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1. Samenvatting van het verzoekschrift

In het verzoekschrift wordt gewezen op de moeilijkheden die gehandicapten in hun dagelijks 
leven ondervinden door architectonische barrières in de gemeente Bernalda, met name in 
openbare gebouwen. Deze obstakels maken het voor de betreffende gehandicapten moeilijk 
zelfstandig te leven.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 30 januari 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 april 2012

Toegankelijkheid is een eerste vereiste voor participatie aan de samenleving en de economie 
en voor de EU derhalve een terrein in haar gehandicaptenbeleid waarop onmiddellijk actie 
moet worden ondernomen. "Toegankelijkheid" houdt in dat mensen met een handicap op 
gelijke voet met anderen toegang hebben tot de fysieke omgeving, vervoer, informatie- en 
communicatietechnologie en -systemen (ICT) en andere faciliteiten en diensten.

Er zijn nog altijd grote obstakels op alle vlakken van het dagelijks leven. In de EU-27 
bijvoorbeeld voldoet gemiddeld slechts 5 % van de publieke websites volledig aan de 
webtoegankelijkheidsnormen, hoewel een groter percentage gedeeltelijk toegankelijk is. Zoals 



PE487.874v01-00 2/3 CM\899895NL.doc

NL

aangegeven in de Europese strategie inzake handicaps 2010-20201 gebruikt de Commissie een 
reeks instrumenten, van wetgeving tot en met normalisatie, via onderzoeksfinanciering, om de 
toegankelijkheid van gebouwde omgeving, vervoer, informatie en communicatie, waaronder 
nieuwe technologieën, te optimaliseren.

Verder heeft de Commissie haar voornemen bekendgemaakt om tegen het einde van 2012 een 
Europese toegankelijkheidsakte voor te stellen. Het doel is de werking van de interne markt 
voor toegankelijke producten en diensten te verbeteren, waaronder maatregelen om het 
gebruik van overheidsopdrachten op te voeren, en tegelijkertijd een EU-markt voor 
assistentietechnologie te bevorderen. EU-actie op dit gebied ondersteunt nationale activiteiten 
en vult die aan. In het kader van het voorbereidingsproces is van 13 december 2011 tot en met 
29 februari 2012 een openbare raadpleging gehouden om de meningen van alle betrokken 
belanghebbenden te verzamelen, met name die van bedrijven, personen met een handicap, 
dienstenaanbieders en overheidsinstanties. De resultaten van de openbare raadpleging zullen 
geanalyseerd worden en vergezeld gaan van een beoordeling van de sociaaleconomische 
gevolgen van mogelijke maatregelen.

Sinds 22 januari 2011 is de EU, voor wat haar bevoegdheden betreft, verplicht om de eisen 
van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap 
(het VN-Verdrag) na te leven. Maar in eerste instantie zijn de lidstaten bevoegd voor de 
meeste artikelen van het Verdrag. Specifieke verplichtingen ten aanzien van toegankelijkheid 
zijn nauwkeurig omschreven in artikel 9: het Verdrag vereist dat staten die partij zijn 
passende maatregelen nemen om personen met een handicap op voet van gelijkheid met 
anderen de toegang te garanderen tot de fysieke omgeving, tot vervoer, informatie en 
communicatie, met inbegrip van informatie- en communicatietechnologieën en -systemen, en 
tot andere voorzieningen en diensten die openstaan voor of verleend worden aan het publiek, 
in zowel stedelijke als landelijke gebieden.

Overwegende dag de Commissie op Europees niveau bepaald beleid en bepaalde acties 
uitvoert om de situatie van personen met een handicap te verbeteren2, zijn voornamelijk de
nationale of regionale overheden bevoegd voor vele gebieden die van rechtstreeks belang zijn 
voor het dagelijkse leven van personen met een handicap. Dit is bijvoorbeeld het geval voor 
de verlening van diensten die openstaan voor het publiek, de bijhorende voorzieningen en de 
toegankelijkheid daarvan.

Als volwaardige partij bij dit Verdrag is Italië verplicht de toegankelijkheid te verbeteren, en 
zal het verslag moeten uitbrengen bij het VN-Comité voor de rechten van personen met een 
handicap over maatregelen die zijn getroffen om overeenstemming te bereiken met het 
Verdrag en over de vooruitgang die is geboekt om het volle genot van de daarin genoemde 
rechten te waarborgen.

De EU-wetgeving voorziet ook in bescherming tegen discriminatie op grond van handicap op 
het terrein van arbeid, beroep en beroepsopleiding3.

                                               
1 "Een hernieuwd engagement voor een onbelemmerd Europa" (COM(2010) 636 definitief).
2 Zie de in de bijlage van de Strategie opgenomen actielijst voor 2010-2015 (SEC(2010)1324).
3 Richtlijn 2000/78/EG van de Raad van 27 november 2000 tot instelling van een algemeen kader voor gelijke 

behandeling in arbeid en beroep (PB L 303 van 2.12.2000, blz. 16).
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De Commissie heeft voorgesteld om de bescherming tegen discriminatie op grond van 
handicap buiten de arbeidsmarkt uit te breiden tot andere gebieden, waaronder toegang tot 
goederen en diensten die voor het publiek beschikbaar zijn, zoals huisvesting en vervoer, 
sociale bescherming, gezondheidszorg en onderwijs1. Voorts bevat deze ontwerprichtlijn 
verplichtingen om de toegankelijkheid voor personen met een handicap te waarborgen en hen 
redelijke huisvesting te bieden, tenzij deze verplichtingen een onevenredige belasting vormen. 
Het voorstel is in behandeling bij de Raad en vereist eenparige goedkeuring.

Conclusies
De Commissie beschouwt de aan de orde gestelde kwesties, zoals de toegankelijkheid van 
openbare voorzieningen en diensten, als de rechtstreekse bevoegdheid van de betrokken 
nationale en regionale overheden op het niveau van de lidstaten. Op grond van de verstrekte 
informatie kan de Commissie naast de reeds lopende beleidsinitiatieven slechts het juridische 
kader vaststellen, maar ze is momenteel niet bevoegd om andere rechtstreekse maatregelen te 
nemen.

                                               
1 Voorstel COM(2008) 426 definitief van de Commissie voor een richtlijn betreffende de toepassing buiten de 

arbeidsmarkt van het beginsel van gelijke behandeling van personen ongeacht godsdienst of overtuiging, 
handicap, leeftijd of seksuele geaardheid.


