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Beste klant,

In de nieuwsbrief van mei schreef ik: “Toen ik op vrijdag 13 maart (vrijdag de 13e) naar huis reed, 
had ik en niemand met mij, kunnen vermoeden dat het coronavirus zo’n grote impact op ons 
leven zou hebben. Het voelde onwezenlijk om weg te gaan van kantoor en daar gedurende een 
langere tijd niet meer te komen.”

Inmiddels loopt het jaar 2020 ten einde, 
heeft het virus nog steeds een grote impact 
op ons leven en zijn er nog steeds maat-
regelen nodig. Want, zoals minister Hugo 
de Jonge het in het najaar verwoordde: “We 
doen allemaal ons best maar het virus doet 
het beter.”

In deze nieuwsbrief vertel ik u hoe het nu 
met Omnibuzz gaat. Eén ding is zeker; wij 
blijven ons met dezelfde loyaliteit inzetten 
om u, de klant, veilig te vervoeren.

 ĵ COMMUNICATIE MET ONZE 
KLANTEN

Wij hebben veel flexibiliteit van onze klanten 
gevraagd. Door middel van onze website, 

affiches in de voertuigen en nieuwsbrieven 
hebben we u zo goed mogelijk op de hoogte 
gehouden van de wijzigingen in het vervoer 
en maatregelen die wij als gevolg van de 
nieuwe protocollen moesten nemen. 

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK
Het klanttevredenheidsonderzoek dat wij 
vanwege de vervoersdaling tijdelijk hebben 
stopgezet, is vanaf medio augustus weer 
opgepakt. De vragen zijn aangepast aan 
de coronatijd.

Omnibuzz heeft zélf ook nog een klanton-
derzoek uitgevoerd. Wij hebben klanten 
die normaal gesproken veel met ons rei-
zen gebeld en gevraagd waarom ze nu niet 
meer reizen. 



Zij geven aan dat zij niet bang zijn om 
besmet te worden tijdens het vervoer 
omdat wij, samen met de taxibedrijven 
en de chauffeurs, ervoor zorgen dat zij 
veilig worden vervoerd:

 k De callagents voeren een gezond-
heidscheck uit.

 k De chauffeur draagt een 
mondkapje.

 k De klant draagt een mondkapje.
 k De taxi wordt zoveel mogelijk 

geventileerd.
 k De taxi wordt regelmatig gedesin-

fecteerd (deurgreep, armleuning, 
veiligheidsgordel).

 
Dat zij niet reizen heeft voornamelijk 
te maken met persoonlijke en/of medi-
sche redenen. Andere klanten mogen 
nog niet reizen of hebben geen vervoer 
nodig omdat hun activiteiten waaraan 
zij normaal deelnemen niet doorgaan. 
Helaas kunnen wij daar weinig aan doen. 

Wij zullen er alles aan blijven doen om 
u veilig te laten reizen. Daar mag u op 
rekenen!

KLACHTEN
Het aantal klachten is uiteraard veel 
minder omdat er veel minder ritten 
worden gereden.

 ĵ VERPLICHTE 
GEZONDHEIDSCHECK

Klanten geven aan dat ze zich er soms 
aan storen dat ze bij elke telefonische rit-
reservering dezelfde gezondheidscheck 
moeten doorlopen. Wij begrijpen dat dit 
vervelend kan zijn, maar Omnibuzz is 
verplicht om bij elke reservering de vol-
ledige gezondheidscheck af te nemen, 
omdat uw gezondheid elke dag kan 
veranderen. Wij volgen de landelijke 
richtlijnen en houden zo ons vervoer 
veilig. Wij rekenen op uw medewerking 
en uw begrip.

Ook de vragenlijst van de chauffeur als 
u instapt is nodig omdat uw gezond-
heid van dag tot dag kan verschillen. 
Hij doet dit voor uw eigen veiligheid 
en die van uw medereiziger(s). Aan die 
veiligheid draagt u zelf ook bij door het 
correct dragen van het mondkapje. Dit 
moet een mondkapje zijn dat de mond 
en neus helemaal afdekt. Een gezicht-
scherm/spatkap of plastic mondkapje 
is niet toegestaan.

