
 

 

 
Aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties  
Dr. R.H.A. Plasterk 
Postbus 20011 
2500 EA Den Haag 
 
 
cc:  De Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal 

 
 
Datum:        18-12-2012         
Kenmerk:   SWDdb 2012/93 
Betreft:        Webrichtlijnen kenmerk 2012-0000681938 
 
 
Geachte minister Plasterk, 

 
 
Stichting Waarmerk drempelvrij.nl is blij met uw versnellingsaanpak in een poging om 
de toegankelijkheid van websites van overheidsorganisaties versneld te realiseren. 
Ondersteuning en het wijzen op de verantwoordelijkheid maar ook verbreding van de 
verantwoordelijkheid naar het proces is een wens die wij al jaren koesteren. Het is een 
goede uitbreiding van de samen opgezette waarmerkregeling. 
 
Uw brief aan de Tweede Kamer roept bij ons wel veel vragen op en wij maken ons grote 
zorgen dat 

 ‘pas toe of leg uit’ het overheden te gemakkelijk zou maken om met een excuus 
zich niet te hoeven inspannen om bepaalde webrichtlijnen te implementeren; 

 de resultaatsverplichting om begin 2013 aan de minimale set 
toegankelijkheidsrichtlijnen te voldoen, wordt verschoven zonder het concreet 
noemen van een termijn en toezichtsmaatregelen;  

 het nieuwe verantwoordingsmodel louter gebaseerd is op quickscans en 
zelfverklaringen van toegankelijkheid en niet meer op onafhankelijke inspecties 
zoals die nu onder het Waarmerk drempelvrij.nl worden uitgevoerd;  

 als de burger de website niet kan bereiken, hij mag worden verwezen naar een 
alternatief (niet digitaal) kanaal. Dat betekent dat die burgers op achterstand 
worden gezet en dat past niet in het licht van de meest recente internationale 
regels en verdragen. 

 
Jarenlang is er door ons in gesprekken en brieven bij alle beleidsverantwoordelijken op 
aangedrongen duidelijkheid te scheppen en zaken niet op de lange baan te schuiven. Het 
werk is daardoor gefrustreerd. Daarnaast is onze initiële reactie boosheid, omdat we in 
de brief alleen kritiek lezen op een aantal aspecten van de huidige toetsingspraktijk 
waar u zelf medeverantwoordelijk voor bent maar die door u worden toegeschreven aan 
drempelvrij.nl. Daarentegen lezen we niets over de positieve aspecten van het 
waarmerk en de inspecties. Ook in de nieuwe voorgestelde plannen wordt met geen 
woord gerept over de rol van onafhankelijke, deskundige inspecties in het 
verantwoordingsmodel. Dit wekt bij ons de indruk dat voortaan wordt afgezien van deze 



 

 

inspecties en dat het Waarmerk drempelvrij.nl opzij wordt geschoven als transparant 
toetsingsinstrument. 
 
De opmerking dat drempelvrij.nl uit een financieel oogmerk ijvert voor de 
waarmerkregeling is kwetsend en diskwalificeert het vele werk dat wij al jaren met 
voornamelijk vrijwilligers zonder enige vergoeding hebben verricht voor een 
toegankelijker internet. De inspecties zijn opgestart omdat vanuit de ministeries is 
gevraagd om een onafhankelijke geaccrediteerde regeling waarin marktpartijen het 
tegen elkaar opnemen. Er is dus sprake van marktwerking. De belangrijkste reden dat er 
geen sprake is van een markt is omdat overheden tot op heden aan toegankelijkheid en 
inspecties weinig prioriteit hebben gegeven. Er wordt hard geconcurreerd om slechts 
enkele klanten voor het waarmerk, waardoor de kosten van onze dienstverlening 
onvoldoende worden gedekt en zowel inspectie-instellingen als de Stichting ten behoeve 
van het beheer van het waarmerk feitelijk voor hun financiering zijn aangewezen op 
fondsen en sponsoren. 
 
