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Voorwoord 
 

De website is getoetst op alle criteria van de WCAG 2,1 Niveau AA. WCAG staat voor Web Content Accessibility Guidelines. Dit 

zijn de internationale richtlijnen voor toegankelijkheid van webcontent. De WCAG 2.1 zijn opgedeeld in vier 

principes, namelijk: Waarneembaar, Bedienbaar, Begrijpelijk en Robuust. Elk principe bestaat uit een aantal richtlijnen. Elke 

richtlijn is vervolgens opgedeeld in één of meerdere meetbare succescriteria. Omdat WCAG 2.1 techniek-onafhankelijk is 

opgesteld, kan hiermee de toegankelijkheid van alle content op het web worden gemeten. 

 

Dit rapport beschrijft per succescriterium in hoeverre de website al dan niet voldoet. Heeft u naar aanleiding van dit rapport 

inhoudelijke vragen, dan kunt u contact met ons opnemen om deze te bespreken. Onze voorkeur gaat uit naar contact via e-

mail: Jule@mijnmarketing.com. Vermeldt u hierbij alstublieft de naam van uw organisatie (Gemeente Kerkrade, Vie) en de 

datum van het rapport (25 mei 2022). 

 

Op de volgende criteria zijn verbeterpunten voor leven AA van het WCAG 2.1 geconstateerd: 

 
Succescriterium 1.3.4 Weergavestand (AA) ................................................................................................. 5 
Succescriterium 1.3.5 Identificeer het doel van de input (AA) ..................................................................... 5 
Success Criteria 1.4.3 Contrast (Minimum) (AA) .......................................................................................... 6 
Success Criteria 1.4.4 Resize text (AA) ....................................................................................................... 10 
Succescriterium 1.4.10 Reflow (AA) ........................................................................................................... 12 
Succescriterium 1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content (AA) ............................................................. 12 
Succescriterium 1.4.12 Tekstafstand (AA) .................................................................................................. 13 
Succescriterium 1.4.13 Content bij hover of focus (AA) ............................................................................. 13 
Succescriterium 2.4.6 Koppen en labels (AA) ............................................................................................. 20 
Succescriterium 3.2.3 Consistente navigatie (AA) ...................................................................................... 24 
Succescriterium 3.2.4 Consistente identificatie (AA) ................................................................................. 24 
Succescriterium 3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens) (AA) .............................................. 26 

 

 
In onderstaand onderzoek staan alle succescriteria. Bovenstaande punten worden hier uiteraard extra in uitgelicht met een 

voorbeeld. Alle specifieke en technische verbeterpunten zijn te vinden in de bijgevoegde PDF-documenten. 

 

 

 
Onderzoekprincipes en succescriteria 
 

 

Principe 1. Waarneembaar 

Informatie en componenten van de gebruikersinterface moeten toonbaar zijn aan gebruikers op voor hen waarneembare wijze 

Richtlijn 1.1 Tekstalternatieven 

Lever tekstalternatieven voor alle niet-tekstuele content, zodat die veranderd kan worden in andere vormen die mensen nodig 

hebben, zoals grote letters, braille, spraak, symbolen of eenvoudigere taal. 

 

 



 

Succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content 

Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel 

dient, behalve voor de hierna vermelde situaties: 

Bedieningselementen 

Op tijd gebaseerde media 

Test of oefening 

Zintuiglijke ervaring als doel 

CAPTCHA 

Decoratie, opmaak, onzichtbaar 

 

Success Criteria 1.1.1 Non-text Content (A) 

 

<img> img element missing alt attribute. 

<img data-lazyloaded="1" src="data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAw... 

Repair: Add an alt attribute to your img element. 

<img> img element missing alt attribute. 

<img data-lazyloaded="1" src="data:image/gif;base64,R0lGODdhAQABAPAAAMPDwwAAACwAAAAAAQABAAACAkQBADs=... 

Repair: Add an alt attribute to your img element. 

 

Richtlijn 1.2 Op tijd gebaseerde media 

Lever alternatieven voor op tijd gebaseerde media 

 

Succescriterium 1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) 

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: 

Vooraf opgenomen louter-geluid 

Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media dat equivalente informatie geeft voor vooraf opgenomen louter-

geluid content. 

Vooraf opgenomen louter-videobeeld 

Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of een geluidsspoor dat equivalente informatie geeft voor vooraf 

opgenomen louter-videobeeld content. 

Succescriterium 1.2.2 ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) 

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent.  

 

Succescriterium 1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen 

Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent 

geleverd voor gesynchroniseerde media. 

 

Succescriterium 1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live) (AA) 

 

(Niveau AA) 

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor al live audiocontent in gesynchroniseerde media. 

 

Succescriterium 1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen) (AA) 



 

 

(Niveau AA) 

Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media. 

 

Succescriterium 1.2.6 Gebarentaal (vooraf opgenomen) 

Er wordt een gebarentaalvertolking geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media. 

 

Succescriterium 1.2.7 Verlengde audiodescriptie (vooraf opgenomen) 

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.  

 

Succescriterium 1.2.8 Media-alternatief (vooraf opgenomen) 

Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media voor alle vooraf opgenomen gesynchroniseerde media en voor 

alle vooraf opgenomen louter-videobeeld media. 

 

Succescriterium 1.2.9 Louter-geluid (live) 

(Niveau AAA) 

Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media 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. 

 

Succescriterium 1.3.1 Info en relaties 

(Niveau A) 

Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaarheid in 

tekst.  

  



 

Success Criteria 1.3.1 Info and Relationships (A) 

 
<input> input element, type of "text", missing an associated label. 

<input type="text" name="email" placeholder="E-mail" required="">... 

Repair: Add a label element that surrounds the control's label. Set the for attribute on the label element to the same value as 

the id attribute of the control. And/or add a title attribute to the input element. And/or create a label element that contains the 

input element. 

 

Succescriterium 1.3.2 Betekenisvolle volgorde 

(Niveau A) 

Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door 

software bepaald worden. 

 

 

Succescriterium 1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen 

(Niveau A) 

Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke 

eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid. 

 

Succescriterium 1.3.4 Weergavestand (AA) 

(Niveau AA) 

De content beperkt de weergave en bediening niet tot een enkele presentatie-oriëntatie, zoals staand of liggend, tenzij een 

specifieke presentatie-oriëntatie essentieel is. 

Melding 

May restrict the view and operation to a single display orientation, such as portrait or landscape, unless a specific display 

orientation is essential. 

<style id="litespeed-ucss">@-webkit-keyframes crossLeftClose{to{-webkit-transform:translateY(22px) translateX(22px) r [...] 

2,1,.3,1)}</style> 

� May restrict the view and operation to a single display orientation, such as portrait or landscape, unless a specific display 

orientation is essential. 

<style id="dynamic-css-inline-css" type="text/css">@media only screen and (min-width:1000px){body #ajax-content-

wrap.noscroll{min-height:cal [...] ------- */</style> 

 

Succescriterium 1.3.5 Identificeer het doel van de input (AA) 

(Niveau AA) 

Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden 

wanneer: 

 

Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf inputdoelen voor componenten van de gebruikersinterface. 

De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de 

verwachte betekenis van formulier-invoergegevens. 

The purpose of each input field that is collecting information about the user may not be determined programmatically. 



 

<input type="text" name="s" value="" aria-label="Search" placeholder="Search"> 

� The purpose of each input field that is collecting information about the user may not be determined programmatically. 

<input type="text" name="email" placeholder="E-mail" required=""> 

 

Succescriterium 1.3.6 Identificeer het doel 

(Niveau AAA) 

In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen, kan het doel van de componenten van de gebruikersinterface, 

pictogrammen en regio’s door software bepaald worden. 

 

Richtlijn 1.4 Onderscheidbaar 

Maak het voor gebruikers gemakkelijker om content te horen en te zien, waaronder scheiding van voorgrond en achtergrond. 

 

Succescriterium 1.4.1 Gebruik van kleur 

(Niveau 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. 

 

Melding  

script may use color alone. 

<script data-no-optimize="1" defer="">!function(t,e){"object"==typeof exports&&"undefined"!=typeof module? 

module.exports=e():"fu [...] document);</script> 

� script may use color alone. 

<script data-no-optimize="1">var litespeed_vary=document.cookie.replace(/(?:(?:^|.*;\s*)_lscache_vary\s*\=\s*([^;]*).*$ [...] 

ad(!0))});</script> 

 

Succescriterium 1.4.2 Geluidsbediening 

(Niveau 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 onafhankelijk 

van het overall systeemvolume te regelen. 

