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• Het lang-a"ribuut ontbreekt in de code. 

• De skiplink ‘Naviga>e overslaan’ is visueel verborgen wanneer deze de focus heeB. De link 
mag alleen visueel verborgen zijn wanneer de link geen toetsenbordfocus heeB.  

• Het logo bovenaan de pagina heeB als alt-tekst ‘Logo Rijksoverheid’. Echter is de tekst 
‘Belas>ngdienst’ te zien. ‘Logo Belas>ngdienst’ is daarom passender.  

• Het hamburgermenu is gecodeerd als een link. Gebruikers van hulpsoBware verwachten dat 
een link ze naar een andere pagina brengt. Gebruik hier een <bu"on>, zodat de rol duidelijk 
is voor gebruikers van hulpsoBware.  

• Het hamburgermenu mist een status die aangeeB of het uitgeklapt of ingeklapt is. Gebruik 
bijvoorbeeld aria-expanded, of een soortgelijke techniek.  

• Het menu-icoon heeB een alt=’show menu’ gekregen. De svg is decora>ef en kan daarom het 
beste verborgen worden middels een leeg alt-a"ribuut.  

• Het menu wordt ook in de DOM getoond wanneer het hamburgermenu is ingevouwen. 
Hierdoor is de inhoud van het menu ook beschikbaar voor toetsenbordgebruikers wanneer 
deze is ingevouwen.  

• Wanneer het menu is geopend, verschijnt een kruisje. Dit heeB als toegankelijke naam ‘close 
menu’. Zorg voor een Nederlandstalige naam. Daarnaast is de rol van dit kruisje link, maar 
knop is logischer.  

• Het is mogelijk om met het toetsenbord over de pagina te gaan terwijl het menu open blijB 
staan. Hierdoor zijn delen van de pagina niet goed leesbaar. De focus moet in het menu 
blijven totdat deze (door de gebruiker, of automa>sch) gesloten wordt.  

• De tekst ‘Ik ben met een brief geïnformeerd dat ik in de FSV stond’ is vormgegeven met het 
<strong> element. Een headingselement is hier logischer, en het <strong> element is 
onnodig. Dit geldt ook voor de tekst ‘HeeB u vragen of opmerkingen?’ in de footer. 

• Advies: het <header> element wordt gebruikt voor de naviga>ebalk. Het is logischer dat het 
<header> element wordt gebruikt voor zowel het gedeelte met het logo als de naviga>ebalk. 
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• De pagina bevat 2 tabbladen. Hier zijn meerdere toegankelijkheidsproblemen gevonden: 

o Doordat het geheel is verborgen met aria-hidden=true, wordt niets voorgelezen aan 
gebruikers van hulpsoBware wanneer het element de focus krijgt.  

o De huidige codering is onlogisch voor gebruikers van hulpsoBware. Al zou aria-
hidden=true worden verwijderd, dan hebben deze elementen de rol 
‘keuzerondje’ (radiobu"on). Los dit op door gebruik te maken van de rol ‘tablist’ en 
‘tab’. Zie bijv: h"ps://www.w3.org/TR/wai-aria-prac>ces-1.1/examples/tabs/tabs-1/
tabs.html . 

o De focus is enkel zichtbaar door een kleurverandering van de zwarte tekst naar 
blauwe tekst. De focus is hierdoor kleura`ankelijk. Zorg voor een tweede of andere 
manier om de focus te herkennen, bijvoorbeeld door een focusrand. 
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o Visueel is te zien welk tabblad ac>ef is, bijvoorbeeld middels de gele onderstreping 
en een vetgedrukt font. Deze informa>e moet ook in de codelaag beschikbaar zijn, 
bijvoorbeeld met aria-selected="true".  

• Onder ‘In de media’ is de tekst ‘>tel van >jdlijn’ niet met een headingselement gecodeerd. 

• Onder ‘In de media’ staat een + (die een - wordt bij uitvouwen). Het + of - teken wordt door 
sommige hulpsoBware voorgelezen. Verberg deze voor hulpsoBware. 
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• Naast het nieuwsar>kel van 31/3 (onder ‘Belas>ngdienst’) staat een logo van de 
Belas>ngdienst. Deze aceelding mist een alterna>eve tekst. 

• Naast de nieuwsar>kelen onder ‘In de media’ staan twee aceeldingen. De eerste aceelding 
lijkt puur decora>ef en kan daarom verborgen worden met een leeg alt-a"ribuut (er is nu 
geen alt-a"ribuut aanwezig). De tweede aceelding is wel informa>ef – deze laat de bron 
zien. De aceelding mist echter een alterna>eve tekst. 
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• De links ‘Online’ en ‘Op loca>e’ zijn direct als child binnen een <ul> geplaatst maar een <ul> 
mag alleen als child een <li> beva"en.  

• Advies: Onder ‘Maak een afspraak’ staan twee links ‘Online’ en ‘Op loca>e’. Deze zijn binnen 
een <form> element geplaatst.  Omdat het links bevat, is form niet het meest logische 
element. Het is logischer als alleen het deel dat verschijnt binnen een <form> wordt 
geplaatst.  
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• Boven het ar>kel staat een aceelding. Deze heeB een alt-tekst die gelijk is aan de >tel van 
het ar>kel namelijk ‘Recordboete voor Belas>ngdienst wegens zwarte lijst’. Dit beschrijB de 
aceelding niet. Laat het alt-a"ribuut leeg bij een decora>eve aceelding, of beschrijf wat er 
te zien is in de alt-tekst.
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