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1 Samenvatting 

Vanaf 1 januari 2015 moeten overheidswebsites voldoen aan internationale normen voor 
toegankelijkheid. Alleen als dit om zwaarwegende redenen niet volledig mogelijk is, moeten zij 
dit op transparante wijze verantwoorden. Een toegankelijke website kan door iedereen 
gebruikt worden. Ook door mensen die niet (goed) kunnen zien of horen, moeite hebben met 
ingewikkelde teksten of geen muis kunnen gebruiken. 

In het beleid van decentralisatie van overheidstaken zijn veel taken bij gemeenten belegd. De 
digitale dienstverlening van de gemeenten is een belangrijk instrument om dienstverlening aan 
de burger efficiënter en effectiever te organiseren en met afnemende financiële middelen 
doelmatiger in te zetten. De verwachting is daarnaast dat digitale dienstverlening leidt tot 
grotere tevredenheid bij inwoners. Maar hoe toegankelijk zijn de gemeentelijke websites? 

Om die vraag te beantwoorden, is er onderzoek gedaan naar de toegankelijkheid van de 393 
websites van Nederlandse gemeenten. Om inzicht te krijgen in de stand van zaken van deze 
websites is een aantal publieke registers met informatie over websites van de overheid en 
eigen verklaringen van de betreffende organisaties onderzocht en zijn aanvullend quickscans 
door experts uitgevoerd. 

Op grond van de gegevens is de conclusie dat van alle gemeentelijke websites 26 (7%) 
voldoen aan de overheidsstandaard voor toegankelijkheid: WCAG 2.0, niveau AA.  
60% van de gemeenten werkt aan toegankelijkheid. De websites van deze gemeenten zijn 
echter nog niet toegankelijk en hebben daarbij soms ook een onvolledige, niet actuele of 
onjuiste verklaring.  
33% van de websites van gemeenten zijn niet alleen ontoegankelijk maar hebben tevens geen 
verantwoording. 

De gegevens zijn afgezet tegen het aantal inwoners van Nederlandse gemeenten dat gebruik 
kan maken van toegankelijke digitale dienstverlening, inclusief mensen met een 
functiebeperking. Dit om duidelijk te maken dat toegankelijkheid gaat om het kunnen en willen 
bereiken van alle inwoners en niet om een technische discussie.  

2  Inleiding 

Vanaf 1 januari 2015 moeten overheidswebsites voldoen aan de internationale normen voor 
toegankelijkheid WCAG 2.0 AA, onderdeel van de zogenaamde webrichtlijnen: webrichtlijnen 
versie 2.0 d.d. 1 juli 2011 is de overheidsstandaard voor het ontwerpen, bouwen en beheren 
van websites. De Webrichtlijnen zijn gebaseerd op internationale standaarden voor kwaliteit 
en toegankelijkheid, en op in de praktijk beproefde oplossingen van professionals. 

Door het naleven van deze richtlijnen kunnen mensen met beperkingen (onder meer 
slechthorend, doof, slechtziend, (kleuren)blind, motorische beperkt en laaggeletterd) de 
informatie en dienstverlening op websites net als ‘gewone’ gebruikers gebruiken. Alle 
organisaties dienen zich aantoonbaar te kunnen verantwoorden over de mate waarin zij 
voldoen aan deze richtlijnen voor toegankelijkheid. Voor het bepalen van het percentage 
mensen met een beperking wordt uitgegaan van 14,8%, zie bijlage 2. Dat betekent in absolute 
aantal per april 2015 (14,8% * 16.5 miljoen) 2,44 miljoen mensen. 

In het beleid van decentralisatie1 van overheidstaken zijn veel taken bij gemeenten belegd. De 
digitale dienstverlening van de gemeenten is een belangrijk instrument om dienstverlening aan 

1 Jeugdwet, Participatiewet en Wmo 
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de burger efficiënter en effectiever te organiseren en met afnemende financiële middelen 
doelmatiger in te zetten. 

2.1 Doel en doelgroep 

Het doel van dit onderzoek is het in beeld brengen van de actuele stand van de 
toegankelijkheid van de websites van Nederlandse gemeenten per april 2015. Hiermee wordt 
duidelijkheid verkregen over de status van toegankelijkheid van gemeentewebsites en kan 
worden vastgesteld of de overheid zich aan haar verplichtingen houdt. Alle 
overheidsorganisaties zijn verplicht om toegankelijkheidsrichtlijnen toe te passen. AIs dit om 
zwaarwegende2 redenen niet volledig mogelijk is, dan moeten zij dit op transparante wijze 
verantwoorden. 
 
In de afgelopen jaren zijn door het verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties ondersteunende en stimulerende maatregelen getroffen om de digitale 
toegankelijkheid te realiseren. Hiertoe is naast de bestaande Waarmerkregeling van 
Aantoonbare Toegankelijkheid een aantal instrumenten ontwikkeld: 

• Toepassingskader 
Het toepassingskader beschrijft het kader waarbinnen de Webrichtlijnen moeten 
worden toegepast op alle digitale dienstverlening en informatievoorzieningen van 
overheden en semioverheden. 

• 

• 

Toegankelijkheidsmonitor 
De toegankelijkheidsmonitor is een instrument dat via een automatische test voor een 
deel vaststelt in hoeverre websites aan de webrichtlijnen voldoen. 
Toegankelijkheidsverklaring 
Overheidsorganisaties moeten zelf op hun website verantwoording afleggen over de 
toepassing van de webrichtlijnen. Met de toegankelijkheidsverklaring geven 
overheidsorganisaties inzicht in de mate waarin zij gevorderd zijn in het toegankelijk 
maken van hun website. 

3 Onderzoeksmethode 
3.1 Scope  

Om inzicht te krijgen in de stand van zaken van de 393 gemeentelijke websites is een aantal 
publieke registers met informatie over websites van de overheid en eigen verklaringen van de 
betreffende organisaties onderzocht en zijn aanvullend 60 quickscans door experts 
uitgevoerd. 
 
