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Samenvatting onderzoek 
 

Resultaat 

 

WCAG succescriteria van toepassing 44 

Voldoet niet 20 

Voldoet 24 
 

Scope 
Deze toegankelijkheidsanalyse is uitgevoerd voor de website BIO-OVERHEID.NL. Met behulp van een 

steekproefsgewijze selectie zijn pagina’s uitgezocht die representatief worden geacht voor het 

publieke gedeelte van deze pagina’s. In totaal zijn er 8 pagina’s geselecteerd en getest. 

Voor elke gevonden overtreding van de toegankelijkheidseisen wordt in dit rapport slechts één of 

meerdere voorbeelden beschreven. Dit is geen compleet overzicht van alle overtredingen die op de 

webpagina bestaan, maar slechts een indicatie van de onderwerpen waar aandacht aan besteed 

moet worden. Dit rapport is gemaakt om de toegankelijkheidsverklaring te ondersteunen. 

De website bevat een grote hoeveelheid content in Pdf vorm. Er gekozen om Pdf’s mee te nemen in 

deze steekproef, maar wanneer enkel een Pdf pagina een toegankelijkheidseis overtreedt, zal dit niet 

in de totaalscore meegenomen worden. De status van Pdf bestanden op het gebied van 

Toegankelijkheid is apart beschreven in de Toegankelijkheidsverklaring. 

Evaluatiemethode 
Dit onderzoek is uitgevoerd conform de evaluatiemethode WCAG-EM. Voor deze evaluatie zijn de 

internationale toegankelijkheidseisen gebruikt zoals te vinden op de website van w3.org1, met een 

minimaal niveau van AA en versie WCAG 2.1. Eisen met niveau AAA en Eisen die niet van toepassing 

zijn op de webpagina zijn in dit testrapport weggelaten. 

User Agents 
De testen zijn uitgevoerd op de webbrowsers Google Chrome versie 87 en Microsoft Internet 

Explorer versie 11. De website dient geschikt te zijn voor alle gangbare browsers en hulpapparatuur. 

Afhankelijke technologie 
• WAI-ARIA 
• CSS 
• HTML5 
• DOM 
• ECMAScript 5   

                                                           
1 https://www.w3.org/Translations/WCAG21-nl/, geraadpleegd op 12-8-2020 

https://www.w3.org/Translations/WCAG21-nl/
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Toegankelijkheidseisen 

Principe 1: Waarneembaarheid 

Eis 1.1 Tekstalternatieven 
1.1.1 Niet-tekstuele content2 

Bio-overheid Voldoet niet 

 
Pagina’s bevatten afbeeldingen met een decoratieve functie en een alternatieve tekst.  De norm is, 
zodra een afbeelding slechts decoratief is, dat er maatregelen worden genomen om te zorgen dat 
voorleessoftware de afbeelding negeert. Zo wordt verwarring voorkomen. Ook wordt de inhoud 
van afbeeldingen met tekst, zoals logo’s, niet altijd juist voorgelezen. 
 
Op https://bio-overheid.nl/ wordt het logo, bovenaan de pagina, voorgelezen als ‘logo afbeelding’. 
Het logo bevat echter tekst. De naam van het logo, desnoods letterlijk ‘BIO, Baseline 
Informatiebeveiliging, Overheid’ zou in dit geval de gebruiker dezelfde informatie geven als 
iemand zonder visuele beperking. 
 

 

Eis 1.2 Op tijd gebaseerde media 
1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)3 

Bio-overheid Voldoet niet 

 
Videocontent, soms te vinden achter URL’s die verwijzen naar de externe pagina Youtube, bevat 
geen (niet-automatisch-gegenereerde) ondertiteling. Hierdoor kunnen gebruikers met een 
auditieve beperking geen gebruik maken van deze bronnen. 
 
Voorbeeld : https://www.bio-overheid.nl/over-de-bio 
 

 

1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)4 

Bio-overheid Voldoet niet 

 
Eis 1.2.3 en 1.2.5 verwijzen naar alle informatie-bevattende content dat getoond wordt in media 
naast gesproken dialoog. Wanneer deze content informatie bevat die de gebruiker nodig heeft om 
de content te begrijpen, dient dit beschrijvend voorgelezen te worden, tenzij er een alternatief van 
de media bestaat in tekstvorm. 
 

