
 

Nalevingsstatussen 
Uitleg over de nalevingsstatussen 
 

Kenmerk A. Voldoet 
volledig 

B. Voldoet 
gedeeltelijk 

C. Eerste 
maatregelen 

genomen 

D. Voldoet 
niet 

Er is een volledig onderzoek uitgevoerd.  
Kenmerken van dit onderzoek zijn: 

    

 het handmatig onderzoek is uitgevoerd op 
basis van de onderzoeksmethode WCAG-

EMi EN 

 de onderzoeksresultaten zijn actueel, volledig 
en juist EN 

 de onderzoeksresultaten zijn maximaal 36 
maanden oud. 

ja ja nee nee 

Voor de (semi-)automatische tests is een 
toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de 
algoritmen die zijn gedocumenteerd in het ACT Rules 
Format. 

ja ja nee nee 

Alle onderzoeksresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig 
en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor 
mensen leesbaar formaat OF in het machineleesbare 
formaat EARL. 

ja ja nee nee 

De (gecombineerde) onderzoeksresultaten: 
    

Zijn representatief voor alle content op het 
hoofddomein en eventuele de sub- en andere 
domeinen die in de verklaring worden genoemd. 

ja ja nee nee 

Omvatten alle eisen uit de Europese 

toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor 
websites, apps en downloadbare documenten in deze 
norm zijn identiek aan de niveau A- en AA- 
succescriteria van de wereldwijd toegepaste 
toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1. 

ja ja nee nee 

Tijdens het onderzoek zijn geen afwijkingen gevonden 
op de toegankelijkheidsstandaard. Of de afwijkingen 
zijn hersteld voordat het onderzoek werd afgerond. 

ja nee nee nee 

Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de 
overheidsinstantie dat de website of mobiele app 
volledig voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard. 

ja nee nee nee 
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Kenmerk A. Voldoet 
volledig 

B. Voldoet 
gedeeltelijk 

C. Eerste 
maatregelen 

genomen 

D. Voldoet 
niet 

Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de 
toegankelijkheidsstandaard. Voor alle afwijkingen die 
zijn gevonden geldt: 

- ja nee nee 

Alle afwijkingen zijn benoemd. Per afwijking zijn de 
oorzaak beschreven, samen met de gevolgen voor 
mensen met een functiebeperking. 

- ja nee nee 

Daarnaast worden verbetermaatregelen benoemd, 
eventuele alternatieven en een planning voor de 
maatregelen. 

- ja nee nee 

Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de 
overheidsinstantie dat de noodzakelijke 
maatregelen zijn genomen om de website of mobiele 
app te laten voldoen aan de 
toegankelijkheidsstandaard. 

- ja nee nee 

De overheidsinstantie is daarmee in control. - ja nee nee 

Er is onderzoek op basis van WCAG-EMii gepland om tot 
volledige en actuele onderzoeksresultaten te komen. 

- - ja nee 

De overheidsinstantie verklaart dat de eerste 
maatregelen zijn genomen om de website of mobiele 
app te kunnen laten voldoen aan de 
toegankelijkheidsstandaard. 

- - ja nee 

 
 

i Hiervan is ook sprake als de website of mobiele app enkel met een automatisch toetsinstrument is 

onderzocht. Met een dergelijke instrument kan minder dan 20 procent van de eisen betrouwbaar 

worden onderzocht. 
ii WCAG-EM of een gelijkwaardige, gedocumenteerde evaluatiemethode voor de 

toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1. 

                                                           


