TOEGANKELIJKHEIDSVERKLARING
Stichting Veiligheid en Vakmanschap Railvervoer (VVRV) streeft ernaar haar
website toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk Besluit Digitale
Toegang (BWBR0040936), met referentie naar EU richtlijn 2016/2102 en
Commissie Besluit 2018/1523.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op alle pagina’s van de
website www.vvrv.nl
Nalevingsstatus
Deze website voldoet gedeeltelijk aan de norm EN 301 549 en de daaraan
gekoppelde norm WCAG 2.1, waarbij uit is gegaan van conformiteit op niveau A,
omdat niet aan onderstaande eis wordt voldaan, waarvoor een vrijstelling wordt
ingeroepen.
Niet-toegankelijke inhoud
De onderstaande inhoud is niet-toegankelijk om de volgende reden(en):
•

niet naleving van de waarneembaarheidseisen 1.2.2 (ondertiteling voor doven
en slechthorenden) en 1.2.3 (audiodescriptie van video content) voor wat
betreft de video ‘instructiefilm VVRV-simulator’ op de pagina examens –
machinist.

•

Voor deze videofilm ‘instructie VVRV simulator’ wordt vrijstelling op grond van
onevenredige last ingeroepen in de zin van artikel 5 van Richtlijn (EU)
2016/2102, vanwege het feit dat examens machinist niet mogelijk is voor doven
en slechthorende kandidaten en daarmee de bedoelde video voor hun niet
van belang is.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring
Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 24 november 2020.
Bij het opstellen van deze toegankelijkheidsverklaring is een zelfbeoordeling
uitgevoerd door VVRV van de pagina’s van de website, aan de hand van de
eisen genoemd in de WCAG 2.1 bij het conformiteitsniveau A. Daarnaast zijn
alle pagina’s van de website met een digitale controle tool gecontroleerd op
toegankelijkheid.
De toegankelijkheidsverklaring is voor het laatst herzien op 24 november 2020.
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Feedback en contactgegevens
Indien een gebruiker van de website niet-nakoming van de regels voor de
Digitale Toegankelijkheid vaststelt of informatie en inhoud wil vragen die buiten
het toepassingsgebied van de richtlijn valt, kan feedback gegeven worden aan
VVRV, door het verzenden van een email aan Gerrit.Boelens@vvrv.nl .

Handhavingsprocedure
Indien u geen bevredigende antwoorden heeft ontvangen op kennisgevingen
of verzoeken die overeenkomstig artikel 7, lid 1, onder b van de Richtlijn
2016/2102 zijn verstuurd, kunt u contact opnemen met de Nationale
Ombudsman via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uwklacht
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Bijlage met detail informatie onderzoek
Toets aan hand van WCAG 2.1 conformiteit aan niveau A (ok = VVRV website voldoet)
1 Waarneembaarheid
1.1.1 niet tekstuele content:
ok
1.2.1 louter audio of louter geluid:
ok -- want komt niet voor
1.2.2 ondertiteling voor doven en SH
niet ok:
er is één video film met audio als uitleg voor simulator machinisten examen. Hiervoor is geen
ondertiteling voor doven beschikbaar, omdat doven en slechthorende mensen geen
machinist kunnen worden en dus geen redelijk belang hebben bij deze video.
Vrijstelling voor inroepen
1.2.3 audiodescriptie van video content: niet ok:
er is één video film met audio als uitleg voor simulator machinisten examen. Hiervoor is geen
ondertiteling voor doven beschikbaar, omdat doven en slechthorende mensen geen
machinist kunnen worden en dus geen redelijk belang hebben bij deze video.
Vrijstelling voor inroepen
1.3.1 info en relaties:
ok
1.3.2 betekenisvolle volgorde:
ok
1.3.3 begrip niet alleen op zintuiglijke eigenschappen gebaseerd (ook tekst): ok
1.4.1 kleur: niet als enige gebruikt:
ok
1.4.2 geluid dat automatisch speelt > 3 sec moet je kunnen bedienen: ok

2 Bedienbaarheid
2.1.1 alle functionaliteit bedienbaar via toetsenbord interface: ok
2.1.2 geen toetsenbordval:
ok
2.1.4 sneltoetsen: hebben we niet:
ok
2.2.1 tijdslimieten hebben we niet:
ok
2.2.2 pauzeren automatisch scrollende of updatende informatie: hebben we niet: ok
2.3.1 flitsen: hebben we niet:
ok
2.4.1 blokken die op meerdere pagina’s worden getoond: hebben we niet: ok
2.4.2 paginatitels op elke webpagina:
ok
2.4.3 focusvolgorde:
ok
2.4.4 linkdoel:
ok
2.5.1 geen meerpunts- of padgebaseerde gebaren: ok
2.5.2 aanwijzer annulering:
ok
2.5.3 naam in label:
ok
2.5.4 bewegingsactivering:
ok

3 begrijpelijkheid
3.1.1 taal van de pagina:
3.2.1 voorspelbaar bij focus:
3.2.2 voorspelbaar bij input:
3.3.1 foutidentificatie:
3.3.2 labels als gebruikersinvoer is vereist:
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ok
ok
ok
ok, zit in aanvraagformulier
ok

4 Robuust
4.1.1 Parsen
ok
4.1.2 naam, rol en waarde te bepalen van alle componenten van de gebruiksinterface: ok
5 conformiteit
met A niveau voor hele pagina’s en processen

TingTun Page checker: hiermee zijn alle bijna 100 webpagina’s getoetst.
•

•

•

•

aanvraagformulier 98 %
7 barrieres → gaan we nog aanpassen: 5 x descriptive labels, 1x label group of form
elements; 1x geen titel om control te identificeren
pdf met beleidsregel extra herkansing
3 barrieres van de 8 gecheckte punten: titels en noten. Maar deze titels staan er wel.
Vermoedelijk spatie of witruimte veroorzaakt dit.
privacyreglement 97,5 %
1 barriere; descriptive heading, maar die is er wel
de andere barriere gaat over eis 2.4.6 en die valt onder conformiteit AA
examinator 95 %
3 barrieres: er zouden geen descriptive headings zijn, maar die zijn er wel
de andere barriere gaat over eis 2.4.6 en die valt onder conformiteit AA
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