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URL Organisatie datum toetsing geldig tot Niveau WCAG Score Bewijslast 
https://www.leusden.nl Gemeente Leusden 22-04-2020 17-04-2023 WCAG 2.1 AA 2 https://www.accessibility.nl/ondersteuning/inspectie/site-1682 

https://www.doordeogenvan.com Bartiméus Fonds 14-05-2020 14-05-2023 WCAG 2.1 AA https://www.accessibility.nl/ondersteuning/inspectie/site-1741 

https://www.bel-me-niet.nl Stichting Infofilter 27-05-2020 27-05-2023 WCAG 2.1 AA https://www.accessibility.nl/ondersteuning/inspectie/site-1104 

http://mijn.donorregister.nl Mijn Donorregister 19-06-2020 11-06-2023 WCAG 2.1 AA https://www.accessibility.nl/ondersteuning/inspectie/site-1369 

https://www.saip.nl Spaziolibero 25-06-2020 14-12-2022 WCAG 2.1 AA 2 https://www.accessibility.nl/ondersteuning/inspectie/site-1121 

https://www.rijksictdashboard.nl 25-06-2020 20-04-2023 WCAG 2.1 AA https://www.accessibility.nl/ondersteuning/inspectie/site-917 

https://verhuizen.postnl.nl 25-06-2020 28-04-2021 WCAG 2.0 A 2 https://www.accessibility.nl/ondersteuning/inspectie/site-1718 

https://www.derdekamer.nl Eerste en Tweede Kamer der Staten-
Generaal - de Derde Kamer 

09-07-2020 09-06-2023 WCAG 2.1 AA 2 https://www.accessibility.nl/ondersteuning/inspectie/site-610 

www.pgb-test.nl Per Saldo 06-08-2020 06-08-2023 WCAG 2.1 AA 2 https://www.accessibility.nl/inspecties/inspectie/site-2136 

https://parkeervergunningen.amsterdam.nl Gemeente Amsterdam 07-08-2020 07-08-2023 WCAG 2.1 AA https://www.accessibility.nl/inspecties/inspectie/site-2022 

www.mensenrechten.nl College voor de rechten van de mens 21-08-2020 21-08-2023 WCAG 2.1 AA 2 https://www.accessibility.nl/inspecties/inspectie/site-1357 

www.vattenfall.nl Vattenfall 09-09-2020 09-09-2023 WCAG 2.1 AA 2 https://www.accessibility.nl/inspecties/inspectie/site-1572 

https://dontwikkelloket.dommeldam.nl ATOS Nederland 23-01-2021 23-01-2024 WCAG 2.1 A https://www.accessibility.nl/inspecties/inspectie/site-2319 

https://bezoekers.tweedekamer.nl Tweede Kamer der Staten-Generaal 01-02-2021 04-01-2024 WCAG 2.1 A https://www.accessibility.nl/inspecties/inspectie/site-2192 

www.delft.nl Gemeente Delft apr-21 01-04-2024 WCAG 2.1 AA 2 https://www.delft.nl/over-onze-website/toegankelijkheidsverklaring 

www.viecuri.nl Ziekenhuis Viecuri mei-21 03-05-2024 WCAG 2.1 AA 2 https://www.accessibility.nl/inspecties/inspectie/site-1456 

www.consuwijzer.nl Autoriteit Consument & Markt sep-21 01-09-2024 WCAG 2.1 AA 2 https://www.consuwijzer.nl/toegankelijkheidsverklaring 

Viadesk Sociaal Intranet Fellow Digitals sep-21 01-09-2024 WCAG 2.1 AA 

www.zorg4zeist.nl WebFundament okt-21 01-10-2024 WCAG 2.1 AA https://zorg4zeist.nl/toegankelijkheidsverklaring/ 

https://www.samenspeelnetwerk.nl/ Just nov-21 01-11-2024 WCAG 2.1 AA https://www.samenspeelnetwerk.nl/toegankelijkheid 

https://www.interaktcontour.nl/?all=true Interaktcontour dec-21 01-12-2024 WCAG 2.1 AA 2 https://www.interaktcontour.nl/documents/49/Certificaat_Drempelvrij.pdf 

Kieskompas.nl Kieskompas mrt-22 01-03-2025 WCAG 2.1 AA 
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 [Persoonlijke gegevens en bedrijfsgegevens van het dialoogvenster Voorkeuren > Identiteit.]


