbonden de toegankelijkheid van openbare websites in het algemeen te 
verbeteren. Met name de ministeriële verklaring van Riga gaf aan dat alle openbare websites 
tegen 2010 toegankelijk dienen te zijn. 

Hoewel de lidstaten reeds wetgeving hebben aangenomen of andere maatregelen op het 
gebied van webtoegankelijkheid hebben getroffen, bestaan er binnen de interne markt nog 
steeds belemmeringen als gevolg van de aanzienlijke beleidsverschillen tussen de lidstaten 
onderling.

Het Commissievoorstel

Tegen deze achtergrond heeft de Commissie een voorstel voor een richtlijn betreffende de 
toegankelijkheid van websites van overheidsinstanties "(COM(2012)721) ingediend. In dit 
richtlijnvoorstel zijn specifieke technische voorschriften neergelegd om de lidstaten te 
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verplichten de inhoud van bepaalde soorten websites van overheidsinstanties (die informatie 
en diensten verschaffen welke essentieel zijn voor de economische en maatschappelijke 
participatie van de burgers) toegankelijk te maken. 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 door het vastleggen van 
geharmoniseerde vereisten.

Het standpunt van de rapporteur

De rapporteur is ingenomen met het richtlijnvoorstel van de Commissie en met het feit dat de 
noodzaak wordt onderkend de nationale maatregelen voor de publieke sector op EU-niveau te 
harmoniseren om een einde te maken aan de versnippering en het gebrek aan vertrouwen in de 
markt voor webtoegankelijkheid. 

Hoewel hij de doelstellingen van het richtlijnvoorstel steunt, is de rapporteur van mening dat 
de door de Commissie voorgestelde maatregelen ontoereikend zijn en bovendien niet ver 
genoeg gaan om de voltooiing van de interne markt metterdaad dichterbij te brengen. Tevens 
is hij zich ervan bewust dat slechte toegang tot informatie slechts één van de vele 
belemmeringen vormt waarmee voornamelijk mensen met een handicap in hun dagelijkse 
bestaan worden geconfronteerd. Daarom komt hij in dit ontwerpverslag tot de conclusie dat 
de werkingssfeer van de richtlijn moet worden uitgebreid en dat er behoefte is aan 
aanvullende maatregelen op het gebied van toezicht, rapportage en handhaving, die het 
mogelijk moeten maken de bestaande lacunes in de tekst weg te nemen.

Toepassingsgebied en werkingssfeer

Artikel 1 definieert het toepassingsgebied van de richtlijn en maakt gewag van een lijst met 
twaalf soorten websites van overheidsinstanties, die volgens het benchmarkingproject inzake 
e-overheid uit 2001 essentieel zijn voor de publieke betrokkenheid bij economie en 
samenleving. De lijst van websitesoorten is echter niet uitputtend en strekt zich niet uit tot de 
overgrote meerderheid van openbare diensten en basisvoorzieningen voor het publiek. 

De Europese Commissie verwijst naar een "hypothetisch overloopeffect" dat zich in 
toegankelijkheidstermen zou kunnen voordoen voor andere websites van overheidsinstanties. 
De rapporteur vraagt zich af of het "overloopmechanisme" wel het gewenste effect zou 
opleveren, aangezien het op vrijwillige naleving berust. Het is niet aangetoond dat deze 
strategie effectief zou werken en daarvoor bestaat ook geen bewijs.

Daarom tracht de rapporteur de discrepantie tussen de door de Commissie gevolgde aanpak en 
de snel veranderende realiteit op het stuk van informatie- en communicatievoorziening weg te 
werken. Hij stelt voor de websites van alle openbare instanties onder de werkingssfeer van de 
richtlijn te laten vallen en deze tegen 2020 geleidelijk van toepassing te doen zijn op zowel 
het nationale, het regionale als het lokale vlak. Bovendien moet ernaar worden gestreefd een 
beperkt aantal  websites voor door andere entiteiten aan het publiek geleverde basisdiensten 
tegen 2020 ook onder deze regeling te laten vallen en te implementeren. In de bijlage is een 
lijst opgenomen van de soorten websites van entiteiten die basisdiensten leveren aan het 
publiek. 

De nieuwe werkingssfeer zou de bindende verplichtingen welke zijn neergelegd in het 
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Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap 
weerspiegelen, evenals de toezeggingen in de Digitale Agenda voor Europa ten aanzien van 
de bevordering van de digitale integratie en van het marktvertrouwen in onbelemmerde 
toegang. 

