Reactie Ieder(in), Oogvereniging, Maculavereniging en Dovenschap op
internetconsultatie Invoering Omgevingswet
Onze reactie beperken we tot één punt, namelijk de toegankelijkheid van het omgevingsrecht voor
onze achterban.
Digitaal stelsel
In de Omgevingswet vormt het digitaal stelsel een belangrijk onderdeel. Voor mensen met een
beperking is toegang tot digitale informatie niet altijd vanzelfsprekend. Het is daarom noodzakelijk
dat digitale informatie aan kwaliteitseisen voor toegankelijkheid voldoet. En dat er een alternatieve
procedure is ingericht voor burgers voor wie ondanks die kwaliteitseisen de toegankelijkheid van de
informatie niet gewaarborgd is. Dat kan bijvoorbeeld een loket zijn waar je terecht kan, een
informatienummer en/of een schriftelijke procedure.
VN-verdrag voor mensen met een beperking
Dit verdrag, in 2016 door Nederland geratificeerd, richt zich op gelijke rechten voor mensen met
een beperking. Onderdeel van deze rechten is de toegang tot informatie: artikel 9 van het Verdrag.
In artikel 9, lid 2, staat o.a. dat Staten die partij zijn in het Verdrag de toegang van personen met
een handicap tot nieuwe informatie- en communicatiesystemen bevorderen en in het ontwerp en
de ontwikkeling daarmee in een vroeg stadium rekening houden.
Voor het digitale stelsel dat nu ontwikkeld wordt, betekent dit dat toegankelijkheid van dit stelsel
voor mensen met een beperking, vanaf de start én bij doorontwikkeling een zwaarwegend
criterium moet zijn.
Aanpassing Invoeringswet
De artikelen 20.20 tot en met 20.28 in de Invoeringswet gaan over informatievoorziening en het
digitaal stelsel. Artikel 20.28 gaat over de kwaliteitseisen voor digitale informatieproducten.

Artikel 20.28 (standaarden en kwaliteitseisen voor gegevens, gegevensverzamelingen en
digitale informatieproducten)
De gegevens en gegevensverzamelingen, bedoeld in artikel 20.26, eerste lid, en de digitale
informatieproducten, bedoeld in artikel 20.27, eerste lid, aanhef en onder b, hebben de vorm van
een elektronisch bestand en voldoen aan de bij ministeriële regeling vast te stellen regels.

Wij dringen er op aan om in artikel 20.28 zo aan te vullen dat de standaarden in ieder geval ook
betrekking hebben op de toegankelijkheid van het digitale stelsel voor mensen met een beperking
en op de alternatieven voor die gevallen waarin deze toegankelijkheid niet gewaarborgd wordt.
Hierbij dient verwezen te worden naar de WDGI waarin naar verwachting de reeds verplichte
richtlijnen voor digitale dienstverlening van publieke diensten wettelijk worden verankerd. Het
betreft richtlijnen zoals de WCAG 2.0, versie AA en de Europese inkoopstandaard voor
toegankelijke ICT producten EN301549, de EU web directive en de EU Disability Act.