 

Succescriterium 1.4.3 Contrast (AA) 

 

(Niveau AA) 

De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de 

volgende gevallen: 

Grote tekst 

Incidenteel 

Woordmerken 

 

 

Success Criteria 1.4.3 Contrast (Minimum) (AA) 

Melding 



 

 

 

 The contrast between the colour of text and its background for the element is not sufficient to meet WCAG2.0 Level AA. 

<a href="#ajax-content-wrap" class="nectar-skip-to-content">Skip to main content</a>... 

Repair: Use a colour contrast evaluator to determine if text and background colours provide a contrast ratio of 4.5:1 for 

standard text, or 3:1 for larger text. Change colour codes to produce sufficient contrast. 

http://www.w3.org/TR/UNDERSTANDING-WCAG20/visual-audio-contrast-contrast.html#visual-audio-contrast-contrast-

resources-head 

<h1> The contrast between the colour of text and its background for the element is not sufficient to meet WCAG2.0 Level AA. 

<h1 class="intro-title-light">Welkom bij Vie</h1>... 

Repair: Use a colour contrast evaluator to determine if text and background colours provide a contrast ratio of 4.5:1 for 

standard text, or 3:1 for larger text. Change colour codes to produce sufficient contrast. 

http://www.w3.org/TR/UNDERSTANDING-WCAG20/visual-audio-contrast-contrast.html#visual-audio-contrast-contrast-

resources-head 

<h2> The contrast between the colour of text and its background for the element is not sufficient to meet WCAG2.0 Level AA. 

<h2 class="intro-title-bold">Een vloeiende beweging die<br> vitaliteit stimuleert</h2>... 

Repair: Use a colour contrast evaluator to determine if text and background colours provide a contrast ratio of 4.5:1 for 

standard text, or 3:1 for larger text. Change colour codes to produce sufficient contrast. 

http://www.w3.org/TR/UNDERSTANDING-WCAG20/visual-audio-contrast-contrast.html#visual-audio-contrast-contrast-

resources-head 

<h2> The contrast between the colour of text and its background for the element is not sufficient to meet WCAG2.0 Level AA. 

<h2 style="color:#fff;">Vie staat voor de<br> gezondheid binnen de regio.</h2>... 

Repair: Use a colour contrast evaluator to determine if text and background colours provide a contrast ratio of 4.5:1 for 

standard text, or 3:1 for larger text. Change colour codes to produce sufficient contrast. 

http://www.w3.org/TR/UNDERSTANDING-WCAG20/visual-audio-contrast-contrast.html#visual-audio-contrast-contrast-

resources-head 

<p> The contrast between the colour of text and its background for the element is not sufficient to meet WCAG2.0 Level AA. 

<p>Een vloeiende beweging die vitaliteit stimuleert en hiermee investeert in de toekomst. De ambitie... 

Repair: Use a colour contrast evaluator to determine if text and background colours provide a contrast ratio of 4.5:1 for 

standard text, or 3:1 for larger text. Change colour codes to produce sufficient contrast. 

http://www.w3.org/TR/UNDERSTANDING-WCAG20/visual-audio-contrast-contrast.html#visual-audio-contrast-contrast-

resources-head 

<h2> The contrast between the colour of text and its background for the element is not sufficient to meet WCAG2.0 Level AA. 

<h2 style="color:#fff;">Locatie</h2>... 

Repair: Use a colour contrast evaluator to determine if text and background colours provide a contrast ratio of 4.5:1 for 

standard text, or 3:1 for larger text. Change colour codes to produce sufficient contrast. 

http://www.w3.org/TR/UNDERSTANDING-WCAG20/visual-audio-contrast-contrast.html#visual-audio-contrast-contrast-

resources-head 

<p> The contrast between the colour of text and its background for the element is not sufficient to meet WCAG2.0 Level AA. 

<p>Vie wordt gerealiseerd op de plek van het vroegere Atrium ziekenhuis. Samen met het Martin Buberp... 

Repair: Use a colour contrast evaluator to determine if text and background colours provide a contrast ratio of 4.5:1 for 

standard text, or 3:1 for larger text. Change colour codes to produce sufficient contrast. 

http://www.w3.org/TR/UNDERSTANDING-WCAG20/visual-audio-contrast-contrast.html#visual-audio-contrast-contrast-

resources-head 

<p> The contrast between the colour of text and its background for the element is not sufficient to meet WCAG2.0 Level AA. 

<p>In het complex van Vie zal een zwembad, diverse sportverenigingen en zorginstanties zich vestigen... 



 

Repair: Use a colour contrast evaluator to determine if text and background colours provide a contrast ratio of 4.5:1 for 

standard text, or 3:1 for larger text. Change colour codes to produce sufficient contrast. 

http://www.w3.org/TR/UNDERSTANDING-WCAG20/visual-audio-contrast-contrast.html#visual-audio-contrast-contrast-

resources-head 

<span> The contrast between the colour of text and its background for the element is not sufficient to meet WCAG2.0 Level 

AA. 

<span>Aanbod bekijken</span>... 

Repair: Use a colour contrast evaluator to determine if text and background colours provide a contrast ratio of 4.5:1 for 

standard text, or 3:1 for larger text. Change colour codes to produce sufficient contrast. 

http://www.w3.org/TR/UNDERSTANDING-WCAG20/visual-audio-contrast-contrast.html#visual-audio-contrast-contrast-

resources-head 

<h2> The contrast between the colour of text and its background for the element is not sufficient to meet WCAG2.0 Level AA. 

<h2 class="lichtblauw" style="text-align: center;">Nieuwsberichten</h2>... 

Repair: Use a colour contrast evaluator to determine if text and background colours provide a contrast ratio of 4.5:1 for 

standard text, or 3:1 for larger text. Change colour codes to produce sufficient contrast. 

http://www.w3.org/TR/UNDERSTANDING-WCAG20/visual-audio-contrast-contrast.html#visual-audio-contrast-contrast-

resources-head 

<a> The contrast between the colour of text and its background for the element is not sufficient to meet WCAG2.0 Level AA. 

<a class="nieuws" href="https://vie-kerkrade.nl/category/nieuws/">Nieuws</a>... 

Repair: Use a colour contrast evaluator to determine if text and background colours provide a contrast ratio of 4.5:1 for 

standard text, or 3:1 for larger text. Change colour codes to produce sufficient contrast. 

http://www.w3.org/TR/UNDERSTANDING-WCAG20/visual-audio-contrast-contrast.html#visual-audio-contrast-contrast-

resources-head 

<a> The contrast between the colour of text and its background for the element is not sufficient to meet WCAG2.0 Level AA. 

<a class="nieuws" href="https://vie-kerkrade.nl/category/nieuws/">Nieuws</a>... 

Repair: Use a colour contrast evaluator to determine if text and background colours provide a contrast ratio of 4.5:1 for 

standard text, or 3:1 for larger text. Change colour codes to produce sufficient contrast. 

http://www.w3.org/TR/UNDERSTANDING-WCAG20/visual-audio-contrast-contrast.html#visual-audio-contrast-contrast-

resources-head 

<a> The contrast between the colour of text and its background for the element is not sufficient to meet WCAG2.0 Level AA. 

<a class="nieuws" href="https://vie-kerkrade.nl/category/nieuws/">Nieuws</a>... 

Repair: Use a colour contrast evaluator to determine if text and background colours provide a contrast ratio of 4.5:1 for 

standard text, or 3:1 for larger text. Change colour codes to produce sufficient contrast. 

http://www.w3.org/TR/UNDERSTANDING-WCAG20/visual-audio-contrast-contrast.html#visual-audio-contrast-contrast-

resources-head 

<a> The contrast between the colour of text and its background for the element is not sufficient to meet WCAG2.0 Level AA. 

<a class="nieuws" href="https://vie-kerkrade.nl/category/nieuws/">Nieuws</a>... 

Repair: Use a colour contrast evaluator to determine if text and background colours provide a contrast ratio of 4.5:1 for 

standard text, or 3:1 for larger text. Change colour codes to produce sufficient contrast. 

http://www.w3.org/TR/UNDERSTANDING-WCAG20/visual-audio-contrast-contrast.html#visual-audio-contrast-contrast-

resources-head 

<a> The contrast between the colour of text and its background for the element is not sufficient to meet WCAG2.0 Level AA. 

