
Themabijeenkomst

De Europese Toegankelijkheidsakte, 
wat betekent dat voor ons? 

12 oktober van 13:00 -14:30

Gespreksleiders
• Paulien Bruijn & Thijs Hardick  

• Sprekers
• Marie Denninghaus – European Disability Forum
• Wouter Bolier - Ieder(in)
• Hans Beerens - Dedicon 1



Huishoudelijke mededelingen

• Graag je microfoon uit als je niet aan het woord bent 

• Je kunt je vragen stellen via de chatfunctie

• De chatberichten komen alleen bij de gespreksleider terecht

• Dit webinar zal worden opgenomen

• Je krijgt de Powerpoint opgestuurd
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Programma

Welkom & 
Inleiding

Wat is de Europese
Toegankelijkheids Akte?

Marie Denninghaus
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uitvoering 

Toegankelijkheids
Akte
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Pauze
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Afronding



Inleiding
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Marie Denninghaus, EDF Policy Coordinator
12 October 2021

Themabijeenkomst Europees
toegankelijkheidsbeleid

Toepassing van de Europese Toegankelijkheidsakte in Nederland



Inhoud

•Algemeen informatie over de EAA

•Waar zijn wij nu?

•Hoe nu verder?

•Vragen & Antwoorden



Nothing about us without us! 

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

• 100 millioen mensen met 
beperkingen in de EU

• Secretariaat in Brussel

• Omzetting van het VN-Verdrag in de 
EU en hun lidstaten

Wie zijn wij?



Algemeen informatie 
over de EAA



Wat is de EAA?
• Richtlijn

• Beperkte produkten en
diensten (digitaal)

• Dienstverleners en
producenten checken zelf
de wettelijke conformiteit

• Minimumvereisten



...en wat niet?

•Verordening

•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 aanbestedingen

• Regels voor EU-subsidies

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



Waar zijn wij nu? 



Het werk op europees vlak is (bijna) gedaan



Nu is het aan jùllie!

• Wetgeving van kracht sinds 27 
juni 2019

• Omzetting in nationale
wetgeving tot 2022 à Lobby op 
nationaal vlak

• Verschillende deadlines voor 
producten en diensten (zie
Toolkit)



Normalisatie

• Tekst van de wetgeving is (van de EU) beslist
• Normalisatie (Standaards) steunt de wetgeving met 
technische specificaties en uitleg

• Normalisatie procedure begint pas nu (September 
2021)

• EU Commissie vraagt 6 normen aan de Europese 
Normalisatie Organisaties (CEN/CENELEC & ETSI):  



Normalisatie (2)
Revision of three existing standards:
1. EN 301 549 - Accessibility requirements for ICT products and services
2. EN 17161 - Design for All - Accessibility following a Design for All approach 

in products, goods and services - Extending the range of users
3. EN 17210 - Accessibility and usability of the built environment - Functional 

requirements
Request for three new standards:
4. Harmonised standard(s) setting up requirements on the accessibility of 

non ICT information related to products
5. Harmonized standard  for the accessibility of support services related to 

products and services (help desks, call centres, technical support, relay 
services and training services)

6. Harmonized standard  for the accessibility of emergency communications 
and for the answering of emergency communications by the PSAPs 
(including to the single European Emergency number 112)



Hoe nu verder?



Verder gaan met de Accessibility Act: wat

kunnen jullie doen? (1)
Verruim de reikwijdte:

• Alle vervoersdiensten 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:

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

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

ingebruikname)

Maak de wet sterker:

• Verplichtingen in plaats van vrijblijvende voorwaarden: bebouwde

omgeving



Werk met de overheid en partners! (1)

Overheden:

• Ministeries (Federale Diensten) verantwoordelijk voor omzetting

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

• Moeilijk te vinden? – Begin met het ministerie verantwoordelijk voor 

belangen van mensen met beperkingen, CRPD focal point

• Parlementsleden

• NEN (Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut) à

Neem deel in spiegelcommissies!

https://www.nen.nl/


Werk met de overheid en partners!(2)
Mogelijke bondgenoten:

• Leden van het Europees Parlament

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

• Andere NGOs: Organisaties van mensen met een handicap, organisaties van oudere

mensen (leden van AGE Platform, b.v. OKRA)

• Mensenrechtenorganisaties: Equality bodies and national human rights institutions 

(NHRIs)

• Vertegenwoordigers van consumenten in standaardisatie/normalisatie: 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: overheden, NEN, 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 positie voor normalisatie procedure (EAA Standards)

• EDF introductory webinar on European Accessibility Act - June 

2019

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://www.edf-feph.org/publications/edf-position-paper-on-european-commissions-draft-standardisation-request-for-the-european-accessibility-act/
https://youtu.be/S4_TG3x1HDs


Vragen? J



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/


Europese Toegankelijkheidsakte

Proces van Omzetting in Nederland
Wat doet Ieder(in)? 