Voor de publieke registers is gebruik gemaakt van: 

• het overzicht van overheden met informatie over 'pas toe' of 'leg uit' 
http://versie2.webrichtlijnen.nl/toepassen/; 

• 
• 

• 

het register van drempelvrij.nl, http://www.drempelvrij.nl/waarmerkdragers/; 
de lijst van gemeenten die een toegankelijkheidsverklaring hebben opgesteld  
http://www.gewoontoegankelijk.nl/nl/content/organisaties-die-een-
toegankelijkheidsverklaring-hebben-opgesteld; 
de meetgegevens uit de automatische meting (17 van de 38 criteria) op 
gewoontoegankelijk.nl http://www.gewoontoegankelijk.nl/nl/gemeenten. Omdat deze 
ten tijde van het onderzoek nog geen overzicht van alle gemeenten gaf is deze slechts 
ondersteunend gebruikt. 
 

Het onderzoek is uitsluitend gebaseerd op de primaire websites van gemeenten. In de praktijk 
komt het voor dat een gemeente voor sommige taken of vormen van dienstverlening (denk 

                                                 
2 https://www.webrichtlijnen.nl/toepassen/afwegingscriteria 

http://versie2.webrichtlijnen.nl/toepassen/
http://www.drempelvrij.nl/waarmerkdragers/
http://www.gewoontoegankelijk.nl/nl/content/organisaties-die-een-toegankelijkheidsverklaring-hebben-opgesteld
http://www.gewoontoegankelijk.nl/nl/content/organisaties-die-een-toegankelijkheidsverklaring-hebben-opgesteld
http://www.gewoontoegankelijk.nl/nl/gemeenten
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aan gemeentemusea, historische archieven, energieloketten, buurtmonitors) aparte (sub)sites 
heeft. Deze zijn niet in dit onderzoek meegenomen.  
 
Uitgangspunt voor het onderzoek was het ‘pas toe of leg uit’ overzicht op: 
http://versie2.webrichtlijnen.nl/toepassen/ (versie 1 mei 2015). Dit overzicht is verrijkt met de 
informatie uit het Waarmerk drempelvrij.nl register. 
 
Door ervaren onderzoekers van Accessibility en Centric is vervolgens in een kort tijdbestek 
(10 minuten per website) door middel van een steekproef een scan uitgevoerd op 
toegankelijkheidsverklaringen (20 scans) en op websites die geen verklaring hadden (40 
scans). Deze handmatig uitgevoerde scans bestonden uit een korte analyse van de website.  
 
De focus heeft bij het onderzoek gelegen op structurele toegankelijkheidsproblemen. Dit 
kunnen zowel structurele problemen in de techniek van een website zijn als problemen met 
het beheren van content. Websites zijn niet afgekeurd op bijvoorbeeld het missen van een 
enkel tekstalternatief. Let wel: elke website kan incidentele fouten bevatten, maar deze zijn 
buiten dit onderzoek gelaten. 

3.2 Bepaling en definitie 

Een website van een gemeente kan de volgende status hebben ten aanzien van de 
internationale toegankelijkheidsrichtlijnen: 
 
Voldoet: met een onderbouwde verklaring wordt aangegeven dat aan de richtlijnen wordt 
voldaan. 
  
Voldoet niet om één van de volgende redenen: 
 
• 

 
• 

  
• 

 
• 

 

De gemeente verklaart zelf dat men op dit moment niet aan de eisen voldoet of op korte 
termijn zal voldoen. Korte termijn wil zeggen niet voor 1 juli 2015. Of: De gemeente 
verklaart dat men 'aan toegankelijkheid werkt'. Dit impliceert dat men (nog) niet voldoet. 
In de data: waarde Termijn; 

De gemeente verklaart zelf of heeft een waarmerklogo dat aangeeft dat men aan een lager 
niveau dan verplicht voldoet. Dit impliceert dat men (nog) niet aan het verplichte niveau 
voldoet. 
In de data: waarde Niveau; 

De gemeente verklaart dat men voldoet maar specialisten hebben in dit onderzoek 
vastgesteld dat de verklaring onjuist is en/of niet voldoet aan de eisen die daaraan gesteld 
zijn3. 
In de data: waarde Onvolledig; 

De gemeente verklaart dat men vanaf een bepaald moment voldoet (bijvoorbeeld eerste 
kwartaal 2015), terwijl dit moment reeds is gepasseerd en/of specialisten hebben 
vastgesteld dat dit niet het geval is, of men verwijst naar een waarmerklogo dat verlopen is 
(waarmerklogo’s uit heel 2014 worden als geldig gezien). 
In de data: waarde Datum; 

                                                 
3  Overheidsorganisaties zijn verplicht om de Webrichtlijnen toe te passen ('pas toe'). Is dit om 
zwaarwegende redenen niet (volledig) mogelijk, dan moeten zij dit op transparante wijze verantwoorden 
('leg uit'). 

http://versie2.webrichtlijnen.nl/toepassen/
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• 

 
• 

Voor burgers belangrijke vormen van ondersteuning of dienstverlening op de primaire 
website van de gemeente zijn buiten de verklaring gehouden (denk aan een digitaal loket, 
formulieren, etc.). 
In de data: waarde Scope; 

De gemeente geeft op geen enkele wijze aan of dan wel hoe aan toegankelijkheid gewerkt 
wordt. 
In de data: waarde Geen. 
 

Het is mogelijk dat een gemeente om meerdere redenen niet voldoet. Daar waar dat het geval 
is, is de eerstgevonden reden als reden geregistreerd. 

4 Resultaten 
4.1 Totaal overzicht 

7% Toegankelijke gemeentelijke websites. 
60% Ontoegankelijke gemeentelijke websites met onvolledige, niet actuele of onjuiste 

verklaring of verklaring dat site niet geheel of niet op het juiste niveau toegankelijk is. 
33% Ontoegankelijke gemeentelijke websites zonder verklaring 
 

 

7%

60%

33%

Gemeentelijke websites

Toegankelijk

Ontoegankelijk met onvolledige verklaring

Ontoegankelijk zonder verklaring

 
De in het handmatig onderzoek gevonden regelmatig voorkomende problemen zijn onder 
meer: 
 
• 

 
• 

 
• 

• 

Ontbreken van tekstueel alternatief bij afbeeldingen 
Visuele informatie, zoals een afbeelding, moet ook op een tekstuele wijze beschikbaar 
worden gemaakt; 

Onduidelijke ‘lees meer’ links 
Het doel van een link moet logisch zijn, ook als je deze zonder de omliggende content 
krijgt voorgelezen; 

Onbruikbare zoekvelden 
Een zoekveld is een eenvoudig formulier. Een formulier moet bijvoorbeeld namen voor 
invoervelden en knoppen hebben en instructies en foutmeldingen; 
 
Geen mogelijkheid om delen van de site over te slaan via ‘skiplinks’ 
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Om snel over een webpagina te kunnen navigeren, kan via een skiplink eenvoudig over 
terugkerende blokken (zoals een menu) worden gesprongen met een verborgen link; 
 

• 

 
• 

Onvoldoende kleurcontrast 
Ook als je slechtziend of kleurenblind bent, moet je een website kunnen lezen; 

Onjuiste (koppen)structuur. 
Met goede koppen kan op een niet-visuele wijze de structuur van een document worden 
bepaald. Een gebruiker kan zo snel een indruk van de pagina-inhoud verkrijgen. 