<a class="nieuws" href="https://vie-kerkrade.nl/category/nieuws/">Nieuws</a>... 

Repair: Use a colour contrast evaluator to determine if text and background colours provide a contrast ratio of 4.5:1 for 

standard text, or 3:1 for larger text. Change colour codes to produce sufficient contrast. 



 

http://www.w3.org/TR/UNDERSTANDING-WCAG20/visual-audio-contrast-contrast.html#visual-audio-contrast-contrast-

resources-head 

<a> The contrast between the colour of text and its background for the element is not sufficient to meet WCAG2.0 Level AA. 

<a class="nieuws" href="https://vie-kerkrade.nl/category/nieuws/">Nieuws</a>... 

Repair: Use a colour contrast evaluator to determine if text and background colours provide a contrast ratio of 4.5:1 for 

standard text, or 3:1 for larger text. Change colour codes to produce sufficient contrast. 

http://www.w3.org/TR/UNDERSTANDING-WCAG20/visual-audio-contrast-contrast.html#visual-audio-contrast-contrast-

resources-head 

<span> The contrast between the colour of text and its background for the element is not sufficient to meet WCAG2.0 Level 

AA. 

<span>Meer bekijken</span>... 

Repair: Use a colour contrast evaluator to determine if text and background colours provide a contrast ratio of 4.5:1 for 

standard text, or 3:1 for larger text. Change colour codes to produce sufficient contrast. 

http://www.w3.org/TR/UNDERSTANDING-WCAG20/visual-audio-contrast-contrast.html#visual-audio-contrast-contrast-

resources-head 

<h2> The contrast between the colour of text and its background for the element is not sufficient to meet WCAG2.0 Level AA. 

<h2 class="lichtblauw">Contact</h2>... 

Repair: Use a colour contrast evaluator to determine if text and background colours provide a contrast ratio of 4.5:1 for 

standard text, or 3:1 for larger text. Change colour codes to produce sufficient contrast. 

http://www.w3.org/TR/UNDERSTANDING-WCAG20/visual-audio-contrast-contrast.html#visual-audio-contrast-contrast-

resources-head 

<strong> The contrast between the colour of text and its background for the element is not sufficient to meet WCAG2.0 Level 

AA. 

<strong>hier</strong>... 

Repair: Use a colour contrast evaluator to determine if text and background colours provide a contrast ratio of 4.5:1 for 

standard text, or 3:1 for larger text. Change colour codes to produce sufficient contrast. 

http://www.w3.org/TR/UNDERSTANDING-WCAG20/visual-audio-contrast-contrast.html#visual-audio-contrast-contrast-

resources-head 

<div> The contrast between the colour of text and its background for the element is not sufficient to meet WCAG2.0 Level AA. 

<div class="_form-title"> Onze nieuwsbrief ontvangen?</div>... 

Repair: Use a colour contrast evaluator to determine if text and background colours provide a contrast ratio of 4.5:1 for 

standard text, or 3:1 for larger text. Change colour codes to produce sufficient contrast. 

http://www.w3.org/TR/UNDERSTANDING-WCAG20/visual-audio-contrast-contrast.html#visual-audio-contrast-contrast-

resources-head 

<a> The contrast between the colour of text and its background for the element is not sufficient to meet WCAG2.0 Level AA. 

<a href="https://vie-kerkrade.activehosted.com/index.php?action=social&amp;chash=c51ce410c124a10e0db... 

Repair: Use a colour contrast evaluator to determine if text and background colours provide a contrast ratio of 4.5:1 for 

standard text, or 3:1 for larger text. Change colour codes to produce sufficient contrast. 

http://www.w3.org/TR/UNDERSTANDING-WCAG20/visual-audio-contrast-contrast.html#visual-audio-contrast-contrast-

resources-head 

<p> The contrast between the colour of text and its background for the element is not sufficient to meet WCAG2.0 Level AA. 

<p>via een van onze kanalen</p>... 

Repair: Use a colour contrast evaluator to determine if text and background colours provide a contrast ratio of 4.5:1 for 

standard text, or 3:1 for larger text. Change colour codes to produce sufficient contrast. 

http://www.w3.org/TR/UNDERSTANDING-WCAG20/visual-audio-contrast-contrast.html#visual-audio-contrast-contrast-

resources-head 



 

<a> The contrast between the colour of text and its background for the element is not sufficient to meet WCAG2.0 Level AA. 

<a href="#" id="cn-accept-cookie" data-cookie-set="accept" class="cn-set-cookie cn-button" aria-labe... 

Repair: Use a colour contrast evaluator to determine if text and background colours provide a contrast ratio of 4.5:1 for 

standard text, or 3:1 for larger text. Change colour codes to produce sufficient contrast. 

http://www.w3.org/TR/UNDERSTANDING-WCAG20/visual-audio-contrast-contrast.html#visual-audio-contrast-contrast-

resources-head 

 

Succescriterium 1.4.4 Herschalen van tekst 

Success Criteria 1.4.4 Resize text (AA) 

(Niveau AA) 

Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% 

geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit. 

 
Melding 

<i> i (italic) element used. 

<i class="lines-button x2"> <i class="lines"></i> </i>... 

Repair: Replace your i elements with em or strong. 

<i> i (italic) element used. 

<i class="lines"></i>... 

Repair: Replace your i elements with em or strong. 

<i> i (italic) element used. 

<i class="fa fa-angle-down icon-in-menu" aria-hidden="true"></i>... 

Repair: Replace your i elements with em or strong. 

<i> i (italic) element used. 

<i class="fa fa-twitter" aria-hidden="true"></i>... 

Repair: Replace your i elements with em or strong. 

<i> i (italic) element used. 

<i class="fa fa-facebook" aria-hidden="true"></i>... 

Repair: Replace your i elements with em or strong. 

<i> i (italic) element used. 

<i class="fa fa-linkedin" aria-hidden="true"></i>... 

Repair: Replace your i elements with em or strong. 

<i> i (italic) element used. 

<i class="fa fa-instagram" aria-hidden="true"></i>... 

Repair: Replace your i elements with em or strong. 

<i> i (italic) element used. 

<i class="icon-default-style icon-envelope extra-color-3"></i>... 

Repair: Replace your i elements with em or strong. 

<i> i (italic) element used. 

<i class="icon-default-style icon-envelope extra-color-3"></i>... 

Repair: Replace your i elements with em or strong. 

<i> i (italic) element used. 

<i class="fa fa-twitter"></i>... 

Repair: Replace your i elements with em or strong. 



 

<i> i (italic) element used. 

<i class="fa fa-facebook"></i>... 

Repair: Replace your i elements with em or strong. 

<i> i (italic) element used. 

<i class="fa fa-linkedin"></i>... 

Repair: Replace your i elements with em or strong. 

<i> i (italic) element used. 

<i class="fa fa-instagram"></i>... 

Repair: Replace your i elements with em or strong. 

<i> i (italic) element used. 

<i class="fa fa-angle-up"></i>... 

Repair: Replace your i elements with em or strong. 

 

 

Succescriterium 1.4.5 Afbeeldingen van tekst (AA) 

 

(Niveau AA) 

Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen 

van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen: 

Aanpasbaar 

Essentieel 

 

Succescriterium 1.4.6 Contrast (versterkt) 

(Niveau AAA) 

De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 7:1, behalve in de 

volgende gevallen: 

Grote tekst 

Incidenteel 

Woordmerken 

 

Succescriterium 1.4.7 Weinig of geen achtergrondgeluid 

(Niveau 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 één 

van de volgende zaken waar: 

Geen achtergrond 

Uitzetten 

20 dB lagere achtergrondgeluiden 

 

Succescriterium 1.4.8 Visuele weergave 

(Niveau AAA) 

Voor de visuele weergave van tekstblokken is een mechanisme beschikbaar om het volgende te realiseren: 

Voor- en achtergrondkleuren kunnen door de gebruiker worden gekozen. 

De breedte is niet meer dan 80 karakters of tekens (40 in het geval van CJK). 

Tekst is niet uitgevuld (uitgelijnd naar linker- en rechterkantlijnen). 

Regelafstand is ten minste 1,5 spatie binnen alinea's en alinea-afstand is ten minste 1,5 keer zo groot als de regelafstand. 