Uit uw brief aan de Tweede Kamer maken we op dat 'pas toe' de nadruk krijgt maar dat 
‘op goede gronden’ de naleving van de webrichtlijnennorm wordt versoepeld en dat er 
aan bepaalde richtlijnen niet meer hoeft te worden voldaan. Wij denken dat dit nieuwe 
beleid, dat overheidsorganisaties stimuleert meer verantwoordelijkheid te nemen voor 
de toegankelijkheid van hun website, onbedoeld ruimte geeft aan strategisch 
uitstelgedrag en willekeur rond de toepassing van de toegankelijkheidsrichtlijnen. Dit 
dient ons inziens niet de gezamenlijke doelstelling om voor alle burgers de 
internettoegang te realiseren. 
De passages in uw brief over transparante verantwoording melden niets over het 
waarmerk drempelvrij.nl. Ons inziens is het waarmerk nog altijd de beste manier om in 
één oogopslag aan de bezoeker te laten zien dat de site toegankelijk is (en dat dit 
onafhankelijk en betrouwbaar is vastgesteld). 
 
Wij menen dat het nodig is dat de rol van het waarmerk duidelijker in het beleid en de 
communicatie naar voren komt en dat een aantal misverstanden* in de beeldvorming 
wordt opgelost. 
* In de bijlage bij deze brief vindt u onze inhoudelijke reactie op een aantal misverstanden en 

knelpunten die in uw brief naar voren kwamen. 

 
Sinds de brief van uw ambtsvoorganger van 11 november 2011 heeft er tussen het 
ministerie en drempelvrij.nl uitgebreid overleg en correspondentie plaatsgevonden, 
waarvan wij in uw brief aan de Tweede Kamer nauwelijks iets terugvinden. Noch de 
punten van overeenstemming, namelijk dat we ontevreden zijn over het resultaat tot 
nog toe en dat advisering en implementatie meer aandacht verdient. Noch de punten 
van onenigheid, namelijk dat drempelvrij.nl vasthoudt aan de verplichting om aan de 
volledige minimale set van richtlijnen te voldoen, onafhankelijk normeren en toetsen, 
dus niet alleen voor overheidswebsites, en aan het stellen van een reële deadline en 
toezichtmaatregelen. 
 
Graag krijgen we van u op korte termijn meer duidelijkheid over de volgende punten: 

 of u voor de webtoegankelijkheid de internationale richtlijnen en hun prioritering 
handhaaft zoals die ook door de VN en de EU worden aangeraden; 

 binnen welke termijn alle overheden aan de toegankelijkheid moeten voldoen;  



 

 

 het expliciteren van het belang van het waarmerk drempelvrij.nl; 
 de rol die Stichting Waarmerk drempelvrij.nl in het beheer- en toezichtskader 

heeft.  
 
In het belang van alle burgers telt het eindresultaat, een toegankelijke website en 
daartoe zal drempelvrij.nl met haar stakeholders zich tot het uiterste inspannen om dit 
op een transparante manier te realiseren. Wij denken namelijk dat uw wensen rondom 
transparantie, scores en voortgang in beeld brengen wel degelijk passen binnen de 
huidige regeling. 
 
Uiteraard is de Stichting Waarmerk drempelvrij.nl graag bereid om in het belang van 
toegankelijk internet voor iedereen het gesprek hierover aan te gaan om constructieve 
afspraken te maken.  
 
 

Hoogachtend, 

 
 
 

S.P. De Paauw,    M.J. Poelmans,   O.J.M.E. Meuwissen, 
voorzitter    vicevoorzitter   penningmeester 

 
 

 



 

 

 
BIJLAGE 

 
We willen graag van de gelegenheid gebruik maken om inhoudelijk te reageren op een 
aantal knelpunten dat in uw brief en het onderzoek wordt genoemd: 

 
1. Het aantal richtlijnen is hoog en er zijn richtlijnen die moeilijk toe te passen zijn. 

Wij zijn het daarmee eens en daarom volgt het waarmerk in overleg met alle 
stakeholders de drie internationaal vastgestelde prioriteitsniveaus van de 
richtlijnen. Ten opzichte van andere landen is het aantal richtlijnen in Nederland 
groter omdat het ministerie eigen richtlijnen heeft toegevoegd. De VN en de EU 
geven aan dat het beter is om de internationale prioritering aan te houden. Zij 
gaan iets verder dan de minimale richtlijnen, namelijk prioriteit AA (samen 38 
richtlijnen in WCAG 2.0). 
 

