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1 Aigemeen

1.1 Inleiding

In dit document worden de resultaten van een functionele test voor Kiezen op Afstand
beschreven. Dit omvat zowel Voting Window als het eFormulier KOA dat gebruikt om kiezers
te registreren.

1.2 Referenties

Nr Referentie Versie

1 Master Test Plan Kiezen op Afstand 0.25
2 Testplan Accessiblity Test Kiezen op Afstand 0.4
3 Testcases AT 0.1
4 Flow Voting Pages (26-06-2006)
5 RIES-2007 Schermen Vote collection 0.1
6 FO Kiezen op Afstand 3.4
7 Webrichtlijnen van de overheidwebsites, Zie

http://www.webrichtliinen.overheid.nl

1.3 Opmerkingen

Enkele algemene opmerkingen aangaande het uitvoeren van de test.

• De Voting Window (stemdienst) als het registratie onderdeel (eFormulieren) zijn getest.
De overige componenten waren zijn nog niet beschikbaar voor het testteam en maken
ook geen onderdeel van de accessibility test.
Beide omgevingen worden beheerd door externe partijen. De test op de Voting Window is
op afstand uitgevoerd op de omgeving (versie van 05-07-2006) zoals deze in beheer is bij
Surfnet. De test op het registratie onderdeel is uitgevoerd bij ter beschikking gestelde
testomgeving van het project eFormulieren (versie van 20-07-2006).

• De geteste Voting Window was nog deels in ontwikkeling tijdens het testtraject.
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2 Testplan

2.1 Scope van het testen

De AT test bestaat uit de volgende componenten:
• Functionele systeemtest Voting Window

Met de functionele systeemtest wordt getest of de functionele werking van de Voting
Window voldoet aan de eisen. Het testteam van Kiezen op Afstand heeft deze test
uitgevoerd.
De testuitvoering heeft plaats gevonden per scherm:

SSL Statusoverzicht
Welkom Technische Steminformatie
Start Stemcode onbekend
Selecteren Politieke Partij Voortijdig afsluiten
Selecteren kandidaat Afsluiten
Bevestiging selectie Afdrukken technische stem
Versturen Opslaan technische stem

Voor elk van deze schermen is een checklist opgesteld, waarbij het specifieke testgeval
en de uitvoervoorspelling zijn opgenomen.

• Functionele systeemtest eFormulier
Met de functionele test systeemtest worden de registratie formulier(en) getest, waar een
kiezer zich kan registreren om zich aan te melden als kiezer bij de gemeente Den Haag.
Het testteam van Kiezen op Afstand heeft deze test uitgevoerd.
De testuitvoering heeft plaatsgevonden op de volgende onderdelen:

Introductie
Verblijf
Stemwijze
Gegevens kiezer
Stemgegevens
Formulier afdrukken
Afsluiting
PDF
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2.2 Organisatie! roUen! verantwoordelijkheden

In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de verschillende verantwoordelijkheden
binnen de teststrategie:

Testsoort
Accessibilit Test

2.3 Testomgeving(en)

Verantwoordeli"ke rol
Testteam Kiezen 0 Afstand

1) Functionele systeemtest Votingwindow
De testactiviteiten door het testteam Kiezen op Afstand zijn uitgevoerd in de omgeving welke
in beheer is bij Surfnet en uiteindelijk tot productieomgeving zal worden verheven. De
omgeving is ingericht met een representatieve set testdata ten behoeve van het testen van
verschillende aspecten van het systeem. De test die is uitgevoerd wordt een blackbox test
genoemd. Er is geen toegang tot andere onderdelen van de infrastructuur om bijvoorbeeld te
verifieren wat wel/niet wordt opgeslagen in de database.

2) Functionele systeemtest registratie (eFormulieren)
De testactiviteiten zijn uitgevoerd door het testteam Kiezen op Afstand in verschillende
(platform) omgevingen die uiteindelijk ook door de eindgebruikers kunnen worden gebruikt.
De omgeving is ingericht door de het project eFormulieren. Deze test die is uitgevoerd is een
blackbox test.

De gebruikte hardware:
Dell Latitude laptop:

• Processor:
• Intern geheugen:
• Schermresolutie:

Pentium M 760 (2.00Ghz wi 533Mhz FSB)
512MB (2x256) PC3200-DDR2 (400Mhz)
1024x768 pixels

De gebruikte software:
Windows XP Professional SP2
Internet Explorer 6.0
AIS Web Accessibility Toolbar NL 1.2
W3C Markup Validation Service vO.7.2
W3C CSS Validator version 2.0
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3 Testresultaten

3.1 Testresultaten Voting Window

Testrapport Accessibility Test
Kiezen op Afttand

Juli 2006

Richtliin Beschrijving OK?
R-pd.1.1 Houd structuur en vormgeving zoveel mogelijk gescheiden: gebruik HTML of D

XHTML voor de structuur van de site en CSS voor de vormgeving ervan.

Er wordt een <strong> element gebruikt vaar de kap van de pagina. Dit geldt voar de
volgende schermen (BUGID 366):
- Info ssl, Info Welkom, Selectie kandidaat

R-pd.1.3 Maak de functie van de website niet afhankelijk van optionele technologie, zoals D
CSS en client-side script: optionele technologie dient de informatie op de site en
het gebruik ervan te complementeren en niet de toegang ertoe te belemmeren
wanneer deze technologie niet ondersteund wordt.

Zonder javascript werkt de navigatie niet meer. Dit geldt voor de volgende pagina's,
info ssl, Info Welkom, Invoer stemcodes, Selectie politieke groepering, Selectie
kandidaat, Bevestigen keuze, Versturen, Status scherm, Overzicht Technische stem,
Afsluiten, Vroegtijdig stoppen, Foutsituatie status niet in DB, gebruiker onbekend.

Richtlijn Beschrijving OK?
R-pd.2.1 Gebruik HTML 4.01 of XHTML 1.0 volgens de W3C specificaties voor de markup D

van overheidswebsites.

This page is not Valid -//W3CIIDTD html 4.01/IENL (BUGID 367) Dit geldt voor de
volgende pagina's, info ssl, Info Welkom, Invoer stemcodes, Selectie politieke
groepering, Selectie kandidaat, Bevestigen keuze, Versturen, Status scherm, Overzicht
Technische stem, Afsluiten, Vroegtijdig stoppen, Foutsituatie status niet in DB,
gebruiker onbekend.

