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Betreft: Toegankelijke digitale dienstverlening uiterlijk 1-1-'17 verplicht

Geachte heer/mevrouw,
Nederland heeft c irc a 4 miljoen burgers met een beperking. Mensen met een fysieke of geestelijke handicap,
een ac hterstand of ouderdomsproblemen. Om hun mensenrec hten te kunnen bevorderen, te besc hermen en te
waarborgen, hebben de Verenigde Naties in 2006 het 'Verdrag inzake de rec hten van personen met een
handicap' (CRPD) aangenomen. Op 14 juli 2016 wordt dit verdrag voor Nederland offic ieel bekrac htigd en
doorgevoerd in de wet waardoor onder meer gemeenten voor het eind van dit jaar aan ric htlijnen voor
toegankelijkheid moeten gaan voldoen.
Voor u als lokale overheid betekent dit dat u uw digitale diensten en informatie zoals website(s), PDF documenten
en apps geschikt dient maken voor mensen met een beperking.
Het VN-verdrag v o r m t het fundament voor de verdere ontwikkeling van Nederland naar een inclusieve
samenleving. Het verplicht de Staat onder meer om de vorderingen te monitoren, het toegankelijk ontwerpen van
websites en andere producten te bevorderen en personeel dat te maken heeft met mensen met een beperking te
trainen. Van u als lokale overheidsorganisatie w o r d t verwacht dat u zich inzet voor het verbeteren van de
relevante processen binnen uw organisatie en dat u hierover rapporteert.
Zelfbeschikking is het centrale begrip. Diverse taken, waaronder W M O , zijn naar u als gemeente verplaatst.
Hiermee heeft u een verantwoordelijkheid bij de ondersteuning van alle burgers in uw gemeente om te kunnen
participeren. Uitgangspunt is dat mensen, zo veel als mogelijk, zelf dit moeten kunnen doen. Organiseren van
goed toegankelijke digitale gemeentelijke dienstverlening is dan ook een must.
De missie van stichting Accessibility, als expertisecentrum voor toegankelijke ICT, is het verbeteren van de
toegankelijkheid van internet en andere digitale media voor iedereen. Wij ondersteunen organisaties bij het
realiseren van toegankelijke digitale dienstverlening.
Wilt u meer informatie over toegankelijke dienstverlening van uw organisatie in de praktijk, neem dan contact op
met ondergetekende of mijn collega Ben Taken.

Ron Beenen
Programma manager Stichting Accessibility
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Op al onze activiteiten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing die op eerste verzoek kosteloos worden toegezonden en die gedeponeerd zijn bij de KvK te Utrecht.