2. Volgens de brief is het soms niet mogelijk om webrichtlijnen toe te passen omdat 
er content of functionaliteit van andere organisaties wordt gebruikt. De brief 
betoogt dat een websitebeheerder of -eigenaar daarvoor niet verantwoordelijk is. 
Op dit punt zijn wij het niet eens met uw benadering. Wij vinden dat een 
websitebeheerder zelf verantwoordelijk is voor zijn website en voor de 
toegankelijkheid daarvan, zoals we hebben aangegeven in reactie op brieven van 
uw laatste twee ambtsvoorgangers. Het voorbeeld van de geografische informatie 
is nogal vergezocht. Adressen van gemeenten staan behalve in de interactieve 
kaart meestal ook wel in de tekst daaronder. Risicokaarten tonen vaak informatie 
die direct uit een database wordt gehaald en die dus onder de kaart of op een 
aparte pagina ook gemakkelijk toegankelijk kan worden weergegeven. In overleg 
met de normcommissie van het Waarmerk drempelvrij.nl is het al mogelijk om 
tijdelijk dispensatie te krijgen als de toegankelijkheid even niet lukt, bijvoorbeeld 
omdat een leverancier geen toegankelijke product levert en dat product wel 
verplicht is. Voorbeeld daarvan was DigiD, dat nu toegankelijk is, maar enkele 
jaren lang niet. Daardoor hadden mensen met een beperking moeite met het 
gebruik van diensten die DigiD gebruikten. Wij willen graag met de minister en 
de stakeholders overleggen over de noodzaak van het aanbieden van andere 
uitzonderingen of oplossingen binnen het waarmerk.  

 
3. De brief geeft aan dat in sommige gevallen toepassing van de webrichtlijnen niet 

verlangd kan worden. Het voorbeeld daarvoor komt echter uit de nieuwe set 
richtlijnen die vanaf 2013 getoetst kunnen worden. Volgens die nieuwe 
richtlijnen moeten ook PDF documenten toegankelijk zijn. Voor dit en andere 
voorbeelden die genoemd worden, bestaan echter al meerdere jaren oplossingen 
en regelingen binnen het waarmerk. Zo is er al sinds 2005 een uitzondering voor 
zogenaamde ‘legacy content’ zoals taalwisselingen in oude toespraken, PDF 
documenten, historisch archiefmateriaal, etc. Dit bestaat dus al binnen de 
bestaande regeling. 
 
Wij stellen voor om in overleg met de overheid een transparante lijst van 
uitzonderingen te publiceren voor Nederlandse overheidsorganisaties. Daarvoor 
is plek op de website van drempelvrij.nl waar deze uitzonderingen in 



 

 

samenwerking met de stakeholders, experts en inspectieorganisaties vastgelegd 
kunnen worden. 
 

