
1 1.1.1 Niet-tekstuele content A Voldoet gedeeltelijk
Maatregel: aanbieden tekstalternatief voor alle iconen in Politiek Portaal                        
Deadline: opgepakt en wordt in april/mei getoetst op volledigheid in onderzoek

2 1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) A Voldoet volledig

3 1.2.2 Ondertiteling voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) A Voldoet volledig Kan bij NotuBiz worden afgenomen

4 1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) A Voldoet volledig

5 1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live) AA n.v.t. Uitgezonderd in Nederland, maar kan bij NotuBiz worden afgenomen

6 1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen) AA Voldoet volledig Kan bij NotuBiz worden aangeleverd

7 1.3.1 Info en relaties A Voldoet gedeeltelijk
Maatregel: wordt gekeken naar goede afweging tussen een aantrekkelijke visuele 
weergave van items en de toegankelijkheid in overleg met klanten                        
Deadline: opgepakt en wordt in april/mei getoetst op volledigheid in onderzoek

8 1.3.2 Betekenisvolle volgorde A Voldoet volledig

9 1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen A Voldoet volledig

10 1.3.4 Weergavestand AA Voldoet volledig

11 1.3.5 Identificeer het doel van de input AA Voldoet volledig

12 1.4.1 Gebruik van kleur A Voldoet volledig

13 1.4.2 Geluidsbediening A Voldoet volledig

14 1.4.3 Contrast (minimum) AA Voldoet volledig
Let op: afhankelijk van gebruik van voldoende contrast huisstijl van de klant en 
kleuren daarbinnen kunnen hier afwijkingen in zijn

15 1.4.4 Herschalen van tekst AA Voldoet gedeeltelijk
Maatregel: aanbieden schaalbaarheid (inzoomen tot 200%) in Politiek Portaal         
Deadline: opgepakt en wordt in april/mei getoetst op volledigheid in onderzoek

16 1.4.5 Afbeeldingen van tekst AA Voldoet volledig

17 1.4.10 Reflow AA Voldoet volledig

18 1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content AA Voldoet volledig
Let op: afhankelijk van gebruik van voldoende contrast huisstijl van de klant en 
kleuren daarbinnen kunnen hier afwijkingen in zijn

19 1.4.12 Tekstafstand AA Voldoet volledig

20 1.4.13 Content bij hover of focus AA Voldoet volledig

21 2.1.1 Toetsenbord A Voldoet volledig

22 2.1.2 Geen toetsenbordval A Voldoet gedeeltelijk
Maatregel: uitbreiden van tab-navigatie voor alle pagina's in Politiek Portaal           
Deadline: opgepakt en wordt in april/mei getoetst op volledigheid in onderzoek

23 2.1.4 Enkel teken sneltoetsen A Voldoet volledig

24 2.2.1 Timing aanpasbaar A Voldoet volledig

25 2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen A Voldoet volledig

26 2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde A Voldoet volledig

27 2.4.1 Blokken omzeilen A Voldoet volledig

28 2.4.2 Paginatitel A Voldoet volledig

29 2.4.3 Focus volgorde A Voldoet gedeeltelijk
Maatregel: aanpassen volgorde focus binnen tab-navigatie in Politiek Portaal         
Deadline: opgepakt en wordt in april/mei getoetst op volledigheid in onderzoek

30 2.4.4 Linkdoel (in context) A Voldoet volledig

31 2.4.5 Meerdere manieren AA Voldoet volledig

32 2.4.6 Koppen en labels AA Voldoet volledig
Let op: voor toegankelijke PDF documenten dient de klant zelf o.a. koppen en labels 
in te stellen tijdens opstelling

33 2.4.7 Focus zichtbaar AA Voldoet gedeeltelijk
Maatregel: focus zichtbaar maken omtrent tab-navigatie in Politiek Portaal             
Deadline: opgepakt en wordt in april/mei getoetst op volledigheid in onderzoek

Onderaan de tabel vindt u 

meer informatie over de 

manier waarop NotuBiz de 

benodigde technische 

aanpassingen verricht in het 

systeem en wat de actuele 

stand van zaken is 

hieromtrent.