 
Een diepgaander onderzoek zal waarschijnlijk ook andere problemen blootleggen 

4.2 Overzicht per type verklaring 

Goed of 
type fout 

Aantal 
sites 

Percen-
tage 

Reden goed/afkeuring Aantal burgers 
in betreffende 
gemeenten 

Toegankelijke gemeentelijke websites 
Goed 26 6,6% drempelvrij verklaring 0,98 miljoen 
Ontoegankelijke gemeentelijke websites met onvolledige of onjuiste verklaring 
Datum 109 27,7% verklaring niet up to date, waarmerklogo 

verlopen (2014 is toegestaan) 
3,94 miljoen  
 

Niveau   8 2,0% voldoet aan eisen op een lager niveau of 
een verouderde standaard 

0,44 miljoen 
 

Onvolledig  85 21,6% verklaring voldoet niet aan eisen zoals 
oorzaak, gevolg, maatregelen, planning 

4,14 miljoen 

Scope  28 7,1% belangrijke onderdelen buiten verklaring 
gehouden (bv e-loket, formulieren) 

1,30 miljoen 
 

Termijn 8 2,0% niet dit jaar opgelost of niet duidelijk 0,13 miljoen 
Ontoegankelijke gemeentelijke websites zonder verklaring 
Geen 129 32,8% geen verklaring 5,97 miljoen 

 
Op grond van de bovenstaande tabel, wonen 980.000 mensen in een gemeente met een 
toegankelijke website, zie grafiek 1. 

 
Op grond van het percentage mensen met een beperking, zie bijlage 2, wordt duidelijk 
hoeveel mensen zelfstandig toegang hebben tot de website van hun gemeente. Zie grafiek 2. 

980.000

9.950.000

5.970.000

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

gemeentelijke websites/inwoners

Toegankelijk/inwoners

Ontoegankelijk met onvolledige verklaring/inwoners

Ontoegankelijk zonder verklaring/inwoners
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Hieruit blijkt het belang van het toegankelijk maken van gemeentelijke websites; hierdoor 
wordt digitale dienstverlening ook bereikbaar voor 2,3 miljoen mensen met een beperking. 

 

5 Conclusies 

Slechts 26 van de 393 websites van de Nederlandse gemeenten (6,6%) voldoen aantoonbaar 
aan de toegankelijkheidsrichtlijnen. In 2011 was dat percentage 2% op basis van 418 
gemeenten. Het aantal toegankelijke gemeentelijke websites is in de afgelopen vier jaren dus 
bescheiden toegenomen. 
Binnen deze groep zijn het over het algemeen kleinere gemeenten die goed scoren; het 
gemiddelde aantal inwoners ligt rond de 36.000. Er staan slechts twee 100.000+ gemeenten 
in de lijst. Tilburg is de enige gemeente uit de top-20 van grootste gemeenten die goed scoort. 
 
De Webrichtlijnen, die op de lijst met 'pas toe of leg uit'-standaarden staan, moeten sinds 23 
juni 2011 verplicht worden toegepast. Afwijken mag alleen met zwaarwegende redenen 
en verantwoording hierover moet worden afgelegd4. 264 (67%) van de gemeenten beschikken 
in enige vorm over een claim of verklaring rond toegankelijkheid. Helaas voldoet slechts een 
beperkt deel van deze claims aan de voorwaarden. Dit zijn met name websites met een 
drempelvrij.nl certificaat. 
 
Daarnaast heeft een aanzienlijk deel van de gemeenten (21%) een verantwoording opgesteld 
die niet aan de gestelde eisen voor een ‘pas toe of leg uit’ verklaring voldoet. Denk hierbij aan 
eisen die aan de verklaring worden gesteld zoals het concreet beschrijven van oorzaak en 
gevolg maar belangrijker nog de te nemen maatregelen en de hierbij behorende planning. Ook 
hebben de specialisten bij diverse sites problemen gevonden die niet in de verklaringen waren 
benoemd. 
 
Veel van de verklaringen rond toegankelijkheid en de hierbij geclaimde uitzonderingen vallen 
niet onder de door de overheid benoemde zwaarwegende redenen. De in het handmatig 
onderzoek gevonden problemen zijn onder meer: 
• 
• 
• 
• 
• 

Ontbreken van tekstueel alternatief bij afbeeldingen; 
Onduidelijke ‘lees meer’ links; 
Onbruikbare zoekvelden; 
Geen mogelijkheid om delen van de site over te slaan via ‘skiplinks’; 
Onvoldoende kleurcontrast; 

                                                 
4 https://www.webrichtlijnen.nl/toepassen/afwegingscriteria 
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• Onjuiste (koppen)structuur. 
 
