
Handvest voor Toegankelijk Publiceren 
Het Accessible Books Consortium stimuleert de productie van e-books en andere digitale 
publicaties in toegankelijke leesvormen, zoals braille, audio of grootletterdruk voor blinden, 
slechtzienden en mensen met een andere leesbeperking. 

Het aanbod toegankelijke e-books en andere digitale publicaties wordt steeds groter. Dit 
biedt mensen met een leesbeperking een ongekende kans om van dergelijke publicaties 
gebruik te maken en om te genieten van een steeds grotere diversiteit aan boeken. 
Zonder afbreuk te doen aan het belang van andere manieren om toegankelijke content 
te leveren, zijn uitgevers en auteurs zeer enthousiast om de voordelen van met name e-
books te onderzoeken en te ontwikkelen. Om meer e-books volledig toegankelijk te 
maken, moeten uitgevers, auteurs en andere belanghebbenden er daadwerkelijk werk 
van maken. 

Ons doel is om onze e-books toegankelijk te maken voor iedereen. 

Met dit doel voor ogen zetten wij, de ondertekenaars van dit Handvest, ons hierbij in om: 

1. ons toegankelijkheidsbeleid op onze 
website te vermelden, waaronder de 
naleving van dit Handvest;

2. een professional te benoemen die 
verantwoordelijk zal zijn voor 
toegankelijkheid;

3. bewustzijn te creëren bij relevante 
medewerkers en hen te bekwamen in 
toegankelijk publiceren;

4. een aanspreekpunt in onze organisatie 
aan te wijzen en bekend te maken hoe 
we onze publicaties toegankelijk kunnen 
maken voor personen met een 
leesbeperking;

5. onze digitale publicaties te testen op
toegankelijkheid, daarbij rekening
houdend met passende beschrijvingen
van functionaliteiten en metadata;

6. onze vorderingen op dit gebied bij te
houden;

7. de invoering van
toegankelijkheidsnormen in de hele
toeleveringsketen te bevorderen;

8. nationale en internationale
samenwerking te stimuleren met
organisaties die personen met een
leesbeperking vertegenwoordigen, om
zo de beschikbaarheid van publicaties
in toegankelijke vormen te vergroten.



Handvest voor Toegankelijk Publiceren 

Naam organisatie: 

Naam en functie ondergetekende vertegenwoordiger van de organisatie: 

Handtekening: 

Datum: 

Naam, functie en e-mailadres van de contactpersoon van de organisatie die 
personen met een leesbeperking zal helpen bij de toegang tot publicaties: 

Website van de organisatie: 

Gelieve dit formulier na ondertekening mailen naar: 

Accessible.Books@wipo.int  

én naar: 

communicatie@inclusiefpubliceren.nl 

Dus naar beide mailadressen! 

Alvast hartelijk dank! 
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