Wouter Bolier, beleidsmedewerker



Europese Toegankelijkheidsakte bevordert 
toegankelijkheid van:
Producten en diensten als:

- ICT hardware en software
- betaalautomaten
- ticketautomaten
- e-readers
- elektronische communicatiediensten (telecommunicatie)
- audiovisuele mediadiensten
- e-commercie
- bankzaken
- onderdelen van (digitale) producten en diensten in openbaar vervoer 
- noodcommunicatie



Europese Toegankelijkheidsakte
omzetting

In Nederland betrokken ministeries:
- EZK
- OCW
- IenW
- JenV
- BZK
- SZW
- FIN
- VWS als coördinerend ministerie



Tijdlijn omzetting in NL wetgeving
(onder voorbehoud)

• 2021 oktober/november: wetsvoorstel in 
consultatie, wij leveren inbreng

• 2022 begin: concept wetsvoorstel naar 
regering

• 2022 voorjaar: behandeling in Parlement 
(Tweede en Eerste Kamer)

• Uiterlijk 28 juni 2022 omzetting klaar
• LET OP! Wet gaat pas in vanaf 28 juni 

2025.



Speerpunten lobby Ieder(in)

1. Betrek ervaringsdeskundigen
2. Omzetting voldoet tenminste aan minimale eisen
3. Ambities oprekken waar mogelijk
4. Markt toezicht goed regelen



Verwachting omzetting Akte
(onder voorbehoud)

• Overkoepelende kaderwet 
• Deelwetgeving op een paar onderwerpen (sectorale 

wetgeving) 
• Toezicht door bv NVWA of een andere toezichthouder



Wat kan jij doen?

• Landelijke lobby – wetgeving

• Als wetgeving klaar is, dan lokaal promoten bij bedrijven, 
ondernemers en organisaties.

• Vertel dat lokale organisaties al beginnen met toegankelijk 
maken van producten en diensten, zodat zij op tijd aan 
wetgeving voldoen in 2025.



inclusief publiceren

Praktijkvoorbeeld uitvoering Toegankelijkheidsakte in de uitgeverswereld 

Toegankelijkheidsacte: 
inclusief publiceren

Hans Beerens (productmanager / manager toegankelijkheid)
hansbeerens@dedicon.nl

mailto:hansbeerens@dedicon.nl


Inhoud

Dedicon
• missie en (inter)nationale samenwerking

Huidige situatie uitgeverswereld
• Toegankelijk publiceren aan de bron
• Toegankelijkheidsacte en e-books 

Gewenste situatie voor EAA
• Praktische uitvoerbaarheid



1. Dedicon

18 februari 2019



Opdrachtgevers

Niet zien, toch lezen?

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap
Koninklijke Bibliotheek
Organisaties met een publieke taak 
(o.a. gemeenten, OV, musea)



Inclusief publiceren

door informatie toegankelijk te maken
• na publicatie: bestaande boeken, 

kranten, tijdschriften, etc.
• vóór publicatie: bij nieuwe uitgaven aan 

de bron
door te innoveren
• projecten en nieuwe producten
• expertise tekst en beeld

door samen te werken
• projecten
• ondersteuning uitgevers
• pleidooi voor standaarden (EPUB3)
• Internationaal netwerk



Productie

Niet zien, toch lezen?

(re)productie in 2020

4.181.100 braillepagina’s 
89.500 voelbare tekeningen
14.400 vergrotingen
10.100 Jumboletterboeken

1.940 gesproken boeken
11.900 elektronische edities kranten/tijdschriften
1.600 boeken in FotoPDF

100 dyslexiebestanden



2. Huidige situatie



TPUB: 
Ronde Tafel Conferentie 
2016

• GEU (educatieve uitgevers)
• GAU (algemene uitgevers)
• Vereniging Onbeperkt Lezen
• Oogvereniging
• VIVIS  (Visio – Bartiméus)
• Koninklijke Bibliotheek
• Stichting Accessibility
• Kennisnet
• PO Raad
• Dedicon



TPUB: 
samenwerkingsprojecten

Project TPUB (2018/2019)
• bewustwording, kennis en advies
• 2 snelstartgidsen: Maak open!
• kennisbank: inclusiefpubliceren.nl

Project TPUB 2 (2021/2022)
• bewustwording, kennis, workshops
• 2 snelstartgidsen
• kennisbank: inclusiefpubliceren.nl

Inclusive Publishing in Practice



Europees samenwerkingsproject
Dedicon, BrailleNet, JKU
trainingsmateriaal voor uitgevers
informatie toegankelijk leren maken

Inclusief Publiceren in de Praktijk (IPIP)
platform met cursussen / leereenheden
in Nederlands, Engels, Frans, Duits
gratis en open (Creative Commons)
verwacht: begin 2022



snelstartgidsen



TPUB: 
aanpak (1)

