
 

Mindervaliden: hoe de EU  producten en diensten
toegankelijker maakt
 

De Europese toegankelijkheidswet zorgt ervoor dat meer producten en diensten
toegankelijk gemaakt worden voor ouderen en mindervaliden. Bekijk onze video voor
meer informatie.
 
De Europese toegankelijkheidswet heeft als doel het dagelijks leven van ouderen en mensen
met een handicap binnen de hele EU te verbeteren. De nieuwe regelgeving is een stap dichter
bij een rechtvaardiger en inclusiever Europa.
 
 
Op 13 maart heeft het Parlement de wet goedgekeurd. De nieuwe regels zullen het dagelijks
leven van ouderen en mindervaliden in de EU verbeteren.
 
 
Het definitieve akkoord moet door de Raad worden goedgekeurd voordat deze in werking kan
treden. Zodra de wetgeving in het officiële publicatieblad van de EU is gepubliceerd, hebben de
lidstaten drie jaar om de nieuwe bepalingen om te zetten in de nationale wetgeving en zes jaar
om ze toe te passen.
 
 
 
Toegankelijkere producten en diensten
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Video
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-accessibility-act-better-access-for-the-disabled_N01-PUB-190304-ACCE_ev
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-accessibility-act-better-access-for-the-disabled_N01-PUB-190304-ACCE_ev
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/social


De EU telt meer dan 80 miljoen mensen met een beperking, waarvan velen kampen met het
gebruik van alledaagse producten, zoals smartphones, computers, en e-books. Ook worden
problemen ondervonden bij de toegankelijkheid van basisdiensten zoals ticket- en
geldautomaten.
 
Het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (UNCRPD) vereist dat de
EU en de lidstaten voor de nodige toegankelijkheid zorgen. EU-maatregelen zijn nodig om
gemeenschappelijke toegankelijkheidsvereisten voor essentiële goederen en diensten vast te
stellen op het niveau van de EU.
 

Voordelen voor bedrijven en gebruikers
 
Gemeenschappelijke EU-maatregelen in plaats van afzonderlijke wetten voor elk land voorkomt
de versplintering binnen de EU-markt. Dit maakt het makkelijker voor bedrijven om goederen en
diensten aan te bieden in de hele EU.
 
Gebruikers van deze goederen en diensten profiteren dan weer van meer aanbod en lagere
prijzen.
 
Vrijstellingen voor kleine bedrijven
 
Vanwege hun omvang en beperkte middelen zouden er uitzonderingen gelden voor
zogenaamde micro-ondernemingen. Dit zijn kleine bedrijven met minder dan tien werknemers
en een jaaromzet of balans van minder dan €2 miljoen.
 
Toch zullen zij gestimuleerd worden diensten te verlenen die voldoen aan de
toegankelijkheidsvereisten van de nieuwe regelgeving. De lidstaten zullen richtlijnen moeten
verschaffen aan deze micro-ondernemingen om de implementatie van de wetgeving te
vergemakkelijken.

De  toegankelijkheidswet bepaalt gemeenschappelijke toegankelijkheidsvereisten:
• Ticketing- en incheckmachines

• Geldautomaten en andere betalingsmogelijkheden

• PCs en besturingssystemen

• Smartphones, tablets en tv-apparatuur

• Toegang tot audiovisuele mediadiensten, e-books

• E-commerce

• Bepaalde elementen van passagiersvervoerdiensten

• Elektronische communicatie, waaronder het alarmnummer 112

Nieuwsitem

NL Directoraat-generaal Communicatie
Europees Parlement - Woordvoerder: Jaume Duch Guillot
Contact: webmaster@europarl.eu

2 I 3

https://fra.europa.eu/en/theme/people-disabilities
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html


Lees ons overzicht met uitleg over hoe de EU de volksgezondheid verbetert.
 
Meer informatie
Voorstel (Engels)
Procedurebestand (Engels)
Ga de voortgang na van het voorstel (Engels)
Briefing (Engels)
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https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/gezondheidsbeleid-in-de-eu/20190705STO56307/verbetering-van-de-volksgezondheid-eu-maatregelen-toegelicht
http://www.europarl.europa.eu/RegData/commissions/imco/inag/2018/12-19/IMCO_AG(2018)633060_EN.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2015/0278(COD)
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-deeper-and-fairer-internal-market-with-a-strengthened-industrial-base-labour/file-jd-european-accessibility-act
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603973/EPRS_BRI(2017)603973_EN.pdf

