Toegankelijkheidsverklaring
Gepubliceerd op 3 november 2017
De Landelijke Voorziening Ruimtelijkeplannen.nl voldoet niet volledig aan de overheidsstandaard
Webrichtlijnen versie 2 op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt de website onder andere
gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Scope verklaring
Deze verklaring geldt voor de gehele website http://www.ruimtelijkeplannen.nl/, inclusief het
subdomein http://validator.ruimtelijkeplannen.nl/validator/validator/?.

Onderdelen die uitgesloten zijn van deze verklaring
De kaartviewer is uitgesloten van deze verklaring, omdat de Webrichtlijnen voor een belangrijk deel
niet toepasbaar zijn op kaartviewers.
De kaartviewer is beschikbaar via de url http://www.ruimtelijkeplannen.nl/webroo/roo/bestemmingsplannen_p?tabFilter=JURIDISCH.

Uitzonderingen en verbeterpunten
De website voldoet op ca. 20 van de ruim 50 criteria niet volledig aan de toegankelijkheidseisen.
Onderstaande lijst somt op welke criteria de website nog niet volledig aan de eisen voldoet:

Succescriterium
1.1.1
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.4.3
1.4.4
1.4.5
1.4.5
2.4.1
2.4.2
2.4.4
2.4.5
2.4.6

Niet-tekstuele content
Info en Relaties
Betekenisvolle volgorde
Zintuiglijke eigenschappen
Contrast: minimum
Herschalen van tekst
Afbeeldingen van tekst
Toetsenbord
Blokken omzeilen
Paginatitel
Linkdoel: in context
Meerdere manieren
Koppen en labels

3.2.2
2.4.6
U1.1
U1.3
U2.2
U8.1
U9.1

Bij input
Labels of instructies
Semantisch correcte opmaak
Kopregelhierarchie
Scheiding van content en gedrag U4.1 Aangepaste foutmeldingen
Specificeer UTF-8
Gebruik ten minste open specificaties

• Oorzaak:
Ruimtelijkeplannen.nl is ontworpen in 2006 – 2010, dus in het tijdvak van vóór de Webrichtlijnen en
beschikt niet over een ContentManagementSysteem (CMS). Hierdoor zijn niet alle aanpassingen door
te voeren of vergen een onevenredige inspanning.
• Gevolg:
Bepaalde content zal voor bepaalde doelgroepen minder eenvoudig toegankelijk zijn.
• Alternatieven:
Geen
• Maatregelen:
De voorziening Ruimtelijkeplannen.nl ondersteunt de wet Ruimtelijke ordening. Deze wet komt te
vervallen met de komst van de Omgevingswet. Hiermee zal de voorziening op termijn opgaan in een
nieuwe voorziening die de Omgevingswet ondersteunt. Als gevolg hiervan zullen aan
Ruimtelijkeplannen.nl geen grote aanpassingen meer worden gedaan. Wel wordt de komende jaren
gestreefd naar verbetering van het gebruiksgemak. De Webrichtlijnen worden daarbij zoveel
mogelijk toegepast.
• Planning:
Het beheerteam inventariseert continu welke gebruikerswensen er nog meer zijn rondom het
gebruiksgemak. Bovenstaande succescriteria worden hierin meegenomen.
• Nieuwe wet- en regelgeving:
Het ministerie van BZK heeft regelgeving op basis van de toekomstige wet Generieke Digitale
Infrastructuur in voorbereiding met als doel om de Europese toegankelijkheidsrichtlijn om te zetten
in bindende nationale regelgeving. Naar verwachting zal een Algemene Maatregel van Bestuur gaan
bepalen dat de formele implementatie van deze richtlijn uiterlijk 23 september 2020 gerealiseerd
moet zijn voor bestaande websites.

Onderbouwing bij deze verklaring
Testresultaten
Specialisten bij het Kadaster hebben in 2014 de website geëvalueerd. Dit resulteerde in een lijst met
richtlijnen waar actie op nodig is, zoals hierboven weergegeven.

Controles om naleving van de Webrichtlijnen te bewaken
Per wijziging, zowel functioneel als tekstueel, bekijkt het Kadaster of er verbeteringen aangebracht
kunnen worden in de toegankelijkheid van de content, alsmede van de data.

Maatregelen om toepassing van de Webrichtlijnen te bevorderen
Bij implementatie van nieuwe of verbeterde functionaliteit zullen daar waar mogelijk integraal ook
de Webrichtlijnen worden geïmplementeerd. Daarnaast zal in 2017/2018 een project ‘Verbetering
gebruiksgemak’ worden gestart. Hierbij wordt het toepassen van de Webrichtlijnen zoveel mogelijk
in acht genomen.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?
Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op
onze website, of u graag wilt weten op welke punten van genoemde criteria de website niet volledig
voldoet, laat het ons dan weten. Geef uw melding door aan het beheerteam Ruimtelijkeplannen.nl:
•

Contactformulier

•

telefoon: 088-183 2901

Vermeld in ieder geval het probleem dat u ervaart en de link naar de pagina waar het probleem zich
voordoet. Uw mail wordt binnen 4 werkdagen gelezen. Afhankelijk van de vraag, krijgt u zo snel
mogelijk antwoord.