 
  

                                                           
2 https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/non-text-content.html 
3 https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/captions-prerecorded.html  
4 https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/audio-description-or-media-alternative-prerecorded.html  

https://bio-overheid.nl/
https://www.bio-overheid.nl/over-de-bio
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/non-text-content.html
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/captions-prerecorded.html
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/audio-description-or-media-alternative-prerecorded.html
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1.2.5 Audiodescriptie5 

Bio-overheid Voldoet niet 

 
Zie 1.2.3 
 

 

Eis 1.3 Aanpasbaar 
 1.3.1 Info en relaties6 

Bio-overheid Voldoet niet 

 
Invulformulieren op bio-overheid tonen geen informatie of een veld of checkbox verplicht is of 
niet, zoals te zien op https://www.bio-overheid.nl/ico-wizard/. 
 

 

1.3.2 Betekenisvolle volgorde7 

Bio-overheid Voldoet 

 

1.3.3 Zintuigelijke eigenschappen8 

Bio-overheid Voldoet niet 

 
Wanneer de websites getoond worden in mobile view, of 400% ingezoomd, verschijnt er in plaats 
van het menu een hamburgermenu-icoontje. Het icoon bevat verder geen informatie dat het een 
menu representeert. Deze Eis schrijft dit wel voor, omdat niet iedereen het hamburgericoontje als 
menu herkent. 
 

 

1.3.4 Weergavestand9 

Bio-overheid Voldoet niet 

 
Het geopende hamburgermenu op bio-overheid wordt niet duidelijk getoond in een liggende 
stand (mobile-view). 
 

 

1.3.5 Identificeer het doel van de input10 

Bio-overheid Voldoet niet 

 

                                                           
5 https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/audio-description-prerecorded.html 
6 https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/info-and-relationships.html  
7 https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/meaningful-sequence.html  
8 https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/sensory-characteristics.html  
9 https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/orientation.html 
10 https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/identify-input-purpose.html  

https://www.bio-overheid.nl/ico-wizard/
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/audio-description-prerecorded.html
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/info-and-relationships.html
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/meaningful-sequence.html
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/sensory-characteristics.html
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/orientation.html
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/identify-input-purpose.html
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Het formulier op de pagina https://www.bio-overheid.nl/ico-wizard/ is niet duidelijk wanneer 
gebruikt wordt met hulpsoftware. Bij het benaderen van de verschillende selectievakjes wordt 
bijvoorbeeld niet voorgelezen waar het vakje bij hoort. 
 

 

Eis 1.4 Onderscheidbaar 
1.4.1 Gebruik van kleur11 

Bio-overheid Voldoet niet 

 
Hyperlinks dienen, naast een blauwe kleur, duidelijk te tonen dat het een hyperlink betreft. Dit 
wordt standaard gedaan door de hyperlink te onderstrepen. Op de pagina’s van bio-overheid zijn 
hyperlinks slechts een andere kleur en dikgedrukt. Dit is niet duidelijk genoeg. 
 

 

1.4.3. Contrast (minimum)12 

Bio-overheid Voldoet niet 

 
De minimum contrast van kleine tekst moet een ratio hebben van 4,5:1, grote tekst 3,1:1. Het 
oranje op de pagina bio-overheid.nl voldoet niet aan deze ratio. 
 

 

1.4.4 Herschalen van tekst13 

Bio-overheid Voldoet 
 

1.4.5 Afbeeldingen van tekst14 

Bio-overheid Voldoet niet 

 
Op de pagina https://www.bio-overheid.nl/ico-wizard/ staat een afbeelding van verschillende 
organisatielogo’s. Logo’s zijn een voorbeeld van afbeeldingen van tekst die een gecommuniceerd 
moeten worden, ook met hulpsoftware. De afbeelding functioneert nu onterecht als decoratief.  
 

 

  

                                                           
11 https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/use-of-color.html  
12 https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/contrast-minimum.html  
13 https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/resize-text.html  
14 https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/images-of-text.html  

https://www.bio-overheid.nl/ico-wizard/
https://www.bio-overheid.nl/ico-wizard/
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/use-of-color.html
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/contrast-minimum.html
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/resize-text.html
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/images-of-text.html
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1.4.10 Reflow15 

Bio-overheid Voldoet 
 

1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content16  

Bio-overheid Voldoet 
 

1.4.12 Tekstafstand17 

Bio-overheid Voldoet 
 

1.4.13 Content bij hover of focus18 

Bio-overheid NVT 

 

  

                                                           
15 https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/reflow.html  
16 https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/non-text-contrast.html  
17 https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/text-spacing.html  
18 https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/content-on-hover-or-focus.html  

https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/reflow.html
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/non-text-contrast.html
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/text-spacing.html
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/content-on-hover-or-focus.html
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 Principe 2: Bedienbaarheid 