Definities

De door de Commissie voorgestelde definities laten geen significante technologische 
ontwikkelingen zien. Online-informatie en -diensten worden steeds vaker verkregen via 
mobiele handapparatuur in plaats van desktopcomputers. Gebruikers geven steeds vaker de 
voorkeur aan mobiele apparaten en mobiele webapplicaties die door de website-eigenaren zijn 
ontworpen. Daarom moet hiermee in de definities van de in artikel 2 gebezigde begrippen 
"betrokken website", "inhoud van websites" en "useragents" expliciet rekening worden 
gehouden. 

Tevens stelt de rapporteur voor de definitie van "inhoud van websites" nader te specificeren 
en met name alleen via websites aangeboden functies onder het toepassingsgebied te laten 
vallen die buiten de website van de bewuste overheidsinstantie of entiteit om worden 
aangeboden indien de externe website het enige kanaal is waarlangs de informatie of dienst 
aan de gebruiker wordt verstrekt. 

Webtoegankelijkheidsvereisten

De rapporteur pleit voor een ambitieuze opzet en streeft er daarom naar interoperabiliteit van
websites van overheidsinstanties alsmede websites van andere entiteiten die het publiek 
basisdiensten verstrekken met andere useragents "mogelijk te maken". Het faciliteren van 
interoperabiliteit is van essentieel belang voor mensen die gebruik maken van hulptechnologie 
om toegang tot die websites te krijgen.

Toezicht en rapportage

Artikel 7 definieert de toezicht- en rapportageverplichtingen van de lidstaten met betrekking 
tot regelmatige webinhoudelijke aanpassingen. De daarbij toe te passen methodiek moet 
worden vastgesteld door de Commissie, in nauw overleg met de betrokken bedrijfstak en de 
betrokken maatschappelijke organisaties en moet gebaseerd zijn op de beginselen van 
transparantie, overdraagbaarheid en representativiteit. Met betrekking tot toezicht en 
rapportage stelt de rapporteur twee afzonderlijke artikelen voor teneinde een duidelijk 
onderscheid te maken tussen de beide verplichtingen en een betere leesbaarheid te 
waarborgen.

De rapporteur vindt het positief dat de Commissie aanstuurt op doorlopend toezicht. De 
lidstaten wijzen een voor het toezicht bevoegde instantie aan die ook verantwoordelijk is voor 
de verdere afhandeling van eventueel door websitegebruikers of andere belanghebbenden 
ingediende klachten omtrent niet-nakoming van de webtoegankelijkheidsvereisten voor de 
betrokken websites. 

Ter wille van de transparantie dient het toezichtmechanisme voorts te voorzien in een open 
gegevenssysteem waarbij de lidstaten hun rapportage over de resultaten van het uitgevoerde 
toezicht openbaar maken. In dat verband wordt een werkgroep bestaande uit 
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Commissievertegenwoordigers en door de lidstaten benoemde vertegenwoordigers 
samengesteld die geregeld op uitnodiging van de Commissie bijeenkomt om de resultaten van 
het toezicht en van de uitwisseling van optimale praktijken nader te bespreken. 

De rapporteur accepteert wat dat betreft de toepassing van het subsidiariteitsbeginsel, waarbij 
de voornaamste implementatieparameters worden overgelaten aan het oordeel van de 
lidstaten. De lidstaten treffen derhalve alle dienstige maatregelen om een effectief 
handhavingsmechanisme ter bepaling van de regels inzake doeltreffende en evenredige 
sancties op overtredingen van de nationale bepalingen vast te stellen. De lidstaten stellen de 
Commissie uiterlijk op 30 juni 2014 van deze bepalingen in kennis

Gedelegeerde handelingen

De Europese Commissie verzoekt te worden gemachtigd om gedelegeerde handelingen vast te 
stellen teneinde indien nodig de in artikel 3 vastgelegde geharmoniseerde eis inzake 
webtoegankelijkheid nauwkeuriger te kunnen omschrijven. 

De rapporteur is bezorgd dat door het veranderen van de eisen in artikel 3, de kern van de 
richtlijn zou worden gewijzigd. Om die reden pleit hij voor beperking van het gebruik van de 
bevoegdheid om gedelegeerde handelingen alleen voor bepaalde situaties en doeleinden vast 
te stellen zonder de vereisten zelf aan te passen.