 

Tekst kan zonder hulptechnologie herschaald worden tot 200% op een zodanige manier dat de gebruiker niet horizontaal hoeft 

te scrollen om een regel tekst te lezen op een venster even groot als het volle beeld  

 

Succescriterium 1.4.9 Afbeeldingen van tekst (geen uitzondering) 

Afbeeldingen van tekst worden alleen puur decoratief gebruikt, of daar waar een specifieke weergave van tekst essentieel is 

voor de informatie die wordt overgebracht. 

 

Succescriterium 1.4.10 Reflow (AA) 

 

(Niveau AA) 

Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden 

weergegeven voor: 

Verticaal scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-Pixels. 

Horizontaal scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-Pixels.  

 

THIS CRITERIA REQUIRES MANUAL TESTING 

See https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/reflow.html for more information about this guideline. 

<meta> The page does not allow scaling. 

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1, user-scalable=0... 

Repair: Do not disable user scaling from meta tag 

 

Succescriterium 1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content (AA) 

(Niveau AA) 

De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende 

kleuren: 

 

Componenten van de gebruikersinterface 

Grafische objecten 

The visual presentation of graphical objects may not have a contrast ratio of at least 3:1 against adjacent color(s). 

<img class="stnd skip-lazy default-logo" width="239.52" height="167.17" alt="Vie Kerkrade" src="https://vie-

kerkrade.nl/wpcontent/uploads/2020/08/Vie-logo-multi.svg" srcset="https://vie-kerkrade.nl/wp-content/uploads/2020/08/Vie-

logo-multi.svg 1x, 

https://vie-kerkrade.nl/wp-content/uploads/2020/08/Vie-logo-multi.svg 2x"> 

� The visual presentation of graphical objects may not have a contrast ratio of at least 3:1 against adjacent color(s). 

<img class="mobile-only-logo skip-lazy" alt="Vie Kerkrade" width="239.52" height="167.17" src="https://vie-

kerkrade.nl/wpcontent/uploads/2020/08/Vie-logo-multi.svg"> 

� The visual presentation of graphical objects may not have a contrast ratio of at least 3:1 against adjacent color(s). 

<img class="img-with-animation skip-lazy " data-delay="0" height="400" width="390" data-animation="fade-in" 

src="https://viekerkrade.nl/wp-content/uploads/2021/01/programma-vie-klein.jpg.webp" alt="" srcset="https://vie-

kerkrade.nl/wpcontent/uploads/2021/01/programma-vie-klein.jpg.webp 390w, https://vie-kerkrade.nl/wp-

content/uploads/2021/01/programma-vieklein-293x300.jpg.webp 293w" sizes="(min-width: 1450px) 75vw, (min-width: 

1000px) 85vw, 100vw"> 



 

� The visual presentation of graphical objects may not have a contrast ratio of at least 3:1 against adjacent color(s). 

 

 

Succescriterium 1.4.12 Tekstafstand (AA) 

(Niveau AA) 

Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er 

geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere 

stijleigenschappen: 

 

Regelhoogte (regelafstand) naar ten minste 1,5 keer de lettergrootte; 

Afstand tussen alinea's naar ten minste 2 keer de lettergrootte; 

Letterafstand (spatiëren van letters) naar ten minste 0,12 keer de lettergrootte; 

Spatiëren van woorden naar ten minste 0,16 keer de lettergrootte. 

 

Melding: 

The page’s text styling may not be adapted by the user to suit their needs. 

<p>Naast het toekomstige aanbod bij <a href="https://vie-kerkrade.nl/">Vie</a> op de fysieke [...] uitmaken.</p> 

� The page’s text styling may not be adapted by the user to suit their needs. 

<p>Voor een gezond en vitaal leven, is een goede start van levensbelang. Een gezonde jeugd bi [...] aal leven.</p> 

� The page’s text styling may not be adapted by the user to suit their needs. 

<p>Vie streeft naar vitale wijken die aan alle generaties ruimte bieden om te kunnen leren, w [...] de regio.</p> 

� The page’s text styling may not be adapted by the user to suit their needs. 

<p>Door de vergrijzing neemt het aantal ouderen toe. Ouderen die vaker alleen wonen en langer [...] moet gaan.</p> 

THIS CRITERIA REQUIRES MANUAL TESTING 

You will need to test this criteria manually and archive if it is not a failure of this guideline. 

See https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/text-spacing.html for more information about this guideline. 

� 

� The page’s text styling may not be adapted by the user to suit their needs. 

<div class="excerpt"> Zwangere vrouwen vinden steun bij elkaar bij programmalijn Centering zwangerschap. Dit is [...] dige 

zorg…</div> 

� The page’s text styling may not be adapted by the user to suit their needs. 

<div class="excerpt"> Welzijn op Recept is een programma van Vie dat jongeren (16+), volwassenen en ouderen ond [...] 

ijpen 

van…</div> 

 

Succescriterium 1.4.13 Content bij hover of focus (AA) 

(Niveau AA) 

Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus 

met het toetsenbord, gelden de volgende zaken: 

Sluiten 

Aanwijsbaar 

Aanhouden 



 

 

Melding 

Receiving and then removing pointer hover or keyboard focus triggers additional content to become visible and then hidden 

may 

not be dismissable, hoverable, and persistent. 

<script data-no-optimize="1">var litespeed_docref=sessionStorage.getItem("litespeed_docref");litespeed_docref&&(Object. 

[...] 

docref"));</script> 

� Receiving and then removing pointer hover or keyboard focus triggers additional content to become visible and then hidden 

may 

not be dismissable, hoverable, and persistent. 

<style id="litespeed-ucss">@-webkit-keyframes crossLeftClose{to{-webkit-transform:translateY(22px) translateX(22px) r [...] 

2,1,.3,1)}</style> 

THIS CRITERIA REQUIRES MANUAL TESTING 

You will need to test this criteria manually and archive if it is not a failure of this guideline. 

See https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/content-on-hover-or-focus.html for more information about this 

guideline. 

� 

� Receiving and then removing pointer hover or keyboard focus triggers additional content to become visible and then hidden 

may 

not be dismissable, hoverable, and persistent. 

<script type="application/ld+json" class="yoast-schema-graph">{"@context":"https://schema.org","@graph": 

[{"@type":"Organization","@id":"https://vie-kerk [...] jnen"}]}]}</script> 

� Receiving and then removing pointer hover or keyboard focus triggers additional content to become visible and then hidden 

may 

not be dismissable, hoverable, and persistent. 

<style id="dynamic-css-inline-css" type="text/css">@media only screen and (min-width:1000px){body #ajax-content-

wrap.noscroll{min-height:cal [...] ------- */</style> 

� Receiving and then removing pointer hover or keyboard focus triggers additional content to become visible and then hidden 

may 

not be dismissable, hoverable, and persistent. 

<script type="litespeed/javascript" data-src="https://vie-kerkrade.nl/wp-includes/js/jquery/jquery.min.js" id="jquery-core-js"> 

</script> 

� Receiving and then removing pointer hover or keyboard focus triggers additional content to become visible and then hidden 

may 

not be dismissable, hoverable, and persistent. 

<script type="litespeed/javascript">(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start':new Date().getTime(),event:'gtm. [...] - 

MS4H6DF')</script> 

� Receiving and then removing pointer hover or keyboard focus triggers additional content to become visible and then hidden 

may 

not be dismissable, hoverable, and persistent. 

<script type="text/html" id="wpb-modifications"></script> 

� Receiving and then removing pointer hover or keyboard focus triggers additional content to become visible and then hidden 

may 

not be dismissable, hoverable, and persistent. 

<script data-no-optimize="1" defer="">!function(t,e){"object"==typeof exports&&"undefined"!=typeof module? 



 

module.exports=e():"fu [...] document);</script> 

� Receiving and then removing pointer hover or keyboard focus triggers additional content to become visible and then hidden 

may 

not be dismissable, hoverable, and persistent. 

<script data-no-optimize="1">var litespeed_vary=document.cookie.replace(/(?:(?:^|.*;\s*)_lscache_vary\s*\=\s*([^;]*).*$ [...] 

ad(!0))});</script> 

� Receiving and then removing pointer hover or keyboard focus triggers additional content to become visible and then hidden 

may 

not be dismissable, hoverable, and persistent. 

