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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2020-753091760 DOS-2015-
0005326

Onderwerp

Verlenen machtiging voor afgeven van toegankelijkheidsverklaring als bedoeld in Tijdelijk besluit

digitale toegankelijkheid.

 
Advies
1 . Vast te stellen het besluit tot machtiging voor het afgeven van de toegankelijkheidsverklaring

als bedoeld in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
2. Te bepalen dat het besluit tot machtiging voor het afgeven van de toegankelijkheidsverklaring

als bedoeld in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid wordt gepubliceerd in het
Provinciaal blad.

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het besluit tot machtiging voor het afgeven van
de toegankelijkheidsverklaring als bedoeld in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid
overheid.

 
Besluit GS
Vastgesteld conform advies

Bijlagen
Besluit tot machtiging toegankelijkheidsverklaring 

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn
A-Openbaar 6 oktober 2020 31 december 2020
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1 Toelichting voor het College

 

De Europese Toegankelijkheidsrichtlijn voorziet in regelgeving voor mensen met een handicap,

ter waarborging van toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van

overheidsinstanties. Mensen met en zonder beperking moeten op gelijke basis kunnen

deelnemen aan het maatschappelijk leven. In Nederland is deze richtlijn geïmplementeerd in

het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid (hierna: het Besluit). De reden voor het

woord tijdelijk in de naam is dat de grondslag uiteindelijk wordt geleverd door de Wet digitale

overheid. Dit besluit is in 2018 in werking getreden en voorziet in een aantal verplichtingen voor

de provincie.  

  

In het Besluit is bepaald dat websites (vanaf 23 september 2020) en mobiele apps (vanaf 23 juni

2021) van Nederlandse overheidsinstanties moeten voldoen aan de toegankelijkheidseisen die

die het Besluit noemt. Het betreft hier de toepassing van standaard EN 301 549.  

Over de digitale toegankelijkheid van websites en mobiele apps moet verantwoording worden

afgelegd in een vastgestelde toegankelijkheidsverklaring, die op de websites van de

overheidsinstanties moet worden gepubliceerd.  Deze toegankelijkheidsverklaringen dienen

digitaal te worden ondertekend. 

 

Het college wordt verzocht mevrouw W. Zoete - van der Hout volmacht en machtiging te verlenen

om de toegankelijkheidsverklaring als bedoeld in artikel 4 van het Tijdelijk besluit digitale

toegankelijkheid af te geven. Het besluit ziet alleen op 2020.

  

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag exclusief BTW:  0

Programma                           :  Ambitie 8 – Bedrijfsvoering

Financiële risico’s                 :  0

 

Juridisch kader

In lijn met de wet is bovenstaande noodzakelijk. Artikel 4 van het Besluit verplicht

overheidsinstanties om op hun website een actuele verklaring over de conformiteit van hun

website met het besluit te publiceren. Voor overheidswebsites geldt deze verplichting vanaf 23

september 2020.

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

NVT
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3 Proces

 

Overheidsinstanties zijn verplicht om voor al hun websites en apps een

toegankelijkheidsverklaring te maken en te publiceren. In de verklaring staat welke

maatregelen de organisatie neemt, inclusief een planning, om de website toegankelijk te

maken en te houden. Dit betekent dat de toegankelijkheidsverklaring periodiek

geactualiseerd dient te worden. Voorliggend besluit betreft 2020. Vanaf 1 januari 2021 zal

het afgeven van de toegankelijkheidsverklaring in het mandaatbesluit van gedeputeerde

staten voor de provinciale organisatie en het Ondermandaat besluit secretaris worden

opgenomen.

 

4 Participatie

 NVT

 

5 Communicatiestrategie

 

Een persbericht is niet nodig. De toegankelijkheidsverklaringen zelf worden gepubliceerd en

daarmee is dit meteen de communicatie naar buiten over onze aanpak en stand van zaken

rondom toegankelijkheid. De verklaringen zijn te vinden via zoekmachines als Google en via de

betreffende websites voor mensen die hierin geïnteresseerd zijn.

 