R-pd.2.2 Gebruik geen markup die in de W3C specificaties staat aangemerkt als [g]
deprecated (achterhaald).

R-pd.2.3 Bij het aanpassen van een bestaande website: gebruik van HTML 4.01 of n.v.t.
XHTML 1.0 aileen de Transitional variant als het gebruik van de Strict variant
onmogelijk of onwenselijk is.

R-pd.2.4 Bij de bouw van een nieuwe website: gebruik van HTML 4.01 of XHTML 1.0 de [g]
Strict variant.

R-pd.2.5 Gebruik geen frames op overheidswebsites. Gebruik daarom ook niet van HTML D
4.01 of XHTML 1.0 de Frameset variant.

De gehele webapplicatie is ingesloten in een frame. (BUGID 368) Dit geldt voor de
volgende pagina's, info ssl, Info Welkom, Invoer stemcodes, Selectie politieke
groepering, Selectie kandidaat, Bevestigen keuze, Versturen, Status scherm, Overzicht
Technische stem, Afsluiten, Vroegtijdig stoppen, Foutsituatie status niet in DB,
gebruiker onbekend.

R-pd.2.6 Gebruik CSS Level-2.1 volgens de W3C specificatie voor het vormgeven van D
overheidswebsites.

Er worden CSS hacks gebruikt Cheight) CSS valideert niet (BUGID 369) Dit geldt
voor de volgende pagina's, Selectie politieke groepering, Selectie kandidaat.
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Richtlijn Beschrijving OK?
R-pd.3.1 Schrijf zowel grammaticaal correcte, als beschrijvende markup. 0

Geen H-tags. Kop wordt met CSS aangekleed binnen een div. (BUGIO 370). Oat geldt
voor de vol~ende pagina's, Afsluiten, Vroemijdig stoppen

R-pd.3.2 Gebruik markup voor kopregels die de hierarchie van de informatie op de pagina
0uitdrukken.

Geen H-tags. Kop wordt met CSS aangekleed binnen een div. (BUGIO 370). Oat geldt
voor de volgende pagina's, Afsluiten, Vroegtijdig stoppen

R-pd.3.4 Gebruik het p (paragraph) element voor het aangeven van paragrafen. Gebruik 0
niet het br (Iinebreak) element voor het scheiden van paragrafen.

Het allesomvattende frame maakt wei gebruik van meerdere <br>'s achter elkaar
(BUGIO 371). Oat geldt voor de volgende pagina, info ss!.

R-pd.3.5 Gebruik het em (emphasis) en strong element voor het aangeven van nadruk. [8J

R-pd.3.13 Gebruik 01 (ordered list) en ul (unordered list) elementen voor het aangeven van [8J
lijsten.
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Richtlijn Beschrijving OK?
R-pd.4.1 Produceer unieke, onveranderende URL's D

URL is overal gelijk, als gevolg van het frame. BUGID 373. Dit geldt voor de volgende
pagina's, info 5sl, Info Welkom, Invoer stemcodes, Selectie politieke groepering,
Selectie kandidaat, Beve5tigen keuze, Versturen, Status scherm, Overzicht
Technische stem, Afsluiten, Vroegtijdig stoppen, Foutsituatie status niet in DB,
Qebruiker onbekend.

R-pd.4.2 Dynamisch gegenereerde URL's dienen nog steeds naar dezelfde inhoud te ~
verwijzen als inhoud wordt gewijzigd of toegevoegd.

R-pd.4.3 Vermijd het gebruik van sessies in URL's. ~

R-pd.4.4 Zorg voor doorverwijzing naar de nieuwe locatie bij het verplaatsen van n.v.t.
informatie.

R-pd.4.5 Automatische doorverwijzing dient, indien mogelijk, uitgevoerd te worden door D
de server.

Redirect gaat via het script, niet via HTTP headers. BUGID 374 Dit geldt voor de
volgende pagina, Versturen

Richtlijn Beschrijving OK?
R-pd.5.1 In het geval dat belangrijke informatie via een gesloten standaard wordt n.v.t.

aangeboden, dient men dezelfde informatie ook via een open standaard aan te
bieden.

Richtlijn Beschrijving OK?
R-pd.6.1 Elk HTML of XHTML document moet beginnen met een geldige doctype ~

declaratie.

Richtlijn Beschrijving OK?
R-pd.7.1 Het alt (alternative) attribuut dient te worden gebruikt op ieder img (image) en ~

area element en dient te worden voorzien van een effectieve alternatieve tekst.
R-pd.7.2 Gebruik geen alt attribuut voor het oproepen van tooltips. ~

R-pd.7.3 Gebruik geen d-links op overheidswebsites. Het gebruik van het longdesc (long ~
description) attribuut verdient de voorkeur wanneer de alternatieve tekst op het
alt attribuut ontoereikend is voor het begrip van de informatie in de afbeelding.

R-pd.7.4 Afbeeldingen die staan geplaatst binnen een link dienen een niet-Iege ~
alternatieve tekst te hebben om bezoekers die de afbeelding niet zien in staat te
stellen de link te volQen.

R-pd.7.5 Geef bij het gebruik van image maps voor zowel het img element als ieder area ~
element een effectieve alternatieve tekst aan via het alt attribuut.

R-pd.7.6 Decoratieve afbeeldingen dienen zoveel mogelijk door CSS geplaatst te worden. D
Informatieve afbeeldingen dienen door HTML geplaatst te worden.

Iightbulb image is decoratief, BUGID 375. Dit geldt voor de volgende pagina'5, Selectie
politieke groepering, Selectie kandidaat

R-pd.7.7 Het gebruik van CSS Image Replacement technieken die worden toegepast op ~
essentiele informatie wordt afgeraden.
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Richtlijn Beschrijving OK?
R-pd.8.1 Beschrijf niet het mechanisme achter het volgen van een link. ~

R-pd.8.2 Schrijf heldere, beschrijvende tekst voor links. D

Klik op verder om terug te gaan. Niet logisch, BUGID 376. Dit geldt voor de volgende
pagina, Foutsituatie status niet in DB, gebruiker onbekend

R-pd.8.3 Gebruik het minimum aan tekst dat nodig is om te begrijpen waar de link ~
naartoe leidt.

