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• open standaard voor digitale publicaties 
en documenten.

• ontwikkeld door het International Digital 
Publishing Forum (IDPF)

• sinds begin 2017 in beheer bij W3c 
publishing community werkgroep

• versie: 3.2 (2019); versie 3.3 onderweg.

• aanbevolen standaard voor overheid

• belangrijk voor aanstaande wetgeving 
toegankelijke e-books

EPUB 3





• EPUB 2 

• oudere versie, bedoeld voor enkel tekst en een afbeelding.

• EPUB 3

• multimedia (video, audio) en interactieve elementen

• synchronisatie tekst en audio: karaokelezen (‘media overlays’)

• zowel reflowable als fixed layout

• ondersteuning speciale fonts

• rijke toegankelijkheidsmetadata

• toekomstbestendig

EPUB 2 vs EPUB 3



PDF en EPUB 3: formaten
PDF/UA EPUB 3

kantoorbestandsformaat container met open (web)standaarden

zeer populair; zeer bekend minder populair, minder bekend

zeer veel PDF-readers (ook in browsers) groeiend aantal (toegankelijke) EPUB-readers 

(nog) niet in browsers. (Edge ?!)

geïntroduceerd in 1993 EPUB 3.0 in 2011

geïsoleerde technologie (een 'silo') technologie in samenhang met HTML, XML, 

CSS (web)

compatibiliteit met andere software: 

beperkt

compatibiliteit met andere software: 

uitgebreid

ISO standaard: PDF/UA (ISO 14289-1) ISO standaard: EPUB 3 (ISO/IEC TS 22424-1) 

(in wording; gepubliceerd)



PDF en EPUB 3: kenmerken
PDF/UA EPUB 3

portable eindproduct: gevoel van 

'stand alone' product

portable eindproduct: gevoel van 'stand alone' 

product (versus website)

'gedigitaliseerd papier’ (statisch) gestructureerde informatie

oorspronkelijk: workflow voor print oorspronkelijk: workflow voor digitale publicatie

ontworpen voor printen en exacte weergave,  

ook archivering (‘bevroren’)

ontworpen voor optimale en persoonlijke 

manier van lezen, niet voor archivering

gebruiksstatistieken en -gedrag alleen voor 

gehele document

gebruiksstatistieken en -gedrag voor 

onderdelen van het document (mits: backend)

herbruikbaarheid van informatie moeizaam 

(kopiëren van gegevens, elders opslaan)

herbruikbaarheid van de gestructureerde 

informatie is goed



PDF en EPUB 3: gebruikservaring
PDF/UA EPUB 3

lastig te lezen op kleine schermen (zoomen, 

scrollen); 'papier' op scherm; 

interactief en gemaakt voor diverse schermen

niet geschikt voor diverse schermformaten geschikt voor diverse schermformaten (mits..)

tekstweergave niet aanpasbaar (lettertype, 

-grootte, kleur achtergrond, uitlijnen etc.)

tekstweergave aanpasbaar 

(mits geen fixed layout)

navigatiemogelijkheden beperkt navigatiemogelijkheden zeer uitgebreid 

(mits opgenomen in de code); paginanavigatie

annoteren: eenvoudig in document annoteren: lastig (elders duurzaam opslaan)

interactieve elementen en multimedia 

mogelijk

interactieve elementen en multimedia 

ruimschoots mogelijk (verrijkingen)

leesrichting taal fixed leesrichting (links/rechts) aanpasbaar (ook: 

van boven naar beneden, Indisch, Arabisch)



PDF en EPUB 3: toeganklijkheid

PDF/UA EPUB 3

lastig toegankelijk te maken eenvoudig toegankelijk te maken

structuur: tagging, leesvolgorde 

aanbrengen

structuur: veel mogelijkheden om structuur al 

vanaf begin semantisch en voor navigatie 

aan te brengen

metadata toegankelijkheid: in 

documenteigenschappen, beperkt mogelijk

metadata toegankelijkheid: goed 

gedocumenteerd vocabulaire (standaarden)

beperkte middelen (checkers ed.) middelen ruim voorhanden voor 

toegankelijkheid in community

geen middelen voor moeilijk toegankelijk te 

maken informatie (wiskundeformules, 

scheikunde elementen)

middelen en richtlijnen voor ‘verrijkingen’ 

MathML, ChemML, SVG



• leesbaarheid: op kleine schermen (mits reflowable)

• flexibiliteit: personaliseren van de tekst weergave (mits reflowable)

• structuur: veel mogelijkheden; op detailniveau

• navigatie: naar verschillende elementen (mits in code)

• multimodaliteit: tekst/audio synchroon (ook met menselijke stem)

EPUB 3 en gebruikswaarde



• ‘inherent’, is gestructureerde informatie 

• toegankelijkheid aan de bron (niet achteraf)

• veel mogelijkheden om informatie toegankelijk te maken

• toegankelijkheidsmetadata

• kennis/skills nodig (HTML, XML, CSS), maar: volgt web 
standaarden, open source

• actieve community en veel kennisbronnen beschikbaar

EPUB 3 en toegankelijkheid



EPUB hét alternatief? Hangt af van het doel van de digitale publicatie.

