
Aan:  

Gemeente [naam]  

Wethouder [naam] 

 

Datum: 

 

Betreft:  

Toegankelijkheid van gemeentelijke websites en apps 

 

 

Geachte heer, mevrouw [naam], 

 

Per 1 juli 2018 is het tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid van kracht. Dit besluit 

voorziet in specifieke voorschriften met betrekking tot de toegankelijkheid van websites en 

mobiele applicaties (apps) van overheidsinstanties. Gemeenten zijn volgens dit besluit 

verplicht de toegankelijkheidseisen toe te passen en een toegankelijkheidsverklaring te 

publiceren.  

 

Deze verplichting geldt vanaf 23 september 2019 voor websites gepubliceerd ná 23 

september 2018, vanaf 23 september 2020 voor websites gepubliceerd vóór 23 september 

2018, en vanaf 23 juni 2020 voor mobiele apps. 

 

Burgers en in het bijzonder mensen met een beperking, zijn afhankelijk van de gemeente 

voor belangrijke informatie over en diensten als wonen, zorg, welzijn, (vrijwilligers) werk en 

het aanvragen van een paspoort en rijbewijs. Als de websites en apps van de gemeente niet 

voldoen aan de toegankelijkheidseisen, worden met name mensen met een beperking 

uitgesloten van deze digitale informatie en dienstverlening.  

 

[Uw naam of de naam van uw organisatie] heeft op [datum] de toegankelijkheidsverklaring 

op de gemeentewebsite geraadpleegd. [optioneel: Wij hebben geen 

toegankelijkheidsverklaring kunnen vinden]. Daaruit maken wij op dat de website van de 

gemeente nog niet toegankelijk is.  

 

Omdat de toegankelijkheid van de gemeentewebsite voor een grote groep mensen zo 

belangrijk is hebben wij de volgende vragen aan u:  

• Staat het toegankelijk maken van de gemeentelijke websites en apps op de agenda 

van B&W?  

• Is u bekend in hoeverre de websites en apps van onze gemeente nu voldoen aan de 

richtlijnen?  

• Heeft u al voorbereidingen getroffen om deze binnen de gestelde termijnen 

toegankelijk te maken?  

• Worden ervaringsdeskundigen betrokken in dit proces?  

 

Graag ontvangen wij uw reactie op bovenstaande vragen. Vanzelfsprekend zijn wij van harte 

bereid om hierover met u in gesprek te gaan en waar mogelijk een rol spelen bij het 

betrekken van ervaringsdeskundigen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

[ondertekenen met uw eigen naam, eventueel organisatie en contactgegevens] 