<script data-optimized="1" type="litespeed/javascript" data-src="https://vie-

kerkrade.nl/wpcontent/litespeed/js/303a8cc85f43f4a85d94f2584025f795.js?ver=406c5"></script> 

� Receiving and then removing pointer hover or keyboard focus triggers additional content to become visible and then hidden 

may 

not be dismissable, hoverable, and persistent. 

<script>const litespeed_ui_events=["mouseover","click","keydown","wheel","touchmove","touchstart"] [...] }return 

d}</script> 

 

Principe 2. Bedienbaar 

Componenten van de gebruikersinterface en navigatie moeten bedienbaar zijn. 

 

Richtlijn 2.1 Toetsenbordtoegankelijk 

Maak alle functionaliteit beschikbaar vanaf een toetsenbord. 

Melding: 

user interface may not be accessible. 

<script data-no-optimize="1">var litespeed_docref=sessionStorage.getItem("litespeed_docref");litespeed_docref&&(Object. 

[...] 

docref"));</script> 

� script user interface may not be accessible. 

<script type="application/ld+json" class="yoast-schema-graph">{"@context":"https://schema.org","@graph": 

[{"@type":"Organization","@id":"https://vie-kerk [...] jnen"}]}]}</script> 

� script user interface may not be accessible. 

<script type="l 

 

Succescriterium 2.1.1 Toetsenbord 

(Niveau 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 afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet 

alleen van de eindpunten. 

 

 

Succescriterium 2.1.2 Geen toetsenbordval 

(Niveau 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 standaardmethoden om de focus te verplaatsen, dan wordt de gebruiker geïnformeerd 

over de manier waarop de focus kan worden verplaatst. 



 

 

 

 

Succescriterium 2.1.3 Toetsenbord (geen uitzondering) 

(Niveau AAA) 

Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder specifieke timing te vereisen voor de 

individuele toetsaanslagen.  

 

Succescriterium 2.1.4 Enkel teken sneltoetsen 

(Niveau A) 

Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), 

leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken: 

Uitzetten 

Opnieuw toewijzen 

Alleen actief bij focus 

 

Melding: 

Keyboard shortcuts for content that only use a letter (including upper- and lower-case letters), punctuation, number, or symbol 

characters may not be able to turn off, remap or may only be active on content focus. 

<script data-no-optimize="1">var litespeed_docref=sessionStorage.getItem("litespeed_docref");litespeed_docref&&(Object. 

[...] 

docref"));</script> 

� Keyboard shortcuts for content that only use a letter (including upper- and lower-case letters), punctuation, number, or 

symbol 

characters may not be able to turn off, remap or may only be active on content focus. 

<script type="application/ld+json" class="yoast-schema-graph">{"@context":"https://schema.org","@graph": 

[{"@type":"Organization","@id":"https://vie-kerk [...] jnen"}]}]}</script> 

� Keyboard shortcuts for content that only use a letter (including upper- and lower-case letters), punctuation, number, or 

symbol 

characters may not be able to turn off, remap or may only be active on content focus. 

THIS CRITERIA REQUIRES MANUAL TESTING 

You will need to test this criteria manually and archive if it is not a failure of this guideline. 

See https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/character-key-shortcuts.html for more information about this guideline. 

� 

 

 

Richtlijn 2.2 Genoeg tijd 

Geef gebruikers genoeg tijd om content te lezen en te gebruiken. 

 

Succescriterium 2.2.1 Timing aanpasbaar 

(Niveau A) 

Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken: 

Uitzetten: De gebruiker kan de tijdslimiet uitzetten voordat die wordt bereikt; of 

Aanpassen: De gebruiker mag de tijdslimiet aanpassen voordat deze is verstreken over een bereik van ten minste tien keer de 

standaardinstelling; of 



 

Verlengen: De gebruiker wordt gewaarschuwd voor de tijd afloopt en krijgt ten minste 20 seconden om de tijdslimiet met een 

eenvoudige handeling te verlengen (bijvoorbeeld, "druk op de spatiebalk"), en de gebruiker mag de tijdslimiet ten minste tien 

keer verlengen; of 

Real-time uitzondering: De tijdslimiet is onderdeel van een realtime gebeurtenis (een veiling bijvoorbeeld) en er is geen 

alternatief voor de tijdslimiet mogelijk; of 

Essentiële uitzondering: De tijdslimiet is essentieel en verlenging zou de activiteit ongeldig maken; of 

20 uur uitzondering: De tijdslimiet is langer dan 20 uur. 

 

Succescriterium 2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen 

(Niveau A) 

Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken: 

Bewegen, knipperen, scrollen 

Automatisch actualiserend 

 

Succescriterium 2.2.3 Geen timing 

(Niveau AAA) 

Timing is geen essentieel onderdeel van de gebeurtenis of activiteit die door de content wordt weergegeven, behalve voor niet-

interactieve gesynchroniseerde media en rel-time gebeurtenissen. 

 

Succescriterium 2.2.4 Onderbrekingen 

(Niveau AAA) 

Onderbrekingen kunnen uitgesteld of uitgezet worden door de gebruiker, behalve onderbrekingen die met 

een noodsituatie samenhangen. 

 

Succescriterium 2.2.5 Herauthentisering 

(Niveau AAA) 

Als een geauthentiseerde sessie verloopt, kan de gebruiker na herauthentisering de activiteit zonder gegevensverlies 

voortzetten. 

 

Succescriterium 2.2.6 Time-outs 

(Niveau AAA) 

Gebruikers worden gewaarschuwd voor een periode van gebruikersinactiviteit die kan leiden tot verlies van gegevens, tenzij de 

gegevens gedurende meer dan 20 uur worden bewaard wanneer de gebruiker geen actie onderneemt. 

 

Richtlijn 2.3 Toevallen en fysieke reacties 

Ontwerp content niet op een manier waarvan bekend is dat die toevallen of fysieke reacties veroorzaakt. 

 

Succescriterium 2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde 

(Niveau A) 

Webpagina’s bevatten niets wat meer dan drie keer flitst in enige periode van één seconde of de flits is beneden de algemene 

flits en rodeflitsdrempelwaarden. 

 

Melding: 

may cause screen flicker. 

<script data-no-optimize="1">var litespeed_docref=sessionStorage.getItem("litespeed_docref");litespeed_docref&&(Object. 

[...] 



 

docref"));</script> 

� script may cause screen flicker. 

<script type="application/ld+json" class="yoast-schema-graph">{"@context":"https://schema.org","@graph": 

[{"@type":"Organization","@id":"https://vie-kerk [...] jnen"}]}]}</script> 

 

Succescriterium 2.3.2 Drie flitsen 

Webpagina's bevatten niets wat meer dan drie keer flitst in enige periode van één seconde. 

 

 Succescriterium 2.3.3 Animatie uit interacties 

(Niveau) 

Bewegingsanimatie die door interactie wordt geactiveerd, kan worden uitgeschakeld, behalve als de animatie essentieel is voor 

de functionaliteit of voor de informatie die wordt overgebracht. 

 

Richtlijn 2.4 Navigeerbaar 

Lever manieren om gebruikers te helpen navigeren, content te vinden en te bepalen waar ze zijn. 

 

 

Succescriterium 2.4.1 Blokken omzeilen 

(Niveau A) 

Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven. 

 

Melding: 

Document may be missing a "skip to content" link. 

<body data-rsssl="1" class="page-template-default page page-id-6346 material cookies-not-set wpb-js-composer js-comp-

ver6.2.0 vc_responsive" data-footer-reveal="false" data-footer-reveal-shadow="none" data-header-format="default" data-

bodyborder="off" data-boxed-style="" data-header-breakpoint="1000" data-dropdown-style="minimal" data-

cae="easeOutQuart" 

data-cad="700" data-megamenu-width="full-width" data-aie="zoom-out" data-ls="magnific" data-apte="standard" data-

hhun="1" 

data-fancy-form-rcs="default" data-form-style="minimal" data-form-submit="regular" data-is="minimal" data-

buttonstyle="slightly_rounded_shadow" data-user-account-button="false" data-flex-cols="true" data-col-gap="default" data-

headerinherit-rc="false" data-header-search="false" data-animated-anchors="true" data-ajax-transitions="true" data-full-

widthheader="false" data-slide-out-widget-area="true" data-slide-out-widget-area-style="slide-out-from-right" data-user-set-

ocm="off" 

data-loading-animation="none" data-b 

� Groups of links with a related purpose are not marked. 