129 van de gemeenten (33%) heeft geen claim of verklaring over toegankelijkheid van de 
website, terwijl dit vanaf 1 januari 2015 verplicht is. Een handmatige scan op 40 van de 129 
websites laat zien dat geen van deze websites aan de toegankelijkheidsrichtlijnen voldoet. 
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Bijlage 1 Inventarisatie websites Nederlandse gemeenten 

Toelichting:  
•

• 

• 
• 

• 

• 

• 

 Datum: De gemeente verklaart dat men vanaf een bepaald moment voldoet (bijvoorbeeld 
eerste kwartaal 2015), terwijl dit moment reeds gepasseerd en/of specialisten hebben 
vastgesteld dat dit niet het geval is, of men verwijst naar een waarmerklogo dat verlopen is 
(waarmerklogo’s uit heel 2014 worden als geldig gezien); 
Geen: De gemeente geeft op geen enkele wijze aan of dan wel hoe aan toegankelijkheid 
gewerkt wordt. 
Goed: De website voldoet aan de toegankelijkheidseisen; 
Niveau: De gemeente verklaart zelf of heeft een waarmerklogo dat aangeeft dat men aan 
een lager niveau dan verplicht voldoet. Dit impliceert dat men (nog) niet aan het verplichte 
niveau voldoet; 
Onvolledig: De gemeente verklaart dat men voldoet maar specialisten hebben in dit 
onderzoek vastgesteld dat de verklaring onjuist is en/of niet voldoet aan de eisen die 
daaraan gesteld zijn; 
Scope: Voor burgers belangrijke vormen van ondersteuning of dienstverlening op de 
primaire website van de gemeente zijn buiten de verklaring gehouden (denk aan een 
digitaal loket, formulieren, etc.); 
Termijn: De gemeente verklaart zelf dat men op dit moment niet aan de eisen voldoet of 
op korte termijn zal voldoen. Korte termijn wil zeggen niet voor 1 juli 2015. Of: De 
gemeente verklaart dat men 'aan toegankelijkheid werkt'. Dit impliceert dat men (nog) niet 
voldoet. 
 

Gemeente Goed/Fout 
Aa en Hunze Datum 
Aalburg Datum 
Aalsmeer Goed 
Aalten Datum 
Achtkarspelen Datum 
Alblasserdam Geen 
Albrandswaard Geen 
Alkmaar Onvolledig 
Almelo Datum 
Almere Geen 
Alphen aan den Rijn Scope 
Alphen-Chaam Geen 
Ameland Goed 
Amersfoort Geen 
Amstelveen Scope 
Amsterdam Geen 
Apeldoorn Onvolledig 
Appingedam Onvolledig 
Arnhem Onvolledig 
Assen Geen 
Asten Goed 
Baarle-Nassau Geen 
Baarn Geen 
Barendrecht Geen 
Barneveld Geen 
Bedum Onvolledig 
Beek Scope 

http://www.aaenhunze.nl/
http://www.aalburg.nl/
http://www.aalsmeer.nl/
http://www.aalten.nl/
http://www.achtkarspelen.nl/
http://www.alblasserdam.nl/
http://www.albrandswaard.nl/
http://www.alkmaar.nl/
https://www.almelo.nl/
http://www.almere.nl/
http://www.alphenaandenrijn.nl/
http://www.alphen-chaam.nl/
http://www.ameland.nl/
http://www.amersfoort.nl/
http://www.amstelveen.nl/
http://www.amsterdam.nl/
http://www.apeldoorn.nl/
http://www.appingedam.nl/
http://www.arnhem.nl/
http://www.assen.nl/
https://www.asten.nl/
http://www.baarle-nassau.nl/
http://www.baarn.nl/
http://www.barendrecht.nl/
http://www.barneveld.nl/
http://www.bedum.nl/
http://www.gemeentebeek.nl/
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Beemster Geen 
Beesel Onvolledig 
Bellingwedde Geen 
Bergeijk Datum 
Bergen (Limburg) Datum 
Bergen (Noord-Holland) Geen 
Bergen op Zoom Geen 
Berkelland Geen 
Bernheze Datum 
Best Goed 
Beuningen Onvolledig 
Beverwijk Datum 
Binnenmaas Onvolledig 
Bladel Datum 
Blaricum Geen 
Bloemendaal Datum 
Bodegraven-Reeuwijk Datum 
Boekel Geen 
Borger-Odoorn Scope 
Borne Geen 
Borsele Termijn 
Boxmeer Datum 
Boxtel Onvolledig 
Breda Onvolledig 
Brielle Onvolledig 
Bronckhorst Datum 
Brummen Onvolledig 
Brunssum Geen 
Bunnik Datum 
Bunschoten Datum 
Buren Scope 
Bussum Geen 
Capelle aan den IJssel Datum 
Castricum Geen 
Coevorden Niveau 
Cranendonck Datum 
Cromstrijen Geen 
Cuijk Datum 
Culemborg Geen 
Dalfsen Datum 
Dantumadiel Datum 
De Bilt Datum 
De Friese Meren Datum 
De Marne Onvolledig 
De Ronde Venen Geen 
De Wolden Datum 
Delft Onvolledig 
Delfzijl Onvolledig 
Den Haag Datum 
Den Helder Scope 
Deurne Scope 

http://www.beemster.net/
http://www.beesel.nl/
http://www.bellingwedde.nl/
http://www.bergeijk.nl/
http://www.bergen.nl/
http://www.bergen-nh.nl/
http://www.bergenopzoom.nl/
http://www.gemeenteberkelland.nl/
http://www.bernheze.org/
http://www.gemeentebest.nl/
http://www.beuningen.nl/
http://www.beverwijk.nl/
http://www.binnenmaas.nl/
http://www.blaricum.nl/
http://www.bloemendaal.nl/
http://www.bodegraven-reeuwijk.nl/
http://www.boekel.nl/
http://www.borger-odoorn.nl/
http://www.borne.nl/
http://www.borsele.nl/
http://www.boxmeer.nl/
https://www.boxtel.nl/
http://www.breda.nl/
http://www.brielle.nl/
http://www.bronckhorst.nl/
http://www.brummen.nl/
http://www.brunssum.nl/
https://www.bunnik.nl/
http://www.bunschoten.nl/
http://www.buren.nl/
http://www.bussum.nl/
http://www.capelleaandenijssel.nl/
http://www.castricum.nl/
http://www.coevorden.nl/
http://www.cranendonck.nl/
http://www.cromstrijen.nl/
http://www.cuijk.nl/
http://www.culemborg.nl/
http://www.dalfsen.nl/
http://www.dantumadiel.eu/
http://www.debilt.nl/
http://www.defriesemeren.nl/
https://www.demarne.nl/
http://www.derondevenen.nl/
http://www.dewolden.nl/
http://www.delft.nl/
http://www.delfzijl.nl/
http://www.denhaag.nl/
http://www.denhelder.nl/
http://www.deurne.nl/
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Deventer Niveau 
Diemen Onvolledig 
Dinkelland Onvolledig 
Doesburg Geen 
Doetinchem Onvolledig 
Dongen Scope 
Dongeradeel Datum 
Dordrecht Geen 
Drechterland Onvolledig 
Drimmelen Niveau 
Dronten Datum 
Druten Datum 
Duiven Onvolledig 
Echt-Susteren Scope 
Edam-Volendam Datum 
Ede Onvolledig 
Eemnes Geen 
Eemsmond Geen 
Eersel Datum 
Eijsden-Margraten Geen 
Eindhoven Onvolledig 
Elburg Goed 
Emmen Datum 
Enkhuizen Geen 
Enschede Geen 
Epe Datum 
Ermelo Geen 
Etten-Leur Onvolledig 
Ferwerderadiel Onvolledig 
Franekeradeel Geen 
Geertruidenberg Scope 
Geldermalsen Onvolledig 
Geldrop-Mierlo Onvolledig 
Gemert-Bakel Geen 
Gennep Scope 
Giessenlanden Datum 
Gilze en Rijen Niveau 
Goeree-Overflakkee Geen 
Goes Geen 
Goirle Datum 
Gorinchem Onvolledig 
Gouda Onvolledig 
Grave Termijn 
Groningen Onvolledig 
Grootegast Onvolledig 
Gulpen-Wittem Onvolledig 
Haaksbergen Datum 
Haaren Niveau 
Haarlem Geen 
Haarlemmerliede en Spaarnwoude Geen 
Haarlemmermeer Geen 