(klein, concreet) beginnen
geleidelijke verwezenlijking
veranderproces ondersteunen

interventies volgen leerfases:
1. onbewust onbekwaam
2. bewust onbekwaam
3. bewust bekwaam
4. onbewust bekwaam



onbewust bekwaam



TPUB:
aanpak (2)

beginnen bij waarom en voor wie
• bewustwording
• mythes ontkrachten
• profijt voor iedereen benadrukken

ondersteunen bij wat en hoe
• toegankelijkheid toegankelijker maken
• leermiddelen bieden om kennis en 

vaardigheden te ontwikkelen
• adviseren over verankeren en borgen



TPUB: 
Resultaten tot nu (1)

uitgevers
• bewustzijn, bereidheid en draagvlak
• educatief: vooral in fase bekwaming
• algemeen: vooral bewustwording

intrinsieke motivatie (ze willen)
• toegankelijkheid = kwaliteitsslag 

voor iedereen
• iedereen laten meedoen

extrinsieke motivatie (ze moeten)
• wetgeving



TPUB: 
Resultaten tot nu (2)

vruchtbare samenwerking partners en 
uitgevers
‘coördinatoren toegankelijkheid’ 
aangesteld bij bepaalde uitgevers
begin van toegankelijke(re) 
leeromgevingen
begin van toegankelijkheid als 
kwaliteitseis in werkprocessen 
uitgevers zien EAA als (extra) stimulans



3. Gewenste 
situatie



EAA en e-books:
eisen samengevat

e-book = dienst!

dat vergt:
toegankelijke “e-boekbestanden”
toegankelijke catalogi
toegankelijke software/e-reader
boekgegevens (metadata)
• toegankelijkheid
• vindbaarheid



EAA en e-books: 
“Uitvoeringsketen”

‘Uitvoeringsketen’ dienst e-books

• bijv. Gottmer
• bijv. CB
• bijv. Bol.com, bijv. OB
• bijv. KOBO

metadata toegankelijkheid als 
‘estafettestokje’ doorgeven
(overlap met EAA e-commerce)



EAA en e-books:
overleg en afstemming

kwartiermakersoverleg OCW: 
inbreng voor nieuwe wetgeving ‘e-
books’ (= OCW)
(inter)nationaal overleg voor 
kennis delen/halen
overleg in “uitvoeringsketen” over 
metadata (recent gestart)



EAA en praktische 
uitvoerbaarheid

Behoefte aan duidelijkheid EAA
• onevenredige last = ?, toezicht? 

fundamentele verandering?, micro-
onderneming? e-book? etc.

Concretere eisen: standaarden
• Web en catalogi (WCAG 2.1 AA?)
• E-book (EPUB accessibility 1.0?)
• Metadata e-books (?)

Standaard onderzoeksmethodes
• Toegankelijkheidsonderzoek!
• Betrouwbare metadata!
• Certificering?



Hoe verder?

blijven benadrukken:
• Het waarom: intentie van de EAA
• Voor wie: profijt voor iedereen
• Toegankelijkheid = kwaliteitsslag

afspraken in de uitvoeringsketen
projecten als impuls
• Bijvoorbeeld metadata 

proces: verandering ondersteunen
• Uitgevers willen graag
• Kennis en middelen bieden
• Voortbouwen op resultaten TPUB



links

• Dedicon.nl

• Project Inclusief Publiceren in de Praktijk 

• kennisbank: inclusiefpubliceren.nl

• snelstartgids 1: Maak open! (pdf)

• snelstartgids 2: Doe mee! (pdf)

• snelstartgids 3: Check dit! (pdf)

https://www.dedicon.nl/
https://www.dedicon.nl/innovatie/projecten/project-sidpt
https://www.inclusiefpubliceren.nl/
https://www.inclusiefpubliceren.nl/sites/default/files/2019-11/Maak_open_10_tips_voor_toegankelijke_informatie_6.pdf
https://www.inclusiefpubliceren.nl/sites/default/files/2019-11/Maak_open_10_tips_voor_toegankelijke_informatie_6.pdf
https://www.inclusiefpubliceren.nl/sites/default/files/2019-11/Doe_mee_10_tips_voor_toegankelijke_informatie_6.pdf
https://www.inclusiefpubliceren.nl/sites/default/files/2019-11/Maak_open_10_tips_voor_toegankelijke_informatie_6.pdf
https://www.inclusiefpubliceren.nl/sites/default/files/2021-08/GIDS-3-Check-dit_PDF_A_2a_toegpdf.pdf




Pauze

60



Vraag en Antwoord
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Afronding
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Agenda

Themabijeenkomst over Lesprogramma’s HBO onderwijs

8 december (13:00-14:30)

Intervisiebijeenkomsten
• donderdagmiddag 28 oktober

• donderdagavond 18 november 

• vrijdagmiddag 26 november. 

Basistraining ‘Zelf aan de slag met het VN-verdrag Handicap’
23 & 30 november

https://nietsoveronszonderons.nl/evenementen/slotbijeenkomst-alliantie-vn-verdag-handicap/
https://nietsoveronszonderons.nl/nieuwe-cyclus-intervisiebijeenkomsten/
https://nietsoveronszonderons.nl/evenementen/basistraining-vn-verdrag/


Dank voor jullie deelname.

En vergeet niet het evaluatieformulier in te 
vullen!



Een project van de Alliantie VN-verdrag Handicap
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