
Toegankelijkheidsverklaring FRDO-CFDD 

 

De Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling streeft ernaar zijn/haar website toegankelijk te maken, 

overeenkomstig de wet van 19 juli 2018 inzake toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van 

overheidsinstanties. 

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website: https://www.frdo-cfdd.be   

 

Conformiteitsstatus 

Deze website is gedeeltelijk toegankelijk omwille van de hieronder opgesomde niet-overeenstemmingen en 

vrijstellingen. 

Voorbereiding van deze verklaring 

Er is een externe toegankelijkheidsaudit uitgevoerd. Deze bestond uit een vereenvoudigde analyse. Het verslag daarvan 

is hier beschikbaar: https://scan.accessibility.belgium.be/nl/report/2021/www.frdocfdd.be . 

Niet-toegankelijke inhoud 

De onderstaande inhoud is niet toegankelijk omwille van de volgende reden(en): 

 Alle documenten op onze website zijn niet toegankelijk op dezelfde manier. We streven ernaar om alle 

documenten toegankelijk te maken. Voor minder recente documenten is dat waarschijnlijk niet altijd het 

geval. We streven er onder meer naar om de verwijzingen via links zo transparant mogelijk te maken. 

 Een groot deel van de documenten op onze site is in pdf-vorm. Het gaat dan onder meer om adviezen. Het is 

praktisch niet mogelijk al die documenten volledig over te nemen op webpagina’s. 

 Onze video’s zijn nog niet allemaal ondertiteld, of ze zijn in een andere landstaal ondertiteld dan de sprekers 

in de video. 

De externe audit is uitgevoerd in augustus 2021. Op dat moment hadden we nog onze vroegere website, die nog heel 

wat toegankelijkheidsproblemen had. We hebben ondertussen een volledig nieuwe website, waarvan we hopen dat die 

veel beter toegankelijk is. Bij de opmaak van de nieuwe site hebben we zoveel mogelijk rekening gehouden met de 

bevindingen van de audit. 

Voorgestelde alternatieven 

We zullen met terugwerkende kracht alle inhoud op onze website zoveel mogelijk screenen om de toegankelijkheid 

ervan verder te verbeteren. We bekijken wat we kunnen doen voor de video’s. 

 

 



Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring 

Deze toegankelijkheidsverklaring: 

 is opgemaakt op 05/12/2022 

 is opgesteld door het secretariaat van de FRDO-CFDD 

 is voor het laatst herzien op 05/12/2022. 

Feedback en contactgegevens 

Heb je vragen of opmerkingen over de toegankelijkheid van onze website? 

Contacteer ons via: 

FRDO-CFDD 

Kruidtuinlaan 50 bus 70 

1000 Brussel 

België      

Telefoon: 02/ 743 3150 

Mail: jan.mertens@frdo-cfdd.be  

 

Ben je niet tevreden met het antwoord dat je van de FRDO gekregen hebt? 

Neem dan contact op met de federale ombudsman: 

De federale ombudsman 

Leuvenseweg 48 bus 6 

1000 Brussel 

contact@federaalombudsman.be 

Website: Federale ombudsman 

 

Verbeterplan 

De komende maanden werken we permanent door aan de verbetering van onze vernieuwde website. De 

toegankelijkheid van de site zal daarbij verbeterd worden. 


