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Met enige regelmaat staat een bepaalde sector of doelgroep in het middelpunt van de belangstelling 
bij de discussie over het aanbestedingsrecht. Dit geldt bijvoorbeeld voor de bouwsector, de 
thuiszorgsector en het MKB. Met de komst van de nieuwe aanbestedingsrichtlijnen, die op 11 februari 
2014 door de Raad van Ministers zijn vastgesteld,1 zou de aandacht in Nederland ook meer gericht 
moeten worden op een groep die tot nog toe weinig in de belangstelling van aanbestedingsjuristen 
heeft gestaan: de gehandicapten. 
 
Overweging (3) van de nieuwe Richtlijn Overheden luidt namelijk als volgt:2 

'Bij de toepassing van deze richtlijn, moet het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van 
personen met een handicap3 in acht worden genomen, met name wat betreft de keuze van 
communicatiemiddelen, technische specificaties, gunningscriteria en contractvoorwaarden.' 
 
Ook in diverse andere overwegingen van de nieuwe richtlijnen wordt  meer dan voorheen de aandacht 
gevestigd op het belang van toegankelijkheid voor gehandicapten bij onder meer het opstellen van de 
technische specificaties van de opdracht. Nieuw is bijvoorbeeld dat ondernemers die onbetrouwbaar 
zijn gebleken wegens schending van de regels inzake de toegankelijkheid voor gehandicapten kunnen 
worden uitgesloten bij aanbestedingen, zoals vermeld wordt in overweging (101) bij de nieuwe 
Richtlijn Overheden en overweging (106) bij de nieuwe Richtlijn Speciale Sectoren. Het gaat hierbij om 
een nieuw geval van ‘ernstige beroepsfout’. 
 
Het genoemde Verdrag van de Verenigde Naties is wel door Nederland ondertekend, maar nog niet 
geratificeerd, dit laatste in tegenstelling tot vrijwel alle andere landen van Europa. Die ratificatie is wel 
in gang gezet, zoals blijkt uit de brief van 27 juni 2013 van de staatssecretaris van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport aan de Voorzitter van de Tweede Kamer.4 Uit die brief blijkt overigens niet dat het 
aanbestedingsrecht tot het aandachtsgebied van de ratificatieprocedure behoort. Duidelijk is dat het 
gaat om een maatschappelijk belangrijk vraagstuk, aangezien Nederland ongeveer twee miljoen 
mensen met een beperking telt.5 
 
Nu bevatten de huidige richtlijnen al bepalingen over de toegankelijkheid voor gehandicapten. De 
tweede volzin van artikel 23 lid 1 Richtlijn 2004/18/EG luidt namelijk als volgt:6 

'Waar mogelijk moet in deze technische specificaties rekening worden gehouden met 
toegankelijkheidscriteria voor gehandicapten of met ontwerpen voor iedereen.' 
 
Bij het opstellen van het Bao en het Bass dacht de minister van Economische Zaken dat deze regel uit 
de Richtlijn geen implementatie behoefde omdat deze reeds was opgenomen in het Bouwbesluit 2003 
(dat per 1 april 2012 is vervangen door het Bouwbesluit 2012).7 In navolging van Bao en Bass is de 
bovengenoemde regel ook niet opgenomen in de Aanbestedingswet 2012. De Memorie van 
Toelichting bij deze wet vermeldt in de concordantietabel bij de tweede volzin van artikel 34 lid 1 

                                                
1 Op de website van PIANOo zijn links te vinden naar de geconsolideerde teksten van de drie vastgestelde 
richtlijnen. 
2 Overweging (5) in de nieuwe Richtlijn voor de Speciale Sectoren is hiermee gelijkluidend. 
3 Goedgekeurd bij Besluit 2010/48/EG van de Raad van 26 november 2009 betreffende de sluiting door de 
Europese Gemeenschap van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een 
handicap (PB L 23 van 27.1.2010, blz. 35). 
4 Kenmerk 126743-105769-DMO. 
5 Zie http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2013/06/27/van-rijn-zet-schouders-onder-ratificatie-vn-
verdrag-voor-gehandicapten.html. 
6 De tweede volzin van artikel 34 lid 1 Richtlijn 2004/17/EG bevat een soortgelijke bepaling. 
7 Zie de Nota van Toelichting bij art. 23 Bao. 
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Richtlijn 2004/17/EG zelfs: "Behoeft naar zijn aard geen implementatie".8 Het is echter de vraag of de 
hierboven genoemde regel in de huidige richtlijnen zich ten tijde van de inwerkingtreding van Bao en 
Bass beperkte tot het gebied dat werd bestreken door het Bouwbesluit 2003. De stelling is 
verdedigbaar dat ook toen al de plicht tot rekening houden met de toegankelijkheidscriteria voor 
gehandicapten bijvoorbeeld ook gold voor het openbaar vervoer en internet. Bijlage VI van Richtlijn 
2004/17/EG spreekt immers bij de definitie van 'technische specificatie' voor leveringen of diensten 
over "een ontwerp dat aan alle vereisten voldoet (met inbegrip van de toegankelijkheid voor 
gehandicapten)".9 Dus ook bij het ontwerpen van een tramvoertuig of een webpagina moet sinds 1 
december 2005, de datum van inwerkingtreding van Bao en Bass, rekening gehouden worden met de 
toegankelijkheid voor gehandicapten. 
 
