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Legenda
Aan deze richtlijn kan worden voldaan met de beschikbare tools.

Nog niet zeker of hieraan voldaan kan worden met de beschikbare tools. Hieronder
vallen ook de koppelingen met andere systemen, en de a"ankelijkheden daarvan.

Deze richtlijn kan alleen voldoen zodra de gekoppelde, of geüploade content in
kwestie voldoet aan de bijbehorende eisen. De verantwoordelijkheid voor deze richtlijn
ligt dus meer bij de content managers.

Niet van toepassing, of kan niet aan worden voldaan.

Opmerkingen, uitleg of notitie
Principe 1: Waarneembaar – Informatie en componenten van de gebruikersinterface moeten
toonbaar zijn aan op voor hen waarneembare wijze.
Richtlijn 1.1: Tekstalternatieven
1.1.1 Niet-tekstuele content (A): Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd,
hee! een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor de hierna vermelde
situaties.
Richtlijn 1.2: Op tijd gebaseerde media: Lever alternatieven voor op tijd gebaseerde media.
1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) (A): Voor media met vooraf opgenomen
louter-geluid en vooraf opgenomen louter-videobeeld is het volgende waar, behalve als de audio of
video een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.
1.2.2 Ondertiteling voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) (A): Er worden ondertitels
voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomenaudiocontent in
gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief is voor tekst en
duidelijk als zodanig is gelabeld.
1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) (A): Er wordt een alternatief voor op
tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomenvideocontent geleverd voor
gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief is voor tekst en
duidelijk als zodanig is gelabeld.
1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live) (AA): Er worden ondertitels voor doven en
slechthorenden geleverd voor alle live audiocontent in gesynchroniseerde media.
1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen) (AA): Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle
vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media
1.2.6 Gebarentaal (vooraf opgenomen) (AAA): Er wordt een gebarentaalvertolking geleverd voor alle
vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media.
1.2.7 Verlengde audiodescriptie (vooraf opgenomen) (AAA): Waar pauzes in voorgrondgeluid
onvoldoende zijn om audiodescripties toe te passen om de boodschap van de video over te
brengen, wordt een verlengde audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in
gesynchroniseerde media.
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1.2.8 Mediumalternatief (vooraf opgenomen) (AAA): Er wordt een alternatief voor op tijd gebaseerde
media geleverd voor alle vooraf opgenomen gesynchroniseerde media en voor alle vooraf
opgenomen louter-videobeeld media.
1.2.9 Louter-geluid (live) (AAA): Er wordt een alternatief voor op tijd gebaseerde media geleverd dat
equivalente informatie presenteert voor live louter-geluid content.
Richtlijn 1.3 Aanpasbaar: Creëer content die op verschillende manieren gepresenteerd kan
worden (bijvoorbeeld eenvoudiger lay-out) zonder verlies van informatie of structuur.
1.3.1: Zorg dat informatie, structuur en relaties in code of tekst zijn vastgelegd, en niet alleen in de
vormgeving. (niveau A)
1.3.2: Zorg dat de inhoud op een logische volgorde gelezen kan worden door alle bezoekers.
(niveau A)
1.3.3: Verwijs in instructies niet alleen naar zintuiglijke eigenschappen van een onderdeel, zoals vorm
of locatie. (niveau A)
1.3.4 Orientation (AA): Content does not restrict its view and operation to a single display orientation,
such as portrait or landscape, unless a speciﬁc display orientation is essential.
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1.3.5 Identify Input Purpose (AA): The purpose of each input ﬁeld collecting information about the
user can be programmatically determined when:

WCAG 2.0

1.3.6 Identify Purpose (AAA): In content implemented using markup languages, the purpose of User
Interface Components, icons, and regionscan be programmatically determined.
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Richtlijn 1.4 Onderscheidbaar: Maak het voor gebruikers gemakkelijker om content te
horen en te zien, waaronder scheiding van voorgrond en achtergrond.
1.4.1 Gebruik van kleur (A): Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over
te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te
onderscheiden.
