Besluit van

houdende regels inzake de toegankelijkheid van producten in verband met de
implementatie van Richtlijn (EU) 2019/882 van de Europese Commissie en de Raad van
17 april 2019 inzake toegankelijkheidsvoorschriften voor producten en diensten (PbEU
2019, L 151) (Warenwetbesluit toegankelijkheidsvoorschriften 2022)

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van...,
kenmerk ;
Gelet op hoofdstuk 2 van de Warenwet;
De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van vul in datum advies,
RvS., no. vul in nummer advies, RvS.);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van
vul in datum nader rapport, vul in kenmerk nader rapport);
Hebben goedgevonden en verstaan:
Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen
Artikel 1 Begripsbepalingen
In dit besluit wordt verstaan onder:
betaalterminal: apparaat met als voornaamste functie het verrichten van betalingen met
gebruik van betaalinstrumenten als omschreven in artikel 4, punt 14, van Richtlijn (EU)
2015/2366 op een fysiek verkooppunt, doch niet in een virtuele omgeving;
consument: natuurlijke persoon die de desbetreffende producten koopt voor andere
doeleinden dan zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
computerapparatuur voor consumenten: de combinatie van apparatuur waaruit een
volledige computer bestaat, gekenmerkt door multifunctionaliteit en het vermogen om
met de juiste software de meest voorkomende, door consumenten gevraagde
computertaken uit te voeren, en bedoeld voor gebruik door consumenten, met inbegrip
van personal computers, in het bijzonder desktops, notebooks, smartphones en tablets;
dienst: dienst als omschreven in artikel 4, punt 1, van Richtlijn 2006/123/EG van het
Europees Parlement en de Raad;
distributeur: natuurlijke of rechtspersoon in de toeleveringsketen, uitgezonderd de
fabrikant of de importeur, die producten op de markt aanbiedt;
eindapparatuur voor gebruik door consumenten, met interactieve computerfuncties die
gebruikt wordt voor elektronische communicatiediensten: eindapparatuur voor gebruik

door consumenten, met interactieve computerfuncties als bedoeld in artikel 3, onder 40,
van de richtlijn , die gebruikt wordt voor elektronische communicatiediensten als
bedoeld in artikel 3, onder 8, van de richtlijn;
eindapparatuur voor gebruik door consumenten, met interactieve computerfuncties, voor
toegang tot audiovisuele mediadiensten: elke soort apparatuur met als voornaamste
functie het verlenen van toegang tot audiovisuele mediadiensten als bedoeld in artikel 3,
onder 6, van de richtlijn;
fabrikant: natuurlijke of rechtspersoon die producten fabriceert of laat ontwerpen of
fabriceren en dat product onder zijn benaming of merk in de handel brengt;
gemachtigde: in de Unie gevestigde natuurlijke of rechtspersoon die schriftelijk door een
fabrikant is gemachtigd om namens hem specifieke taken te verrichten;
in de handel brengen: het voor het eerst in de Unie op de markt aanbieden van
producten;
importeur: in de Unie gevestigde natuurlijke of rechtspersoon die producten uit een
derde land in de Unie in de handel brengt;
marktdeelnemer: fabrikant, gemachtigde, importeur of distributeur;
op de markt aanbieden: het in het kader van een handelsactiviteit, al dan niet tegen
betaling, verstrekken van producten met het oog op distributie, consumptie of gebruik
op de markt van de Unie;
micro-onderneming: onderneming met minder dan tien werknemers en een jaaromzet of
een jaarlijks balanstotaal van ten hoogste twee miljoen Euro;
richtlijn: Richtlijn (EU) 2019/882 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april
2019 betreffende de toegankelijkheidsvoorschriften voor producten en diensten (Pb EU
L151/70);
producten: door middel van een productieproces vervaardigde stof, preparaat of goed,
uitgezonderd levensmiddelen, diervoeder, levende planten en dieren, producten van
menselijke oorsprong en rechtstreeks met hun toekomstige reproductie verband
houdende producten van planten en dieren, voor zover behorend tot een in artikel 2
genoemde categorie;
uit de handel nemen: maatregel om te voorkomen dat producten in de toeleveringsketen
op de markt wordt aangeboden.
Artikel 2 Toepassingsgebied
1. Dit besluit is van toepassing op de volgende producten:
a. computerapparatuur voor consumenten en besturingssystemen daarvoor,
b. eindapparatuur voor gebruik door consumenten, met interactieve computerfuncties,
die gebruikt wordt voor elektronische communicatiediensten als bedoeld in de richtlijn;
c. eindapparatuur voor gebruik door consumenten, met interactieve computerfuncties
voor toegang tot audiovisuele mediadiensten als bedoeld in de richtlijn,
d. de volgende zelfbedieningsterminals:
1°. betaalterminals,
2°. geldautomaten, ticketautomaten en incheckautomaten die worden gebruikt voor het
verlenen van diensten waarop de richtlijn van toepassing is,,
3°. interactieve informatieverstrekkende zelfbedieningsterminals, met uitzondering van
terminals die als geïntegreerde delen van voertuigen, luchtvaartuigen, schepen, of
rollend materieel zijn geïnstalleerd, die worden gebruikt voor het verlenen van diensten
waarop de richtlijn van toepassing is;
e. e-lezers.
2. Dit besluit is niet van toepassing op producten die voor of op 28 juni 2025 in de

handel zijn gebracht.
Hoofdstuk 2 Verplichtingen voor marktdeelnemers
Artikel 3 Verbod op het in de handel brengen van producten
Het is verboden om producten als bedoeld in artikel 2, die niet voldoen aan de in dit
besluit gestelde voorschriften, in de handel te brengen.
Artikel 4 Verplichtingen fabrikanten
1. Fabrikanten voldoen bij het ontwerpen, vervaardigen en in de handel brengen van
producten als bedoeld in artikel 2, eerste lid, aan artikel 7 van de richtlijn en aan
afdeling I en II van bijlage I bij de richtlijn.
2. In afwijking van het eerste lid, zijn zelfbedieningsterminals ontworpen en vervaardigd
overeenkomstig de toegankelijkheidsvoorschriften van afdeling I van bijlage I bij de
richtlijn .
3. De in artikel 7, tweede lid van de richtlijn voorgeschreven EU-conformiteitsverklaring
voldoet aan artikel 16 en de voorgeschreven CE-markering aan de artikelen 17 en 18
van de richtlijn.
4. De in artikel 7, zesde en zevende lid, van de richtlijn voorgeschreven taal is
Nederlands. De in artikel 7, negende lid, van de richtlijn voorgeschreven taal is
Nederlands of Engels.
Artikel 5 Gemachtigden
1. Een fabrikant kan met inachtneming van artikel 8 van de richtlijn, schriftelijk een
gemachtigde aanwijzen.
2. De fabrikant die een gemachtigde aanstelt, voldoet en zorgt dat wordt voldaan aan
artikel 8 van de richtlijn.
3. Een gemachtigde als bedoeld in het eerste lid, voldoet aan de artikelen 8, tweede lid
en 12 van de richtlijn.
Artikel 6 Verplichtingen importeurs
1. Importeurs voldoen bij het in de handel brengen van producten als bedoeld in artikel
2, aan artikel 9 van de richtlijn.
2. In afwijking van het eerste lid voldoen importeurs, voor zover zij ingevolge artikel 11
van de richtlijn als fabrikant worden beschouwd, aan de artikelen 3 en 4 van dit besluit.
Artikel 7 Verplichtingen distributeurs
1. Distributeurs voldoen aan artikel 10 van de richtlijn.
2. De in artikel 10, tweede lid van de richtlijn voorgeschreven taal is Nederlands.
3. In afwijking van het eerste lid voldoen distributeurs, voor zover zij ingevolge artikel
11 van de richtlijn als fabrikant worden beschouwd, aan de artikelen 3 en 4 van dit
besluit.
Artikel 8 Fundamentele wijziging en onevenredige last
1. De in artikel 3, eerste en tweede lid bedoelde toegankelijkheidsvoorschriften zijn
uitsluitend van toepassing voor zover de naleving ervan:
a. geen ingrijpende wijziging van de betreffende producten vereist, resulterend in een
fundamentele wijziging van de wezenlijke aard ervan, en
b. geen onevenredige last voor de betrokken marktdeelnemers oplevert.
2. Marktdeelnemers voeren een beoordeling uit om te kunnen bepalen of de naleving

