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Geachte heer Harbers, 

Bij brief van 3 mei 2022, verzocht u de Raad voor de rechtspraak (hierna: de ‘Raad’) advies uit te 

brengen inzake het Besluit toegankelijkheid personenvervoer per vliegtuig en over water (hierna: het 

‘Besluit’). 

 

 

 

HET BESLUIT 

Het Besluit strekt tot implementatie van de Richtlijn (EU) 2019/882 van het Europees Parlement en de 

Raad van 17 april 2019 betreffende de toegankelijkheidsvoorschriften voor producten en diensten 

(hierna: ‘Richtlijn’) met betrekking tot het personenvervoer per vliegtuig en over water. De Richtlijn 

beoogt toegankelijkheid van een aantal producten en diensten voor personen met een handicap of een 

functionele beperking te verbeteren. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

Na overleg met de gerechten, adviseert de Raad als volgt.1 

ADVIES 

Het Besluit geeft de Raad geen aanleiding tot het maken van nieuwe inhoudelijke opmerkingen.  

 
1 De Raad voor de rechtspraak heeft op grond van artikel 95 van de Wet op de rechterlijke organisatie een wettelijke adviestaak met 

betrekking tot nieuwe wets- en beleidsvoorstellen die gevolgen hebben voor de rechtspraak. De adviezen worden vastgesteld na overleg 

met de gerechten. De Raad voor de rechtspraak is een adviescollege in de zin van artikel 79 en 80 van de Grondwet. Bij het opstellen 
van zijn adviezen beoordeelt de Raad de voorgenomen wet- en regelgeving in het bijzonder op de gevolgen voor de organisatie en de 

werklast van de gerechten en op de (praktische) toepasbaarheid en uitvoerbaarheid. Rechters zijn bij de behandeling van individuele 

zaken niet gebonden aan de inhoud van de wetgevingsadviezen van de Raad voor de rechtspraak. 
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De Raad heeft eerder, op 9 maart 2022, advies uitgebracht inzake de Implementatiewet 

toegankelijkheidsvoorschriften producten en diensten. De Raad heeft in dit advies geconstateerd dat de 

reikwijdte van de definitie van het begrip ‘persoon met een handicap’ niet zonder meer duidelijk is. 

Blijkens artikel 3 eerste lid van de Richtlijn worden ‘personen met een handicap’ in de Richtlijn 

gedefinieerd als ‘personen met langdurige fysieke, mentale, intellectuele of zintuigelijke beperkingen 

die in hun interactie te kampen hebben met diverse drempels die hen kunnen beletten volledig, effectief 

en op voet van gelijkheid met anderen te participeren in de samenleving’. Dat roept de vraag op of 

bijvoorbeeld iemand als linkshandige volgens deze definitie ook ‘een persoon met een handicap’ is, 

omdat niet alle producten ook een ‘linkse’ insteek hebben. De Raad wil deze geconstateerde 

onduidelijkheid opnieuw onder de aandacht brengen, omdat de concepttekst van het Besluit dezelfde 

definitie van het begrip ‘persoon met een handicap’ hanteert.   

 

 

 

WERKLAST 

De Raad verwacht naar aanleiding van dit Besluit geen gevolgen voor de werklast van de Rechtspraak. 

CONCLUSIE  

De Raad voor de rechtspraak heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen het Besluit, maar geeft u in  

overweging om het Besluit op het in dit advies genoemde onderdeel te verduidelijken. 

TOT SLOT 

Indien na het uitbrengen van dit advies het Besluit op belangrijke onderdelen wordt gewijzigd, dan 

wordt de Raad graag in de gelegenheid gesteld daarover aanvullend te adviseren. Met het oog op de 

voorbereiding van de gerechten op de invoering van het uiteindelijke Besluit, stelt de Raad het op prijs 

als hij geïnformeerd wordt over de plaatsing van de definitieve tekst in het Staatsblad.  

 

 

 

 

Hoogachtend, 

drs. P. Arnoldus 

Lid Raad voor de rechtspraak 

https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/2022-14-Implementatiewet-toegankelijkheidsvoorschriften.pdf
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