http://www.deventer.nl/
http://www.diemen.nl/
http://www.dinkelland.nl/
http://www.doesburg.nl/
http://www.doetinchem.nl/
http://www.dongen.nl/
http://www.dongeradeel.nl/
https://cms.dordrecht.nl/
http://www.drechterland.nl/
http://www.drimmelen.nl/
http://www.dronten.nl/
http://www.druten.nl/
http://www.duiven.nl/
http://www.echt-susteren.nl/
http://www.edam-volendam.nl/
https://www.ede.nl/
http://www.eemnes.nl/
http://www.eemsmond.nl/
http://www.eersel.nl/
http://www.eijsden-margraten.nl/
http://www.eindhoven.nl/
http://www.elburg.nl/
http://gemeente.emmen.nl/
http://www.enkhuizen.nl/
http://www.enschede.nl/
http://www.epe.nl/
http://www.ermelo.nl/
http://www.etten-leur.nl/
https://www.ferwerderadiel.nl/
http://www.franekeradeel.nl/
http://www.geertruidenberg.nl/
http://www.geldermalsen.nl/
http://www.geldrop-mierlo.nl/
https://www.gemert-bakel.nl/
http://www.gennep.nl/
http://www.giessenlanden.nl/
https://www.gilzerijen.nl/
http://www.goeree-overflakkee.nl/
http://www.goes.nl/
https://www.goirle.nl/
http://www.gorinchem.nl/
http://www.gouda.nl/
http://www.grave.nl/
http://portal.groningen.nl/
http://www.grootegast.nl/
http://www.gulpen-wittem.nl/
http://www.haaksbergen.nl/
http://www.haaren.nl/
https://www.haarlem.nl/
http://www.haarlemmerliede.nl/
http://www.hlmrmeer.nl/
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Halderberge Onvolledig 
Hardenberg Onvolledig 
Harderwijk Datum 
Hardinxveld-Giessendam Datum 
Haren Goed 
Harlingen Onvolledig 
Hattem Goed 
Heemskerk Geen 
Heemstede Datum 
Heerde Goed 
Heerenveen Goed 
Heerhugowaard Scope 
Heerlen Onvolledig 
Heeze-Leende Datum 
Heiloo Geen 
Hellendoorn Onvolledig 
Hellevoetsluis Geen 
Helmond Scope 
Hendrik-Ido-Ambacht Geen 
‘s- Hertogenbosch Onvolledig 
Hengelo Geen 
Het Bildt Onvolledig 
Heumen Datum 
Heusden Datum 
Hillegom Scope 
Hilvarenbeek Goed 
Hilversum Scope 
Hof van Twente Geen 
Hollands Kroon Scope 
Hoogeveen Geen 
Hoogezand-Sappemeer Geen 
Hoorn Onvolledig 
Horst aan de Maas Datum 
Houten Onvolledig 
Huizen Datum 
Hulst Geen 
IJsselstein Niveau 
Kaag en Braassem Goed 
Kampen Onvolledig 
Kapelle Datum 
Katwijk Datum 
Kerkrade Datum 
Koggenland Datum 
Kollumerland en Nieuwkruisland Termijn 
Korendijk Datum 
Krimpen aan den IJssel Datum 
Krimpenerwaard Datum 
Laarbeek Geen 
Landerd Termijn 
Landgraaf Datum 
Landsmeer Geen 