Eis 2.1 Toetsenbordtoegankelijk 
2.1.1 Toetsenbord19 

Bio-overheid Voldoet 
 

2.1.2 Geen toetsenbordval20 

Bio-overheid Voldoet 
 

Eis 2.3 Toevallen en fysieke reacties 
2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde21 

Bio-overheid Voldoet 

 

Eis 2.4 Navigeerbaar 
2.4.1 Blokken omzeilen22 

Bio-overheid Voldoet 

 

2.4.2 Paginatitel23 

Bio-overheid Voldoet 

 

2.4.3 Focus volgorde24 

Bio-overheid Voldoet 

 

2.4.4 Linkdoel (in context)25 

Bio-overheid Voldoet niet 

 
Er is op een aantal pagina’s niet direct op te maken waar een link naar verwijst. Dit kan de inhoud 
van de link betreffen, maar ook het feit dat de link naar een externe pagina verwijst. 
 
Op  de pagina https://www.bio-overheid.nl/category/producten staat de link ‘Excelversie’. Het is 
puur uit de link niet duidelijk dat het hier om de BIO gaat. Vervolgens staat er de link ‘Bekijk en 
download’. Dit blijkt de download link voor het Excel bestand. De link ‘Excelversie’ verwijst slechts 
naar zichzelf. Dit soort situaties zijn verwarrend voor gebruikers. 
 

                                                           
19 https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/keyboard.html  
20 https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/no-keyboard-trap.html  
21 https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/three-flashes-or-below-threshold.html  
22 https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/bypass-blocks.html  
23 https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/page-titled.html  
24 https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/focus-order.html  
25 https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/link-purpose-in-context.html  

https://www.bio-overheid.nl/category/producten
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/keyboard.html
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/no-keyboard-trap.html
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/three-flashes-or-below-threshold.html
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/bypass-blocks.html
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/page-titled.html
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/focus-order.html
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/link-purpose-in-context.html
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2.4.5 Meerdere manieren26 

Bio-overheid Voldoet niet 

 
Bio-overheid.nl heeft geen zoekfunctie op de pagina. Een zoekfunctie kan gebruikt worden om 
snel terug te keren naar al bekende content en functioneert direct als alternatieve manier om 
pagina’s, naast de standaard navigatie, te benaderen. 
 

 

2.4.6 Koppen en labels27 

Bio-overheid Voldoet 
 

2.4.7 Focus zichtbaar28 

Bio-overheid Voldoet niet 

 
Er bestaan pagina elementen die geen duidelijke focus verkrijgen wanner benaderd met een 
toetsenbord. Een duidelijke voorbeeld hiervan is het invulformulier op de pagina https://www.bio-
overheid.nl/ico-wizard/. 
 

 

Eis 2.5 Input Modaliteiten 
2.5.1 Aanwijzergebaren29 

Bio-overheid Voldoet 
 

2.5.2 Aanwijzerannulering30 

Bio-overheid Voldoet 

 

2.5.3 Label in naam31 

Bio-overheid Voldoet 
 

2.5.4 Bewegingsactivering32 

Bio-overheid Voldoet 
  

                                                           
26 https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/multiple-ways.html  
27 https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/headings-and-labels.html  
28 https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/focus-visible.html  
29 https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/pointer-gestures.html  
30 https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/pointer-cancellation.html  
31 https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/label-in-name.html  
32 https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/motion-actuation.html  

https://www.bio-overheid.nl/ico-wizard/
https://www.bio-overheid.nl/ico-wizard/
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/multiple-ways.html
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/headings-and-labels.html
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/focus-visible.html
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/pointer-gestures.html
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/pointer-cancellation.html
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/label-in-name.html
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/motion-actuation.html
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Principe 3: Begrijpelijkheid 

Eis 3.1 Leesbaar 
3.1.1 Taal van pagina33 

Bio-overheid Voldoet niet 

 
De website bevat geen juiste taalindicatie. Websites dienen aan te geven in welke taal de inhoud 
getoond wordt. Hulpsoftware gebruikt bijvoorbeeld het ‘lang’ attribuut om een voorleesstem te 
kiezen. Wanneer de website vertaald wordt naar Engels, moet dit attribuut uiteraard mee 
veranderen. 
 

 

3.1.2 Taal van onderdelen34 

Bio-overheid Voldoet niet 

 
Bij het gebruik van verschillende talen moet de verandering van taalcontext aangegeven worden in 
de code, zodat hulpsoftware dit op de juiste manier kan voorlezen. Dit geldt voor alle 
buitenslandse woorden. 
 

