
 

 
 

Webtoegankelijkheidsverklaring  

 
1. Hoe is het gesteld met de toegankelijkheid van deze website 
 
Gemeentebestuur Moerbeke streeft ernaar haar website toegankelijk te maken, 
overeenkomstig  het Bestuursdecreet van 18 december 2018 tot omzetting van Richtlijn (EU) 
2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad. 
 
Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter 
toegankelijk voor verschillende doelgroepen. Enkele voorbeelden: 

• De broodkruimelnavigatie bovenaan elke pagina toont je de plaats van de pagina in de 
structuur van de website. 

• Links naar pagina's binnen onze website openen steeds in hetzelfde venster. Links naar 
pagina's op andere websites openen altijd in een nieuw venster. 

• Kleurcontrast is voldoende en inhoud is begrijpelijk voor wie geen kleuren kan 
onderscheiden. 

• Alle pagina's van de website zijn zoveel mogelijk gestructureerd en betekenisvol opgebouwd. 
• Dode linken worden vermeden. 

 
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op www.moerbeke.be. 
 

2. Nalevingsstatus 
 
Deze website voldoet gedeeltelijk aan de Web Content Accessibility Guidelines versie 2.1 niveau AA, 
omdat niet aan de onderstaande eisen is voldaan en/of omdat de volgende vrijstellingen gelden. 
 

3. Niet-toegankelijke inhoud 
 
De onderstaande inhoud is niet-toegankelijk om de volgende reden(en): 
 

3.1   Niet-naleving van het Bestuursdecreet  
 

 1.1.1 Niet-tekstuele content 
Bij een aantal afbeeldingen kan de alternatieve tekst nog beter worden omschreven. 

 2.1.1 Toetsenbord 
De website is niet volledig bruikbaar met het toetsenbord. 

 2.4.4 Linkdoel (in context) 
Het doel van bepaalde 'lees meer' of 'toon meer' links is enkel af te leiden aan de hand van 
de omliggende tekst. 

 3.3.2 Labels of instructies 
Niet alle elementen in een webformulier zijn voorzien van een label. Hierdoor is het voor 
hulptechnologie niet altijd mogelijk om te achterhalen wat er in het veld wordt gevraagd. 

 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&cn=2018120705&table_name=wet&caller=list&fromtab=wet#LNK0011
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016L2102&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016L2102&from=EN
https://www.moerbeke.be/
https://www.w3.org/Translations/WCAG21-nl/


 

Onze online diensten verlopen soms via een externe toepassing (bv. een afspraak maken). Sommige 
toepassingen zijn niet toegankelijk. 
 

3.2   Onevenredige last 
 

 1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live) 

Er worden geen ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor 

alle live audiocontent. Hierdoor zijn ze moeilijker toegankelijk voor slechthorenden of doven.  
 

3.3   De inhoud valt buiten de werkingssfeer van de toepasselijke wetgeving 
 

 Op www.moerbeke.be wordt doorgelinkt naar andere websites. Niet alle informatie op deze 
sites voldoet aan de richtlijnen.  

 De webrichtlijnen stellen hoge eisen aan pdf’s. Bepaalde informatie wordt aangeboden als 
pdf. Het gemeentebestuur kan niet garanderen dat al deze bestanden aan de webrichtlijnen 
voldoen. 
 

4. Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring 
 
Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 22 september 2020, na de ingebruikname van een 
nieuwe website in samenwerking met websitebouwer Paddle op 19 december 2019. 
De toegankelijkheidsverklaring is voor het laatst herzien op 22 september 2020. Lokaal bestuur 
Moerbeke neemt de noodzakelijke initiatieven om de toegankelijkheid te verbeteren. 
 

5. Feedback en contactgegevens 
 

Ondervind je een probleem met deze website? Meld je probleem via mail naar 
communicatie@moerbeke.be en geef hierbij de link (= locatie) door naar de webpagina waar je op 
het probleem bent gebotst.   
 

6. Handhavingsprocedure 
 
Ben je niet tevreden met het antwoord op je feedback? Neem dan contact via de 
klachtenprocedure.  
 

https://www.w3.org/Translations/WCAG21-nl/#dfn-live
http://www.moerbeke.be/
mailto:communicatie@moerbeke.be
https://www.moerbeke.be/bestuur-en-beleid/meldpunt/klacht-dienstverlening
https://www.moerbeke.be/bestuur-en-beleid/meldpunt/klacht-dienstverlening

