
 
 
 
 
Intentieverklaring Eerste Kamer der Staten-Generaal (versie 2 april 2002) 
 

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Eerste Kamer der Staten-
Generaal verklaren hierbij dat zij belang hechten aan de toegankelijkheid van Nederlandstalige 
websites. Zoveel mogelijk internetgebruikers, inclusief mensen met een handicap, moeten in 
staat zijn om gebruik te maken van zoveel mogelijk Nederlandstalige websites. De Eerste Kamer 
der Staten-Generaal heeft de intentie om de huidige versie van haar website www.eerstekamer.nl 
voor het eind van 2002 te laten voldoen aan de richtlijnen die het ministerie van VWS als norm 
voor toegankelijke websites heeft vastgesteld. Het ministerie van VWS heeft de intentie om de 
Eerste Kamer der Staten-Generaal te ondersteunen bij het toegankelijker maken van de website.  

 

Bij de herziening van haar website zal de Eerste Kamer der Staten-Generaal er naar streven (om 
de volgende richtlijnen waar mogelijk toe te passen: 

 Zorg voor ondersteuning van plaatjes en foto’s met een tekst, zodat blinden met een 
brailleleesregel kunnen lezen wat er op de foto’s te zien is (richtlijn 1); 

 Zorg voor effectieve navigatie door frames van toepasselijke titels te voorzien; gebruikers van 
speciale apparatuur kunnen dan beter navigeren (richtlijn 6); 

 Zorg voor goede leesbaarheid van de website ook zonder het gebruik van style sheets; 
gebruikers van speciale apparatuur kunnen dan ook alles lezen (richtlijn 7); 

 Zorg voor leesbaarheid van de website ook zonder het gebruik van scripts en applets; 
gebruikers van speciale apparatuur kunnen dan ook alles lezen (richtlijn 9); 

 Voor iedere tijdgerelateerde multimediapresentatie (bijvoorbeeld een (animatie)film),  kun je 
equivalente alternatieven synchroniseren (bijvoorbeeld onderschriften of auditieve 
beschrijvingen van het beeldspoor (richtlijn 15); 

 Als je ondanks alle inspanningen geen toegankelijke pagina kan creëren, lever dan een link 
naar een alternatieve pagina die W3C-technologieën gebruikt, toegankelijk is, equivalente 
informatie (of functionaliteit) heeft en even vaak wordt geactualiseerd als de ontoegankelijke 
(oorspronkelijke) pagina (richtlijn 16). 

 
De Eerste Kamer der Staten-Generaal realiseert zich dat het toegankelijk maken en toegankelijk 
houden van websites een continue inspanning is. Ook na 2002 zal de Eerste Kamer der Staten-
Generaal zich blijven inspannen om haar website www.eerstekamer.nl zo toegankelijk mogelijk te 
houden, rekening houdend met de richtlijnen voor toegankelijke websites opgesteld door het 
World Wide Web Consortium (W3C). 
 
Het ministerie van VWS streeft er naar om via de website www.drempelsweg.nl praktijkgerichte 
informatie aan te bieden die van nut is voor aanbieders en bouwers van websites die de 
bovengenoemde richtlijnen voor toegankelijkheid willen toepassen. Het ministerie streeft ernaar 
om aan de wensen en suggesties van de Eerste Kamer der Staten-Generaal zo goed mogelijk 
tegemoet te komen. 
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