van de bedoelde toegankelijkheidsvoorschriften tot een fundamentele wijziging leidt of,
overeenkomstig de desbetreffende criteria in bijlage VI van de richtlijn, een
onevenredige last oplevert.
3. Marktdeelnemers documenteren de in het tweede lid genoemde beoordeling. Zij
bewaren alle relevante resultaten gedurende een periode van vijf jaar nadat een product
voor het laatst op de markt is aangeboden. Marktdeelnemers verstrekken op verzoek
aan de in artikel 35c, van de Warenwet bedoelde ambtenaren, een exemplaar van de in
het tweede lid genoemde beoordeling.
4. Micro-ondernemingen die zich met producten bezighouden, zijn in afwijking van het
derde lid, uitgezonderd van het voorschrift de beoordeling te documenteren. Op verzoek
verstrekken zij, indien zij ervoor gekozen hebben een beroep te doen op het eerste lid,
aan de in artikel 35c, van de Warenwet bedoelde ambtenaren, de voor de in het tweede
lid bedoelde beoordeling relevante feiten.
5. Een marktdeelnemer die uit andere bronnen dan zijn eigen middelen financiering
ontvangt ter verbetering van de toegankelijkheid, ongeacht of het om publieke of
particuliere financiering gaat, kan geen beroep doen op het eerste lid, onder b.
6. Marktdeelnemers, met uitzondering van micro-ondernemingen, die voor een specifiek
waar een beroep doen op het eerste lid, verstrekken informatie daartoe aan de in artikel
35c, van de Warenwet bedoelde ambtenaren.
Artikel 9 Bevoegde nationale autoriteit
De bevoegde nationale autoriteit, bedoeld in de artikelen 7, achtste en negende lid, 8,
tweede lid, onder b en c, 9, achtste en negende lid, 10, vijfde en zesde lid, 13, vierde en
vijfde lid, van de richtlijn is Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Artikel 10 Vermoeden van EU-conformiteit van producten
1. Producten die voldoen aan geharmoniseerde normen of delen daarvan waarvan de
referenties in het Publicatieblad van de Europese Unie zijn bekendgemaakt, worden
geacht in overeenstemming te zijn met de in artikel 3, eerste en tweede lid bedoelde
toegankelijkheidsvoorschriften voor zover die voorschriften door deze normen of delen
daarvan worden bestreken.
2. Producten die in overeenstemming zijn met op grond van artikel 15, derde lid, van de
richtlijnvastgestelde technische specificaties of delen daarvan worden geacht in
overeenstemming te zijn met de in artikel 3, eerste en tweede lid bedoelde
toegankelijkheidsvoorschriften.
3. Producten waarvan de kenmerken, onderdelen en functies voldoen aan de
overeenkomstig afdeling VI van bijlage I van de richtlijn vastgestelde
toegankelijkheidsvoorschriften, worden voor wat deze kenmerken, onderdelen en
functies betreft geacht te voldoen aan de desbetreffende verplichtingen inzake
toegankelijkheid krachtens andere Uniehandelingen dan de richtlijn, tenzij in die andere
handelingen anders wordt bepaald.
4. Producten die in overeenstemming zijn met de geharmoniseerde normen en
specificaties, of delen daarvan, die zijn vastgesteld overeenkomstig artikel 15 van de
richtlijn, leiden tot een vermoeden van overeenstemming met het derde lid van dit
artikel, voor zover deze normen en technische specificaties of delen daarvan aan de
toegankelijkheidsvoorschriften van deze richtlijn voldoen.

Hoofdstuk 3 Overige bepalingen
Artikel 11 Overige bepalingen in verband met markttoezicht
1. In het kader van het markttoezicht op producten handelen de in artikel 24f van de
Warenwet bedoelde ambtenaren en marktdeelnemers overeenkomstig de artikelen 19,
eerste en tweede lid, 20 en 22 van de richtlijn.
2. Onverminderd het bij of krachtens dit besluit bepaalde en artikel 5:20 van de
Algemene wet bestuursrecht, voldoen marktdeelnemers aan artikel 12 van de richtlijn.
Artikel 12
De bijlage bij het Warenwetbesluit bestuurlijke boeten wordt als volgt gewijzigd:
1. In het onderdeel ‘inhoud’ wordt na onderdeel B-24 een onderdeel ingevoegd,
luidende:
B-25
Besluit toegankelijkheidsvoorschriften producten
2. In het onderdeel ‘algemeen’ wordt na rubriek B-24 een rubriek ingevoegd, luidende:
Besluit toegankelijkheidsvoorschriften
B-25
producten
B-25.1
artikel 3
€
€
X
B-25.2
artikel 4, eerste lid
€
€
X
B-25.3
artikel 4, tweede lid
€
€
X
B-25.4
artikel 4, derde lid juncto eerste lid
€
€
X
B-25.5
artikel 4, vierde lid
€
€
X
B-25.6
artikel 5, tweede lid
€
€
X
B-25.7
artikel 5, derde lid
€
€
X
B-25.8
artikel 6, eerste lid
€
€
X
B-25.9
artikel 7, eerste lid
€
€
X
B-25.10
artikel 7, tweede lid juncto eerste lid
€
€
X
B-25.11
artikel 8, derde lid
€
€
X
B-25.12
artikel 8, zesde lid
€
€
X
Artikel 13 (inwerkingtreding)
Dit besluit treedt in werking op 28 juni 2025.
Artikel 14 (citeertitel)
Dit besluit wordt aangehaald als Besluit toegankelijkheidsvoorschriften producten.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het
Staatsblad zal worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

