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Nothing about us without us! 

• European Disability Forum (EDF) –
Europees Forum van Mensen met 
Beperkingen

• 100 millioen mensen met 
beperkingen in de EU

• Brussel

• Mensenrechten

• Omzetting van de UN CRPD in de EU 
en hun lidstaten

Wie zijn wij?



Algemeen informatie 
over de EAA



Wat is de EAA?

• Richtlijn

• Beperkte produkten en
diensten (digital)

• Dienstverleners en
producenten checken zelf
de wettelijke conformiteit

• Minimumvereisten



...en wat niet?

•Verorderning

•Anti-discriminatie wet

•Alle produkten en diensten

•Controles van de overheid



Wat zit er nu precies in?



Wat zit er nu precies in? (II)



En wat niet?

• Vervoer 
• Gebouwde 

omgeving
• Huishoudtoestellen
• Microbedrijven

Maar lidstaten mogen 
het wél in nationale 
wetgeving zetten!!



Verbeteringen met de EAA

• Aansprakelijkheid

• Steunt openbare anbestedingen

• Regels voor EU-subsidies

• Organisaties van mensen met beperkingen
direct betrokken in omzetting en monitoring 



Waar zijn wij nu? 



Het werk op europees niveau is (bijna) gedaan



Nu is het aan jùllie!

• Wetgeving van kracht sinds 27 
juni 2019

• Omzetting in nationale
wetgeving tot 2022

• Verschillene deadlines voor
produkten en diensten (zie
Toolkit)



Hoe kan het? 



Verder gaan met de Accessibility Act: wat

kunnen jullie doen? (1)

Verruim de reikwijdte:

• Alle vervoerdiensten en infrastructuur, incl. stedelijk, voorstedelijk, 

en regionaal, zoals ook voertuigen

• Alle bankdiensten – meer dan retail banking

• Huishoudstoestellen – e.g. wasmachines, waatwassers, koelkasten, 

etc.

• Nationale noodoproepnummers, andere belangrijke nummers

• Microbedrijven (dienstverleners)



Verder gaan met de Accessibility Act: wat

kunnen jullie doen? (2)

Pleit voor korte deadlines:

• Belankrijke diensten: toegankelijkheid van de ‘112’ met PSAPs (2027)

• Al bestaande self-service terminals (20 Jaren na begin van 

ingebreukname)

Maak de wet sterker:

• Obligaties in plaats van vrijblijvende voorwarden: bebouwde

omgeving



Correcte toepassing

Gebruik de Standards:

• Accessibility of digital services and products - EN 301 549 (version V3.1.1)

• Accessibility and usability of the built environment - prEN 17210 

(coming soon!)

• Expanding range of users with a design for all approach to accessibility - EN 

17161:2019 

• Others: ePub3 for e-books

Standards die nog moeten komen:

• Get involved in standardisation at national level when this starts 

https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/301500_301599/301549/03.01.01_60/en_301549v030101p.pdf
https://www.cencenelec.eu/standards/Topics/Accessibility/Pages/Builtenvironment.aspx
https://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=204:110:0::::FSP_PROJECT,FSP_ORG_ID:62323,2301962&cs=1D28CFDC66E7CEF3CE441294CAA9FEABE
https://idpf.github.io/a11y-guidelines/


Werk met de overheid en partners! (1)

Overheiden:

• Ministeries (Federale Diensten) verantwoordelijk voor omzetting

(misschien meer dan een: mobiliteit, financien, etc.)

• Moeijelijk te vinden? – Begin met het ministerium verantwoordelijk voor

belangen van mensen met beperkingen, CRPD focal point

• Parlamentsleden



Werk met de overheid en partners!(2)

Mogelijke bondgenoten:

• Leden van het Europees Parlament

• Consumentbescherming (leden van BEUC, b.v. Test Ankoop)

• Andere NGOs: DPOs, organisatie van oudere mensen (leden van AGE Platform, b.v.

OKRA)

• Mensenrechtsorganisaties: Equality bodies and national human rights institutions 

(NHRIs)

• Vertegenwordigers van consumenten in standaardisatie/normaalisatie: leden van ANEC



Conclusie

• Begin er NU aan!

• Bewustzijn kweken: voordelen van de EAA ook in andere

wetgeving (Audiovisual Media, Electronic Communications, 

passengers’ rights and transport accessibility, EU Funds, Public 

Procurements….)

• Hulp aanbieden: overheiden, bedrijven (ontwikkelaars van websites 

en digitale producten….) dienstverleners…. Maak het gemakkelijk

voor hun!



Nuttige links:

• Full text of the Accessibility Act

•EDF Toolkit for transposition: European 

Accessibility Act

•EDF introductory webinar on European Accessibility 

Act - June 2019

• FAQ 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.151.01.0070.01.ENG&toc=OJ:L:2019:151:TOC
https://www.edf-feph.org/content/uploads/2020/12/final_edf_transposition_toolkit_accessibility_act.pdf
https://youtu.be/S4_TG3x1HDs


Vragen? 



European Disability Forum

Marie.denninghaus@edf-feph.org

www.edf-feph.org

Avenue des Arts 7-8, Bruxelles 
1210, Belgium

Twitter: @MyEDF

Facebook: @MyEDF

Bedankt!

mailto:Marie.denninghaus@edf-feph.org
http://www.edf-feph.org/