R-pd.8.4 Geef voldoende informatie over de bestemming van een link om onaangename ~
verrassingen voor de bezoeker te voorkomen.

R-pd.8.5 Bij het gebruik van client-side script in combinatie met een link: maak de D
scriptfunctionaliteit een uitbreiding op de basisfunctionaliteit van de link.

Navigatie zijn javascript-links zonder alternatieve links. Dit geldt voor de volgende
pagina's info ssl, Info Welkom, Invoer stemcodes, Selectie politieke groepering,
Selectie kandidaat, Bevestigen keuze, Versturen, Status scherm, Overzicht
Technische stem, Afsluiten, Vroegtijdig stoppen, Foutsituatie status niet in DB,
gebruiker onbekend.

R-pd.8.8 Links moeten duidelijk te onderscheiden zijn van andere tekst. ~

R-pd.8.9 Voorzie in een logische volgorde van de links op de pagina. Gebruik het D
tabindex attribuut om van de standaard tabvolgorde van links af te wijken
wanneer deze volgorde niet toereikend is voor correct gebruik van de pagina
door toetsenbordqebruikers.
1. Scherm Invoer stemcodes. Volgorde is nu plotseling: Verder, Stoppen, Terug.
Op vorige pagina was dit Verder, Terug, Stoppen, BUGID 377.
2. Scherm Selectie kandidaat. Volgorde is nu plotseling: Wijzigen, Verder, Stoppen,
BUGID 378.

R-pd.8.10 Maak het tabben naar links niet onmogelijk. Verwijder niet de focus rectangle ~
rondom een link of de mogelijkheid tot focus op een link.

R-pd.8.14 Links op overheidswebsites dienen niet zonder waarschuwing automatisch D
nieuwe vensters te openen.

Kiezenuithetbuitenland.nl wordt in een nieuw venster geopend zonder waarschuwing.
BUGID 379. Dit geldt voor de volgende pagina, Info Welkom

R-pd.8.16 Links naar e-mail adressen: het e-mail adres waaraan het te versturen bericht is ~
gericht dient zichtbaar te zijn in de linktekst.

R-pd.8.17 Links naar e-mail adressen: de URL in het href attribuut van een link naar een e- ~
mail adres, mag aileen het mailto protocol en een e-mail adres bevatten.

R-pd.8.18 Pas geen technische maatregelen toe op de website om een e-mail adres te ~
verhullen voor spam robots.

R-pd.8.19 Ga uiterst voorzichtig om met het publiceren van e-mail adressen van bezoekers n.v.t.
van de website. Informeer de bezoeker over welke gegevens worden
qepubliceerd op de site, of publiceer het e-mail adres van de bezoeker niet.

R-pd.8.21 Serveer bestanden met het correcte MIME type. ~

R-pd.8.22 Open links naar downloadbare bestanden niet in een automatisch nieuw D
venster.
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Richtlijn Beschrijving OK?
Popups bij opslaan en/of printen technische stem, BUGID 380, Dat geldt voor de
volgende pagina, Overzicht Technische stem,

R-pd.8.23 Serveer downloadbare bestanden niet met opzet een onbekend of incorrect ~
MIME type om de browser tot een bepaald gedrag te dwingen,

Richtlijn Beschrijving OK?
R-pd.9.1 CSS dient in gelinkte bestanden geplaatst te worden en niet gemengd te worden ~

met de HTML broncode,
R-pd.9.2 Pagina's dienen bruikbaar te blijven wanneer CSS door een webbrowser niet 0

ondersteund wordt.

Namen lijsten staan niet naast bullets, dus onduidelijke welke bullet voor welke lijst is,
Scrolldiv wordt onderaan weergegeven, hetgeen niet nuttig lijkt. Dit geldt voor pagina,
Selectie politieke groepering en Selectie kandidaat. BUGID 410, BUG411,

Richtlijn Beschrijving OK?
R-pd.10.1 Zorg ervoor dat communicatieve elementen hun betekenis niet uitsluitend door ~

kleur overbrengen,
R-pd.10.2 Wees consistent met kleurgebruik bij het geven van betekenis, 0

De kop heeft een andere kleur dan op de andere pagina's, Dit geldt voor de volgende
pagina, Foutsituatie status niet in DB, gebruiker onbekend, BUGID 413

Richtlijn Beschrijving OK?
R-pd.11.2 Gebruik het th (table header) element voor het beschrijven van een kolom of rij ~

in een tabel met relationele informatie,
R-pd.11.4 Gebruik het scope aUribuut voor het associeren van tabellabels (th cellen) met 0

kolommen of rijen,

Er is geen scope-attribuut. Dit geldt voor de pagina's, Status scherm, Overzicht
Technische stem, BUGID 414

R-pd.11.9 Bij het gebruik van tabellen voor layout: gebruik niet meer dan een tabel en ~
gebruik zoveel mogelijk CSS voor de vormgeving van deze tabel.

R-pd.11.10 Bij het gebruik van tabellen voor layout: pas geen toegankelijkheidsmarkup toe, ~

Richtlijn Beschrijving OK?
R-pd.12.1 Gebruik geen frames op overheidswebsites, Dit geldt voor zowel reguliere 0

frames binnen framesets, als zogenaamde iframes.
De gehele webapplicatie is ingesloten in een frame, Dit geldt voor de volgende
pagina's info ssl, Info Welkom, Invoer stemcodes, Selectie politieke groepering,
Selectie kandidaat, Bevestigen keuze, Versturen, Status scherm, Overzicht
Technische stem, Afsluiten, Vroegtijdig stoppen, Foutsituatie status niet in DB,
gebruiker onbekend, BUGID 368

Richtlijn Beschrijving OK?
R-pd.13.1 Gebruik het label element om tekst expliciet met een invoerveld in een formulier 0

te associeren,
Er worden geen labels gebruikt. Dit geldt voor de volgende pagina's Invoer stemcodes,
Selectie politieke groeperinq, Selectie kandidaat. BUGID 419
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Richtlijn Beschrijving OK?
R-pd.13.2 Gebruik het tabindex attribuut om van de standaard tab-volgorde op ~

formuliervelden af te wijken wanneer deze volgorde niet toereikend is voor
correct qebruik van het formulier door toetsenbordqebruikers.