Nota van toelichting
Algemeen
1. Inleiding
Dit besluit geeft uitvoering aan hoofdstuk 2 van de Warenwet, ter implementatie van
Richtlijn (EU) 2019/882 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019
betreffende de toegankelijkheidsvoorschriften voor producten en diensten (PbEU 2019, L
151) (hierna: richtlijn), voor zover het betreft producten als bedoeld in artikel … van de
Warenwet.
De richtlijn is opgesteld mede ter uitvoering van het VN-Verdrag inzake de rechten van
personen met een handicap (hierna: VN-VRPH). Doel van dit verdrag is het bevorderen,
beschermen en waarborgen van de rechten van mensen met een beperking. Naast
persoonlijke autonomie en persoonlijke participatie, is toegankelijkheid een van de
grondbeginselen van het VN-VRPH. De richtlijn strekt ertoe de toegankelijkheid van een
aantal producten en diensten voor personen met een handicap of een functionele
beperking te verbeteren. Hierdoor wordt de maatschappelijke participatie voor deze
groep personen vergroot. Daarnaast leidt het invoeren van geharmoniseerde
toegankelijkheidsvoorschriften tot een beter functioneren van de interne markt.
Belemmeringen van het vrije verkeer wegens uiteenlopende
toegankelijkheidsvoorschriften worden door de richtlijn opgeheven. Omdat de richtlijn
sectoraal geïmplementeerd wordt, vallen diensten buiten het toepassingsbereik van dit
besluit.
Het besluit betreft een strikte implementatie van de richtlijn.
2. Toepassingsgebied
De waren waarop het besluit krachtens artikel 2 van toepassing is, zijn overgenomen uit
artikel 2 van de richtlijn. Artikel 2, eerste lid bevat daartoe de onderstaande
opsomming:
- computerapparatuur voor consumenten en besturingssystemen daarvoor,
- eindapparatuur voor gebruik door consumenten, met interactieve computerfuncties, die gebruikt wordt voor elektronische communicatiediensten als bedoeld in de richtlijn;
- eindapparatuur voor gebruik door consumenten, met interactieve computerfuncties
voor toegang tot audiovisuele mediadiensten als bedoeld in de richtlijn,
d. de volgende zelfbedieningsterminals:
1°. betaalterminals,
2°. geldautomaten, ticketautomaten en incheckautomaten die worden gebruikt voor het
verlenen van diensten waarop de richtlijn van toepassing is,
3°. interactieve informatieverstrekkende zelfbedieningsterminals, met uitzondering van
terminals die als geïntegreerde delen van voertuigen, luchtvaartuigen, schepen, of
rollend materieel zijn geïnstalleerd, die worden gebruikt voor het verlenen van diensten
waarop de richtlijn van toepassing is;
e. e-lezers.
Artikel 2, tweede lid bevat een uitzondering op het toepassingsgebied, te weten
producten die voor of op 28 juni 2025 in de handel zijn gebracht. Het besluit is niet van
toepassing op dergelijke producten.

2.1 Uitwerking van de toegankelijkheidsvoorschriften
Bijlage I bij de richtlijn bevat de toegankelijkheidsvoorschriften voor producten en
diensten. De bijlage is onderverdeeld in afdelingen. Afdeling I en II beschrijven de
voorschriften waaraan producten moeten voldoen.
Afdeling I
De voorschriften uit Afdeling I zijn onderverdeeld in drie categorieën:
1. Voorschriften betreffende informatieverstrekking;
2. Ontwerp van de gebruikersinterface en van de functionaliteit;
3. Ondersteunende diensten.
De eerste categorie voorschriften kan worden onderverdeeld in twee subcategorieën, a
en b, met elk een opsomming van vereisten.
Subcategorie a betreft de informatie over het gebruik van het product die op het product
zelf is aangebracht (etiketten, instructies en waarschuwingen). Hierbij geldt dat de
informatie beschikbaar gesteld wordt via meer dan één zintuiglijk kanaal, wordt
gepresenteerd op een begrijpelijke manier en op een voor de gebruikers waarneembare
manier, en met gebruikmaking van lettertypes in geschikte grootte en vorm, rekening
houdend met de te verwachten gebruiksomstandigheden, alsmede met gebruikmaking
van voldoende contrast en een aanpasbare letter-, regel- en alinea-afstand.
Subcategorie b betreft de instructies voor het gebruik van een product, indien die niet op
het product zelf zijn aangebracht maar die worden aangeboden bij het gebruik van het
product of op een andere wijze zoals via een website, onder meer ten aanzien van de
toegankelijkheidsfuncties van het product, hoe ze geactiveerd worden en de
interoperabiliteit ervan met hulpvoorzieningen, zijn bij het in de handel brengen
openbaar toegankelijk. Ook hier geldt dat de instructies beschikbaar gesteld moeten
worden via meer dan één zintuiglijk kanaal, gepresenteerd worden op een begrijpelijke
manier en een voor de gebruikers waarneembare manier en met gebruikmaking van
lettertypes in geschikte grootte en vorm, rekening houdend met de te verwachten
gebruiksomstandigheden, alsmede met gebruikmaking van voldoende contrast en een
aanpasbare letter-, regel- en alinea-afstand.
Voorts geldt dat wat de inhoud betreft, de instructies worden weergegeven in
tekstformats die in alternatieve hulpformats kunnen worden omgezet, zodat zij op
verschillende manieren en via meer dan één zintuiglijk kanaal kunnen worden
aangeboden, vergezeld worden van:
een alternatieve weergave van niet-tekstuele inhoud, van een beschrijving van
de gebruikersinterface van het product;
een beschrijving van de functionaliteit van het product zijnde het resultaat van
functies die gericht zijn op de behoeften van personen met een handicap, in de
beschrijving wordt voor elk punt aangegeven of het product al dan niet van deze
functies voorzien is;
een beschrijving van de software- en apparatuurinterface voor aansluiting van
het product op hulpapparaten; de beschrijving omvat een lijst van dergelijke
tegelijkertijd met het product geteste hulpapparaten.
De tweede categorie betreft het ontwerp van de gebruikersinterface en van de
functionaliteit. Het product, met inbegrip van zijn gebruikersinterface, bevat kenmerken,
elementen en functies waardoor personen met een handicap toegang hebben tot het

product, en het product kunnen waarnemen, bedienen, begrijpen en controleren. Dit
gebeurt door er voor te zorgen dat:
a) bij een product dat zorgt voor communicatie (waaronder communicatie tussen
personen), bediening, informatie, controle en oriëntatie, deze functies via meer dan één
zintuiglijk kanaal mogelijk zijn; daartoe behoort het aanbieden van alternatieven voor
zien, horen, spraak en tactiele elementen;
b) bij een product met een spraakfunctie alternatieven voor spraak en steminvoer
aanwezig zijn voor communicatie, bediening, controle en oriëntatie;
c) bij een product dat gebruik maakt van visuele elementen de functies flexibele
vergroting, helderheid en contrast aanwezig zijn voor communicatie, informatie en
bediening, en er is interoperabiliteit met de programma’s en hulpapparaten voor
navigatie door de interface;
d) bij een product dat voor het overbrengen van informatie, het weergeven van een
handeling, het vragen om een reactie of het identificeren van elementen gebruik maakt
van kleur er een alternatief voor kleur voorhanden is;
e) bij een product dat voor het overbrengen van informatie, het weergeven van een
handeling, het vragen om een reactie of het identificeren van elementen gebruik maakt
van auditieve signalen er een alternatief voor auditieve signalen voorhanden is;
f) bij een product dat gebruik maakt van visuele elementen er flexibele manieren
voorhanden zijn om de helderheid van het beeld te verbeteren;
g) bij een product dat gebruik maakt van auditieve elementen er functies zijn voor
volume- en snelheidsregeling door de gebruiker voorhanden, evenals verbeterde
audiofuncties, zoals vermindering van geluidsinterferentie van producten in de nabijheid
en functies voor een helder geluid;
h) bij een product met manuele bediening en controle er alternatieven zijn voor
sequentiële controle en alternatieven voor fijnmotorische controle voorhanden, waarbij
wordt vermeden dat voor het gebruik simultane controle nodig is, en wordt
gebruikgemaakt van via tast te onderscheiden onderdelen;
i) het product geen bedieningswijzen heeft waarbij grote reikwijdte en veel kracht nodig
zijn;
j) het product niet tot aanvallen van fotosensitieve epilepsie kan leiden;
k) het product de privacy van de gebruiker bij het gebruik van de
toegankelijkheidsfuncties beschermt;
l) het product een alternatief voor biometrische identificatie en controle biedt;
m) de functionaliteit van het product consistent is en het voldoende en flexibele
interactietijd biedt;
n) het product is voorzien van software en apparatuur voor aansluiting van het product
op hulptechnologieën;
o) het product beantwoordt aan de volgende sectorspecifieke voorschriften:
i) zelfbedieningsterminals:
— zijn voorzien van technologie voor het omzetten van tekst in spraak;
— kunnen worden beluisterd met een eigen koptelefoon;
— geven via meer dan één zintuiglijk kanaal een waarschuwing af indien de gebruiker
binnen een gegeven tijd reageren moet;
— bieden de mogelijkheid de tijd waarin voorzien wordt te verlengen;
— bieden voldoende contrast en zijn voorzien van toetsen en bedieningen die via tast te
onderscheiden zijn;
— kunnen zonder inschakeling van een toegankelijkheidsfunctie gebruikt worden door
gebruikers die de functie nodig hebben om de terminal aan te zetten;