1.4.2 Geluidsbediening (A): Als een geluidsweergave op een webpagina automatisch meer dan 3
seconden speelt, is er of een mechanisme beschikbaar om de geluidsweergave te pauzeren of te
stoppen, of er is een mechanisme beschikbaar om het geluidsvolume ona"ankelijk van het overall
systeemvolume te regelen.
1.4.3 Contrast (minimum) (AA): De visuele weergave van tekst en a#eeldingen van tekst hee$ een
contrastverhouding van ten minste 4,5%1, behalve in de volgende gevallen:
1.4.4 Herschalen van tekst (AA): Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en
a#eeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200 procent schalen zonder verlies van
content of functionaliteit.
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1.4.5 A!eeldingen van tekst (AA): Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand
kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van a!eeldingen van tekstom informatie over te
brengen, behalve in de volgende gevallen:
1.4.6 Contrast (versterkt) (AAA): De visuele weergave van tekst en a!eeldingen van tekst hee" een
contrastverhouding van ten minste 7#1, behalve in de volgende gevallen:
1.4.7 Weinig of geen achtergrondgeluid (AAA): Voor vooraf opgenomen louter-geluidcontent die (1)
voornamelijk spraak op de voorgrond bevat, (2) geen geluids-CAPTCHA of audiologo is, en (3) geen
vocalisatie is die primair bedoeld is als muzikale expressie zoals zingen of rappen, is ten minste een
van de volgende zaken waar:
1.4.8 Visuele weergave (AAA): Voor de visuele weergave van tekstblokken is een mechanisme
beschikbaar om het volgende te realiseren:
1.4.9 A!eeldingen van tekst (geen uitzondering) (AAA): A!eeldingen van tekst worden alleen puur
decoratief gebruikt, of daar waar een speciﬁeke weergave van tekstessentieel is voor de informatie
die wordt overgebracht
1.4.10 Reﬂow (AA): Content can be presented without loss of information or functionality, and without
requiring scrolling in two dimensions for:
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1.4.11 Non text contrast (AA): The visual presentation of the following have a contrast ratio of at least
3#1 against adjacent color(s):
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1.4.12 Text spacing (AA): In content implemented using markup languages that support the following
text style properties, no loss of content or functionality occurs by setting all of the following and by
changing no other style property:
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1.4.13 Content on hover or focus (AA): Where receiving and then removing pointer hover or keyboard
focus triggers additional content to become visible and then hidden, the following are true:
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Principe 2: Bedienbaar – Componenten van de gebruikersinterface en navigatie moeten
bedienbaar zijn.
Richtlijn 2.1 Toetsenbordtoegankelijk: Maak alle functionaliteit beschikbaar
vanaf een toetsenbord.
2.1.1 Toetsenbord (A): Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface
zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie
een invoer vereist die a%angt van het pad dat de gebruiker aﬂegt en niet alleen van de eindpunten.
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2.1.2 Geen toetsenbordval (A): Als de toetsenbordfocus met de toetsenbordinterface verplaatst kan
worden naar een component van de pagina, dan kan de focus ook met alleen de
toetsenbordinterface weer van dat component weg worden bewogen, en, als er meer nodig is dan de
standaard pijl- of tabtoetsen of andere standaard methoden om de focus te verplaatsen, dan wordt
de gebruiker geïnformeerd over de manier waarop de focus kan worden verplaatst.
2.1.3 Toetsenbord (geen uitzondering) (AAA): Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een
toetsenbordinterface zonder speciﬁeke timing te vereisen voor de individuele toetsaanslagen.
2.1.4 Character Key Shortcuts (A): If a keyboard shortcut is implemented in content using only letter
(including upper- and lower-case letters), punctuation, number, or symbol characters, then at least
one of the following is true:
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Richtlijn 2.2 Genoeg tijd: Geef gebruikers genoeg tijd om content te lezen en te gebruiken.
2.2.1 Timing aanpasbaar (A): Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld geldt ten
minste een van de volgende zaken:
2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen (A): Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of
automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:
2.2.3 Geen timing (AAA): Timing is geen essentieel onderdeel van de gebeurtenis of activiteit die
door de content wordt weergegeven, behalve voor niet-interactievegesynchroniseerde media en
real-time gebeurtenissen.