 ĵ HOE GAAT HET MET U?

In de afgelopen maanden hebben 
medewerkers van de klantenservice 
en ritreservering veel klanten gespro-
ken. De gesprekken gingen niet alleen 
over reizen, maar ook over hoe het 
met ze ging. Veel klanten moeten op 
dit moment het contact met familie 
en vrienden missen en daarom is het 
goed dat wij extra aandacht aan ze 
geven.

 ĵ OMNIBUZZ ZORGT VOOR VEILIG VERVOER

Omnibuzz heeft vanaf het eerste moment dat er coro-
namaatregelen zijn genomen (maart 2020) het vervoer 
veilig kunnen uitvoeren. 

In de eerste maanden na de coronamaatregelen zagen 
wij het vervoer drastisch teruglopen. Veel klanten bleven 
thuis. Nu, eind oktober, rijden wij 50% van de ritten. 

Blij zijn wij ook met onze chauffeurs. Velen behoren tot 
de kwetsbare doelgroep. Ondanks het feit dat zij zich 
zorgen maken, blijven ze voor ons rijden omdat het ver-
voer goed geregeld is en de veiligheidsmaatregelen goed 
zijn. Daar hebben wij veel waardering voor.

Wij zijn ook blij dat wij de maatregelen vanaf begin juni 
regelmatig hebben kunnen versoepelen omdat het RIVM 
en de veiligheidsregio’s in Limburg nieuwe richtlijnen 
doorvoerden. De laatste stand van zaken is dat:

 k De chauffeur u mag helpen bij het in-en uitstappen. 

 k De scootmobiel mee mag.
 k Klanten mogen reizen tot 00.00 uur.
 k Wij de reisadviezen van België en Duitsland nauw-

lettend in de gaten houden en op basis daarvan al 
dan niet ritten naar deze landen uitvoeren.

 k De taxibedrijven 8 personen per bus en 4 personen 
per taxi mogen vervoeren.

 k Omnibuzz bij het boeken van de rit een gezond-
heidscheck uitvoert en dat de chauffeur deze bij het 
instappen van de klant herhaalt.

 k Het dragen van het mondkapje verplicht is voor de 
chauffeurs én klanten. Ontheffing van de mondkap-
jesplicht is alleen mogelijk op medische reden, aan-
getoond door een verklaring van een arts.

 k U uw rit(ten) telefonisch weer tot 1 uur van tevoren 
kunt boeken. Via de mail en het klantportaal kunt u 
uw rit(ten) weer tot 2 uur van tevoren boeken.

 k De pasdoorhaal niet nodig is.
 k Contante betalingen niet zijn toegestaan; iedereen 

reist op rekening.
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 ĵ OMNIBUZZ VERVOER ALS SPECIAAL VERVOER VOOR CORONAPATIËNTEN

In onze vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat Omnibuzz 22 bussen heeft laten voorzien van een geïsoleerde chauffeurs-
cabine. In deze bussen zit de chauffeur afgeschermd achter een wand van plexiglas zodat fysiek contact met klanten zoveel 
mogelijk wordt vermeden. 

Deze bussen zetten wij onder meer in 
voor speciale projecten zoals het ver-
voer van coronapatiënten en mensen 
met verdachte symptomen. Omdat deze 
personen zelf niet in hun vervoer kunnen 
voorzien, brengt Omnibuzz ze naar hun 
bestemming. Dit gebeurt in opdracht van 
de huisartsenpraktijken. Voor deze ritten 
geldt een strenger veiligheidsprotocol en 
ze worden individueel uitgevoerd.