 

Eis 3.2 Voorspelbaar 
3.2.1 Bij focus35 

Bio-overheid Voldoet 

 

3.2.2 Bij input36 

Bio-overheid Voldoet 
 

3.2.3 Consistente navigatie37 

Bio-overheid Voldoet 
 

3.2.4 Consistente identificatie38 

Bio-overheid Voldoet 

 

  

                                                           
33 https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/language-of-page.html  
34 https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/language-of-parts.html  
35 https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/on-focus.html  
36 https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/on-input.html  
37 https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/consistent-navigation.html  
38 https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/consistent-identification.html  

https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/language-of-page.html
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/language-of-parts.html
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/on-focus.html
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/on-input.html
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/consistent-navigation.html
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/consistent-identification.html
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Eis 3.3 Assistentie bij invoer 
3.3.1 Foutidentificatie39 

Bio-overheid Voldoet niet 

 
Op pagina’s zoals https://www.bio-overheid.nl/contact/ verkrijgt de gebruiker niet de juiste 
feedback wanneer een veld verkeerd wordt ingevuld. Dit zou bijvoorbeeld bij e-mailadres 
wenselijk zijn. Nu kan de gebruiker een non-e-mailadres invullen zonder daar op gewezen te 
worden. 
 

 

3.3.2 Labels of instructies40 

Bio-overheid Voldoet niet 

 
Feedback over het resultaat van een gebruikershandeling wordt niet altijd voorgelezen door 
voorleessoftware. Validatiemeldingen kunnen met een ‘alert’ tag aan de gebruiker voorgelezen 
worden wanneer deze verschijnen. Dat gebeurt nu niet op de websites (invulformulieren, 
contactpagina’s). 
 

 

3.3.3 Foutsuggesties41 

Bio-overheid Voldoet niet 

 
Foutsuggesties voldoen niet aan de toegankelijkheidseisen. Er moet duidelijk aangegeven worden 
DAT er iets fout is gegaan, WAT er fout is gegaan en WAAR het fout is gegaan. Een melding als 
‘achternaam is verplicht’ voldoet niet.  
 
Een juiste manier zou zijn: ‘In het veld Achternaam is geen achternaam ingevuld.’ Of  ‘De 
achternaam in het veld Achternaam bevat ongeldige tekens. Controleer of het niet de volgende 
tekens bevat: … ‘.  
 
Naast een duidelijke foutsuggestie moet de foutsuggestie ook bij het relevante veld verschijnen en 
moet het foutief ingevulde veld, naast de melding, een duidelijke indicatie geven dat er iets fout is 
gegaan. Bijvoorbeeld: het veld is rood omlijnd. 
 

 

3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens)42 

Bio-overheid Voldoet 

 

  

                                                           
39 https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/error-identification.html  
40 https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/labels-or-instructions.html  
41 https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/error-suggestion.html  
42 https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/error-prevention-legal-financial-data.html  

https://www.bio-overheid.nl/contact/
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/error-identification.html
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/labels-or-instructions.html
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/error-suggestion.html
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/error-prevention-legal-financial-data.html
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Principe 4: Robuustheid  

Eis 4.1 Compatibel 
4.1.1 Parsen43 

Bio-overheid Voldoet 
 

4.1.2 Naam, rol waarde44 

Bio-overheid Voldoet 
 

4.1.3 Statusberichten45 

Bio-overheid Voldoet niet 

 
Zie 3.3.2. 
 

 
  

                                                           
43 https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/parsing.html  
44 https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/name-role-value.html  
45 https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/status-messages.html  

https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/parsing.html
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/name-role-value.html
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/status-messages.html
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PDF content 
 