2.2.4 Onderbrekingen (AAA): Onderbrekingen kunnen uitgesteld of uitgezet worden door de
gebruiker, behalve onderbrekingen die met een noodsituatie samenhangen.
2.2.5 Herauthentisering (AAA): Als een geauthentiseerde sessie verloopt, kan de gebruiker na
herauthentisering de activiteit zonder gegevensverlies voortzetten.
2.2.6 Timeouts (AAA): Users are warned of the duration of any user inactivity that could cause data
loss, unless the data is preserved for more than 20 hours when the user does not take any actions.
Richtlijn 2.3 Toevallen: Ontwerp content niet op een manier waarvan bekend is
dat die toevallen veroorzaakt.
2.3.1 Drie ﬂitsen of beneden drempelwaarde (A): Webpagina’s bevatten niets wat meer dan drie keer
ﬂitst in enige periode van één seconde of de ﬂits is beneden dealgemene ﬂits- en
rodeﬂitsdrempelwaarden.
2.3.2 Drie ﬂitsen (AAA): Webpagina’s bevatten niets wat meer dan drie keer ﬂitst in enige periode
van één seconde.
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2.3.3 Animation from Interactions (AAA): Motion animation triggered by interaction can be disabled,
unless the animation is essential to the functionality or the information being conveyed.
Richtlijn 2.4 Navigeerbaar: Lever manieren om gebruikers te helpen navigeren,
content te vinden en te bepalen waar ze zijn.
2.4.1 Blokken omzeilen (A): Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere
webpagina’s worden herhaald te omzeilen.
2.4.2 Paginatitel (A): Webpagina’s hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.
2.4.3 Focus volgorde (A): Als een webpagina sequentieel genavigeerd kan worden en de
navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare
componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blij!.
2.4.4 Linkdoel (in context) (A): Het doel van elke link kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit
de linktekst samen met zijn door so!ware bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de
link een dubbelzinnige betekenis zou kunnen hebben voor gebruikers in het algemeen.
2.4.5 Meerdere manieren (AA): Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een
verzameling webpagina’s te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap
in, een proces.
2.4.6 Koppen en labels (AA): Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.
2.4.7 Focus zichtbaar (AA): Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, hee!
een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.
2.4.8 Locatie (AAA): Informatie over de locatie van de gebruiker binnen een verzameling webpagina’s
is beschikbaar.
2.4.9 Linkdoel (alleen link) (AAA): Er is een mechanisme beschikbaar waarmee het doel van elke link
bepaald kan worden op basis van alleen de linktekst, behalve waar het doel van de link dubbelzinnig
voor gebruikers in het algemeen zou zijn.
2.4.10 Paragraa"oppen (AAA): Paragraa"oppen worden gebruikt om de content te structureren.
Guideline 2.5 Input Modalities
2.5.1 Pointer Gestures (A): All functionality that uses multipoint or path-based gestures for operation
can be operated with a single pointerwithout a path-based gesture, unless a multipoint or pathbased gesture is essential.
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2.5.2 Pointer Cancellation (A): For functionality that can be operated using a single pointer, at least
one of the following is true:
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2.5.3 Label in name (A): For user interface components with labels that include text or images of text,
the name contains the text that is presented visually.
2.5.4 Motion Actuation (A): Functionality that can be operated by device motion or user motion can
also be operated by user interface components and responding to the motion can be disabled to
prevent accidental actuation, except when:
2.5.5 Target Size (AAA): The size of the target for pointer inputs is at least 44 by 44 CSS pixels except
when:
2.5.6 Concurrent Input Mechanisms (AAA): Web content does not restrict use of input modalities
available on a platform except where the restriction is essential, required to ensure the security of
the content, or required to respect user settings.
Principe 3: Begrijpelijk – Informatie en de bediening van de gebruikersinterface moeten
begrijpelijk zijn.
Richtlijn 3.1 Leesbaar: Maak tekstcontent leesbaar en begrijpelijk. 1.1: Tekstalternatieven
3.1.1 Taal van de pagina (A): De standaard menselijke taal van elke webpagina kan door so!ware
bepaald worden.
3.1.2 Taal van onderdelen (AA): De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door
so!ware bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden van
onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de
onmiddellijk omringende tekst.