Principe Waarneembaar

Tabel WCAG 2.1: principes, niveaus en succescriteria

Principe Bedienbaar



34 2.5.1 Aanwijzergebaren A Voldoet volledig

35 2.5.2 Aanwijzerannulering A Voldoet volledig

36 2.5.3 Label in naam A Voldoet volledig

37 2.5.4 Bewegingsactivering A Voldoet volledig

38 3.1.1 Taal van de pagina A Voldoet volledig

39 3.1.2 Taal van onderdelen AA Voldoet volledig

40 3.2.1 Bij focus A Voldoet volledig

41 3.2.2 Bij input A Voldoet volledig

42 3.2.3 Consistente navigatie AA Voldoet volledig

43 3.2.4 Consistente identificatie AA Voldoet volledig

44 3.3.1 Fout identificatie A Voldoet volledig

45 3.3.2 Labels of instructies A Voldoet volledig

46 3.3.3 Foutsuggestie AA Voldoet volledig

47 3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens) AA Voldoet volledig

48 4.1.1 Parsen A Voldoet volledig

49 4.1.2 Naam, rol, waarde A Voldoet gedeeltelijk

Maatregel: waar mogelijk worden aanpassingen doorgevoerd in weergave. Daarnaast 
wordt gekeken naar een goede afweging tussen een aantrekkelijke visuele weergave 
van items en de toegankelijkheid in overleg met klanten                                       
Deadline: opgepakt en wordt in april/mei getoetst op volledigheid in onderzoek

50 4.1.3 Statusberichten AA Voldoet volledig

   -  De overzichtspagina met kalender (homepage);

   -  De vergaderpagina's met agenda en uitzending (videotulen);

   -  De diverse lijst- en volgmodules (o.a. Schriftelijke vragen, Moties & Amendementen, Ingekomen stukken, etc.).

   -  De zoekmachine-pagina

   -  Politiek Portret

  (-  Doorvoeren restpunten n.a.v. toegankelijkheidsonderzoeken van klanten)

   -  Titels van afbeeldingen (bijv. logo's)

Leeswijzer

NotuBiz heeft in de aanpak van de benodigde aanpassingen aan het systeem gekozen om de openstaande punten per pagina op te pakken. De richtlijnen waar nog niet aan werd voldaan zijn 

per pagina binnen het systeem aangepast. Wij hebben hierbij de meest gebruikte en belangrijkste pagina's als eerste opgepakt. Dit betekent dat de meeste pagina's al volledig digitaal 

toegankelijk zijn, waaronder:

Principe Begrijpelijk

Principe Robuust

Waar zijn we de afgelopen tijd mee bezig geweest?

De afgelopen tijd zijn wij bezig geweest met het oppakken van bevindingen uit toegankelijkheidsonderzoeken die diverse klanten hebben laten uitvoeren door externe onderzoeksbureau's. 

Hieruit kwamen verschillende additionele punten naar voren die voor een optimale digitale toegankelijkheid van de meest belangrijke onderdelen van Politiek Portaal belangrijk waren. Vanuit 

onze Product Management afdeling is de keuze gemaakt om deze punten direct op te pakken en eventueel overige benodigde aanpassingen op een later moment te plannen. 

Waar moet u rekening mee houden?

Uit de onderzoeken kwamen ook punten naar voren die niet met de techniek van Politiek Portaal te maken hebben, maar met de redactionele inhoud of de gekozen opmaak (c.q. huisstijl) van 

de klant. Hieronder treft u voorbeelden van deze punten en hoe deze eenvoudig opgelost kunnen worden:

Deze titels zijn per klant door onze consultants in te stellen. Als u de titel van een afbeelding in Poltiek Portaal 

wilt aanpassen, neem dan contact op met uw consultant. Let op: decoratieve afbeeldingen hebben geen 

beschrijving nodig.



   -  Contrast van kleuren (bijv. in tabellen)

   -  Toegankelijkheid van PDF's (bijv. juiste kopgebruik en leesvolgorde)

Omdat wij de afgelopen tijd hard hebben gewerkt aan de benodigde verbeteringen aan onze pagina's voor een optimale digitale toegankelijkheid en alle aanpassingen grotendeels zijn 

doorgevoerd, kijken wij voor begin Q2 naar het uitvoeren van een toegankelijkheidsonderzoek op het (algemene) systeem. Dit onderzoek wordt in april 2021 uitgezet, waardoor resultaten naar 

verwachting in mei beschikbaar zullen zijn. Klanten worden hier tijdig over geïnformeerd. De resultaten van het onderzoek zullen worden gedeeld, inclusief een duidelijk overzicht van de 

eventueel nog te nemen acties.

Wat kunt u verwachten?

PDF documenten zijn alleen toegankelijk als ze bij het opstellen op de juiste wijze rekening houden met de 

toegankelijkheid. Zie de pagina (https://bit.ly/3feKtL6) van Stichting Accessibility over het toegankelijk maken 

van PDF's voor meer informatie hoe u dit het beste kunt aanpakken.

Voor goede leesbaarheid van tekst op een achtergrond is het van belang dat er voldoende contrast aanwezig 

is. De huisstijl van een klant kent echter niet altijd de juiste contrast verhouding (ten minste 4,5:1 voor normale 

tekst en 3:1 voor grote tekst). De kleuren in bijv. tabellen zijn per klant door onze consultants in te stellen. Als 

u de kleuren in Poltiek Portaal wilt aanpassen, neem dan contact op met uw consultant.


