
FORUM STANDAARDISATIE
Aanmelding Webrichtlijnen

-----Oorspronkelijk bericht----- 
Van: Survey [mailto:Website.Open.Standaarden@[...].nl] 
Verzonden: woensdag 1 december 2010 10:55 
Aan: Logius Forumstandaardisatie 
CC: Joris Gresnigt 
Onderwerp: Formulier Open Standaarden 

#1 : 
Geslacht 
2 - [...] 

----------- 

#2 : 
Voornaam 
[...] 
----------- 

#3 : 
Achternaam 
[...]
----------- 

#4 : 
Organisatie 
Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties 
----------- 

#5 : 
Functie 
[...]
----------- 

#6 : 
Telefoonnummer 
[...]
----------- 

#7 : 
E-mailadres 
[...]
----------- 

#8 : 
Welke relatie bestaat er tussen uw organisatie en de aangemelde standaard? 
opdrachtgever van project Webrichtlijnen bij ICTU 
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----------- 

#9 : 
Wat voor soort melding wilt u doen? 
2 - Voorstel om een nieuwe versie van een al opgenomen standaard aan te melden 

----------- 

#10 : 
Wat zijn voorbeelden van implementaties van de standaard? 
De nieuwe versie van de Webrichtlijnen bestaat uit twee delen. Het deel WCAG 2.0, internationale 
standaarden voor toegankelijkheid, is 1 op 1 overgenomen. Deze standaard kent eigen referentie-
implementaties. Daarnaast is er het deel universele kwaliteitsrichtlijnen. Dit zijn herziene 
kwaliteitsrichtlijnen uit de huidige versie van de Webrichtlijnen. Deze hebben een experttoetsing 
gehad. Per richtlijn van dit onderdeel is door middel van een expertreview gekeken wat de 
haalbaarheid is van de betreffende richtlijn. De haalbaarheid is getest bij twee websites: 
www.opvallendeplanten.nl en www.regels-stadskanaal.nl. Een volledige implementatie van de 
Webrichtlijnen is nog niet mogelijk omdat nog niet kan worden getoetst of ook daadwerkelijk aan 
alle richtlijnen is voldaan. De toetsingsinstanties kunnen nu nog niet toetsen op de nieuwe versie 
omdat ze daartoe nog niet geaccrediteerd zijn.

----------- 

#11 : 
Voor wie heeft de migratie impact, voor gebruikers in werkende applicaties en voor leveranciers? 
De grootste impact is er voor content management systeem leveranciers, toetsingsinstellingen, 
overheidsorganisaties (webmasters, projectleiders) en webbouwers. Zij moeten de nieuwe versie 
van de Webrichtlijnen gaan implementeren en borgen in de organisatie.

----------- 

#12 : 
Is de nieuwe versie compatible met de oude versie? 
De oude en nieuwe versie kennen beide dezelfde scope, doelstellingen en zwaarte. Er is met de 
nieuwe versie geen sprake van verzwaring.

----------- 

#13 : 
Is er een gedegen updateproces om over te schakelen op de volgende versie? Wordt het proces 
bijvoorbeeld voldoende ondersteund door specifiek daartoe ingerichte faciliteiten zoals 
migratiehandleiding of conversiesoftware?

Er komt een migratietermijn van drie jaar en diverse documenten ter toelichting. Toetsingssoftware 
moet nog worden aangepast op de nieuwe versie van de Webrichtlijnen. De inspectie-instellingen 
moeten worden geaccrediteerd voor toetsing op de nieuwe versie. Toetsing op de odue versie blijft 
gedurende de migratietermijn mogelijk. Daarnaast komt op de websites www.webrichtlijnen.nl en 
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www.drempelvrij.nl informatie te staan en is er op vaste tijden een servicedesk beschikbaar voor 
vragen.

----------- 

#14 : 
Hoe lang is er (vanuit de standaardisatie organisatie) nog ondersteuning voor de oude versie van de 
standaard? 
3 jaar, de investeringscyclus van websites 
----------- 

#15 : 
Leidt de wijziging tot interruptie van belangrijke processen binnen organisatie en/of ketens? 
Nee, evenals bij de huidige versie van de webrichtlijnen dient er sprake te zijn van borging in 
processen die leiden tot een nieuwe website of publicatie van inhoud op de website.

----------- 

#16 : 
Zijn er grote kosten gemoeid met de migratie? 
nee, geen extra kosten omdat rekening wordt gehoduen met de investeringscyclus van websites. 
----------- 

#17 : 
Heeft de verandering in de nieuwe versie effect op: De openheid van de standaard? Denk hierbij aan 
de veranderingen in kosten of aan licentie overeenkomsten. 

Nee 
----------- 

#18 : 
Heeft de verandering in de nieuwe versie effect op: Het toepassingsgebeid van de standaard? 
Nee, toepassingsgebied is hetzelfde als bij vorige versie. 
----------- 

#19 : 
Heeft de verandering in de nieuwe versie effect op: Het organisatorisch werkingsgebied van de 
standaard? 
Nee, organisatorisch werkgebied is hetzelfde. 
----------- 

#20 : 
Heeft de verandering in de nieuwe versie effect op: De functionaliteit van de standaard? 
De functionaliteit is breder. Meerdere technieken zijn toegestaan voor gebruik op internet (flash, 
javascript) en stapsgewijze implementatie is mogelijk in verband met de introductie van 
complianceniveaus
----------- 
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