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De toegankelijkheid van de gewestelijke websites: 

een belangrijke doelstelling voor de administratieve vereenvoudiging

De website van het CIBG verkrijgt de AnySurfer-certificatie

Verleden  maand  heeft  het  Centrum  voor  Informatica  voor  het  Brusselse  Gewest  (CIBG)  het 

webtoegankelijkheidslabel  AnySurfer  behaald  voor  zijn  eigen  website  www.cibg.irisnet.be.  Brigitte 
Grouwels,  de  minister  die  belast  is  met  de  informatica  voor  het  Brussels  Hoofdstedelijk  Gewest,  is  

opgetogen over dit certificaat en situeert het in een breder kader: “Het web toegankelijk maken voor  
echt iedereen levert een directe bijdrage aan de administratieve vereenvoudiging, omdat de inhoud of 

de  technologie  van  een  website  dan  geen  barrière  meer  vormen  voor  gebruikers  met  een 
functiebeperking. Met de AnySurfer-certificatie voor zijn eigen website heeft het CIBG een knowhow 

ontwikkeld die voor iedereen nuttig zal blijken. » Het volgende doel is nu het label voor de centrale 
informatiebron over het Gewest www.brussel.irisnet.be.

De  website  van  het  CIBG  en  de  documenten  die  er  kunnen  worden  gedownload,  zijn  voortaan 
toegankelijk voor iedereen

Op het vlak van de toegankelijkheid moet rekening worden gehouden met alles wat een website zo 

duidelijk  mogelijk  maakt,  alles  dus wat  iedere gebruiker  in  staat  stelt  de inhoud ervan makkelijk  te 

raadplegen met de eigen navigatietools. Om de AnySurfer-certificatie van zijn website te verkrijgen, 

heeft het CIBG dan ook alle informatie op de site herbekeken: teksten, illustraties, links, en de HTML-

code van de pagina’s. Sterker nog, alle downloadbare documenten zullen in de toekomst zo worden 

opgesteld dat zij door iedereen kunnen worden geraadpleegd. De PDF’s bijvoorbeeld zullen zo worden 

ontworpen dat gebruikers  van software voor spraakweergave makkelijk  in  deze documenten zullen 

kunnen navigeren.

Het CIBG, de toekomstige certificatiepartner voor het Brusselse Gewest

In  de  loop  van  2011  zal  het  Centrum  de  portaalsite  van  het  Brussels  Hoofdstedelijk  Gewest, 

www.brussel.irisnet.be,  aanpakken om ook daarvoor het AnySurfer-label te verkrijgen. Zo hebben de 

contributors van de portaalsite een opleiding gevolgd om van bij het begin rekening te houden met de 

toegankelijkheidscriteria wanneer zij werken aan de inhoud ervan. 

In bredere zin streeft het CIBG er op termijn naar een nog ruimere rol te spelen en officieel partner te  

worden  van  AnySurfer  voor  de  websites  die  het  creëert  voor  de  Brusselse  autoriteiten  en 

overheidsdiensten. In dat kader zal het zich ontfermen over de verschillende voorbereidende fasen van 

http://www.cibg.irisnet.be/
http://www.bruxelles.irisnet.be/
http://www.brussel.irisnet.be/


het certificatieproces (audits, opleidingen, advies...), en zal AnySurfer pas in het laatste stadium van de 

validering optreden.

Qu'est-ce qu'un site accessible ?Wat is een toegankelijke website?

Een website toegankelijk  maken voor bijvoorbeeld slechtzienden en blinden: op het eerste gezicht 

misschien een bizar  idee. En toch: het  web is  in dat opzicht  uniek omdat het,  in  tegenstelling tot 

andere media, bruikbaar kan worden gemaakt voor alle gebruikers, dus ook voor mensen met een 

zintuiglijke handicap (gezicht, gehoor) of een lichamelijke handicap en zelfs epileptici. 

Het is de taak van de overheid om op dit vlak het initiatief te nemen, net zoals zij bijvoorbeeld ook de 

toegang tot de openbare gebouwen mogelijk moet maken voor rolstoelgebruikers. Op het Internet 

kunnen  de  betrokken  gebruikers  speciale  software  of  materiaal  inzetten  om  hun  handicap  te 

overwinnen. Maar  het  zijn  in  de eerste  plaats  de opstellers,  grafici  en  webprogrammeurs  die  de 

websites moeten aanpassen, een beetje zoals een architect doet wanneer hij de plannen van een 

gebouw tekent. De toegankelijkheid moet daarbij  in brede betekenis worden begrepen, en zowel 

teksten als illustraties omvatten, de koppelingen, de documenten en de paginagebonden functies, en 

zelfs de algemene structuur van de site. 

Een voorbeeld: een foto kan per definitie niet zichtbaar worden gemaakt voor een blinde. Maar op 

het web kan die blinde via een beschrijving, wat de experts de “alt attribute” noemen, wel te horen 

krijgen wat er op de foto wordt afgebeeld.  
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