• (mee)lezen?

• verzenden?

• invullen? 

• ondertekenen?

• afdrukken?

• archiveren?

• multimedia? 

• ?

EPUB 3, PDF, HTML?



producten en diensten, o.a. 

• ICT producten (computers, smartphones, e-readers), AVM-diensten

• bank- en transportdiensten (o.a. kaartautomaten)

• e-books en e-commerce

• informatie voor gebruikers (handleidingen, instructies, verpakking)

tijdspad

• 28-6-2022: wetgeving in lidstaten

• 28-6-2025: intrede wetgeving in lidstaten

Europese toegankelijkheidsacte



e-book = dienst!

EAA vergt een toegankelijke dienst voor e-books met toegankelijke 

• “e-boekbestanden”

• catalogi 

• software/e-reader

• boekgegevens (metadata)

• gebruiksinformatie

• voorzieningen voor klanten (service)



• EPUB 3.2: EPUB-standaard (mei 2019)

• EPUB 3.2: aanbevolen standaard overheid (juli 2020)

1. toegankelijkheid: WCAG 2.0 niveau A (2.1 AA aanbevolen)

2. vindbaarheid: metadata over toegankelijkheid

3. verrijking: voor doelgroepen, o.a. synchroon tekst en audio

4. distributie: o.a. DRM mag niet toegankelijkheid niet blokkeren

Deze terminologie is opgenomen in EAA

EPUB accessibility 1.0 (2017)



metadata toegankelijkheid (1/2)
• metadata toegankelijkheid voor

• vinden (in catalogi)

• informeren (met gegevens)

• toegankelijkheidsmetadata, o.a.

• samenvatting toegankelijkheid

• inhoud (tekst, visueel, auditief)

• gebruikskenmerken (beeldbeschrijving, navigatie, etc.)

• gebruiksrisico

• toetsing en certificering



• ONIX - codelist 196 - metadata toegankelijkheid 

• Schema.org - metadata toegankelijkheid voor EPUB

• o.a. ‘Accessibility Summary’: samenvatting van de mate van 
toegankelijkheid voor gebruikers

• Metadata maken deel uit van de EAA – e-books

metadata toegankelijkheid (2/2)



• Thorium

• Vital Source Bookshelf

• Books (iOS)

• Adobe Digital Editions

• Kobo Reader

• Calibre

readers, o.a. 

https://calibre-ebook.com/
https://apps.apple.com/nl/app/bol-com-kobo/id927651710
https://www.kobo.com/nl/nl
https://www.apple.com/apple-books/
https://www.adobe.com/nl/solutions/ebook/digital-editions/download.html
https://www.edrlab.org/software/thorium-reader/


• sterk in ontwikkeling, steeds vaker mainstream

• zowel betaald als gratis

• compatibiliteit: EPUB en reader moeten (toegankelijk) samenwerken

EPUB 3 vs readers (1/2)



EPUB 3 vs readers (2/2): https://epubtest.org/results

https://epubtest.org/results


• 2.0.0, juni 2022

• open source

• EDR Lab

• Nederlandstalige versie

• Windows 10, MacOS, Linux

• EPUB (2 en 3), PDF en Audioboek (DAISY)

• Toegankelijk (o.a. lezen van MathML content)

• Lokale ‘boekenplank’

• OPDS catalogus

Thorium Reader (1/2)

https://www.edrlab.org/software/thorium-reader/


Thorium Reader (2/2)

https://www.edrlab.org/software/thorium-reader/


• Converteert (toegankelijk) Word naar (toegankelijk) EPUB 3

• Gratis Word-plugin van het DAISY consortium

• Windows 7, 8, 10, and 11.

• versie 1.0.9, mei 2022.

• Ook: commandline

• Eigen CSS mogelijk

• in ontwikkeling

WordToEPUB



valideren

• o.a. met W3c epubcheck

• URL: https://www.w3.org/publishing/epubcheck/

toegankelijkheid toetsen

• met ACE (Accessibility Checker of EPUB; DAISY consortium)

• URL: https://inclusivepublishing.org/toolbox/accessibility-checker/

valideren en toetsen

https://www.w3.org/publishing/epubcheck/
https://inclusivepublishing.org/toolbox/accessibility-checker/










Klik om stijl te bewerken

Bron afbeelding: ‘E-books for all’ Fondazione LIA (2019)



Bronnen (1/2)

inclusiefpubliceren.nl > Bronnen

VERWACHT

https://www.inclusiefpubliceren.nl/handige-links