<body data-rsssl="1" class="page-template-default page page-id-6346 material cookies-not-set wpb-js-composer js-comp-

ver6.2.0 vc_responsive" data-footer-reveal="false" data-footer-reveal-shadow="none" data-header-format="default" data-

bodyborder="off" data-boxed-style="" data-header-breakpoint="1000" data-dropdown-style="minimal" data-

cae="easeOutQuart" 

data-cad="700" data-megamenu-width="full-width" data-aie="zoom-out" data-ls="magnific" data-apte="standard" data-

hhun="1" 

data-fancy-form-rcs="default" data-form-style="minimal" data-form-submit="regular" data-is="minimal" data-

buttonstyle="slightly_rounded_shadow" data-user-account-button="false" data-flex-cols="true" data-col-gap="default" data-

headerinherit-rc="false" data-header-search="false" data-animated-anchors="true" data-ajax-transitions="true" data-full-

widthheader="false" data-slide-out-widget-area= 



 

 

Succescriterium 2.4.3 Focus volgorde 

(Niveau A) 

Als in webpagina's 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 

blijft. 

 

Succescriterium 2.4.4 Linkdoel (in context)  

(Niveau A) 

Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, 

behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen. 

 

Success Criteria 2.4.4 Link Purpose (In Context) (A) 

<a> Anchor contains no text. 
<a target="_blank" href="https://twitter.com/vie_kerkrade"><i class="fa fa-twitter"><i class="--
prob... 
Repair: Add text to the a element or the title attribute of the a element or, if an image is used 
within the anchor, add Alt text to the image. 
<a> Anchor contains no text. 
<a target="_blank" href="https://www.facebook.com/vie.kerkrade"><i class="fa fa-facebook"><i 
class="... 
Repair: Add text to the a element or the title attribute of the a element or, if an image is used 
within the anchor, add Alt text to the image. 
<a> Anchor contains no text. 
<a target="_blank" href="https://www.linkedin.com/company/vie-kerkrade"><i class="fa fa-
linkedin"><i... 
Repair: Add text to the a element or the title attribute of the a element or, if an image is used 
within the anchor, add Alt text to the image. 
<a> Anchor contains no text. 
<a target="_blank" href="https://www.instagram.com/vie_kerkrade/"><i class="fa fa-
instagram"><i clas... 
Repair: Add text to the a element or the title attribute of the a element or, if an image is used 
within the anchor, add Alt text to the image. 
Anchor contains no text. 
<a href="https://vie-kerkrade.nl/centering-zwangerschap/" class="img-link"><span class="post-
feature... 
Repair: Add text to the a element or the title attribute of the a element or, if an image is used 
within the anchor, add Alt text to the image. 
<a> Anchor contains no text. 
<a class="entire-meta-link" href="https://vie-kerkrade.nl/centering-zwangerschap/"></a>... 
Repair: Add text to the a element or the title attribute of the a element or, if an image is used 
within the anchor, add Alt text to the image. 
<a> Anchor contains no text. 
<a href="https://vie-kerkrade.nl/welzijn-op-recept-2/" class="img-link"><span class="post-
featured-i... 
Repair: Add text to the a element or the title attribute of the a element or, if an image is used 
within the anchor, add Alt text to the image. 
 

Succescriterium 2.4.5 Meerdere manieren (AA) 



 

 

(Niveau 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. 

 

Succescriterium 2.4.6 Koppen en labels (AA) 

(Niveau AA) 

Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel. 

 

Missing form label : in de nieuwsbrief inschrijfbalk in de footer 

 

Succescriterium 2.4.7 Focus zichtbaar (AA) 

 

(Niveau AA) 

Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de 

toetsenbordfocus zichtbaar is. 

 

Succescriterium 2.4.8 Locatie 

(Niveau AAA) 

Informatie over de locatie van de gebruiker binnen een verzameling webpagina’s is beschikbaar. 

 

Succescriterium 2.4.9 Linkdoel (alleen link) 

(Niveau 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 linkdubbelzinnig voor gebruikers in het algemeen zou zijn. 

 

Succescriterium 2.4.10 Paragraafkoppen 

(Niveau AAA) 

Paragraaf koppen worden gebruikt om de content te structureren. 

 

 

Richtlijn 2.5 Input Modaliteiten 

Maak het eenvoudiger voor gebruikers om de functionaliteit te bedienen met andere vormen van invoer dan alleen het 

toetsenbord. 

 

 

 

 

Succescriterium 2.5.1 Aanwijzergebaren 

(Niveau A) 

Alle functionaliteit waarmee bij de bediening gebruik wordt gemaakt van meerpunts- of padgebaseerde gebaren, kan worden 

bediend met een enkele aanwijzer zonder een padgebaseerd gebaar, tenzij een meerpunts- of padgebaseerd 

gebaar essentieel is. 



 

Melding: 

All functionality that uses multipoint or path-based gestures for operation may not be operable with a single pointer without a 

path-based gesture unless a multipoint or path-based gesture is essential. 
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Succescriterium 2.5.2 Aanwijzerannulering 

(Niveau A) 

Voor functionaliteit die kan worden bediend met een enkele aanwijzer, geldt ten minste één van de volgende zaken: 

Geen down-event: Het down-event van de aanwijzer wordt niet gebruikt om enig onderdeel van de functie uit te voeren; 

Afbreken of ongedaan maken: De functie wordt voltooid door het up-event en er is een mechanisme beschikbaar om de functie 

af te breken voordat deze wordt voltooid of om de functie ongedaan te maken als deze is voltooid; 

Up reversal: Met het up-event wordt elk resultaat van het voorgaande down-event ongedaan gemaakt; 

Essentieel: Het voltooien van de functie met het down-event is essentieel. 

 

Melding:  
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Succescriterium 2.5.3 Label in naam 

(Niveau A) 

Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekstbevatten, bevat de naam de tekst die 

visueel wordt weergegeven 

 



 

Succescriterium 2.5.4 Bewegingsactivering 

(Niveau A) 

Functionaliteit die kan worden bediend door de beweging van een apparaat of beweging van een gebruiker, kan ook worden 

bediend met componenten van de gebruikersinterface. De reactie op de beweging kan worden uitgeschakeld om onbedoelde 

activering te voorkomen, behalve wanneer: 

Ondersteunde interface 

De beweging wordt gebruikt om de functionaliteit te bedienen via een door toegankelijkheid ondersteunde interface; 

Essentieel 

De beweging is essentieel voor de functie en wanneer de reactie op de beweging wordt uitgeschakeld, wordt de activiteit 

ongeldig gemaakt. 

 

Melding: 

Functionality that can be operated by device motion or user motion may not be operable by user interface components and the 

user responding to the motion may not be able to disable to prevent accidental actuation. 
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Succescriterium 2.5.5 Grootte van het aanwijsgebied 

(Niveau AAA) 

De grootte van het doelgebied voor aanwijzerinvoer is ten minste 44 bij 44 CSS-pixels, behalve in de volgende gevallen: 

Gelijkwaardig 

Het doel is beschikbaar via een gelijkwaardige link of een bedieningselement van ten minste 44 bij 44 CSS-pixels op dezelfde 

pagina; 

Inline 

Het doel bevindt zich in een regel of tekstblok; 

User agent control 

De doelgrootte wordt bepaald door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur. 

Essentieel 

Een specifieke weergave van het doel is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht. 

 

 

Succescriterium 2.5.6 Input gelijktijdige invoermechanismen 

(Niveau AAA) 

Webcontent beperkt niet het gebruik van de invoermanieren die op een platform beschikbaar zijn, behalve wanneer de 

beperking essentieel is, deze vereist is om de beveiliging van de content te garanderen of deze vereist is om 

gebruikersinstellingen te beschermen. 



 

 

Principe 3. Begrijpelijk 

Informatie en de bediening van de gebruikersinterface moeten begrijpelijk zijn. 

 

Richtlijn 3.1 Leesbaar 

Maak tekstcontent leesbaar en begrijpelijk 

 

Succescriterium 3.1.1 Taal van de pagina 

(Niveau A) 

De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden. 

 

Succescriterium 3.1.2 Taal van onderdelen (AA) 

(Niveau AA) 

De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om 

eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het 

jargon van de onmiddellijk omringende tekst. 

 

Succescriterium 3.1.3 Ongebruikelijke woorden 

(Niveau 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. 