http://www.halderberge.nl/
http://www.hardenberg.nl/
http://www.harderwijk.nl/
http://www.hardinxveld-giessendam.nl/
http://www.haren.nl/
http://www.harlingen.nl/
http://www.hattem.nl/
https://www.heemskerk.nl/
http://www.heemstede.nl/
http://www.heerde.nl/
https://www.heerenveen.nl/
http://www.heerhugowaard.nl/
http://www.heerlen.nl/
http://www.heeze-leende.nl/
http://www.heiloo.nl/
http://www.hellendoorn.nl/
http://www.hellevoetsluis.nl/
http://www.helmond.nl/
http://www.h-i-ambacht.nl/
https://www.s-hertogenbosch.nl/
http://www.hengelo.nl/
https://www.hetbildt.nl/
http://www.heumen.nl/
http://www.heusden.nl/
http://www.hillegom.nl/
http://www.hilvarenbeek.nl/
http://www.hilversum.nl/
http://www.hofvantwente.nl/
http://www.hollandskroon.nl/
http://www.hoogeveen.nl/
http://www.hoogezand-sappemeer.nl/
http://www.hoorn.nl/
http://www.horstaandemaas.nl/
https://www.houten.nl/
http://www.huizen.nl/
http://www.gemeentehulst.nl/
http://www.ijsselstein.nl/
http://www.kaagenbraassem.nl/
http://www.kampen.nl/
http://www.kapelle.nl/
http://www.katwijk.nl/
http://www.kerkrade.nl/
http://www.koggenland.nl/
http://www.kollumerland.nl/
http://www.korendijk.nl/
http://www.krimpenaandenijssel.nl/
http://www.krimpenerwaard.nl/
http://www.laarbeek.nl/
http://www.landerd.nl/
http://www.landgraaf.nl/
http://www.landsmeer.nl/
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Langedijk Geen 
Lansingerland Datum 
Laren Geen 
Leek Geen 
Leerdam Termijn 
Leeuwarden Scope 
Leeuwarderadeel Onvolledig 
Leiden Datum 
Leiderdorp Onvolledig 
Leidschendam-Voorburg Onvolledig 
Lelystad Goed 
Leudal Datum 
Leusden Geen 
Lingewaal Datum 
Lingewaard Datum 
Lisse Geen 
Littenseradiel Goed 
Lochem Geen 
Loon op Zand Goed 
Lopik Geen 
Loppersum Onvolledig 
Losser Geen 
Maasdriel Onvolledig 
Maasgouw Onvolledig 
Maassluis Geen 
Maastricht Goed 
Marum Scope 
Medemblik Onvolledig 
Meerssen Geen 
Menameradiel Onvolledig 
Menterwolde Onvolledig 
Meppel Goed 
Middelburg Geen 
Midden-Delfland Datum 
Midden-Drenthe Geen 
Mill en Sint Hubert Termijn 
Moerdijk Scope 
Molenwaard Geen 
Montferland Scope 
Montfoort Geen 
Mook en middelaar Datum 
Muiden Geen 
Naarden Datum 
Neder-Betuwe Geen 
Nederweert Geen 
Neerijnen Onvolledig 
Nieuwegein Geen 
Nieuwkoop Onvolledig 
Nijkerk Datum 
Nijmegen Onvolledig 
Nissewaard Geen 

http://www.gemeentelangedijk.nl/
http://www.lansingerland.nl/
http://www.laren.nl/
https://leek.nl/
http://www.leerdam.nl/
http://www.leeuwarden.nl/
https://www.leeuwarderadeel.nl/
http://gemeente.leiden.nl/
http://www.leiderdorp.nl/
http://www.leidschendam-voorburg.nl/
http://www.lelystad.nl/
http://www.leudal.nl/
http://www.leusden.nl/
http://www.lingewaal.nl/
http://www.lingewaard.nl/
http://www.lisse.nl/
http://www.littenseradiel.nl/
http://www.lochem.nl/
https://www.loonopzand.nl/
http://www.lopik.nl/
http://www.loppersum.nl/
http://www.gemeentelosser.nl/
http://www.maasdriel.nl/
http://www.gemeentemaasgouw.nl/
http://www.maassluis.nl/
http://www.maastricht.nl/
http://www.marum.nl/
http://www.medemblik.nl/
https://www.meerssen.nl/
https://www.menameradiel.nl/
http://www.menterwolde.nl/
http://www.meppel.nl/
http://www.middelburg.nl/
http://www.midden-delfland.nl/
http://www.midden-drenthe.nl/
http://www.gemeente-mill.nl/
http://www.moerdijk.nl/
http://www.molenwaard.nl/
http://www.montferland.nl/
http://www.montfoort.nl/
http://www.mookenmiddelaar.nl/
http://www.muiden.nl/
http://www.naarden.nl/
http://www.nederbetuwe.nl/
http://www.nederweert.nl/
http://www.neerijnen.nl/
http://www.nieuwegein.nl/
http://www.nieuwkoop.nl/
http://www.nijkerk.nl/
http://www.nijmegen.nl/
http://www.nissewaard.nl/
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Noord-Beveland Onvolledig 
Noordenveld Onvolledig 
Noordoostpolder Geen 
Noordwijk Scope 
Noordwijkerhout Geen 
Nuenen, Gerwen en Nederwetten Datum 
Nunspeet Geen 
Nuth Datum 
Oegstgeest Onvolledig 
Oirschot Datum 
Oisterwijk Goed 
Oldambt Datum 
Oldebroek Goed 
Oldenzaal Onvolledig 
Olst-Wijhe Termijn 
Ommen Onvolledig 
Onderbanken Geen 
Oost Gelre Geen 
Oosterhout Scope 
Ooststellingwerf Geen 
Oostzaan Onvolledig 
Opmeer Datum 
Opsterland Geen 
Oss Datum 
Oud-Beijerland Datum 
Oude IJsselstreek Geen 
Ouder-Amstel Geen 
Oudewater Geen 
Overbetuwe Geen 
Papendrecht Geen 
Peel en Maas Onvolledig 
Pekela Datum 
Pijnacker-Nootdorp Geen 
Purmerend Niveau 
Putten Goed 
Raalte Datum 
Reimerswaal Datum 
Renkum Datum 
Renswoude Datum 
Reusel de mierden Datum 
Rheden Datum 
Rhenen Geen 
Ridderkerk Geen 
Rijnwaarden Datum 
Rijssen-Holten Geen 
Rijswijk Goed 
Roerdalen Scope 
Roermond Geen 
Roosendaal Onvolledig 
Rotterdam Geen 
Rozendaal Geen 