TAXIBEDRIJVEN
Omdat de taxibedrijven nog steeds veel 
minder klanten vervoeren, zijn het voor 
hun nog steeds moeilijke tijden. Ook 
van hen wordt veel flexibiliteit gevraagd. 
Denk aan het aanpassen van de busjes, 
nieuwe regels omtrent het vervoer van 
personen, nieuwe regels voor taxichauf-
feurs etc. Daarnaast speelt de onzeker-
heid over de toekomst. Ondanks dit alles 
hebben zij de afgelopen maanden aan 
alle contracteisen voldaan en is het aan-
tal klachten minimaal.

 ĵ OMNIBUZZ INTERN

Inmiddels werken de medewerkers 
allemaal thuis. Om praktische redenen (bijvoorbeeld voor 
de verwerking van inkomende en uitgaande post) zijn enkele 
medewerkers van de klantenservice op kantoor aanwezig. 

Het aantal inkomende telefoongesprekken is – ondanks het 
lagere aantal ritten – vrijwel op een normaal niveau, omdat 
klanten toch veel vragen hebben.

Aandachtspunt bij de ritreservering is de langere gespreks-
tijd, als gevolg van de huidige situatie (extra vragen corona). 
Hierdoor zijn er meer medewerkers nodig dan normaal 
gesproken bij dit reisvolume.

Er wordt nog steeds veel flexibiliteit van mijn medewerkers 
gevraagd, vooral van de medewerkers van ritreservering, de 
klantenservice en de klachtenafhandeling. Iedereen doet zijn 
best om u, de klant, zo goed mogelijk te helpen. Daar ben ik 
trots op.

Op www.omnibuzz.nl vindt u de actuele informatie (zie: laat-
ste nieuws) en meest gestelde vragen over het protocol ver-
voer (zie: Vlug naar (2); Veel gestelde vragen nieuw protocol 
vervoer).

U kunt ook altijd bellen met onze klantenservice, 
telefoonnummer 0900 - 33 10 550 of een e-mail sturen aan 
info@omnibuzz.nl.

Blijf gezond en zorg voor elkaar.

Met vriendelijke groet,

Guido Vreuls

OMNIBUZZ RIJDT MET 22 AANGEPASTE BUSSEN
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https://www.omnibuzz.nl
https://www.omnibuzz.nl/veel-gestelde-vragen-nieuw-protocol-vervoer
https://www.omnibuzz.nl/veel-gestelde-vragen-nieuw-protocol-vervoer
mailto:info%40omnibuzz.nl?subject=


KLANTTARIEF 2021

Met ingang van 1 januari 2021 gaat de zoneprijs in het 
taxivervoer met € 0,01 (1 cent) omhoog. Dit betekent dat 
klanten in:

 k Noord- en Midden-Limburg € 0,71 per zone gaan betalen en 
 k klanten in Zuid-Limburg (inclusief Echt-Susteren) € 0,83 per 

zone.  

Uw gemeente bepaalt uiteindelijk wat het tarief is dat u per 
zone gaat betalen. Als zij besluit het tarief aan te passen, zal 
zij u hierover zelf informeren. 

De actuele tarieven vindt u ook altijd op onze website  
www.omnibuzz.nl.

DIGITALE TOEGANKELIJKHEID

 ĵ WEBSITE

Omnibuzz streeft ernaar dat de digitale informatie op de web-
site toegankelijk is voor iedereen. Daarom screenen wij regel-
matig onze website. Naar aanleiding van het besluit van de 
overheid dat alle websites en mobiele apps van Nederlandse 
overheidsinstanties moeten voldoen aan strengere toegan-
kelijkheidseisen (WCAG 2.1 AA), hebben wij onze website 
opnieuw geïnspecteerd. De bevindingen van deze inspectie 
hebben wij vermeld in een toegankelijkheidsverklaring en 
vóór 23 september 2020 gepubliceerd in een landelijk register. 
Daarmee voldoen wij aan de verplichting van de overheid.