R-pd.13.4 Vermijd automatische doorverwijzing bij interactie met formulieren. ~

R-pd.13.5 Gebruik geen client-side script of formulieren als de enige manier om informatie D
op de site te bereiken.

Zonder javascript werkt de navigatie niet meer. Dit geldt voor de volgende pagina's info
ssl, Info Welkom, Invoer stemcodes, Selectie politieke groepering, Selectie kandidaat,
Bevestigen keuze, Versturen, Status scherm, Overzicht Technische stem, Afsluiten,
VroeQtijdiQ stoppen, Foutsituatie status niet in DB, Qebruiker onbekend. BUGID 420

R-pd.13.7 Wees terughoudend met het gebruik van CSS voor invoervelden en ~
formulierknoppen.

R-pd.13.8 Ais een bezoeker persoonlijke gegevens dient op te geven, laat deze dan weten D
wat er met die gegevens gedaan zal worden, bijvoorbeeld in de vorm van een
privacy verklaring.
Er is geen privacyverklaring. Dit geldt voor de volgende pagina's info ssl, Info Welkom,
Invoer stemcodes, Selectie politieke groepering, Selectie kandidaat, Bevestigen keuze,
Versturen, Status scherm, Overzicht Technische stem, Afsluiten, Vroegtijdig stoppen,
Foutsituatie status niet in DB, qebruiker onbekend. BUGID 421

R-pd.13.9 Verg van een bezoeker via een formulier niet meer informatie op te geven dan ~
noodzakelijk is voor het doel van het formulier. Houdt formulieren zo kort
mogelijk en beperk het verplicht invullen van formuliervelden.

R-pd.13.10 Geef aan welke velden verplicht of optioneel zijn om in te vullen. ~

R-pd.13.17 Voorzie formulieren van instructies voor de bezoeker waar nodig, met name bij ~
de invoervelden waar ze toedoen.

R-pd.13.18 Voeg geen herstel (reset) knoppen toe aan een formulier. ~

Richtliin Beschriiving OK?
R-pd.14.1 Gebruik geen client-side script voor onmisbare functionaliteit op webpagina's, D

tenzij het gebrek aan ondersteuning voor deze scripts voldoende wordt
afgevangen door HTML alternatieven en/of server-side script.
Zonder javascript werkt de navigatie niet meer. Dit geldt voor de volgende
pagina's info ssl, Info Welkom, Invoer stemcodes, Selectie politieke groepering,
Selectie kandidaat, Bevestigen keuze, Versturen, Status scherm, Overzicht
Technische stem, Afsluiten, Vroegtijdig stoppen, Foutsituatie status niet in DB,
gebruiker onbekend. BUGID 420

Richtlijn Beschrijving OK?
R-pd.15.1 Het maken van een taalkeuze dient voor de bezoeker mogelijk te zijn op iedere nvt

pagina in de site.
R-pd.15.2 Links voor taalkeuze dienen op een duidelijke en consistente plaats in de nvt

navigatie van de site te staan.

R-pd.15.3 Gebruik voluit geschreven (tekstuele) links naar de taalvarianten. nvt

R-pd.15.4 Schrijf links naar taalvarianten in hun corresponderende taal. nvt
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Richtlijn Beschrijving OK?
R-pd.15.5 Gebruik geen associaties met nationaliteiten voor taalkeuze. nvt

R-pd.15.6 Specificeer de basistaal van een pagina in de markup. ~

R-pd.15.7 Geef in de markup taalvariaties in de inhoud van pagina's aan. nvt

Richtlijn Beschrijving OK?
R-pd.16.1 Specificeer de karakterset voor webpagina's. ~

R-pd.16.3 Specificeer de karakterset ook via HTTP headers, indien mogelijk. ~

R-pd.16.4 Gebruik (minstens) het meta element voor het specificeren van de karakterset ~
en plaats dit element zo hooQ mOQelijk in de head sectie van de markup.

Richtlijn Beschrijving 10K?
R-pd.18.1 Gebruik voor iedere pagina een unieke, beschrijvende titel.

1
0

Het allesomvattende frame overruled de title tags van de verschillende pagina's. Dit
geldt voor de volgende pagina's info ssl, Info Welkom, Invoer stemcodes, Selectie
politieke groepering, Selectie kandidaat, Bevestigen keuze, Versturen, Status scherm,
Overzicht Technische stem, Afsluiten, Vroegtijdig stoppen, Foutsituatie status niet in
DB, gebruiker onbekend. BUGID 423

Richtlijn Beschrijving OK?
R-pd.22.1 Gebruik taal die de bezoeker begrijpt: beperk het gebruik van jargon, moeilijke 0

termen en afkortingen.
SSL, Stemserver... Ik kom om te stemmen, niet om een le5 techniek. Dit geldt vaar de
volgende pagina, info 5sl, Status scherm, Overzicht Technische stem. BUGID 424,
425.

R-pd.22.2 Geef bezaekers een 'vluchtroute': mogelijkheden om verder te kunnen gaan als 0
ze vastlopen. Vluchtroutes zijn onder andere behulpzame links, het kunnen
gebruiken van de terug (back) knop, een zoekfunctie, of het kunnen onmiddelijk
kunnen corriQeren van invoerfouten.
Bij eventueel falen van de scripts is er geen weg terug. Enkel 'stoppen' en 'verder'. Dit
Qeldt voor de volgende pagina, Versturen. BUGID 426

R-pd.22.3 Laat bezoekers niet raden: geef informatie over hoe ze een gemaakte fout ~
kunnen herstellen. Houd rekeninQ met veelQemaakte fouten.

R-pd.22.5 Bij een foutmelding als gevolg van het versturen van een formulier, geef de ~
bezoeker de mogelijkheid om onmiddelijk de fout in het formulier te herstellen en
laat hem niet afhankeliik zijn van het qebruik van de teruq (back) knop.

R-pd.22.9 Maak gebruik van kleuren, iconen en tekstuele uitleg om de aandacht van de ~
bezoeker voor een foutmeldinQ te trekken en het probleem toe te lichten.

