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… maar ...

25% Functineel beperkten, hebben gritendeels een 
intwikkelingsachterstand, dus denk iik aan taalniveau en/if andere 
media..

Adviseer geen sifware, maar maak het gied. Readspeaker? AAA

Beschreven uitzinderingen in de Euripese richtlijn zijn viir NL niet 
van kracht, maar is dat relevant?

Gebruik geen decirateve afeeldingen in PDFs.

Cincentreer je viiral ip de tiekimst.

50% van alle beziekers ip ins platirm gebruiken een mibiel 
apparaat. We hebben tenduizenden ‘discutabele’ PDFs ip 
Rijksiverheid.nl staan.

















Pricessen

Tiegankelijkheid PDF bestanden.
● Te veel PDFs
● Bron documenten

● MS Ofce
● Apparaten

● Kennis (Intelligente | Vergader-vaardigheden | Computer-vaardigheden )

● Gereedschappen
● Beschikbaarheid LibreOfce
● ODF als default bestandsformaat MS Ofce

Ontwikkeling van ePub als gied alternatef.
● ODT als bron formaat
● Opleidingen
● Beschikbaar stellen gereedschappen.

● Beschikbaarheid LibreOfce
● ODF als default bestandsformaat MS Ofce





Organisatirisch

Prijectgriep Kantiirbestandsfirmaten, BZK/Ligius/DPC. (AOC/ACM)
Lopend:
● Maatregelen & Alternateven onderzoeken (Kantoorautomatsering, ePub, Wasstraat, ..)
● Arbit & Arvodi
● Rijksbrede explain:

Oirzaak
De toegankelijkheidseisen blijken in de praktjk lastg toepasbaar op PDF-bestanden. Niet iedereen binnen onze organisate beschikt over 
de specialistsche kennis om een PDF te maken volgens de toegankelijkheidseisen. Daarnaast is de procesondersteuning 
(kantoorautomatsering) niet afdoende om PDF's te produceren die zonder nabewerking aan de toegankelijkheidseisen voldoen. 
Maatregelen
Aan het proces van publicate op <domeinnaam>.nl wordt een stap toegevoegd. In die stap moet worden beoordeeld of publicate van 
informate in PDF-formaat noodzakelijk is, of dat voor het beoogde doel ook andere formaten geschikt zijn die een goede 
toegankelijkheidsondersteuning hebben, zoals HTML of EPUB .
Uitgangspunt blijf dat PDF’s die worden gepubliceerd helemaal aan de toegankelijkheidseisen moeten voldoen, maar <domeinnaam>.nl 
accepteert voorlopig ook PDF’s die, minimaal aan de volgende eisen voldoen:
● de indeling is PDF/A-1a of PDF/UA-1;
● de tekst is selecteerbaar en kopieerbaar;
● de PDF bevat geen gescande documenten;
● de PDF bevat geen persoonlijke gegevens ;
● het juiste departement staat in de metadata.
<domeinnaam>.nl zet zich in om het kennisniveau bij haar redacteuren en de procesondersteuning te verbeteren zodat wij in de nabije 
toekomst enkel toegankelijke PDF’s zullen publiceren.
<domeinnaam>.nl zet zich, door acteve deelname in de ‘Projectgroep Kantoorbestandsformaten’, in om het kennisniveau en de 
procesondersteuning binnen de Rijksoverheid te verbeteren zodat wij in de nabije toekomst enkel toegankelijke PDF’s zullen publiceren.
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