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Betreft: Oprichting van een Europese Toegangsraad

Nu de Europese toegankelijkheidswet is aangenomen, moet erop worden toegezien dat alle lidstaten 
alle wetgeving op het vlak van toegankelijkheid volledig ten uitvoer leggen en voortdurend alert zijn op 
de handhaving van consumentenrechten van personen met een handicap en personen met een 
functionele beperking, zoals ouderen.

Een Europese Toegangsraad zou de EU-instellingen, beleidsmakers en lidstaten gespecialiseerde 
informatie verstrekken over toegankelijkheid, met inbegrip van beleidsaanbevelingen op basis van 
wetenschappelijk bewijs en op input van de groepen die het meest met dit onderwerp te maken 
hebben, zoals personen met een handicap en ouderen. Deze raad kan ook worden belast met de 
ontwikkeling van technische specificaties inzake toegankelijkheid ter ondersteuning van specifieke 
beleidsmaatregelen en wetgeving van de EU, het raadplegen van rechthebbenden en 
belanghebbenden, het helpen van de lidstaten en de EU-instellingen om toegankelijkheid op 
geharmoniseerde wijze ten uitvoer te leggen ten behoeve van de interne markt, en het vergroten van 
het bewustzijn over het belang van toegankelijkheid voor inclusieve samenlevingen.

Kan de Commissie haar standpunt uiteenzetten over de oprichting van een Europese Toegangsraad 
waarvan het doel is om toezicht te houden op de tenuitvoerlegging van de EU-wetgeving inzake 
toegankelijkheid en te zorgen voor gelijke toegang tot goederen en diensten voor alle burgers en 
consumenten, wat met name van cruciaal belang is voor personen met een handicap en ouderen?