13



3.2 Testresultaten FAT registratie (eFormulieren)

Testrapport Accessibility Test
Kiezen op A/stand

Juli 2006

Richtlijn Beschrijving OK?
R-pd.1.1 Houd structuur en vormgeving zoveel mogelijk gescheiden: gebruik HTML of D

XHTML voor de structuur van de site en CSS voor de vormgeving ervan.

1. Scherm O. Introductie. Er wordt gebruik gemaakt van <b> en style="" binnen
elements.
2. Scherm 1. Verblijf. Er wordt gebruik gemaakt van <b>, <I> en style="" binnen
elements
3. Scherm 2. Stemwijze. Er wordt gebruik gemaakt van style="" binnen elements
4. Scherm 3. Gegevens kiezer. Er wordt gebruik gemaakt van style="H binnen elements
5. Scherm 4. Stemgegevens. Er wordt gebruik gemaakt van style="" binnen elements
6. Scherm 5. Formulier afdrukken. Er wordt gebruik gemaakt van style="" binnen
elements
7. PDF. nvt
8. Scherm 6. Afsluitinq. Er wordt qebruik qemaakt van style="H binnen elements

R-pd.1.3 Maak de functie van de website niet afhankelijk van optionele technologie, zoals D
CSS en client-side script: optionele technologie dient de informatie op de site en
het gebruik ervan te complementeren en niet de toegang ertoe te belemmeren
wanneer deze technologie niet ondersteund wordt.

Your browser has JavaScript turned off. It is necessary to turn JavaScript on to use this
service. Open your browser preferences, and enable JavaScript. You do not have to
restart your browser or your computer after you enable JavaScript. Simply click the
'Reload' button.
Dit geldt voor de volgende pagina's, Introductie, Verblijf, Stemwijze, Gegevens kiezer,
Stemgeqevens, Formulier afdrukken en Afsluitinq.

Richtlijn Beschrijving OK?
R-pd.2.1 Gebruik HTML 4.01 of XHTML 1.0 volgens de W3C specificaties voor de markup D

van overheidswebsites.

This page is not Valid HTML 4.01 Transitional! <link ... I> geen type-attribuut voor
<script>-tags. Dit geldt voor de volgende pagina's, Introductie, Verblijf, Stemwijze,
Gegevens kiezer, Stemgegevens, Formulier afdrukken en Afsluiting

R-pd.2.2 Gebruik geen markup die in de W3C specificaties staat aangemerkt als [gJ
deprecated (achterhaald).

R-pd.2.3 Bij het aanpassen van een bestaande website: gebruik van HTML 4.01 of n.v.t
XHTML 1.0 aileen de Transitional variant als het gebruik van de Strict variant
onmogelijk of onwenselijk is.

R-pd.2.4 Bij de bouw van een nieuwe website: gebruik van HTML 4.01 of XHTML 1.0 de D
Strict variant.

Er wordt gebruik gemaakt van HTML 4.01 loose. Dit geldt voor de volgende pagina's,
Introductie, Verblijf, Stemwijze, Gegevens kiezer, Stemgegevens, Formulier afdrukken
en Afsluitinq.

R-pd.2.5 Gebruik geen frames op overheidswebsites. Gebruik daarom ook niet van HTML n.v.t
4.01 of XHTML 1.0 de Frameset variant.

R-pd.2.6 Gebruik CSS Level-2.1 volgens de W3C specificatie voor het vormgeven van D
overheidswebsites.
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Kiezen op A/stand
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Richtlijn Beschrijving 10K?
Fouten in: Ochtml.css, OCmain.css, OCMS.css. Dit geldt veer de volgende pagina's,
Introductie, Verblijf, Stemwijze, Gegevens kiezer, Stemgegevens, Formulier afdrukken
en Afsluiting.

Richtlijn Beschrijving OK?
R-pd.3.1 Schrijf zowel grammaticaal correcte, als beschrijvende markup. [Sl

R-pd.3.2 Gebruik markup voor kopregels die de hierarchie van de informatie op de pagina
[Sluitdrukken.

R-pd.3.4 Gebruik het p (paragraph) element voor het aangeven van paragrafen. Gebruik D
niet het br (linebreak) element voor het scheiden van paragrafen.

Er wordt geen gebruik gemaakt van paragraphs maar van div's. Dit geldt voor de
volgende pagina's, Introductie, Verblijf, Stemwijze, Gegevens kiezer, Stemgegevens,
Formulier afdrukken en Afsluiting.

R-pd.3.5 Gebruik het em (emphasis) en strong element voor het aangeven van nadruk. D

<b> ipv <strong>. Dit geldt voor de volgende pagina's, Introductie, Verblijf, Gegevens
kiezer, Formulier afdrukken.

R-pd.3.13 Gebruik 01 (ordered list) en ul (unordered list) elementen voor het aangeven van [Sl
lijsten.
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Testrapport Accessibility Test
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Juti 2006

Richtlijn Beschrijving OK?
R-pd.4.1 Produceer unieke, onveranderende URL's D

URL is gelijk voor de gehele applicatie. Dit geldt voor de volgende pagina's,
Introductie, Verblijf, Stemwijze, Gegevens kiezer, Stemgegevens, Formulier afdrukken
en Afsluiting.

R-pd.4.2 Dynamisch gegenereerde URL's dienen nog steeds naar dezelfde inhoud te [;gJ
verwijzen als inhoud wordt gewijzigd of toegevoegd.

R-pd.4.3 Vermijd het gebruik van sessies in URL's. [;gJ

R-pd.4.4 Zorg voor doorverwijzing naar de nieuwe locatie bij het verplaatsen van n.v.t.
informatie.

R-pd.4.5 Automatische doorverwijzing dient, indien mogelijk, uitgevoerd te worden door [;gJ
de server.

Richtlijn Beschrijving OK?
R-pd.5.1 In het geval dat belangrijke informatie via een gesloten standaard wardt n.v.t.

aangeboden, dient men dezelfde informatie ook via een open standaard aan te
bieden.

Richtlijn Beschriiving OK?
R-pd.6.1 Elk HTML of XHTML document moet beginnen met een geldige doctype [;gJ

declaratie.