— zijn, indien het product audiosignalen of hoorbare signalen verspreidt, compatibel met
in de Unie beschikbare hulpapparaten en technologieën, met inbegrip van
gehoortechnologieën als gehoorapparaten, luisterspoelen, cochleaire implantaten en
apparatuur voor ondersteund horen;
ii) e-lezers zijn voorzien van technologie voor het omzetten van tekst in spraak;
iii) eindapparatuur voor gebruik door consumenten, met interactieve computerfuncties,
voor gebruik voor elektronische communicatiediensten:
— beschikt, indien voorzien van stem- en tekstfuncties, over verwerking van
realtimetekst en ondersteunt hifi- audio;
— beschikt, indien voorzien van videofuncties naast of in combinatie met stem- en
tekstfuncties, over verwerking van totale conversatie met gesynchroniseerde stem,
realtimetekst en video met een resolutie die communicatie via gebarentaal mogelijk
maakt;
— beschikt over doeltreffende draadloze koppeling met gehoortechnologieën;
— vermijdt interferentie met hulpapparaten;
iv) eindapparatuur voor gebruik door consumenten, met interactieve computerfuncties,
voor toegang tot audiovisuele mediadiensten maakt voor personen met een handicap de
door de verlener van de audiovisuele mediadienst verstrekte
toegankelijkheidscomponenten beschikbaar wat betreft toegang, keuze, controle en
personalisering door gebruikers en wat betreft transmissie naar hulpapparaten.
Voor de derde categorie, de ondersteunende diensten, zijn de voorschriften tamelijk
beknopt. Ze schrijven voor dat voor zover beschikbaar ondersteunende diensten
(helpdesks, callcenters, technische ondersteuning, bemiddelingsdiensten,
opleidingsdiensten) via toegankelijke communicatiemethoden informatie verstrekken
over de toegankelijkheid van het product en de compatibiliteit ervan met
hulptechnologieën.
Afdeling II
Afdeling II bevat een aantal toegankelijkheidsvoorschriften die gelden naast de in
afdeling I vermelde voorschriften, waarbij de voorschriften uit Afdeling II niet gelden
voor zelfbedieningsterminals.
De toegankelijkheidsvoorschriften bepalen dat de verpakking en de instructies van de
onder Afdeling II vallende producten toegankelijk gemaakt worden om het te
verwachten gebruik van de producten door personen met een handicap zo veel mogelijk
te bevorderen. Dit houdt in dat:
a) de verpakking van het product, met inbegrip van de daarin verstrekte informatie
(bijvoorbeeld over openen, sluiten, gebruiken, verwijderen), en eventueel verstrekte
informatie over de toegankelijkheidskenmerken van het product, toegankelijk wordt
gemaakt; en deze toegankelijke informatie wordt, indien mogelijk, op de verpakking
verstrekt;
b) de instructies voor installatie en onderhoud, opslag en verwijdering van het product,
die niet op het product zelf staan maar met andere middelen, zoals een website,
beschikbaar worden gemaakt, op het moment van het in de handel brengen van het
product openbaar beschikbaar moeten zijn en voldoen aan de volgende voorschriften:
i) zij zijn beschikbaar via meer dan één zintuiglijk kanaal;
ii) zij worden op een begrijpelijke manier gepresenteerd;
iii) zij worden op een voor de gebruikers waarneembare manier gepresenteerd;
iv) zij worden gepresenteerd met gebruikmaking van een lettertype in geschikte grootte
en vorm, rekening houdend met de te verwachten gebruiksomstandigheden, en met

gebruikmaking van voldoende contrast, alsmede van een aanpasbare letter-, regel- en
alinea-afstand;
v) wat betreft de inhoud, worden de instructies aangeboden in tekstformats die in
alternatieve hulpformats kunnen worden omgezet, zodat ze op verschillende manieren
en via meer dan één zintuiglijk kanaal kunnen worden aangeboden, en
vi) bij de instructies met niet-tekstuele inhoud wordt een alternatieve weergave van die
inhoud gevoegd.

2.2 Micro-ondernemingen en kleine- en middelgrote ondernemingen
De richtlijn definieert een ‘micro-onderneming’ als: “[een] onderneming met minder dan
10 werknemers en een jaaromzet of een jaarlijks balanstotaal van ten hoogste 2 miljoen
EUR;”. ‘Kleine- en middelgrote ondernemingen‘ wordt gedefinieerd als: “ondernemingen
met minder dan 250 werknemers en met een jaaromzet van ten hoogste 50 miljoen EUR
of een jaarlijks balanstotaal van ten hoogste 43 miljoen EUR, micro-ondernemingen niet
inbegrepen”.
In Nederland staat dit type ondernemingen bekend als het midden en -kleinbedrijf
(hierna: MKB). Voor micro-ondernemingen gelden enkele uitzonderingen. Microondernemingen die diensten aanbieden zijn vrijgesteld van de
toegankelijkheidsvoorschriften en van elke verplichting tot naleving van deze
voorschriften. Micro-ondernemingen die producten aanbieden moeten wel aan
toegankelijkheidsvoorschriften voldoen. Daarbij geldt voor deze categorie microondernemingen wel de uitzondering van het voorschrift dat zij hun beoordeling of het
naleven van de toegankelijkheidsvoorschriften tot een fundamentele wijziging van
wezenlijke aard leidt of een onevenredige last oplevert, dienen te documenteren. In
plaats daarvan geldt voor hen dat zij, als zij ervoor gekozen hebben een beroep te doen
op de uitzondering van de toegankelijkheidsvoorschriften omdat deze zouden leiden tot
een fundamentele wijziging van wezenlijke aard leidt of een onevenredige last,
desgevraagd de markttoezichtautoriteiten de voor die beoordeling relevante feiten te
verstrekken.
Micro-ondernemingen onderscheiden zich van alle andere ondernemingen door hun
beperkte personele middelen, jaarlijkse omzet of jaarlijkse balanstotaal. De lasten
waarmee naleving van de toegankelijkheidsvoorschriften voor micro-ondernemingen
gepaard gaan, leggen bijgevolg over het algemeen een groter beslag op hun financiële
en personele middelen dan bij andere ondernemingen, en vormen vermoedelijk een
onevenredig aandeel van de kosten.
Hoewel deze ondernemingen vrijgesteld zijn, wordt in overweging 72 van de richtlijn
toegelicht dat alle micro-ondernemingen moeten worden aangemoedigd om met het oog
op een groter concurrentievermogen en groeipotentieel ervan in de interne markt,
producten te vervaardigen, in te voeren of te distribueren en diensten te verlenen die
voldoen aan de toegankelijkheidsvoorschriften van deze richtlijn. De lidstaten moeten
micro-ondernemingen derhalve de nodige richtsnoeren en instrumenten geven om de
toepassing van de nationale maatregelen ter omzetting van deze richtlijn te faciliteren.
Dit met het oog op een groter concurrentievermogen en groeipotentieel van deze microondernemingen in de interne markt. De richtlijn schrijft derhalve voor dat lidstaten voor
micro-ondernemingen de nodige richtsnoeren en instrumenten geven om de
toepassingen van de nationale regels tot implementatie van de richtlijn te faciliteren.

