
Toegankelijkheidsverklaring:
eisen en aanpak
Gebruiker Centraal
5 november 2018

Kristian Mul
www.digitoegankelijk.nl
info@digitoegankelijk.nl



Even voorstellen
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Waarom digitale toegankelijkheid?
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+/-4.500.000 mensen met een beperking

25%

350.000 Blinden en slechtzienden

700.000 Kleurenblinden

1.500.000 Doven en slechthorenden

1.700.000 Fysiek beperkten

850.000 Dyslectici

2.500.000 Laaggeletterden



Tijdlijn van de Wet Digitale Overheid

22 december 2016

Inwerkingtreding
EU-richtlijn toegankelijkheid
websites en apps

1 juli2018

Tijdelijk besluit Digitale 
Toegankelijkheid

23 september 2019

Alle nieuw gebouwde
interne en externe websites
moeten voldoen

23 september 2020

Alle interne en externe 
websites moeten voldoen

23 juni 2021

Alle mobiele applicaties
moeten voldoen

14 juli 2016: Wet Gelijke Behandeling: op basis van VN-verdrag
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Waarvoor geldt dat en waar moet men aan voldoen?

 Alle (semi-)overheidswebsites, extranetten, intranetten en apps
 Dus alle webapplicaties waarvoor de organisatie 

verantwoordelijk of opdrachtgever is

 Zij moeten:
 De standaard EN 301 549 toepassen
 Voldoen aan WCAG 2.0 AA (vanaf december WCAG 2.1 AA)
 Een toegankelijkheidsverklaring publiceren
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Waarom een toegankelijkheidsverklaring?

 Het is wettelijk verplicht
 Het is je verantwoording voor wat je doet, binnen en 

buiten de organisatie
 Maar vooral: het is een hulpmiddel om in control te komen
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Wat betekent dat: in control?

 Je hebt een plan van aanpak
De hele organisatie is van de noodzaak doordrongen
Het is geen eenmalig project, maar een proces
Gebruik bijvoorbeeld een Digital Accessibility Maturity Model 

(DAMM)
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Europees uitvoeringsbesluit

 In Brussel vastgesteld model van de 
toegankelijkheidsverklaring, in samenwerking met alle 
lidstaten

Vastgesteld op 11 oktober 2018
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De Nederlandse toegankelijkheidsverklaring

We werken aan een Nederlands model
De huidige invulassistent wordt daarop aangepast
 Ieder digitaal kanaal zijn eigen toegankelijkheidsverklaring
Eén keer per jaar
Volgt dezelfde fasering van de wettelijke verplichting voor 

digitale toegankelijkheid
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Hoe gaat het er dan uitzien?

Allereerst een intentieverklaring
Op welk domein (en eventueel subdomeinen) heeft de 

verklaring betrekking?
Een link naar een actueel en volledig overzicht van alle 

verklaringen van de organisatie
Nalevingsstatus
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Nalevingsstatus: voldoet volledig

De website is getest volgens WCAG-EM of gelijkwaardig
Combinatie handmatige en automatische test
De testresultaten zijn niet ouder dan een nog te bepalen leeftijd
 Link naar de testresultaten is verplicht
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Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

De website is getest volgens WCAG-EM of gelijkwaardig
Combinatie handmatige en automatische test
De testresultaten zijn niet ouder dan een nog te bepalen leeftijd
 Link naar de testresultaten is verplicht
Voor elke afwijking wordt aangegeven: oorzaak, gevolg, 

maatregel, planning (en eventueel een toegankelijk alternatief)
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Nalevingsstatus: voldoet nog niet

 Welke informatie is aanwezig over de toegankelijkheid?
 Wat zijn de geconstateerde afwijkingen?
 Eventueel link naar testresultaten
 Als er geen informatie voorhanden is: een verklaring en 

planning wanneer wel informatie beschikbaar zal zijn
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Tot slot

Instemming van de verantwoordelijk bestuurder
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Ons advies

Maak een plan van aanpak:
Om welke websites gaat het
Maak een planning
Plan toegankelijkheidstests
Begin zo snel mogelijk met de verklaringen
Bij besluit om een nieuwe website te bouwen: altijd EN 

301549 uitvragen
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Ons advies

Stel de gebruiker centraal!

www.digitoegankelijk.nl
info@digitoegankelijk.nl

http://www.digitoegankelijk.nl/
mailto:info@digitoegankelijk.nl
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