Richtlijn Beschrijving OK?
R-pd.7.1 Het alt (alternative) attribuut dient te worden gebruikt op ieder img (image) en D

area element en dient te worden voorzien van een effectieve alternatieve tekst.
Lege alt-teksten, dus geen weergave verplichte velden indien images disabled. Dit
geldt voar de volgende pagina's, Introductie, Verblijf, Stemwijze, Gegevens kiezer,
Stemgegevens, Formulier afdrukken en Afsluiting.

R-pd.7.2 Gebruik geen alt attribuut voor het oproepen van tooltips. [;gJ

R-pd.7.3 Gebruik geen d-links op overheidswebsites. Het gebruik van het longdesc (long [;gJ
description) attribuut verdient de voorkeur wanneer de alternatieve tekst op het
alt attribuut ontoereikend is voor het begrip van de informatie in de afbeelding.

R-pd.7.4 Afbeeldingen die staan geplaatst binnen een link dienen een niet-Iege [;gJ
alternatieve tekst te hebben om bezoekers die de afbeelding niet zien in staat te
stellen de link te volQen.

R-pd.7.5 Geef bij het gebruik van image maps voor zowel het img element als ieder area [;gJ
element een effectieve alternatieve tekst aan via het alt attribuut.

R-pd.7.6 Decoratieve afbeeldingen dienen zoveel mogelijk door CSS geplaatst te worden. D
Informatieve afbeeldingen dienen door HTML geplaatst te worden.

HeadingBullet.gif en logo zijn decoratief, maar zijn hardcoded in de HTML. Dit geldt
voor de volgende pagina's, Introductie, Verblijf, Stemwijze, Gegevens kiezer,
StemQegevens, Formulier afdrukken en Afsluiting.

R-pd.7.7 Het gebruik van CSS Image Replacement technieken die worden toegepast op [;gJ
essentiele informatie wordt afgeraden.
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Richtlijn Beschrijving OK?
"Klik hier om het formulier te sluiten", Dit geldt voor de volgende pagina Afsluiting,

R-pd.8.2 Schrijf heldere, beschrijvende tekst voor links, D

"Openen" wordt wei in de tekst uitgelegd, maar als button op zich is de tekst niet
toereikend, Dit geldt voor de pagina Fomulier afdrukken,

R-pd.8.3 Gebruik het minimum aan tekst dat nodig is om te begrijpen waar de link ~
naartoe leidt.

R-pd.8.4 Geef voldoende informatie over de bestemming van een link om onaangename D
verrassingen voor de bezoeker te voorkomen.

"openen" wordt wei in de tekst uitgelegd, maar als button op zich is de tekst niet
toereikend, Dit geldt voor de volgende pagina Formulier afdrukken.

R-pd.8.5 Bij het gebruik van client-side script in combinatie met een link: maak de D
scriptfunctionaliteit een uitbreiding op de basisfunctionaliteit van de link.

Javascript voor downloaden PDF. Dit geldt voor de volgende pagina Formulier
afdrukken.

R-pd.8.8 Links moeten duidelijk te onderscheiden zijn van andere tekst. ~

R-pd.8.9 Voorzie in een logische volgorde van de links op de pagina. Gebruik het D
tabindex attribuut om van de standaard tabvolgorde van links af te wijken
wanneer deze volgorde niet toereikend is voor correct gebruik van de pagina
door toetsenbordQebruikers.
Navigatiemenu niet bereikbaar mbv de tab-toets. Dit geldt voor de volgende pagina's,
Introductie, Verblijf, Stemwijze, Gegevens kiezer, Stemgegevens en Formulier
afdrukken.

R-pd.8.10 Maak het tabben naar links niet onmogelijk. Verwijder niet de focus rectangle D
rondom een link of de mogelijkheid tot focus op een link.

Navigatiemenu niet bereikbaar mbv de tab-toets
Dit geldt voor de volgende pagina's, Introductie, Verblijf, Stemwijze, Gegevens kiezer,
Stemqeqevens en Formulier afdrukken.

R-pd.8.14 Links op overheidswebsites dienen niet zonder waarschuwing automatisch ~
nieuwe vensters te openen.

R-pd.8.16 Links naar e-mail adressen: het e-mail adres waaraan het te versturen bericht is ~
gericht dient zichtbaar te zijn in de linktekst.

R-pd.8.17 Links naar e-mail adressen: de URL in het href attribuut van een link naar een e- ~
mail adres, mag aileen het mailto protocol en een e-mail adres bevatten.

R-pd.8.18 Pas geen technische maatregelen toe op de website om een e-mail adres te ~
verhullen voor spam robots.

R-pd.8.19 Ga uiterst voorzichtig om met het publiceren van e-mail adressen van bezoekers n.v.t.
van de website. Informeer de bezoeker over welke gegevens worden
Qepubliceerd op de site, of publiceer het e-mail adres van de bezoeker niet.

R-pd.8.21 Serveer bestanden met het correcte MIME type. ~

R-pd.8.22 Open links naar downloadbare bestanden niet in een automatisch nieuw D
venster.

PDF wordt in een nieuw venster geopend. Dit geldt voor de volgende pagina Formulier
afdrukken.
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Richtlijn Beschrijving OK?
R-pd.8.23 Serveer downloadbare bestanden niet met opzet een onbekend of incorrect [g]

MIME type om de browser tot een bepaald gedrag te dwingen.

Richtlijn Beschrijving OK?
R-pd.9.1 CSS dient in gelinkte bestanden geplaatst te worden en niet gemengd te worden 0

met de HTML broncode.
Er worden style='''' attributen gebruikt. Dit geldt voor de volgende pagina's, Introductie,
Verblijf, Stemwijze, Gegevens kiezer, Stemgegevens en Formulier afdrukken en
Afsluitinq

R-pd.9.2 Pagina's dienen bruikbaar te blijven wanneer CSS door een webbrowser niet 0
ondersteund wordt.

Geen helpteksten meer beschikbaar, hele formulier zichtbaar (dus onduidelijk wat
wel/niet in te vullen). Dit geldt voor de volgende pagina's, Verblijf, Stemwijze,
Geqevens kiezer en Stemqeqevens.