 

Succescriterium 3.1.4 Afkortingen 

(Niveau AAA) 

Er is een mechanisme beschikbaar voor de identificatie van de voluit geschreven vorm of betekenis van afkortingen. 

 

Succescriterium 3.1.5 Leesniveau 

(Niveau AAA) 

Als tekst, nadat eigennamen en titels verwijderd zijn, een leesvaardigheid vereist die hoger is dan het lager middelbaar 

onderwijsniveau, dan is aanvullende content beschikbaar, of er is een versie beschikbaar die geen leesvaardigheid vereist die 

hoger is dan het lager middelbaar onderwijsniveau. 

 

Succescriterium 3.1.6 Uitspraak 

(Niveau AAA) 

Er is een mechanisme 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. 

Richtlijn 3.2 Voorspelbaar 

Maak het uiterlijk en de bediening van webpagina's voorspelbaar. 

 

Succescriterium 3.2.1 Bij focus 

(Niveau A) 

Als een component van de gebruikersinterface de focus krijgt, dan veroorzaakt dat geencontextwijziging. 

 

Succescriterium 3.2.2 Bij input 



 

(Niveau 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 de component. 

 

Succescriterium 3.2.3 Consistente navigatie (AA) 

(Niveau AA) 

 

Melding 

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. 

Repeated components may not appear in the same relative order each time they appear. 
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� Tab order may not follow logical order. 

<form role="search" action="https://vie-kerkrade.nl/" method="GET"> <input type="text" name="s" value="" aria-

label="Search" 

placeholder="Search"> <span>Hit [...] ose</span></form> 

� Tab order may not follow logical order. 

<form method="POST" action="https://vie-kerkrade.activehosted.com/proc.php" id="_form_1_" class="_form _form_1 

_inline-form 

_dark" novalidate=""> <input type="hidden" name="u" value="1"> <input type="hidden" name="f" value="1"> <input [...] 

e;"> 

</div></form> 

 

Succescriterium 3.2.4 Consistente identificatie (AA) 

(Niveau AA) 

Componenten die dezelfde functionaliteit hebben binnen een verzameling webpagina's worden consistent geïdentificeerd. 

 

Melding:  
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Succescriterium 3.2.5 Verandering op verzoek 

(Niveau 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. 

 

Succescriterium 3.3.1 Foutidentificatie 

Melding: 

Form submission error messages may not identify empty required fields. 

<form role="search" action="https://vie-kerkrade.nl/" method="GET"> <input type="text" name="s" value="" aria-

label="Search" 

placeholder="Search"> <span>Hit [...] ose</span></form> 

� Form submission error messages may not identify empty required fields. 

<form method="POST" action="https://vie-kerkrade.activehosted.com/proc.php" id="_form_1_" class="_form _form_1 

_inline-form 

_dark" novalidate=""> <input type="hidden" name="u" value="1"> <input type="hidden" name="f" value="1"> <input [...] 

e;"> 

</div></form> 

(Niveau A) 

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout 

tekstueel aan de gebruiker meegedeeld. 

 

Succescriterium 3.3.2 Labels of instructies 

(Niveau A) 

Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd 

Missing form label (footer) 

 

Success Criteria 3.3.2 Labels or Instructions (A) 

<input> Label text is empty. 

<input type="text" name="email" placeholder="E-mail" required="">... 

Repair: Add text to the label element. 

 

Succescriterium 3.3.3 Foutsuggestie (AA) 

(Niveau 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. 

 

Melding:  

Form submission error messages may not provide assistance. 

<form role="search" action="https://vie-kerkrade.nl/" method="GET"> <input type="text" name="s" value="" aria-

label="Search" 

placeholder="Search"> <span>Hit [...] ose</span></form> 

� Form submission error messages may not provide assistance. 

<form method="POST" action="https://vie-kerkrade.activehosted.com/proc.php" id="_form_1_" class="_form _form_1 

_inline-form 

_dark" novalidate=""> <input type="hidden" name="u" value="1"> <input type="hidden" name="f" value="1"> <input [...] 

e;"> 

</div></form> 

 

Succescriterium 3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens) (AA) 

(Niveau AA) 

Voor webpagina's die wettelijke verplichtingen of financiële transacties voor de gebruiker uitvoeren, die, door gebruikers 

bedienbaar gegevens in gegevensopslagplaatsen verwijderen of wijzigen, of die antwoorden van de gebruiker verzenden, geldt 

ten minste één van de volgende zaken: 

Omkeerbaar 

Gecontroleerd 

Bevestigd 

 

Melding:  

Form submission data may not be presented to the user before final acceptance of an irreversable transaction. 

<form role="search" action="https://vie-kerkrade.nl/" method="GET"> <input type="text" name="s" value="" aria-

label="Search" 

placeholder="Search"> <span>Hit [...] ose</span></form> 

� Form may delete information without allowing for recovery. 

<form role="search" action="https://vie-kerkrade.nl/" method="GET"> <input type="text" name="s" value="" aria-

label="Search" 

placeholder="Search"> <span>Hit [...] ose</span></form> 

� Form submission data may not be presented to the user before final acceptance of an irreversable transaction. 

<form method="POST" action="https://vie-kerkrade.activehosted.com/proc.php" id="_form_1_" class="_form _form_1 

_inline-form 

_dark" novalidate=""> <input type="hidden" name="u" value="1"> <input type="hidden" name="f" value="1"> <input [...] 

e;"> 

</div></form> 

� Form may delete information without allowing for recovery. 

<form method="POST" action="https://vie-kerkrade.activehosted.com/proc.php" id="_form_1_" class="_form _form_1 

_inline-form 



 

_dark" novalidate=""> <input type="hidden" name="u" value="1"> <input type="hidden" name="f" value="1"> <input [...] 

e;"> 

</div></form> 

 

 

Succescriterium 3.3.5 Hulp 

(Niveau AAA) 

Contextgevoelige hulp is beschikbaar. 

 

Succescriterium 3.3.6 Foutpreventie (alle) 

(Niveau AAA) 

Voor webpagina's die vereisen dat de gebruiker informatie invoert en verzendt, geldt ten minste één van de volgende zaken: 

Omkeerbaar 

Verzendingen kunnen ongedaan gemaakt worden. 

Gecontroleerd 

Door de gebruiker ingevoerde gegevens worden gecontroleerd op invoerfouten en de gebruiker wordt de mogelijkheid gegeven 

om ze te verbeteren. 

Bevestigd 

Er is een mechanisme beschikbaar voor het beoordelen, bevestigen en verbeteren van informatie voordat de verzending wordt 

voltooid. 

 

Principe 4. Robuust 

Content moet voldoende robuust zijn om betrouwbaar geïnterpreteerd te kunnen worden door een breed scala van user agents, 

met inbegrip van hulptechnologieën. 

 

Richtlijn 4.1 Compatibel 

Maximaliseer compatibiliteit met huidige en toekomstige user agents, met inbegrip van hulptechnologieën. 

 

 

 

 

Succescriterium 4.1.1 Parsen 

(Niveau 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. 

 

Succescriterium 4.1.2 Naam, rol, waarde 

(Niveau 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 software bepaald worden; toestanden (states), 

eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software 

ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip 

van hulptechnologieën. 

 

Succescriterium 4.1.3 Statusberichten 



 

 

In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp 

van rol (role) of eigenschappen (properties), zodathulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder 

dat ze de focus krijgen. 

 

THIS CRITERIA REQUIRES MANUAL TESTING 

You will need to test this criteria manually and archive if it is not a failure of this guideline. 

See https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/status-messages.html for more information about this guideline. 
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5. Conformiteit 

Dit hoofdstuk zet conformiteitseisen voor WCAG 2.1 op een rij. Het geeft ook informatie over het maken van 

conformiteitsclaims. Conformiteitsclaims zijn optioneel. Ten slotte beschrijft dit hoofdstuk wat het betekent om door 

toegankelijkheid ondersteund te zijn, aangezien alleen door toegankelijkheid ondersteunde manieren om technologie te 

gebruiken gesteund worden voor conformiteit. Understanding Conformance geeft verdere uitleg van het begrip door 

toegankelijkheid ondersteund. 