In ieder geval is zeker dat ten tijde van de inwerkingtreding van de Aanbestedingswet 2012 het 
toepassingsgebied van artikel 23 lid 1 Richtlijn 2004/18/EG veel ruimer was dan het gebied dat 
bestreken wordt door het Bouwbesluit 2012. Uit het Aanhangsel van het in voetnoot 3 genoemde 
Besluit van de Raad van de Europese Unie blijkt namelijk dat het Verdrag van de Verenigde Naties 
inzake de rechten van personen met een handicap van toepassing is op de huidige 
aanbestedingsrichtlijnen. Dat betekent dat de hierboven genoemde regel uit de huidige richtlijnen dat 
bij het opstellen van de technische specificaties rekening gehouden moet worden met 
toegankelijkheidscriteria voor gehandicapten moet worden uitgelegd aan de hand van het Verdrag van 
de Verenigde Naties. Volgens artikel 9 van dat verdrag gaat het daarbij onder meer om de 
toegankelijkheid voor gehandicapten van gebouwen, wegen, vervoer, werkplekken, informatie, 
communicatie, elektronische diensten en nooddiensten. Voor gebouwen en openbaar vervoer zijn  in 
Nederland al wettelijke regelingen vastgesteld,10 maar bijvoorbeeld voor toegang tot internet is er nog 
geen wettelijk kader en ziet het er niet naar uit dat dit er op korte termijn zal komen, gelet op het 
onderstaande citaat uit de brief van 26 november 2012 van de minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties aan de Voorzitter van de Tweede Kamer:11 

'Bij de verdere uitwerking van het ‘pas toe of leg uit’ regime en het toepassingskader, is het niet 
wenselijk en onnodig om alleen voor één categorie open standaarden, de webrichtlijnen, toe te 
werken naar een Algemene maatregel van Bestuur, zoals mijn ambtsvoorganger had aangekondigd, 
of een andersoortige wettelijke regeling. Regelgeving is hiervoor gelet op de uitvoerbaarheid en 
doelmatigheid niet het geschikte instrument.' 
 
Op grond van het huidige recht zijn aanbestedende diensten al verplicht om bij het opstellen van de 
technische specificaties rekening te houden met de toegankelijkheid voor gehandicapten van 
bijvoorbeeld websites. Daar waar de rijksoverheid er niet in slaagt op dit terrein tot praktisch bruikbare 
richtlijnen te komen, zal het voor de gemiddelde aanbestedende dienst ook bepaald geen 
gemakkelijke opgave zijn om deze verplichting na te komen. De uitbreiding onder de nieuwe richtlijnen 
van die verplichting tot communicatiemiddelen, gunningscriteria en contractvoorwaarden die ook de  
toegankelijkheid voor gehandicapten zullen moeten verbeteren, zal het uitvoeren van een 
aanbesteding in menig geval tot een uiterst lastige opgave maken, tenzij de wetgever er in slaagt tijdig 
maatregelen, zoals een bij wet vastgestelde webrichtlijn, af te kondigen waarnaar in bestekken 
verwezen kan worden. Het is ook in het belang van de gehandicapten te hopen dat de wetgever daar 
in zal slagen. 
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8 Kamerstukken II, 32440, nr. 3, p. 120. 
9 Hetzelfde wordt vermeld in Bijlage XXI van Richtlijn 2004/17/EG. 
10 Het eerdergenoemde Bouwbesluit 2012 respectievelijk het Besluit toegankelijkheid van het 
openbaar vervoer van 31 maart 2011. 
11 Kenmerk 2012-0000681938, pagina 5. 

www.chenadvies.nl

