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URI versie 20110701: http://versie2.webrichtlijnen.nl/norm/20110701/ (nummer 2.0.2)
Plaats in document

In versie 20101224

In versie 20110701

URI 'Deze versie:'

http://versie2.webrichtlijnen.nl http://versie2.webrichtlijnen.nl
/norm/20101224/
/norm/20110701/

URI 'Vorige versie:'

http://versie2.webrichtlijnen.nl http://versie2.webrichtlijnen.nl
/norm/20101224/
/norm/20110701/

Onder het kopje 'Status
van het document
Webrichtlijnen versie 2'
Eerste alinea, tweede
zin

De specificatie iswordt
ontwikkeld in samenwerking
met [...]

De specificatie is ontwikkeld in
samenwerking met [...]

Onder het kopje 'Status
van het document
Webrichtlijnen versie 2'
Tweede alinea, derde en
vierde zin

Op 24 december 2010 is dit
document vastgesteld door het
ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties.
Dit document is aangemeld om
door het College
Standaardisatie te worden
vastgesteld als Nederlandse
overheidsstandaard.

Op 24 december 2010 is dit
document vastgesteld door het
ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties
en op 23 juni 2011 vastgesteld
als Nederlandse
overheidsstandaard door het
College Standaardisatie.

Onder het kopje
'Bijlage 3: WCAG 2.0',
inhoudsopgave

[geen kop]

Inhoud

Toelichting op de aanpassingen:
• Aanleiding voor de publicatie van versie 2.0.2 is de vaststelling door het College
Standaardisatie van Webrichtlijnen versie 2 als Nederlandse overheidsstandaard.
• De laatste aanpassing in bovenstaand overzicht betreft de toevoeging van een
tussenkop 'Inhoud'. Deze was in eerdere versies van de norm abusievelijk weggelaten.
De aanpassing betreft niet-normatieve content. Door de aanpassing is een verschil
opgeheven tussen de inhoud van bijlage 3 en de officiële vertaling op
http://www.w3.org/Translations/WCAG20-nl/
In de inleiding van bijlage 3 wordt aangegeven dat bij verschillen tussen beide teksten
de tekst op de W3C.org website prevaleert. De aanpassing heeft derhalve geen impact
op de inhoud van de norm.
Alle aanpassingen betreffen zogenoemde Z-wijzigingen; zie voor meer informatie de
alinea 3.2.2 Versiebeheer in het Beheerplan Webrichtlijnen versie 2, dat beschikbaar is via
URI http://versie2.webrichtlijnen.nl/beheerplan/#toc322
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