http://www.noord-beveland.nl/
http://www.gemeentenoordenveld.nl/
http://www.noordoostpolder.nl/
http://www.noordwijk.nl/
http://www.noordwijkerhout.nl/
http://www.nuenen.nl/
http://www.nunspeet.nl/
http://www.nuth.nl/
http://www.oegstgeest.nl/
http://www.oirschot.nl/
http://oisterwijk.nl/
http://www.gemeente-oldambt.nl/
http://www.oldebroek.nl/
http://www.oldenzaal.nl/
http://www.olst-wijhe.nl/
http://www.ommen.nl/
http://www.onderbanken.nl/
http://www.oostgelre.nl/
http://www.oosterhout.nl/
http://www.ooststellingwerf.nl/
http://www.oostzaan.nl/
http://www.opmeer.nl/
http://www.opsterland.nl/
http://www.oss.nl/
http://www.oud-beijerland.nl/
http://www.oude-ijsselstreek.nl/
http://www.ouder-amstel.nl/
https://www.oudewater.nl/
http://www.overbetuwe.nl/
http://www.papendrecht.nl/
http://www.peelenmaas.nl/
http://www.pekela.nl/
http://www.pijnacker-nootdorp.nl/
http://www.purmerend.nl/
http://www.putten.nl/
http://www.raalte.nl/
http://www.reimerswaal.nl/
http://www.renkum.nl/
http://www.renswoude.nl/
http://www.reuseldemierden.nl/
http://www.rheden.nl/
https://www.rhenen.nl/
http://www.ridderkerk.nl/
http://www.rijnwaarden.nl/
http://www.rijssen-holten.nl/
http://www.rijswijk.nl/
http://www.roerdalen.nl/
http://www.roermond.nl/
http://www.roosendaal.nl/
http://www.rotterdam.nl/
http://www.rozendaal.nl/
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Rucphen Onvolledig 
Schagen Scope 
Scherpenzeel Onvolledig 
Schiedam Onvolledig 
Schiermonnikoog Datum 
Schijndel Datum 
Schinnen Datum 
Schouwen-Duiveland Geen 
Simpelveld Geen 
Sint Anthonis Geen 
Sint-Michielsgestel Onvolledig 
Sint-Oedenrode Datum 
Sittard-Geleen Geen 
Sliedrecht Geen 
Slochteren Geen 
Sluis Geen 
Smallingerland Onvolledig 
Soest Onvolledig 
Someren Goed 
Son en Breugel Datum 
Stadskanaal Geen 
Staphorst Datum 
Stede Broec Geen 
Steenbergen Geen 
Steenwijkerland Geen 
Stein Onvolledig 
Stichtse Vecht Datum 
Strijen Onvolledig 
Súdwest Fryslân Datum 
Ten Boer Geen 
Terneuzen Onvolledig 
Terschelling Onvolledig 
Texel Datum 
Teylingen Geen 
Tholen Onvolledig 
Tiel Scope 
Tilburg Goed 
Tubbergen Geen 
Twenterand Datum 
Tynaarlo Geen 
Tytsjerksteradiel Datum 
Uden Datum 
Uitgeest Onvolledig 
Uithoorn Datum 
Urk Datum 
Utrecht Onvolledig 
Utrechtse Heuvelrug Datum 
Vaals Geen 
Valkenburg aan de Geul Geen 
Valkenswaard Datum 
Veendam Datum 

http://www.rucphen.nl/
http://www.schagen.nl/
http://www.scherpenzeel.nl/
http://www.schiedam.nl/
http://www.schiermonnikoog.nl/
http://www.schijndel.nl/
http://www.schinnen.nl/
http://www.schouwen-duiveland.nl/
http://www.simpelveld.nl/
http://www.sintanthonis.nl/
https://www.sint-michielsgestel.nl/
http://www.sint-oedenrode.nl/
http://www.sittard-geleen.nl/
http://www.sliedrecht.nl/
https://www.slochteren.nl/
http://www.gemeentesluis.nl/
http://www.smallingerland.nl/
http://www.soest.nl/
https://www.someren.nl/
http://www.sonenbreugel.nl/
https://www.stadskanaal.nl/
http://www.staphorst.nl/
http://www.stedebroec.nl/
http://www.gemeente-steenbergen.nl/
http://www.steenwijkerland.nl/
http://www.gemeentestein.nl/
http://www.stichtsevecht.nl/
http://www.strijen.nl/
http://www.gemeentesudwestfryslan.nl/
http://www.tenboer.nl/
http://www.terneuzen.nl/
http://www.terschelling.nl/portal
http://www.texel.nl/
http://www.teylingen.nl/
http://www.tholen.nl/
http://www.tiel.nl/
http://www.tilburg.nl/
http://www.tubbergen.nl/
http://www.twenterand.nl/
http://www.tynaarlo.nl/
http://www.t-diel.nl/
http://www.uden.nl/
http://www.uitgeest.nl/
http://www.uithoorn.nl/
http://www.urk.nl/
http://www.utrecht.nl/
http://www.heuvelrug.nl/
http://www.vaals.nl/
http://www.valkenburg.nl/
http://www.valkenswaard.nl/
http://www.veendam.nl/
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Veenendaal Onvolledig 
Veere Datum 
Veghel Datum 
Veldhoven Geen 
Velsen Onvolledig 
Venlo Datum 
Venray Geen 
Vianen Geen 
Vlaardingen Onvolledig 
Vlagtwedde Geen 
Vlieland Goed 
Vlissingen Goed 
Voerendaal Geen 
Voorschoten Geen 
Voorst Onvolledig 
Vught Goed 
Waalre Geen 
Waalwijk Onvolledig 
Waddinxveen Datum 
Wageningen Geen 
Wassenaar Geen 
Waterland Onvolledig 
Weert Geen 
Weesp Geen 
Werkendam Goed 
West Maas en Waal Geen 
Westerveld Geen 
Westervoort Datum 
Westland Scope 
Weststellingwerf Datum 
Westvoorne Datum 
Wierden Geen 
Wijchen Geen 
Wijdemeren Geen 
Wijk bij Duurstede Goed 
Winsum Onvolledig 
Winterswijk Datum 
Woensdrecht Termijn 
Woerden Scope 
Wormerland Onvolledig 
Woudenberg Geen 
Woudrichem Datum 
Zaanstad Niveau 
Zaltbommel Geen 
Zandvoort Geen 
Zederik Datum 
Zeevang Onvolledig 
Zeewolde Datum 
Zeist Geen 
Zevenaar Datum 
Zoetermeer Datum 