Richtlijn Beschrijving OK?
R-pd.10.1 Zorg ervoor dat communicatieve elementen hun betekenis niet uitsluitend door [g]

kleur overbrenqen.
R-pd.10.2 Wees consistent met kleurgebruik bij het geven van betekenis. [g]

Richtlijn Beschrijving OK?
R-pd.11.2 Gebruik het th (table header) element voor het beschrijven van een kolom of rij [g]

in een tabel met relationele informatie.
R-pd.11.4 Gebruik het scope attribuut voor het associeren van tabellabels (th cellen) met [g]

kolommen of rijen.

R-pd.11.9 Bij het gebruik van tabellen voor layout: gebruik niet meer dan een tabel en 0
gebruik zoveel mogelijk CSS voor de vormgeving van deze tabe!.

Nested tables. Dit geldt voer de volgende pagina's, Introductie, Verblijf, Stemwijze,
Gegevens kiezer, Stemgegevens, Formulier afdrukken en afsluiting.

R-pd.11.10 Bij het gebruik van tabellen voor layout: pas geen toegankelijkheidsmarkup toe. [g]

Richtlijn Beschrijving OK?
R-pd.12.1 Gebruik geen frames op overheidswebsites. Dit geldt voor zowel reguliere 0

frames binnen framesets, als zoqenaamde iframes.
Er wordt een iframe gebruikt voor het bijhouden van sessies. Dit geldt voor de
volgende pagina's, Introductie, Verblijf, Stemwijze, Gegevens kiezer, Stemgegevens,
Formulier afdrukken en afsluiting.

Richtlijn Beschrijving OK?
R-pd.13.1 Gebruik het label element om tekst expliciet met een invoerveld in een formulier [g]

te associeren.
R-pd.13.2 Gebruik het tabindex attribuut om van de standaard tab-volgorde op 0

formuliervelden af te wijken wanneer deze volgorde niet toereikend is voor
correct gebruik van het formulier door toetsenbordgebruikers.
Navigatiemenu niet bereikbaar mbv de tab-toets. Tevens: eerst terug, dan opslaan &
verder. Dit geldt voor de volgende pagina's, Introductie, Verblijf, Stemwijze, Gegevens
kiezer, Stemqeqevens en Formulier afdrukken.
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Richtlijn Beschrijving OK?
R-pd.13.4 Vermijd automatische doorverwijzing bij interactie met formulieren. D

Er is een onClick op "Nee, ik wil de gegevens aanpassen". Dit geldt voor de pagina,
Formulier aanpassen.

R-pd.13.5 Gebruik geen client-side script of formulieren als de enige manier am informatie D
op de site te bereiken.

Your browser has JavaScript turned off. It is necessary to turn JavaScript on to use this
service. Open your browser preferences, and enable JavaScript. You do not have to
restart your browser or your computer after you enable JavaScript. Simply click the 'R.
Dit geldt voor de volgende pagina's, Introductie, Verblijf, Stemwijze, Gegevens kiezer,
Stemgegevens, Formulier afdrukken en Afsluiting.

R-pd.13.7 Wees terughoudend met het gebruik van CSS voor invoervelden en k3J
formulierknoppen.

R-pd.13.8 Als een bezoeker persoonlijke gegevens dient op te geven, laat deze dan weten D
wat er met die gegevens gedaan zal worden, bijvoorbeeld in de vorm van een
privacy verklarinq.
Er is geen privacy-statement. Dit geldt voor de volgende pagina's, Introductie, Verblijf,
Stemwijze, Gegevens kiezer, Stemgegevens, Formulier afdrukken en Afsluiting.

R-pd.13.9 Verg van een bezoeker via een formulier niet meer informatie op te geven dan k3J
noodzakelijk is voor het doel van het formulier. Houdt formulieren zo kart
moqeliik en beperk het verplicht invullen van formuliervelden.

R-pd.13.10 Geef aan welke velden verplicht of optioneel zijn am in te vullen. D

Lege alt-teksten, dus geen weergave verplichte velden indien images disabled. Dit
geldt voor de volgende pagina's, Verblijf, Stemwijze, Gegevens kiezer, Stemgegevens,
Formulier afdrukken en Afsluiting.

R-pd.13.17 Voorzie formulieren van instructies voor de bezoeker waar nodig, met name bij D
de invoervelden waar ze toedoen.

lemand is in het buitenland geboren en heeft nooit in NL gewoond. Wat vult hij in? Dit
geldt voor de volgende pagina, Verblijf.

R-pd.13.18 Voeg geen herstel (reset) knoppen toe aan een formulier. k3J

Richtlijn Beschrijving OK?
R-pd.14.1 Gebruik geen client-side script voor onmisbare functionaliteit op webpagina's, D

tenzij het gebrek aan ondersteuning voor deze scripts voldoende wordt
afgevangen door HTML alternatieven en/of server-side script.
Your browser has JavaScript turned off. It is necessary to turn JavaScript on to use this
service. Open your browser preferences, and enable JavaScript. You do not have to
restart your browser or your computer after you enable JavaScript. Simply click the
'Reload' button. Dit geldt voor de volgende pagina's, Verblijf, Stemwijze, Gegevens
kiezer, Stemgegevens, Formulier afdrukken en Afsluiting.

Richtlijn Beschrijving OK?
R-pd.15.1 Het maken van een taalkeuze dient voor de bezoeker mogelijk te zijn op iedere n.v.t

paqina in de site.
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Richtlijn Beschrijving OK?
R-pd.15.2 Links voor taalkeuze dienen op een duidelijke en consistente plaats in de n.v.t.

navigatie van de site te staan.

R-pd.15.3 Gebruik voluit geschreven (tekstuele) links naar de taalvarianten. n.v.t.

R-pd.15.4 Schrijf links naar taalvarianten in hun corresponderende taal. n.v.t.

R-pd.15.5 Gebruik geen associaties met nationaliteiten voor taalkeuze. n.v.t.

R-pd.15.6 Specificeer de basistaal van een pagina in de markup. 0

Geen lang-attribuut. Dit geldt voor de volgende pagina's, Verblijf, Stemwijze, Gegevens
kiezer, Stemgegevens, Formulier afdrukken en Afsluiting.