Uit de toegankelijkheidsverklaring is gebleken dat de website 
nog niet helemaal voldeed aan de nieuwe toegankelijkheidsei-
sen. Inmiddels heeft onze webbeheerder de onderdelen die 
nog niet toegankelijk waren aangepast. Omdat wij er zeker van 
willen zijn dat onze website nu volledig toegankelijk is, hebben 

wij een extern bedrijf opdracht gegeven voor het uitvoeren van 
een nieuwe inspectie. Op basis van hun bevindingen zullen 
wij de toegankelijkheidsverklaring actualiseren én de website, 
indien nodig, aanpassen.

 ĵ KLANTPORTAAL

Ook voor ons klantportaal hebben wij een toegankelijk-
heidsverklaring ingevuld en gepubliceerd. Uit deze toegan-
kelijkheidsverklaring blijkt dat dit klantportaal niet voldoet 
aan de toegankelijkheidseisen. Omdat wij bezig zijn met de 
ontwikkeling van een ‘MijnOmnibuzz’ omgeving en het klant-
portaal daar deel van gaat uitmaken, is besloten dat wij een 
nieuwe screening zullen uitvoeren op het moment dat de 
‘MijnOmnibuzz’ omgeving klaar is.

U vindt de actuele toegankelijkheidsverklaringen van onze web-
site en het klantportaal op www.omnibuzz.nl/toegankelijkheid.

““ Prima en heel makkelijk om op  Prima en heel makkelijk om op 
rekening te rijden, hoef ik nergens rekening te rijden, hoef ik nergens 
meer aan te denken. meer aan te denken. ””

““ Ik wil jullie danken voor de snelle,  Ik wil jullie danken voor de snelle, 
soepele wijze van vervoer. Totaal soepele wijze van vervoer. Totaal 
geen stress! Ik ga dit vaker doen. geen stress! Ik ga dit vaker doen. ””

““ Met voorzichtigheid en liefde hebben  Met voorzichtigheid en liefde hebben 
wij het beste vervoer! wij het beste vervoer! ””

““ Hartelijk bedankt voor al het werk en de moeite  Hartelijk bedankt voor al het werk en de moeite 
die jullie voor ons hebben gedaan. die jullie voor ons hebben gedaan. ””
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ONS CLIËNTENPANEL

Omnibuzz heeft sinds 2017 een cliëntenpanel. Zij zijn onaf-
hankelijk, behartigen de collectieve belangen van onze klan-
ten en hebben een preventieve en signalerende rol vanuit 
hun ervaring en/of deskundigheid. 

Daarnaast zijn zij voor Omnibuzz een serieuze gespreks-
partner als het gaat om het ontwikkelen van nieuw beleid.

U kunt als klant, familielid, vriend of begeleider van een klant 
altijd contact opnemen over aspecten van het vervoer. Het 
cliëntenpanel gaat niet over klachten, bezwaarschriften en 
andere zaken die op individuele klanten betrekking heb-
ben. De namen van de leden van het panel staan op de  
website. Het cliëntenpanel is te bereiken via e-mailadres:  
clientenpanel@omnibuzz.nl. 

KLANTPORTAAL OMNIBUZZ

Sinds maart is het aantal klanten dat gebruik maakt van het 
klantportaal gestaag gegroeid. Op dit moment maken ruim 
1300 klanten gebruik van het klantportaal. Het zijn vooral de 
nieuwe Omnibuzz klanten die zich, na ontvangst van de pas en 
informatie over het klantportaal, direct aanmelden. Ook woon-
vormen maken steeds meer gebruik van het klantportaal. Met 
één druk op de knop is namelijk meteen zichtbaar wat er voor 
de bewoners gereserveerd staat, of wat er nog gereserveerd 
moet worden, of de vaste rit eenmalig al geannuleerd is en 
hoeveel budget een pashouder nog heeft.

Voordelen van het boeken van ritten via het klantportaal:

 k U kunt zelf het adres invoeren of voor het invoeren van 
de adressen gebruik maken van de 10 meest gebruikte 

adressen. Bij het invoeren van het adres en plaatsnaam 
helpt het systeem u mee, zodat er geen typefouten of mis-
verstanden kunnen ontstaan.

 k U kunt in één oogopslag uw gereden ritten terugzien met 
een maximum van 40 ritten per scherm. 

 k U kunt zien hoeveel zones u reeds gereden heeft en hoe-
veel u er nog over heeft. De zones worden pas verrekend 
wanneer u een rit gereden heeft.