http://www.veenendaal.nl/
http://www.veere.nl/
http://www.veghel.nl/
http://www.veldhoven.nl/
http://www.velsen.nl/
http://www.venlo.nl/
https://www.venray.nl/
http://www.vianen.nl/
http://www.vlaardingen.nl/
https://www.vlagtwedde.nl/
http://www.vlieland.nl/
https://www.vlissingen.nl/
http://www.voerendaal.nl/
http://www.voorschoten.nl/
http://www.voorst.nl/
http://vught.nl/
http://www.waalre.nl/
http://www.waalwijk.nl/
http://www.waddinxveen.nl/
http://www.wageningen.nl/
http://www.wassenaar.nl/
http://www.waterland.nl/
http://www.weert.nl/
http://www.weesp.nl/
http://www.werkendam.nl/
http://www.westmaasenwaal.nl/
http://www.gemeentewesterveld.nl/
http://www.westervoort.nl/
http://www.gemeentewestland.nl/
http://www.weststellingwerf.nl/
http://www.westvoorne.nl/
http://www.wierden.nl/
http://www.wijchen.nl/
http://www.wijdemeren.nl/
http://www.wijkbijduurstede.nl/
http://www.winsum.nl/
http://www.winterswijk.nl/
http://www.woensdrecht.nl/
https://www.woerden.nl/
http://www.wormerland.nl/
http://www.woudenberg.nl/
http://www.woudrichem.nl/
https://www.zaanstad.nl/
http://www.zaltbommel.nl/
http://www.zandvoort.nl/
http://www.zederik.nl/
http://www.zeevang.nl/
http://www.zeewolde.nl/
https://www.zeist.nl/
http://www.zevenaar.nl/
http://www.zoetermeer.nl/
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Zoeterwoude Datum 
Zuidhorn Datum 
Zuidplas Datum 
Zundert Geen 
Zutphen Datum 
Zwartewaterland Scope 
Zwijndrecht Geen 
Zwolle Geen 

 
  

http://www.zoeterwoude.nl/
http://www.zuidhorn.nl/
http://www.zuidplas.nl/
http://www.zundert.nl/
http://www.zutphen.nl/
http://www.zwartewaterland.nl/
http://www.zwijndrecht.nl/
https://www.zwolle.nl/
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Bijlage 2 Het aantal/percentage mensen met een beperking 

Mensen met een lichamelijke en verstandelijke beperking 
In de factsheet mensen met een lichamelijke en verstandelijke beperking van het Sociaal 
Cultureel Planbureau, juli 2012 staat een overzicht van de aantallen thuiswonende mensen 
met lichamelijke of verstandelijke beperkingen. De circa 150.000 bewoners van instellingen 
voor ouderenzorg en gehandicaptenzorg blijven buiten beschouwing. 

In de factsheet wordt het aantal mensen met een beperking aangegeven op nationaal niveau 
en dit wordt omgerekend.  
“Als we alle mensen met matige of ernstige beperkingen op minimaal één van de terreinen 
samennemen, dan zijn er in Nederland ongeveer 2,3 miljoen zelfstandig wonende mensen 
met een matige of ernstige beperking. Die hebben dan ofwel een matige of ernstige 
motorische beperking, ofwel een gezichtsbeperking, dan wel een gehoorbeperking (of een 
combinatie daarvan). Iets minder dan de helft van hen is 65-plusser. Bij de laatsten komen er 
vaker verschillende typen beperkingen tegelijkertijd voor dan bij jongere mensen.” 

“Het Sociaal en Cultureel Planbureau beschikt niet over regionale gegevens over het aantal 
mensen met beperkingen. De hier genoemde prevalenties, gecombineerd met regionale 
gegevens over bevolkingsaantallen, geven een redelijke schatting van het aantal mensen met 
beperkingen in een regio.  
Als voorbeeld: In een gemeente van circa 100.000 inwoners zijn er ongeveer 14.800 mensen 
met een matige of ernstige lichamelijke beperking (14,8%). In een sterk vergrijsde gemeente 
zal dit aantal hoger liggen, in een relatief jonge gemeente lager. 

Voor de afzonderlijke beperkingen zijn de gegevens op gemeenteniveau te vinden 
in www.volksgezondheidenzorg.info. 

http://www.volksgezondheidenzorg.info/
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		Bladwijzers		Goedgekeurd		Bladwijzers aanwezig in grote documenten

		Kleurcontrast		Goedgekeurd na handmatige controle		Document bevat correcte kleurcontrasten

		Pagina-inhoud



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Gecodeerde inhoud		Goedgekeurd		Alle pagina-inhoud bevat code

		Gecodeerde annotaties		Goedgekeurd		Alle annotaties bevatten code

		Tabvolgorde		Goedgekeurd		Tabvolgorde is consistent met structuurvolgorde

		Tekencodering		Goedgekeurd		Er is een betrouwbare tekencodering

		Gecodeerde multimedia		Goedgekeurd		Alle multimediaobjecten bevatten code

		Schermflikkering		Goedgekeurd		Pagina veroorzaakt geen schermflikkering

		Scripts		Goedgekeurd		Geen ontoegankelijke scripts

		Reacties met tijdslimiet		Goedgekeurd		Pagina vereist geen reacties met tijdslimiet

		Navigatiekoppelingen		Goedgekeurd na handmatige controle		Navigatiekoppelingen zijn niet herhaald

		Formulieren



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Gecodeerde formuliervelden		Goedgekeurd		Alle formuliervelden bevatten code

		Veldomschrijvingen		Goedgekeurd		Alle formuliervelden hebben een omschrijving

		Alternatieve tekst



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Alternatieve tekst voor figuren		Goedgekeurd		Alternatieve tekst vereist voor figuren

		Geneste alternatieve tekst		Goedgekeurd		Alternatieve tekst die nooit zal worden gelezen

		Gekoppeld aan inhoud		Goedgekeurd		Alternatieve tekst moet zijn gekoppeld aan inhoud

		Annotatie wordt verborgen		Goedgekeurd		Alternatieve tekst mag de annotatie niet verbergen

		Alternatieve tekst voor overige elementen		Goedgekeurd		Overige elementen die alternatieve tekst vereisen

		Tabellen



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Rijen		Goedgekeurd		TR moet een onderliggend item van Table, THead, TBody of Tfoot zijn

		TH en TD		Goedgekeurd		TH en TD moeten onderliggende items zijn van TR

		Koppen		Goedgekeurd		Tabellen moeten koppen bevatten

		Regelmaat		Goedgekeurd		Tabellen moeten hetzelfde aantal kolommen per rij bevatten en hetzelfde aantal rijen per kolom

		Overzicht		Overgeslagen		Tabellen moeten een samenvatting bevatten

		Lijsten



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Lijstitems		Goedgekeurd		LI moet een onderliggend item van L zijn

		Lbl en LBody		Goedgekeurd		Lbl en LBody moeten onderliggende items van LI zijn

		Koppen



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Juiste insluiting via nesting		Goedgekeurd		Juiste insluiting via nesting
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