 

5.1 Normatieve eisen interpreteren 

De belangrijkste inhoud van WCAG 2.1 is normatief en definieert de eisen die invloed hebben op conformiteitsclaims. Inleidend 

materiaal, bijlagen, paragrafen die zijn gemarkeerd als "niet-normatief", schema's, voorbeelden en opmerkingen 

zijn informatief(niet-normatief). Niet-normatief materiaal geeft advies en informatie over het interpreteren van de richtlijnen, 

maar schrijft geen eisen voor die gevolgen hebben voor een conformiteitsclaim. 

 

 

 

5.2 Conformiteitseisen 

Een webpagina is conform WCAG 2.1 als deze aan alle volgende conformiteitseisen voldoet: 

 

5.2.1 Conformiteitsniveau 

Aan een van de volgende conformiteitsniveaus wordt volledig voldaan: 

Voor conformiteit van Niveau A (het minimumniveau van conformiteit) voldoet dewebpagina aan alle succescriteria van Niveau 

A, of er is een conforme alternatieve versie beschikbaar. 

Voor conformiteit van Niveau AA voldoet de webpagina aan alle succescriteria van Niveau A en Niveau AA of er is een conforme 

alternatieve versie van Niveau AA beschikbaar. 

Voor conformiteit van Niveau AAA voldoet de webpagina aan alle succescriteria van Niveau A, Niveau AA en Niveau AAA of er is 

een conforme alternatieve versie van Niveau AAA beschikbaar. 

 

5.2.2 Volledige pagina's 

Conformiteit (en conformiteitsniveau) is slechts voor volledige webpagina(s) en kan niet worden bereikt als een deel van de 

webpagina wordt uitgesloten. 

 



 

5.2.3 Volledige processen 

Als een webpagina één is uit een serie van webpagina's die een proces vormen (d.w.z. een rij stappen die voltooid moet 

worden om een activiteit tot stand te brengen), conformeren alle webpagina's in het proces aan het gespecificeerde niveau of 

beter. (Conformiteit is niet mogelijk op een bepaald niveau als om het even welke pagina in het proces niet aan dat niveau of 

beter conformeert.) 

 

5.2.4 Louter door toegankelijkheid ondersteunde manieren om technologieën te gebruiken 

Om te voldoen aan succescriteria wordt gesteund op de beschikbaarheid van louter door toegankelijkheid 

ondersteunde manieren om technologieën te gebruiken. Elke informatie of functionaliteit die geleverd wordt op een manier die 

niet door toegankelijkheid ondersteund wordt, is ook beschikbaar op een manier die door toegankelijkheid ondersteund is. 

(ZieUnderstanding accessibility support.) 

 

5.2.5 Niet-interferentie 

Als technologieën gebruikt worden op een manier die niet door toegankelijkheid ondersteund wordt of als ze gebruikt worden 

op een niet-conforme manier, dan blokkeren ze niet het vermogen van de gebruiker om de rest van de pagina te bereiken. 

Bovendien blijft de webpagina als geheel voldoen aan de conformiteitseisen onder elk van de volgende voorwaarden: 

als om het even welke technologie waarop niet gesteund wordt, is aangezet in een user agent, 

als om het even welke technologie waarop niet gesteund wordt, is uitgezet in een user agent, 

als om het even welke technologie waarop niet gesteund wordt, niet ondersteund wordt door een user agent. 

 

5.3 Conformiteitsclaims (optioneel) 

Conformiteit is alleen gedefinieerd voor webpagina's. Er kan evenwel een conformiteitsclaim gemaakt worden voor één pagina, 

voor een serie pagina's of voor meerdere verwante webpagina's. 

 

5.3.1 Vereiste componenten van een conformiteitsclaim 

Conformiteitsclaims zijn niet verplicht. Auteurs kunnen conformeren aan WCAG 2.1 zonder hierop aanspraak te maken. Als 

evenwel een conformiteitsclaim gemaakt wordt, dan moet de conformiteitsclaim de volgende informatie bevatten: 

Datum van de claim 

Titel, versie en URI van de richtlijnen "Web Content Accessibility Guidelines 2.1https://www.w3.org/TR/WCAG21/" 

Conformiteitsniveau waaraan voldaan is: (Niveau A, AA of AAA) 

Een beknopte beschrijving van de webpagina's, zoals een lijst van URI's waarvoor de claim is gemaakt, inclusief de informatie 

of deelgebieden zijn inbegrepen in de claim. 

 

5.3.2 Optionele componenten van een conformiteitsclaim 

Overweeg, behalve de eerder genoemde vereiste componenten van een conformiteitsclaim, het aanbieden van extra informatie 

om gebruikers te assisteren. Aanbevolen extra informatie omvat: 

Een lijst van succescriteria boven het niveau van conformiteitsclaim waaraan voldaan is. Deze informatie zou aangeboden 

moeten worden in een vorm die bruikbaar is voor gebruikers, bij voorkeur machine-leesbare metadata. 

Een lijst van de specifieke technologieën die "gebruikt worden, maar waarop nietgesteund wordt ." 

Een lijst van user agents, met inbegrip van hulptechnologieën die gebruikt zijn om de content te testen. 

Een lijst van specifieke toegankelijkheidskenmerken van de content, in machine-leesbare metadata. 

Informatie betreffende extra stappen die zijn genomen om verder dan de succescriteria te gaan om toegankelijkheid te 

verbeteren. 

Een machine-leesbare metadataversie van de lijst van specifieke technologieën waarop gesteund wordt. 

Een machine-leesbare metadataversie van de lijst van de conformiteitsclaim. 

 



 

5.4 Verklaring van partiële conformiteit – Content van derden 

Soms worden webpagina's gecreëerd waaraan later aanvullende content wordt toegevoegd. Bijvoorbeeld een e-

mailprogramma, een blog, een artikel dat gebruikers toestaat commentaar toe te voegen of applicaties die door de gebruiker 

bijgedragen content ondersteunen. Nog een voorbeeld zou een pagina zijn, zoals een portal of een nieuwssite, die is 

samengesteld uit content die wordt samengesteld vanuit meerdere leveranciers, of websites die automatisch in de loop van tijd 

content uit andere bronnen invoegen, zoals wanneer advertenties dynamisch worden ingevoegd. 

 

In deze gevallen is het niet mogelijk om op het tijdstip van de oorspronkelijke bijdrage te weten wat de niet-gecontroleerde 

content van de pagina's zal zijn. Het is belangrijk op te merken dat de niet-gecontroleerde content ook de toegankelijkheid van 

de gereguleerde content kan beïnvloeden. Twee opties zijn beschikbaar: 

 

Conformiteit kan worden vastgesteld naar beste weten. Als een pagina van dit type binnen twee werkdagen wordt gemonitord 

en gerepareerd (niet-conforme content wordt verwijderd of conform gemaakt), dan kan een besluit tot conformiteitsclaim 

worden gemaakt aangezien de pagina conformeert, op fouten in extern bijgedragen content na, die verwijderd of verbeterd 

worden als ze worden aangetroffen. Geen conformiteitsclaim kan worden gemaakt als het niet mogelijk is om niet-conforme 

content te monitoren of te verbeteren; 

OF 

Een "verklaring van partiële conformiteit" kan worden gemaakt: de pagina conformeert niet, maar zou kunnen conformeren als 

zekere onderdelen verwijderd zouden worden. De formulering van de verklaring zou zijn: "Deze pagina conformeert niet maar 

zou aan WCAG 2.1 conformeren op niveau X als de volgende onderdelen afkomstig uit niet gecontroleerde bronnen verwijderd 

werden." Verder zou het volgende ook waar zijn van niet-gecontroleerde content die beschreven wordt in de verklaring van 

partiële conformiteit: 

Het is geen content waar de auteur zeggenschap over heeft. 

Ze wordt beschreven op een manier die gebruikers kunnen identificeren (ze kunnen bijvoorbeeld niet beschreven worden als 

"alle onderdelen waar wij geen zeggenschap over hebben", tenzij ze duidelijk als zodanig zijn gemarkeerd). 

 

 

5.5 Verklaring van partiële conformiteit – Taal 

Een "Verklaring van partiële conformiteit vanwege taal" kan worden afgegeven als de pagina niet conformeert, maar zou 

conformeren als toegankelijkheidsondersteuningbestond voor de taal (elk van de talen) die op de pagina gebruikt worden. De 

formulering van die verklaring zou zijn: "Deze pagina conformeert niet, maar zou aan WCAG 2.1 conformeren op niveau X als 

toegankelijkheidsondersteuning bestond voor de volgende taal (talen):" 

 