3.1 Verhouding tot hoger recht
Omdat de EU partij is bij het VN-VRPH maken de verdragsbepalingen integraal deel uit
van de rechtsorde van de EU en zijn zij bindend voor haar instellingen en de lidstaten.
Bij het VN-VRPH is bepaald dat de partijen bij dat verdrag passende maatregelen nemen
om personen met een handicap op voet van gelijkheid met anderen de toegang te
garanderen tot de fysieke omgeving, tot vervoer, tot informatie en communicatie, met
inbegrip van informatie- en communicatietechnologieën en -systemen, en tot andere
voorzieningen en diensten die open staan voor of verleend worden aan het publiek. Het
VN-comité voor de rechten van personen met een handicap heeft geconstateerd dat een
wetgevingskader nodig is met concrete, afdwingbare en tijdgebonden ijkpunten voor het
toezicht op de geleidelijke invoering van toegankelijkheid. Doordat het VN-VRPH
doorwerkt in de rechtsorde van de lidstaten, zijn er aanvullende nationale bepalingen
over de toegankelijkheid van producten en diensten nodig. Om dit op een
geharmoniseerde manier te doen, is het noodzakelijk de uitvoering van het VN-VRPH in
de EU te faciliteren met gemeenschappelijke regels. De richtlijn beoogt dat de lidstaten
hun verplichtingen uit hoofde van het VN-VRPH in verband met toegankelijkheid op
geharmoniseerde wijze nakomen.

3.2 Verhouding tot bestaande EU-regelgeving
De verplichtingen die uit de richtlijn voortvloeien, worden geïmplementeerd krachtens de
Implementatiewet toegankelijkheidsvoorschriften producten en diensten (hierna:
Implementatiewet). De Implementatiewet wijzigt daartoe een aantal wetten, waaronder
de Warenwet. Krachtens de wijziging van de Warenwet worden de producten waarop de
Richtlijn ziet onder de reikwijdte van de Warenwet gebracht, worden handhaving en
toezicht geregeld, en wordt een grondslag gecreëerd voor het onderhavige besluit.
Omdat de Warenwet een groot aantal artikelen bevat die zijn toegesneden op voedselen productveiligheid, wordt aan de Warenwet een afzonderlijk hoofdstuk
‘toegankelijkheid’ toegevoegd. Op die manier is geen ingrijpende wijziging van de
bestaande artikelen nodig en blijft de Warenwet ook na implementatie van de richtlijn
leesbaar.
In het onderhavige besluit worden de voor producten van relevante begripsbepalingen
uit de richtlijn omgezet naar Nederlandse regelgeving, evenals de bepalingen inzake het
toepassingsgebied, de verplichtingen voor marktdeelnemers (fabrikanten, importeurs,
distributeurs en dienstverleners), en de bepalingen inzake een fundamentele wijziging
en onevenredige last, de bevoegde nationale autoriteit, het vermoeden van EUconformiteit van producten en markttoezicht.

4. Toezicht en handhaving
Artikel 29 van de richtlijn vereist dat lidstaten ervoor zorgen dat de richtlijn wordt
nageleefd. Daartoe moeten overheidsorganen, particuliere verenigingen, organisaties of
andere juridische entiteiten die er een legitiem belang bij hebben dat deze richtlijn wordt
nageleefd, de mogelijkheid hebben om via de bevoegde bestuursrechtelijke instantie of
de rechter te bewerkstelligen dat de nationale bepalingen waarin deze richtlijn is
omgezet, het onderhavige besluit, worden nageleefd. Ook consumenten moeten de
mogelijkheid hebben om via de bevoegde bestuursrechtelijke instantie of de rechter te
bewerkstelligen dat de nationale bepalingen waarin deze richtlijn is omgezet, worden
nageleefd.

Hieraan is uitvoering gegeven door via wijziging krachtens de Implementatiewet, waarbij
een nieuw hoofdstuk 2 Toegankelijkheidsvoorschriften aan de Warenwet is toegevoegd,
te bepalen dat de in artikel 25, eerste lid, onder a, Warenwet bedoelde ambtenaren
worden belast met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens dit hoofdstuk 2
bepaalde. Voor deze taak zal het Agentschap Telecom (AT) worden aangewezen.
Voorts is in 35d artikel Warenwet bepaald dat, onverminderd artikel 32, de minister van
VWS bevoegd is tot oplegging van een last onder bestuursdwang ter handhaving van de
bij of krachtens dit hoofdstuk gestelde regels. Daarmee kan namens de Minister van
VWS overgaan tot het opleggen van een last onder dwangsom of een bestuurlijke boete
in het geval van niet-naleving door een marktdeelnemer.
Een verzoek tot handhaving door een consument of andere belanghebbende valt onder
de reikwijdte van de Algemene wet bestuursrecht. De daarin opgenomen bepalingen met
betrekking tot het indienen van een aanvraag en het nemen van een besluit door het
bestuursorgaan zijn van toepassing.

5. Financiële gevolgen
Het onderhavige besluit heeft financiële gevolgen voor het rijk. Deze financiële gevolgen
vloeien met name voort uit de verplichtingen inzake toezicht op naleving en handhaving.
Parallel aan de internetconsultatie zal het AT een Uitvoerings- en Handhavingstoets
uitvoeren.

6. Administratieve lasten en nalevingskosten
Het voorliggende besluit brengt uitvoeringslasten met zich voor marktdeelnemers, de
toezichthouder en de Minister van VWS. Dit betreft financiële lasten en administratieve
lasten. Het besluit brengt geen regeldruk voor burgers met zich. Daarnaast brengt het
besluit uitvoeringslasten met zich voor de overheid en de toezichthouder.
Marktdeelnemers
Marktdeelnemers zullen ervoor moeten zorgdragen dat hun producten voldoen aan de
toegankelijkheidsvoorschriften. Dit betekent voor deze marktdeelnemers waar nodig
aanpassing van hun productieprocessen, technische en administratieve procedures,
technische documentatie en controle.
In dit verband wordt opgemerkt dat voor marktdeelnemers reeds de nodige wettelijke
verplichtingen en vereisten gelden inzake toegankelijkheid van producten, waardoor
marktdeelnemers door de implementatie van de richtlijn niet worden geconfronteerd met
een soort vereisten waarmee zij niet eerder te maken hebben gehad.
Bedrijfseffecten
De administratieve lasten van de richtlijn voor het bedrijfsleven zijn opgenomen in het
impact assessment met kenmerk « SWD(2015) 264 final» (hierna: impact assessment)
dat een begeleidend document is bij het document Proposal for a Directive of the
European Parliament and of the Council on the approximation of the laws, regulations
and administrative provisions of the Member States as regards accessibility
requirements for products and services.
Volgens de impact assessment zullen bedrijven verplicht zijn informatie te verstrekken
over de toegankelijkheid van de relevante goederen en diensten. Er wordt daarbij vanuit
gegaan dat deze taak eenmalig moet worden uitgevoerd. Deze lasten houden verband