Overzicht


Er zijn geen problemen aangetroffen in dit document.


		Handmatige controle vereist: 2

		Goedgekeurd na handmatige controle: 0

		Afgekeurd na handmatige controle: 0

		Overgeslagen: 1

		Goedgekeurd: 29

		Mislukt: 0




Gedetailleerd rapport


		Document



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Machtigingsmarkering voor toegankelijkheid		Goedgekeurd		De markering voor toegankelijkheid moet worden ingesteld

		PDF-bestand met alleen afbeeldingen		Goedgekeurd		Document is geen PDF-bestand dat alleen bestaat uit een afbeelding

		PDF-bestand met codes		Goedgekeurd		Document is PDF-bestand met codes

		Logische leesvolgorde		Handmatige controle vereist		Documentstructuur biedt een logische leesvolgorde

		Primaire taal		Goedgekeurd		De teksttaal is opgegeven

		Titel		Goedgekeurd		Documenttitel wordt weergegeven in de titelbalk

		Bladwijzers		Goedgekeurd		Bladwijzers aanwezig in grote documenten

		Kleurcontrast		Handmatige controle vereist		Document bevat correcte kleurcontrasten

		Pagina-inhoud



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Gecodeerde inhoud		Goedgekeurd		Alle pagina-inhoud bevat code

		Gecodeerde annotaties		Goedgekeurd		Alle annotaties bevatten code

		Tabvolgorde		Goedgekeurd		Tabvolgorde is consistent met structuurvolgorde

		Tekencodering		Goedgekeurd		Er is een betrouwbare tekencodering

		Gecodeerde multimedia		Goedgekeurd		Alle multimediaobjecten bevatten code

		Schermflikkering		Goedgekeurd		Pagina veroorzaakt geen schermflikkering

		Scripts		Goedgekeurd		Geen ontoegankelijke scripts

		Reacties met tijdslimiet		Goedgekeurd		Pagina vereist geen reacties met tijdslimiet

		Navigatiekoppelingen		Goedgekeurd		Navigatiekoppelingen zijn niet herhaald

		Formulieren



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Gecodeerde formuliervelden		Goedgekeurd		Alle formuliervelden bevatten code

		Veldomschrijvingen		Goedgekeurd		Alle formuliervelden hebben een omschrijving

		Alternatieve tekst



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Alternatieve tekst voor figuren		Goedgekeurd		Alternatieve tekst vereist voor figuren

		Geneste alternatieve tekst		Goedgekeurd		Alternatieve tekst die nooit zal worden gelezen

		Gekoppeld aan inhoud		Goedgekeurd		Alternatieve tekst moet zijn gekoppeld aan inhoud

		Annotatie wordt verborgen		Goedgekeurd		Alternatieve tekst mag de annotatie niet verbergen

		Alternatieve tekst voor overige elementen		Goedgekeurd		Overige elementen die alternatieve tekst vereisen

		Tabellen



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Rijen		Goedgekeurd		TR moet een onderliggend item van Table, THead, TBody of Tfoot zijn

		TH en TD		Goedgekeurd		TH en TD moeten onderliggende items zijn van TR

		Koppen		Goedgekeurd		Tabellen moeten koppen bevatten

		Regelmaat		Goedgekeurd		Tabellen moeten hetzelfde aantal kolommen per rij bevatten en hetzelfde aantal rijen per kolom

		Overzicht		Overgeslagen		Tabellen moeten een samenvatting bevatten

		Lijsten



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Lijstitems		Goedgekeurd		LI moet een onderliggend item van L zijn

		Lbl en LBody		Goedgekeurd		Lbl en LBody moeten onderliggende items van LI zijn

		Koppen



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Juiste insluiting via nesting		Goedgekeurd		Juiste insluiting via nesting
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