1.1.1 Niet-tekstuele content46 Voldoet niet 

1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden 
(vooraf opgenomen)47 

NVT 

1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief 
(vooraf opgenomen)48 

NVT 

1.2.5 Audiodescriptie49 NVT 

1.3.1 Info en relaties50 Voldoet 

1.3.2 Betekenisvolle volgorde51 Voldoet niet 

1.3.3 Zintuigelijke eigenschappen52 NVT 

1.3.4 Weergavestand53 Voldoet 

1.3.5 Identificeer het doel van de input54 NVT 

1.4.1 Gebruik van kleur55 Voldoet 

1.4.3. Contrast (minimum)56 Voldoet niet 

1.4.4 Herschalen van tekst57 Voldoet 

1.4.5 Afbeeldingen van tekst58 Voldoet 

1.4.10 Reflow59 Voldoet 

1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content60 Voldoet 

1.4.12 Tekstafstand61 NVT 

1.4.13 Content bij hover of focus62 Voldoet 

2.1.1 Toetsenbord63 Voldoet 

2.1.2 Geen toetsenbordval64 Voldoet 

2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde65 Voldoet niet 

2.4.1 Blokken omzeilen66 Voldoet 

2.4.2 Paginatitel67 Voldoet 

2.4.3 Focus volgorde68 Voldoet 

                                                           
46 https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/non-text-content.html 
47 https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/captions-prerecorded.html  
48 https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/audio-description-or-media-alternative-
prerecorded.html  
49 https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/audio-description-prerecorded.html 
50 https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/info-and-relationships.html  
51 https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/meaningful-sequence.html  
52 https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/sensory-characteristics.html  
53 https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/orientation.html 
54 https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/identify-input-purpose.html  
55 https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/use-of-color.html  
56 https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/contrast-minimum.html  
57 https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/resize-text.html  
58 https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/images-of-text.html  
59 https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/reflow.html  
60 https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/non-text-contrast.html  
61 https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/text-spacing.html  
62 https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/content-on-hover-or-focus.html  
63 https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/keyboard.html  
64 https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/no-keyboard-trap.html  
65 https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/three-flashes-or-below-threshold.html  
66 https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/bypass-blocks.html  
67 https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/page-titled.html  
68 https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/focus-order.html  

https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/non-text-content.html
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/captions-prerecorded.html
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/audio-description-or-media-alternative-prerecorded.html
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/audio-description-or-media-alternative-prerecorded.html
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/audio-description-prerecorded.html
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/info-and-relationships.html
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/meaningful-sequence.html
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/sensory-characteristics.html
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/orientation.html
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/identify-input-purpose.html
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/use-of-color.html
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/contrast-minimum.html
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/resize-text.html
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/images-of-text.html
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/reflow.html
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/non-text-contrast.html
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/text-spacing.html
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/content-on-hover-or-focus.html
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/keyboard.html
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/no-keyboard-trap.html
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/three-flashes-or-below-threshold.html
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/bypass-blocks.html
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/page-titled.html
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/focus-order.html
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2.4.4 Linkdoel (in context)69 Voldoet niet 

2.4.5 Meerdere manieren70 NVT 

2.4.6 Koppen en labels71 Voldoet 

2.4.7 Focus zichtbaar72 NVT 

2.5.1 Aanwijzergebaren73 NVT 

2.5.2 Aanwijzerannulering74 NVT 

2.5.3 Label in naam75 Voldoet 

2.5.4 Bewegingsactivering76 Voldoet 

3.1.1 Taal van pagina77 Voldoet 

3.1.2 Taal van onderdelen78 Voldoet 

3.2.1 Bij focus79 Voldoet 

3.2.2 Bij input80 Voldoet 

3.2.3 Consistente navigatie81 Voldoet 

3.2.4 Consistente identificatie82 Voldoet 

3.3.1 Foutidentificatie83 NVT 

3.3.2 Labels of instructies84 NVT 

3.3.3 Foutsuggesties85 NVT 

3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, 
gegevens)86 

NVT 

4.1.1 Parsen87 Voldoet niet 

4.1.2 Naam, rol waarde88 Voldoet niet 

4.1.3 Statusberichten89 NVT 

  

                                                           
69 https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/link-purpose-in-context.html  
70 https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/multiple-ways.html  
71 https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/headings-and-labels.html  
72 https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/focus-visible.html  
73 https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/pointer-gestures.html  
74 https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/pointer-cancellation.html  
75 https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/label-in-name.html  
76 https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/motion-actuation.html  
77 https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/language-of-page.html  
78 https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/language-of-parts.html  
79 https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/on-focus.html  
80 https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/on-input.html  
81 https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/consistent-navigation.html  
82 https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/consistent-identification.html  
83 https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/error-identification.html  
84 https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/labels-or-instructions.html  
85 https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/error-suggestion.html  
86 https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/error-prevention-legal-financial-data.html  
87 https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/parsing.html  
88 https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/name-role-value.html  
89 https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/status-messages.html  

https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/link-purpose-in-context.html
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/multiple-ways.html
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/headings-and-labels.html
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/focus-visible.html
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/pointer-gestures.html
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/pointer-cancellation.html
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/label-in-name.html
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/motion-actuation.html
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/language-of-page.html
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/language-of-parts.html
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/on-focus.html
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/on-input.html
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/consistent-navigation.html
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/consistent-identification.html
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/error-identification.html
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/labels-or-instructions.html
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/error-suggestion.html
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/error-prevention-legal-financial-data.html
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/parsing.html
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/name-role-value.html
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/status-messages.html
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