WAAROM
IS DIT BELANGRIJK?

Personen met een handicap in Europa
ondervinden vaak moeilijkheden om op
gelijke voet met andere mensen toegang te
krijgen tot vele basisproducten en -diensten.
De ‘Accessibility Act’ is nodig om die situatie
te verbeteren.
Vele EU-lidstaten hebben al een zekere
vorm van wetgeving rond toegankelijkheid,
maar op Europees niveau ontbreekt zo’n wet
nog. De Europese ‘Accessibility Act’ moet
een minimumniveau van toegankelijkheid
bieden voor producten en diensten zodat
ze in alle EU-lidstaten verspreid kunnen
worden.
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Door de ‘Accessibility Act’ goed te keuren zal
de EU een grote stap voorwaarts zetten om
haar 80 miljoen inwoners met een handicap
te erkennen als volwaardige burgers, in
overeenstemming met het VN-Verdrag inzake
de Rechten van Personen met een Handicap
dat de EU en alle lidstaten, behalve Ierland,
geratificeerd hebben.
Met financiële steun
van de Europese Unie

TOEGANKELIJKHEID?

NU!

HOE WERKT HET?

WAT IS DE EUROPESE
‘ACCESSIBILITY ACT’?

De Europese ‘Accessibility Act’ of
toegankelijkheidswet is een voorstel voor
een wet die vele producten en diensten in
de Europese Unie (EU) beter toegankelijk zal
maken voor personen met een handicap. Het
EDF voert campagne om dit voorstel te doen
goedkeuren zodat de ‘Accessibility Act’ zo
snel mogelijk een afdwingbare wet wordt.
De voorgestelde ‘Accessibility Act’ heeft
de vorm van een Richtlijn, die wettelijk
afdwingbaar is, wat betekent dat de EUlidstaten verplicht zijn de inhoud van de
wet toe te passen. Het voorstel bepaalt
dat alleen sommige producten en diensten
toegankelijk moeten zijn.
HET GAAT VOORNAMELIJK OM:
• smartphones, tablets en computers
• ticketing- en check-in-systemen
• tv-toestellen en tv-programma’s
• bankieren en bankautomaten
• e-books
• onlineshopping

EDF is van mening dat de reikwijdte van
de voorgestelde ‘Accessibility Act’ moet
worden verruimd tot andere domeinen die
belangrijk zijn voor het dagelijkse leven
van personen met een handicap, zoals de
gebouwen rond de toegankelijke producten
en diensten. Personen met een handicap
hebben weinig aan een toegankelijke
bankautomaat als het bankkantoor zelf niet
toegankelijk voor hen is.
WIJ WILLEN EEN STERKE
EN AMBITIEUZE EUROPESE
‘ACCESSIBILITY ACT’

WAT IS DE ROL VAN EDF?

EU & LIDSTATEN

Voorstel
Europese
Commissie

Initieel antwoord
van EDF
Bespreking
in het Europees
Parlement en
de EU-Raad

EDF, samen met al zijn leden in heel Europa:

• blijft campagne voeren voor de vrijheid van
beweging;
• pleit voor een ambitieuze ‘Accessibility Act’
die een reëel verschil zal maken voor het
leven van 80 miljoen personen met een
handicap in Europa.

EDF stelt
verbeteringen voor
aan de tekst
3 TOPPRIORITEITEN:

als er
overeenstemming is

• vergroot het bewustzijn over het belang
van toegankelijkheid als voorwaarde voor
de integratie in en de actieve deelname
aan de samenleving van personen met een
handicap;

Vergroot het
bewustzijn inzake
toegankelijkheid en
voert campagne voor
de goedkeuring van
de wet

Goedkeuring
van de wet

Implementatie
in de EU-lidstaten

· De reikwijdte van de wet
verruimen om meer producten en diensten op te
nemen
· Geen gemakkelijke
uitzonderingen toestaan
· Duidelijk tijdschema voor
een snelle invoering in alle
EU-lidstaten

Le FEPH en zijn
leden steunen
de invoering van
de wet

MEER TOEGANKELIJKE PRODUCTEN
EN DIENSTEN VOOR PERSONEN
MET EEN HANDICAP IN EUROPA