houden met het verstrekken van informatie inzake toegankelijkheid aan de cliënt of de
markttoezichtautoriteiten.
Het opstellen van de informatie inzake de toegankelijkheid van het product of de dienst
wordt in de impact assessment aangenomen gelijk te staan aan één achturige werkdag.
Voor sommige producten en diensten wordt in de impact assessment uitgegaan van een
tijdsbeslag één tot tien werkdagen (computers en besturingssystemen,
telefoondiensten).
Burgers
Implementatie van richtlijn (EU) 2019/882 leidt niet tot een verhoging van de
administratieve lasten voor de burger.
Uitvoeringslasten overheid
Het wetsvoorstel heeft financiële gevolgen voor het Rijk. Deze financiële gevolgen
vloeien voort uit de verplichtingen inzake handhaving en andere taken die lidstaten
hebben.
In artikel 9 van het besluit wordt de minister van VWS aangewezen als bevoegde
autoriteit in de zin van de richtlijn voor de lidstaat Nederland. In de praktijk zullen de bij
hem belegde taken worden uitgevoerd door de aangewezen toezichthouders, bedoeld in
artikel 35c van de Warenwet. Hiertoe zullen de ambtenaren van het AT worden
aangewezen.
Andere uitvoeringslasten in het kader van markttoezicht vloeien voort uit de in artikel 11
van het besluit genoemde taken. In dit artikel zijn de taken uit de artikelen 19, eerste en
tweede lid, 20 en 22 van de richtlijn opgenomen.
Dit wetsvoorstel heeft geen financiële gevolgen voor andere overheden.
7. Inwerkingtreding
Conform artikel 31 van de richtlijn dienen de nationale bepalingen ter implementatie van
de richtlijn met ingang van 28 juni 2025 te worden toegepast. Dit is dan ook de datum
waarop dit besluit bij Koninklijk Besluit in werking zal treedt.
Artikelsgewijs
Artikel 1 Begripsbepalingen
In dit artikel zijn de begripsbepalingen uit de richtlijn overgenomen. De definitie van
producten komt in dit besluit overeen met de definitie van producten als bedoeld in de
richtlijn (zie artikel 34, Warenwet). De richtlijndefinitie van producten wijkt af van de
definitie van waren in de Warenwet.
Artikel 2 Toepassingsbereik
Dit artikel implementeert artikel 2, eerste lid van de richtlijn en is aldus van toepassing
op:
a. computerapparatuur voor consumenten en besturingssystemen daarvoor,
b. eindapparatuur voor gebruik door consumenten, met interactieve computerfuncties,
die gebruikt wordt voor elektronische communicatiediensten als bedoeld in de richtlijn;
c. eindapparatuur voor gebruik door consumenten, met interactieve computerfuncties
voor toegang tot audiovisuele mediadiensten als bedoeld in de richtlijn,
d. de volgende zelfbedieningsterminals:
•
betaalterminals,

•
•

geldautomaten, ticketautomaten en incheckautomaten die worden gebruikt voor
het verlenen van diensten waarop de richtlijn van toepassing is,
interactieve informatieverstrekkende zelfbedieningsterminals, met uitzondering
van terminals die als geïntegreerde delen van voertuigen, luchtvaartuigen,
schepen, of rollend materieel zijn geïnstalleerd, die worden gebruikt voor het
verlenen van diensten waarop de richtlijn van toepassing is;

e. e-lezers.
Conform artikel 2, eerste lid, aanhef, richtlijn is bepaald dat dit besluit niet van
toepassing is op producten die voor of op 28 juni 2025 in de handel zijn gebracht.
Artikel 3 Verbod op het in de handel brengen van producten
Ter implementatie van artikel 4, eerste lid, richtlijn, is in dit artikel bepaald dat
producten niet in de handel mogen worden gebracht als niet is voldaan aan de in dit
besluit opgenomen verplichtingen.
Artikel 4 Verplichtingen fabrikanten
Dit artikel implementeert de verplichtingen de verplichtingen van fabrikanten die zijn
neergelegd in de artikelen 7 en 16 tot en met 18 van de richtlijn.
Artikel 4, eerste, tweede en vierde lid
Fabrikanten ontwerpen en vervaardigen producten en brengen producten in de handel.
Zij waarborgen bij het in de handel brengen van hun producten dat deze zijn ontworpen
en vervaardigd overeenkomstig de toepasselijke toegankelijkheidsvoorschriften van de
richtlijn (artikel 7, eerste lid, richtlijn). Alle producten met uitzondering van
zelfbedieningsterminals moeten voldoen aan afdeling I en II, van bijlage I, bij de
richtlijn. De zelfbedieningsterminals moeten voldoen aan afdeling I, van bijlage I, bij de
richtlijn (artikel 2, eerste lid, richtlijn). Fabrikanten stellen de technische documentatie
op overeenkomstig bijlage IV bij de richtlijn en voeren een conformiteitsbeoordeling uit
conform de in die bijlage beschreven procedure. Als via die procedure is aangetoond dat
de betreffende producten aan de toepasselijke toegankelijkheidsvoorschriften voldoen,
stellen zij de EU-conformiteitsverklaring op en brengen zij de CE-markering op de
producten aan (artikel 7, tweede lid, richtlijn). De conformiteitsverklaring moet voldoen
aan de eisen die zijn neergelegd in artikel 17 van de richtlijn (artikel 4, derde lid). De
CE-markering moet voldoen aan de artikelen 17 en 18 van de richtlijn (zie verderop,
onder de toelichting van artikel 4, derde lid).
De technische documentatie en de EU-conformiteitsverklaring moeten zij gedurende vijf
jaar na het in de handel brengen van de betreffende producten bewaren (artikel 7, derde
lid, richtlijn). Fabrikanten moeten over procedures beschikken om de continue
conformiteit van hun serieproductie met de richtlijn te waarborgen. Zij moeten daarbij
naar behoren rekening houden met veranderingen in het ontwerp of de kenmerken van
de producten en met wijzigingen in de geharmoniseerde normen, of technische
specificaties, waarnaar in de conformiteitsverklaring van het product wordt verwezen
(artikel 7, vierde lid, richtlijn). Op de producten wordt een type-, partij- of serienummer
of een ander identificatiemiddel aangebracht. Als dit door de omvang of aard van het
product niet mogelijk is, wordt de vereiste informatie op de verpakking vermeld of in
een document dat bij de betreffende producten wordt gevoegd (artikel 7, vijfde lid,
richtlijn). De fabrikanten vermelden voorts op de betreffende producten: hun naam,