 
Wilt u een account voor het klantportaal aanvragen? 
Stuur dan een e-mail met uw naam en pasnummer naar  
mijn.omnibuzz@omnibuzz.nl.

Als u vragen over het klantportaal heeft of meer informatie wil, 
kunt u ook mailen naar mijn.omnibuzz@omnibuzz.nl.

RUIM 1300 KLANTEN MAKEN GEBRUIK VAN HET KLANTPORTAAL EN BOEKEN HUN REIZEN
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https://www.omnibuzz.nl/men-wie-doet-wat/258-het-cliëntenpanel-van-omnibuzz/
mailto:clientenpanel%40omnibuzz.nl?subject=


AANGEPASTE AFSPRAKEN EINDEJAARSPERIODE

Wilt u reizen tijdens de kerstdagen of tij-
dens de jaarwisseling? Reserveer dan tij-
dig uw ritten zodat het vervoer tijdens de 
drukte van de feestdagen goed verloopt. 

Als u tijdens de Kerstdagen wilt reizen, 
dient u de rit uiterlijk woensdag 23 decem-
ber 2020 vóór 17.00 uur te reserveren. Om 
op Oudejaarsavond of Nieuwjaarsdag 
te kunnen reizen, dient u de rit uiterlijk 

woensdag 30 december 2020 vóór 17.00 
uur te reserveren. De afgelopen jaren 
hebben we gemerkt dat de ritten tijdens 
de feestdagen, als u op tijd uw rit reser-
veert, soepel verlopen. Niet vergeten dus! 

De rijtijden van Omnibuzz wijken in de 
eindejaarperiode op een aantal dagen 
af (zie tabel). Gereserveerde vaste ritten 
vervallen tijdens de kerstvakantie. Houd 

er rekening mee dat in de periode van 
donderdag 24 december 2020 tot en 
met zondag 3 januari 2021 de vaste 
ritten niet uitgevoerd worden. Als u 
toch gebruik wilt maken van deze rit, 
dan dient u deze te reserveren via 
ritreservering. Wij zullen deze infor-
matie ook in de Omnibuzz voertuigen 
ophangen en op onze website zetten.

Feestdag Dagen Reistijd

Kerst 25, 26 december 2020 07.00 - 00.00 uur

Oudejaarsdag 31 december 2020 06.00 - 22.00 uur

Nieuwjaarsdag 1 januari 2021 07.00 - 00.00 uur

CHAUFFEURS ZIJN GETRAIND IN HET HERKENNEN VAN 
SIGNALEN
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OMNIBUZZ ONTVANGT STICKER ‘SAMEN DEMENTIEVRIENDELIJK’

Voor klanten met (beginnende) dementie gaat reizen met 
Omnibuzz niet vanzelf. Zij hebben extra aandacht en zorg 
nodig. Met de juiste ondersteuning is het voor klanten moge-
lijk om veilig op de plek van bestemming aan te komen. 

Mensen met (beginnende) dementie ondersteunen, vraagt 
om specifieke kennis. Daarom hebben in totaal 70 chauf-
feurs en medewerkers van Omnibuzz hiervoor de online 
training ‘Goed omgaan met dementie’ gevolgd bij Samen 

dementievriendelijk of via Sociaal Fonds Taxi. Daarnaast zal 
een aantal medewerkers nog een prakijktraining krijgen.

De chauffeurs zijn getraind in het herkennen van signalen 
van klanten met (beginnende) dementie en hoe ze deze 
klanten kunnen ondersteunen. De medewerkers van het 
callcenter hebben geleerd signalen via de telefoon te her-
kennen en de klant te ondersteunen in het boeken van een 
rit.  