R-pd.15.7 Geef in de markup taalvariaties in de inhoud van pagina's aan. 0

Geen lang-attribuut. Dit geldt voor de volgende pagina's, Verblijf, Stemwijze, Gegevens
kiezer, Stemgegevens, Formulier afdrukken en Afsluiting.

Richtlijn Beschrijving OK?
R-pd.16.1 Specificeer de karakterset voor webpagina's. [gJ

R-pd.16.3 Specificeer de karakterset ook via HTTP headers, indien mogelijk. [gJ

R-pd.16.4 Gebruik (minstens) het meta element voor het specificeren van de karakterset [gJ
en plaats dit element zo hOOQ mOQeliik in de head sectie van de markup.

Richtlijn Beschrijving 10K?
R-pd.18.1 Gebruik voor iedere pagina een unieke, beschrijvende titel.

1
0

De titel tag is "Online Consultant"? Dit geldt voor de volgende pagina's, Verblijf,
Stemwijze, Gegevens kiezer, Stemgegevens, Formulier afdrukken en Afsluiting.

Richtlijn Beschrijving OK?
R-pd.22.1 Gebruik taal die de bezoeker begrijpt: beperk het gebruik van jargon, moeilijke [gJ

termen en afkortinqen.
R-pd.22.2 Geef bezoekers een 'vluchtroute': mogelijkheden om verder te kunnen gaan als [gJ

ze vastlopen. Vluchtroutes zijn onder andere behulpzame links, het kunnen
gebruiken van de terug (back) knop, een zoekfunctie, of het kunnen onmiddelijk
kunnen corriQeren van invoerfouten.

R-pd.22.3 Laat bezoekers niet raden: geef informatie over hoe ze een gemaakte fout [gJ
kunnen herstellen. Houd rekeninq met veelqemaakte fouten.

R-pd.22.5 Bij een foutmelding als gevolg van het versturen van een formulier, geef de [gJ
bezoeker de mogelijkheid om onmiddelijk de fout in het formulier te herstellen en
laat hem niet afhankelijk zijn van het gebruik van de teruq (back) knop.

R-pd.22.9 Maak gebruik van kleuren, iconen en tekstuele uitleg om de aandacht van de [gJ
bezoeker voor een foutmeldinQ te trekken en het probleem toe te lichten.

20



Testrapport Accessibility Test
Kiezen op A/stand

lull 2006

4 Conclusie

De accessibility test is uitgevoerd op de onderdelen, Voting Window en registratie via
eFormulieren.

In de onderstaande tabel is aangegeven welke acceptatiecriteria worden getoetst aan de
hand van de accessibilitytest.

NR Kwaliteitsattribuut Onderwerp Eis
BO-03 Bruikbaarheid - Duidelijkheid Toegankelijkheid De publieke applicaties dienen te voldoen

aan de door de overheid gestelde
webrichtliinen.

FJ-01 Functionaliteit - Juistheid Linkcontrole Aile links op de website moeten correct
werken. Dit geldt voor de interne/ navigatie
links, maar ook de links die naar externe
pagina's verwijzen.

1) Voting Window
De accessibility test die is uitgevoerd op Voting Window geeft op de verschillende 'minimale
set' van de Webrichtlijnen voor Overheidswebsites een onvoldoende score. Belangrijke
oorzaak hiervoor is de relevantie van het gebruik van javascript voor het wei functioneren van
de Voting Window. De bevindingen die uit de accesibilitytest naar voren zijn gekomen zullen
gedurende de regressietest opnieuw worden geverifieerd.
Onderstaande tabel geeft per richtlijn weer of hieraan wordt voldaan.

Nummer Richtlijnbeschrijving Bevinding(en) Voldoet (J/N)
R-pd.1 Productiefilosofie 366 N
R-pd.2 Bouwen volgens webstandaarden 367, 368, 369 N
R-pd.3 Beschriivende markup 370, 371 N
R-pdA Permanente, unieke URL's 373, 374 N
R-pd.5 Open standaarden - J
R-pd.6 Paginastructuur - J
R-pd.7 Afbeeldingen en alternatieve tekst 375 N
R-pd.8 Links en navigatie 376, 377, 378, 379, 380 N
R-pd.9 Cascading Style Sheets 410,411 N
R-pd.10 Kleurgebruik 413 N
R-pd.11 Tabellen 414 N
R-pd.12 Frames 368 N
R-pd.13 Formulieren 419,420,421 N
R-pd.14 Client-side script en DOM 420 N
R-pd.15 Talen - J
R-pd.16 Karaktercodering - J
R-pd.18 Optimalisatie voor zoekmachines 424, 425 N
R-pd.22 Contingency Design 426 N
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2) Registratie (eFormulieren)
De accessibility test die is uitgevoerd op eFormulieren geeft op de verschillende 'minimale
set' van de Webrichtlijnen voor Overheidswebsites een onvoldoende score. Belangrijke
oorzaken hiervoor zijn:
1) De relevantie van het gebruik van javascript voor het wei functioneren van de registratie.
2) De juiste toepassing van valide broncode (HTML).
De bevindingen die uit de accesibilitytest naar voren zijn gekomen zullen gedurende de
regressietest opnieuw worden geverifieerd. Deze bevindingen zijn via een spreadsheet
kenbaar gemaakt aan het project eFormulieren.

Onderstaande tabel geeft per richtlijn weer of hieraan wordt voldaan.

Nummer Richtlijnbeschrijving Voldoet (J/N)
R-pd.1 Productiefilosofie N
R-pd.2 Bouwen volgens webstandaarden N
R-pd.3 Beschrijvende markup N
R-pdA Permanente, unieke URL's N
R-pd.5 Open standaarden J
R-pd.6 Paginastructuur J
R-pd.7 Afbeeldinqen en alternatieve tekst N
R-pd.8 Links en navigatie N
R-pd.9 Cascadinq Stvle Sheets N
R-pd.10 Kleurgebruik J
R-pd.11 Tabellen N
R-pd.12 Frames N
R-pd.13 Formulieren N
R-pd.14 Client-side script en DOM N
R-pd.15 Talen N
R-pd.16 Karaktercodering J
R-pd.18 Optimalisatie voor zoekmachines N
R-pd.22 Contingency Design J
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