geregistreerde handelsnaam of geregistreerd merk en het contactadres. Als dit niet
mogelijk is, wordt dit op de verpakking vermeld of in een document dat bij de
betreffende producten wordt gevoegd. Het adres geeft één centraal punt aan waar
contact kan worden opgenomen met de fabrikant. De contactgegevens worden in een
voor eindgebruikers en markttoezichtautoriteiten gemakkelijk te begrijpen taal (artikel
7, zesde lid, richtlijn). In artikel 4, vierde lid, van dit besluit, is bepaald dat dat de
Nederlandse taal is. Fabrikanten moeten er voorts op toezien dat de producten vergezeld
gaan van instructies en informatie aangaande de veiligheid, opgesteld in een taal die
consumenten en andere eindgebruikers gemakkelijk kunnen begrijpen. Die instructies en
informatie, evenals eventuele etikettering moeten duidelijk en begrijpelijk zijn. Ook hier
geldt dat in artikel 4, vierde lid, van dit besluit is bepaald dat deze informatie gesteld
moet zijn in de Nederlandse taal (artikel 7, zevende lid).
Corrigerende maatregelen
Als fabrikanten van mening zijn of redenen hebben om aan te nemen dat door hen in de
handel gebracht producten niet aan de richtlijn voldoen, treffen zij onmiddellijk de
nodige corrigerende maatregelen om het product conform te maken of zo nodig uit de
handel te nemen. Zij brengen dan ook de minister van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport (minister) hiervan onmiddellijk op de hoogte, waarbij zij in het bijzonder de aard
van de non- conformiteit en alle getroffen corrigerende maatregelen uitvoerig
beschrijven. Zij houden een register bij van de producten die niet aan de toepasselijke
toegankelijkheidsvoorschriften voldoen en van de desbetreffende klachten (artikel 7,
achtste lid). Fabrikanten verstrekken aan de minister op diens verzoek alle benodigde
informatie en documentatie ter staving van de conformiteit van de producten. Op
verzoek van de minister verlenen zij medewerking aan alle maatregelen die worden
getroffen om de non-conformiteit met de toepasselijke toegankelijkheidsvoorschriften
van in de handel gebrachte producten weg te nemen, met name door de producten in
overeenstemming met die voorschriften te brengen.
Artikel 4, derde lid (CE-markering)
Artikel 7, tweede lid, van de richtlijn bepaalt dat CE-markering op de producten wordt
aangebracht. Dit moet voldoen aan de volgende eisen (artikel 17 en 18, richtlijn):
De CE-markering wordt zichtbaar, leesbaar en onuitwisbaar aangebracht op de
producten of op het gegevensplaatje. Als dit gezien de aard van de producten niet
mogelijk of niet verantwoord is, wordt de CE-markering aangebracht op de verpakking
en in de begeleidende documenten. De CE-markering wordt aangebracht voordat de
producten in de handel worden gebracht. De CE markering moet tenslotte voldoen aan
de algemene beginselen krachtens artikel 30 van Verordening (EG) nr. 765/2008 van
het Europees Parlement en de Raad van 9 juli 2008 tot vaststelling van de eisen inzake
accreditatie en markttoezicht betreffende het verhandelen van producten en tot
intrekking van Verordening (EEG) nr. 339/93.
Artikel 5 Gemachtigden
Dit artikel implementeert de verplichtingen voor gemachtigden (artikel 8, richtlijn).
Fabrikanten kunnen schriftelijk een gemachtigde aanstellen voor de uitvoering van
verplichtingen van fabrikanten. Dat geldt niet voor verplichtingen die gelden op grond
van artikel 7, lid 1, van de richtlijn en voor het opstellen van technische documentatie.

Een gemachtigde is verplicht de taken uit te voeren die vermeld zijn in het mandaat dat
hij van de fabrikant heeft ontvangen. Artikel 8, derde lid, richtlijn, bepaalt expliciet
welke taken uit hoofde van het gegeven mandaat ten minste mogen worden verricht.
Artikel 6 Verplichtingen importeurs
Dit artikel implementeert in het eerste lid de verplichtingen voor importeurs (artikel 9,
richtlijn).
Importeurs mogen alleen conforme producten in de handel brengen. Voordat zij
producten in de handel brengen zien importeurs erop toe dat de fabrikant de procedure
voor conformiteitsbeoordeling heeft uitgevoerd (opgenomen in bijlage IV bij de richtlijn).
Zij zorgen ervoor dat de fabrikant de vereiste technische documentatie heeft opgesteld,
dat de producten zijn voorzien van de CE-markering, dat het vergezeld gaat van de
vereiste documenten en dat de fabrikant heeft voldaan aan de voorschriften in artikel 7,
leden 5 en 6 van de richtlijn. Als een importeur van oordeel is, of redenen heeft om aan
te nemen, dat een product niet aan de toepasselijke toegankelijkheidsvoorschriften van
deze richtlijn voldoet, brengt hij het product pas in de handel nadat het conform is
gemaakt. Voorts brengt hij, als het product niet aan de toepasselijke
toegankelijkheidsvoorschriften voldoet, de fabrikant en de toezichthouder hiervan op de
hoogte (artikel 9, eerste tot en met derde lid).
Importeurs vermelden hun naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd merk,
alsmede hun contactadres op de producten, of als dit niet mogelijk is, op de verpakking
of in een bij het product gevoegd document. De contactgegevens worden gesteld in de
Nederlandse taal. Ook zien zij erop toe dat de producten vergezeld gaan van instructies
en veiligheidsinformatie in de Nederlandse taal (artikel 9, vijfde lid, richtlijn).
Gedurende de gehele periode dat zij voor de producten verantwoordelijk zijn, zorgen zij
voor zodanige opslag- en vervoersomstandigheden dat de conformiteit niet in gevaar
komt (artikel 9, zesde lid, richtlijn). Voorts houden zij gedurende vijf jaar een kopie van
de EU-conformiteitsverklaring beschikbaar voor de toezichthouder. Op verzoek wordt de
technische documentatie verstrekt aan de toezichthouder.
Corrigerende maatregelen (artikel, achtste lid, richtlijn)
Importeurs die van mening zijn of redenen hebben om aan te nemen dat door hen in de
handel gebrachte producten niet aan deze richtlijn voldoen, treffen onmiddellijk de
nodige corrigerende maatregelen om de producten conform te maken of, zo nodig uit de
handel te nemen. Als de producten niet aan de toepasselijke
toegankelijkheidsvoorschriften voldoen, brengen zij ook de minister hiervan onmiddellijk
op de hoogte. Zij houden een register bij van de producten die niet aan de toepasselijke
toegankelijkheidsvoorschriften voldoen en van de desbetreffende klachten.
Op verzoek verstrekken zij aan de minister alle benodigde informatie en documentatie
ter staving van de conformiteit, in de Nederlandse taal. Zij verlenen op verzoek
medewerking aan alle maatregelen die worden getroffen om de non-conformiteit met de
toepasselijke toegankelijkheidsvoorschriften van door hen in de handel gebrachte
producten weg te nemen (artikel 9, negende lid, richtlijn).
Artikel 6, tweede lid, van dit besluit bepaalt dat als een importeur wordt beschouwd als
fabrikant, hij logischerwijs moet voldoen aan de artikelen 3 en 4 van dit besluit
(verplichtingen fabrikanten en gemachtigden). Artikel 11, richtlijn bepaalt wanneer