4. Volgens de brief doet strikte naleving van de webrichtlijnen op een bepaald 
moment geen recht aan de dynamiek van het web. Overheden zouden nieuwe 
vormen van elektronische dienstverlening niet durven toe te passen of bepaalde 
digitale informatie van hun website moeten verwijderen om aan de eisen van dat 
moment te kunnen voldoen. Dat klopt niet. De brief spreekt daarmee zelfs de 
eigen informatie van de overheid tegen (op de website van webrichtlijnen.nl staat 
dit als fabel aangemerkt). De makers van de nieuwe internationale richtlijnen 
geven aan dat deze ondersteuning bieden voor bestaande en nieuwe technologie, 
waaronder mobiele toepassingen en applicaties. Die makers omvatten bedrijven 
als Google, Apple, Microsoft, Oracle, IBM en nog 375 anderen. Ook Stichting 
Accessibility en daarmee indirect Waarmerk drempelvrij.nl is betrokken bij het 
opstellen van de internationale en de Nederlandse norm. Voor problemen is 
binnen het waarmerk een onafhankelijke normcommisie beschikbaar. 
Organisaties die problemen of vragen hebben over toepassing van de norm 
kunnen daar nu al terecht. De servicedesk van de overheid is sinds begin 2012 
gesloten. De normcommissie en de andere vrijwilligers bij drempelvrij worden 
voor deze activiteiten niet betaald. Het is wel mogelijk dat de minister duidt op de 
door BZK toegevoegde richtlijnen die alleen in Nederland gelden. Bij die 
richtlijnen staat een aantal dat het erg lastig maakt om nieuwe of in sommige 
gevallen zelfs bestaande technologie te gebruiken. Wij raden aan om de 
internationale richtlijnen en hun prioritering te gebruiken zoals die ook door de 
VN en de EU worden aangeraden en het ‘pas toe of leg uit’ principe alleen te 
gebruiken voor de door Nederland toegevoegde richtlijnen. Daarnaast raden wij 
aan om bij drempelvrij.nl een (deels betaalde) servicedesk in te richten.  

 
5. De huidige waarmerkregeling met de drie niveaus doet volgens de vorige 

minister geen recht aan de werkelijke stand van de implementatie van de 
webrichtlijnen. Dat klopt deels. De inspanning en investeringen die worden 
gedaan, zijn inderdaad niet zichtbaar. Maar in de toetsingsrapportages is al jaren 
per ijkpunt te lezen waaraan websites op het moment van toetsing voldoen. Een 
eenvoudige vergelijking met een eerder onderzoek laat de voortgang voor de 
afzonderlijke ijkpunten zien. Online is zelfs per onderzoek te zien waaraan niet 
wordt voldaan. Alle data van de afgelopen jaren zijn bij de inspectie-instellingen 
en de deelnemers aan de toetsingen beschikbaar, maar doordat contracten met 
de Rijksoverheid bijvoorbeeld verplicht onder Arvodi vallen zijn deze data voor 
drempelvrij en de inspectie instellingen niet eenvoudig openbaar te maken 
(boeteclausules). Samen met BZK en VNG kan hiervoor een oplossing worden 
gezocht.  
 
Samen met BZK en VNG zouden wij ook graag helpen om het voorstel van de 
minister uit te werken: Openbaar maken van de toetsingsrapportages en publiek 
inzicht geven in de gemaakte voortgang en de concrete maatregelen die 
organisaties genomen hebben of nog zullen nemen om zoveel mogelijk aan de 
webrichtlijnen te voldoen. 
 



 

 

6. In tegenstelling tot wat de brief zegt, is het voor de inspectie-instellingen prima 
mogelijk om generiek advies en oplossingsrichtingen aan te geven en te laten 
zien waar zich knelpunten voordoen. Dat laatste is zelfs een eis vanuit de 
accreditatie en de ISO/IEC 17020 standaard. Meer consultancy gerichte adviezen 
per organisatie en procesbegeleiding worden op dit moment uitgebreid vanuit de 
markt zelf georganiseerd. Vaak is dat al in overleg met de inspectie-instellingen 
zodat er optimale aansluiting is. Veel bedrijven en ZZP’ers houden zich echter al 
bezig met adviezen aan gemeenten en andere overheden. Dat doen zij in het 
verlengde van de waarmerkregeling. Daarbij nemen zij ook het proces mee en 
voeren zij zelf ontwikkelde pre-scans uit. Steeds meer overheden en bouwers 
gebruiken ook online tools voor ondersteuning. Dit werkt prima maar zou beter 
op elkaar kunnen worden afgestemd dan nu het geval is. Ook wij zouden deze 
ondersteunende bedrijven, producten en diensten graag meer kansen en 
ondersteuning willen geven door ze beter te koppelen aan het waarmerk zodat er 
een optimale afstemming plaatsvindt ten behoeve van toegankelijkheid. Daarover 
gaan we graag in dialoog met de minister. 

 