3.1.3 Ongebruikelijke woorden (AAA): Er is een mechanisme beschikbaar voor de identiﬁcatie van
speciﬁeke deﬁnities van woorden of zinsdelen die op een ongebruikelijke of beperkte manier
gebruikt worden, inclusief idiomatische uitdrukkingen en jargon.
3.1.4 A"ortingen (AAA): Er is een mechanisme beschikbaar voor de identiﬁcatie van de voluit
geschreven vorm of betekenis van a"ortingen.
3.1.5 Leesniveau (AAA): Als tekst, nadat eigennamen en titels verwijderd zijn, een leesvaardigheid
vereist die hoger is dan het niveau van drie jaar middelbaar onderwijs, dan is aanvullende content
beschikbaar, of er is een versie beschikbaar die geen leesvaardigheid vereist die hoger is dan van
drie jaar middelbaar onderwijs.
3.1.6 Uitspraak (AAA): Een mechanisme is beschikbaar voor het vaststellen van de speciﬁeke
uitspraak van woorden indien de betekenis van de woorden in de context dubbelzinnig is zonder
kennis van de uitspraak.
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Richtlijn 3.2 Voorspelbaar: Maak het uiterlijk en de bediening van webpagina’s voorspelbaar.
3.2.1 Bij focus (A): Als een component de focus krijgt, dan veroorzaakt dat geen contextwijziging.
3.2.2 Bij input (A): Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface
veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het
gedrag vóór het gebruik van dit component.
3.2.3 Consistente navigatie (AA): Navigatiemechanismen, die op meerdere webpagina’s binnen een
verzameling webpagina’s herhaald worden, komen elke keer dat ze worden herhaald in dezelfde
relatieve volgorde voor, tenzij een verandering wordt geïnitieerd door de gebruiker.
3.2.4 Consistente identiﬁcatie (AA): Componenten die dezelfde functionaliteit hebben binnen een
verzameling webpagina’s worden consistent geïdentiﬁceerd.
3.2.5 Verandering op verzoek (AAA): Contextwijzigingen worden alleen geïnitieerd op verzoek van de
gebruiker of er is een mechanisme beschikbaar om zulke veranderingen uit te zetten.
Richtlijn 3.3 Assistentie bij invoer: Help gebruikers om fouten te vermijden en ze te verbeteren.
3.3.1 Fout identiﬁcatie (A): Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel
waar de fout zit geïdentiﬁceerd en de fout wordt tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.
3.3.2 Labels of instructies (A): Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies
geleverd.
3.3.3 Foutsuggestie (AA): Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor
verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de
beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.
3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, ﬁnancieel, gegevens) (AA): Voor webpagina’s die wettelijke
verplichtingen of ﬁnanciële transacties voor de gebruiker uitvoeren, die, door de gebruiker te
beheren gegevens in gegevensopslagplaatsen verwijderen of wijzigen, of die antwoorden van de
gebruiker verzenden, geldt ten minste één van de volgende zaken:
3.3.5 Hulp (AAA): contextgevoelige hulp is beschikbaar.
3.3.6 Foutpreventie (alle) (AAA): Voor webpagina’s die vereisen dat de gebruiker informatie invoert en
verzendt, geldt ten minste een van de volgende zaken:
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Principe 4: Robuust – Componenten van de gebruikersinterface en navigatie moeten
bedienbaar zijn.
Richtlijn 4.1 Compatibel: Maximaliseer compatibiliteit met huidige en toekomstige user
agents, met inbegrip van hulptechnologieën
4.1.1 Parsen (A): In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige
begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun speciﬁcatie, bevatten elementen geen
dubbele attributen en zijn alle ID’s uniek, behalve waar de speciﬁcatie deze eigenschappen toelaat.
4.1.2 Naam, rol, waarde (A): Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet
uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de
naam (name) en rol (role), door so"ware bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen
(properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden kunnen door
so"ware bepaald worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user
agents, met inbegrip van hulptechnologieën.
4.1.3 Status Messages (AA): In content implemented using markup languages, status messages can
be programmatically determined through role or properties such that they can be presented to the
user by assistive technologies without receiving focus.
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