hiervan sprake is: wanneer hij producten onder zijn eigen naam of merk in de handel
brengt of reeds in de handel gebrachte producten zodanig wijzigt dat de conformiteit
met de voorschriften van deze richtlijn in het gedrang kan komen.
Artikel 7 Verplichtingen distributeurs
Dit artikel implementeert in het eerste lid, de verplichtingen voor distributeurs (artikel
10, richtlijn).
Distributeurs bieden producten op de markt aan. Voordat zij producten op de markt
brengen vergewissen zij zich ervan dat de vereiste CE-markering is aangebracht, dat de
producten vergezeld gaan van de vereiste documenten en van instructies en
veiligheidsinformatie, in de voorgeschreven taal (Nederlands), en dat de fabrikant en de
importeur aan de voorschriften van artikel 7, leden 5 en 6, respectievelijk artikel 9, lid 4,
van de richtlijn hebben voldaan. Als een distributeur van oordeel is of redenen heeft om
aan te nemen dat producten niet conform zijn, biedt hij de producten pas op de markt
aan nadat deze conform zijn gemaakt. Voorts brengt de distributeur, als de producten
niet aan de toepasselijke toegankelijkheidsvoorschriften voldoen, de fabrikant of de
importeur en de toezichthouder hiervan op de hoogte (artikel 10, derde lid, richtlijn).
Distributeurs zorgen gedurende de periode dat zij voor de producten verantwoordelijk
zijn, voor zodanige opslag- en vervoersomstandigheden dat de conformiteit niet in
gevaar komt.
Corrigerende maatregelen (artikel 10, vijfde lid)
Distributeurs die van mening zijn of redenen hebben om aan te nemen dat door hen op
de markt aangeboden producten niet aan de richtlijn voldoen, zien erop toe dat de
nodige corrigerende maatregelen worden getroffen om de producten alsnog conform te
maken of zo nodig uit de handel te nemen. Voorts brengen zij, als de producten niet aan
de toepasselijke toegankelijkheidsvoorschriften voldoen, de minister hiervan onmiddellijk
op de hoogte.
Zij verstrekken de minister op verzoek alle benodigde informatie en documentatie ter
staving van de conformiteit, en op verzoek verlenen zij medewerking aan alle
maatregelen die worden getroffen om de non-conformiteit van de door hen op de markt
aangeboden producten weg te nemen.
Artikel 7, tweede lid, van dit besluit bepaalt dat als een distributeur wordt beschouwd als
fabrikant, hij logischerwijs moet voldoen aan de artikelen 3 en 4 van dit besluit
(verplichtingen fabrikanten en gemachtigden). Artikel 11, richtlijn bepaalt wanneer
hiervan sprake is: wanneer hij producten onder zijn eigen naam of merk in de handel
brengt of reeds in de handel gebrachte producten zodanig wijzigt dat de conformiteit
met de voorschriften van deze richtlijn in het gedrang kan komen.
Artikel 8. Fundamentele wijziging van diensten en onevenredige last
Dit artikel implementeert artikel 14 van de richtlijn.
Als voldaan wordt aan de in het eerste lid, onderdeel a en b, opgenomen voorwaarden,
dan moeten de producten voldoen aan de toegankelijkheidsvoorschriften.
Marktdeelnemers zijn zelf verantwoordelijk om een beoordeling uit te voeren of de
voorschriften leiden tot een fundamentele wijziging dan wel een onevenredige last
opleveren. Deze beoordeling moet worden bewaard en kan worden ingezien op verzoek
van de minister. In de praktijk zal een verzoek afkomstig zijn van de aangewezen

toezichthouder. Als volgens de marktdeelnemer sprake is van een onevenredige last dan
wordt voor elke soort of categorie producten de beoordeling vernieuwd bij een wijziging
van de betreffende producten. Een nieuwe beoordeling kan ook plaatsvinden op verzoek
van de minister. Een dienstverlener is verplicht om na een periode van vijf jaar sedert
de laatste beoordeling een nieuwe beoordeling uit te voeren.
Artikel 9
Dit artikel dient ertoe de minister van VWS aan te wijzen als bevoegde autoriteit voor de
lidstaat Nederland. In de praktijk zullen de bij hem belegde taken worden uitgevoerd
door de aangewezen toezichthouders, bedoeld in artikel 35c van de Warenwet.
Artikel 10. Vermoeden van conformiteit
Dit artikel implementeert de artikelen 15, eerste en vierde lid, 24, tweede lid, en 25 van
de richtlijn.
Een geharmoniseerde norm is een Europese norm die op verzoek van de Commissie is
vastgesteld. Als producten voldoen aan geharmoniseerde normen of delen daarvan
waarvan de referenties in het Publicatieblad van de Europese Unie zijn bekendgemaakt,
worden die producten vermoed in overeenstemming te zijn met de
toegankelijkheidsvoorschriften die moeten worden nageleefd op grond van dit besluit.
Dit vermoeden van overeenstemming geldt ook voor producten die voldoen aan
technische specificaties die door de Europese Commissie zijn vastgelegd in een
uitvoeringshandeling. Een technische specificatie is een document waarin de technische
voorschriften worden voorgeschreven waaraan producten moet voldoen. Als producten
voldoen aan de voorschriften die technische specificaties of delen daarvan bestrijken,
wordt vermoed dat de producten voldoet aan de toegankelijkheidsvoorschriften in dit
besluit.
Artikel 11 Overige bepalingen in verband met markttoezicht
De richtlijn schrijft specifieke procedures voor die met dit artikel worden
geïmplementeerd. Artikel 11, eerste lid, dient ter implementatie van artikel 19, eerste en
tweede lid van de richtlijn en de artikelen 20 en 22. Artikel 20, richtlijn, schrijft de
procedure voor die gevolgd moet worden als producten niet voldoen aan de
toepasselijke toegankelijkheidsvoorschriften. Als toezichthouder voldoende reden heeft
om aan te nemen dat een onder deze richtlijn vallende producten niet aan de
toepasselijke toegankelijkheidsvoorschriften voldoen, voert de toezichthouder een
beoordeling van de betreffende producten uit. De betrokken marktdeelnemers verlenen
volledige medewerking. De marktdeelnemer zorgt ervoor dat alle betrokken producten
die hij in de Unie op de markt heeft aangeboden aan alle passende corrigerende
maatregelen worden onderworpen. Als de betrokken marktdeelnemer niet binnen de
voorgeschreven termijn adequate corrigerende maatregelen treft, treft de
toezichthouder alle passende voorlopige maatregelen om het op de Nederlandse markt
markten aanbieden van de betreffende producten te verbieden of te beperken, of om de
betreffende producten daar uit de handel te nemen. Als een van de in artikel 20 van de
richtlijn genoemde overtredingen wordt vastgesteld, moet van de betrokken
marktdeelnemer voorts worden geëist dat deze een einde aan de non-conformiteit
maakt (artikel 20, eerste lid, richtlijn). Als deze non-conformiteit voortduurt moet de
toezichthouder alle passende maatregelen nemen om het op de markt aanbieden van de
betreffende producten te beperken of te verbieden, of om ervoor te zorgen dat de
betreffende producten uit de handel wordt genomen.

Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat de toezichthouder het
handhavingsintrumentarium uit de Warenwet ten dienste staat: oplegging van een last
onder bestuursdwang (en derhalve ook een dwangsom), of een bestuurlijke boete
(artikelen 35d en 35e, Warenwet).
Artikel 11, tweede lid, dient ter implementatie van artikel 12 van de richtlijn. Ingevolge
artikel 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht bestaat reeds de verplichting om
medewerking te verlenen aan toezichtshandelingen; hiermee wordt de in artikel 12 van
de richtlijn opgenomen plicht derhalve geëxpliciteerd. Bepaald wordt dat
marktdeelnemers delen, op verzoek, aan de toezichthouder het volgende mededelen:
a) welke andere marktdeelnemers aan hen bepaalde producten hebben geleverd;
b) aan welke andere marktdeelnemers zij bepaalde producten hebben geleverd.
Marktdeelnemers moeten tot vijf jaar nadat de betreffende producten aan hen zijn
geleverd en tot vijf jaar nadat zij de producten hebben geleverd, de genoemde
informatie kunnen verstrekken. Deze termijn kan door de Commissie via gedelegeerde
handelingen worden gewijzigd.
Artikel 12 (wijziging Warenwetbesluit bestuurlijke boeten)
De artikelen 3, 4, eerste, tweede, derde juncto eerste en vierde lid, 5, tweede en derde
lid, 6, eerste lid, 7, eerste en tweede juncto eerste lid, en 8, derde en zesde lid, van het
Besluit toegankelijkheidsvoorschriften producten worden toegevoegd aan de bijlage van
het Warenwetbesluit bestuurlijke boeten, zodat overtreding daarvan bestraft kan worden
met een bestuurlijke boete.
Artikel 13 (inwerkingtreding)
Dit besluit treedt in werking op 28 juni 2025 (artikel 31, tweede lid, richtlijn).
Artikel 14 (citeertitel)
Deze bepaling legt de citeertitel vast. Dit besluit wordt aangehaald als Warenwetbesluit
toegankelijkheidsvoorschriften 2022.

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

