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Geachte minister Kuipers,   
 

Bij brief van 25 februari 2022 heeft het College voor de Rechten van de Mens 
(hierna: College) op verzoek van de staatssecretaris van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport advies uitgebracht over het wetsvoorstel tot implementatie van 
Richtlijn (EU) 2019/882 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 
over toegankelijkheidsvoorschriften voor producten en diensten (de 
implementatiewet van de EU Toegankelijkheidsrichtlijn). Het College heeft 
tevens advies uitgebracht aan minister Harbers en staatssecretaris Heijnen van 
Infrastructuur en Waterstaat over het ontwerpbesluit Toegankelijkheid 
personenvervoer per vliegtuig en over water (14 juni 2022) en het voorstel tot 
wijziging van het besluit toegankelijkheid van het openbaar vervoer (23 augustus 
2022).1 Deze ontwerpbesluiten beogen de toegankelijkheidseisen die 
voortvloeien uit de EU Toegankelijkheidsrichtlijn met betrekking tot 
personenvervoer per vliegtuig en over water en met betrekking tot het openbaar 
vervoer te implementeren.   
 
Bij brief van 18 augustus 2022 heeft u het College verzocht om te adviseren over 
het voorgestelde Warenwetbesluit toegankelijkheidsvoorschriften 2022. Dit 
besluit beoogt de toegankelijkheidseisen die voortvloeien uit de EU 
Toegankelijkheidsrichtlijn met betrekking tot producten te implementeren in de 
Warenwet. Na aandachtige bestudering van het ontwerpbesluit en de nota van 
toelichting komt het College tot de volgende bevindingen. 

 
1 Zie Brief aan minister Harbers over conceptbesluit toegankelijkheid personenvervoer per 
vliegtuig en over water | College voor de Rechten van de Mens (mensenrechten.nl) en Brief 
aan staatssecretaris Heijnen over het wijzigingsbesluit toegankelijkheid OV | College voor 
de Rechten van de Mens (mensenrechten.nl). 

https://publicaties.mensenrechten.nl/publicatie/26b3c350-0dbb-4fbf-92ec-48b9170e6d35
https://publicaties.mensenrechten.nl/publicatie/26b3c350-0dbb-4fbf-92ec-48b9170e6d35
https://publicaties.mensenrechten.nl/publicatie/b093370f-e005-46cf-b462-a7b6e2130b69
https://publicaties.mensenrechten.nl/publicatie/b093370f-e005-46cf-b462-a7b6e2130b69
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Het College is positief over de keuze om de verschillende toegankelijkheidseisen 
die gelden voor producten op te nemen in de nota van toelichting. Daarmee 
worden de verplichtingen voor marktdeelnemers duidelijker gemaakt. Voor het 
overige ziet het College geen aanleiding van aanvullend te adviseren. De 
adviezen die het College heeft gegeven ten aanzien van eerdere 
ontwerpbesluiten zijn ook van toepassing op dit ontwerpbesluit. In dat verband 
wijst het College in het bijzonder op het advies om de gevolgen van een geslaagd 
beroep op onevenredige last in de nota van toelichting te verduidelijken en de 
betekenis van een fundamentele wijziging van de aard van een (in dit geval) 
product te verduidelijken aan de hand van voorbeelden.  
 
Als uw departement naar aanleiding van onze bijdrage nog vragen heeft, kunt u 
contact opnemen met Katina Yiannakas, beleidsadviseur, via: 
k.yiannakas@mensenrechten.nl. 
 

 

Met vriendelijke groet,  
 
 
  
drs. J.D.C. Geel   
Voorzitter  
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