Dankzij deze trainingen weten de chauffeurs en medewer-
kers nog meer over dementie en kunnen zij nog meer bete-
kenen voor deze mensen. Om ervoor te zorgen dat onze 
klanten weten dat wij dementievriendelijk werken, hebben 
wij het certificaat en de sticker ‘Samen dementievriendelijk’ 
bij de gelijknamige organisatie aangevraagd. 

In oktober hebben wij bericht ontvangen dat Samen demen-
tievriendelijk ons beloond met dit certificaat omdat wij bij-
dragen aan een dementievriendelijke samenleving.

Samen dementievriendelijk is een initiatief van Alzheimer 
Nederland, pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM en het 
ministerie van VWS. 

Wilt u ook bijdragen aan een dementievriendelijke 
samenleving? Volg dan de gratis online training op 
Samendementievriendelijk.nl

https://www.samendementievriendelijk.nl


VERVOERSPASSEN

Reizen met Omnibuzz kan op verschillende manieren. Daarvoor heeft u dan ook verschillende passen. Onderstaand staan de 
afbeeldingen van de passen die voor het vervoer van Omnibuzz gebruikt worden. Voor vragen over deze passen kunt u altijd 
contact opnemen met de klantenservice, telefoonnummer 0900-3310550.

Omnibuzz vervoerspas

Om gebruik te maken van het Omnibuzz vervoer.

OV-begeleiderskaart
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De OV-begeleiderskaart, die alleen op medische basis wordt ver-
strekt, kunt u aanvragen bij de firma Argonaut (telefoonnum-
mer 030-2354661). Met deze kaart kunt u gratis iemand meene-
men in het OV. Na registratie van deze kaart bij Omnibuzz, kunt 
u iemand gratis meenemen tijdens uw reis met Omnibuzz.

Voor Elkaar Pas (VEP)

Met de Voor Elkaar Pas kunt u reizen met het openbaar ver-
voer. U kunt de pas ook in het Omnibuzz vervoer gebruiken.

VEP-begeleiderspas

U kunt met deze pas gratis een begeleider meenemen in het 
openbaar vervoer van Arriva, in combinatie met uw VEP. U 
kunt deze pas niet gebruiken in het Omnibuzz vervoer.



CONTACT

Heeft u vragen, dan kunt u bellen 
met 0900 - 33 10 550 (lokaal tarief).

Openingstijden en 
telefoonnummers Omnibuzz:
Klantenservice en Centraal 
Meldpunt Klachten  
(0900 - 33 10 550).
Van maandag tot en met vrijdag 
van 09.00 tot 17.00 uur.

Ritreservering  
(0900 - 06 99, € 0,06 per minuut).
U kunt uw ritten zeven dagen per 
week van 07.00 – 22.00 uur boeken.

U kunt met Omnibuzz reizen:
Van maandag tot en met zaterdag 
van 06.00 tot 00.00 uur.
Op zondag en feestdagen van 
07.00 tot 00.00 uur.

Deze nieuwsbrief is verspreid in 
een gedrukte oplage van 26.000 
exemplaren.

UITGAVE

Vormgeving: bartistiek Design
Teksten:  Pascalle Savelkoul,  
 Omnibuzz
Foto’s:  De Fotovakvrouw

MEER INFORMATIE

Voor meer informatie:
www.omnibuzz.nl of stuur een 
mail naar info@omnibuzz.nl

MEEST ACTUELE INFORMATIE

Omnibuzz streeft ernaar dat de informatie in de nieuwsbrief zo actueel 
en volledig mogelijk is. Omdat de totstandkoming van de nieuwsbrief 
enkele weken duurt, kan het voorkomen dat wij zijn ingehaald door de 
actualiteit en dat de informatie in de nieuwsbrief niet meer actueel is.

Dit geldt met name voor de informatie over de ontwikkelingen ten aan-
zien van COVID-19 en de gevolgen voor het Omnibuzz vervoer. 

Kijk daarom altijd voor de meest actuele informatie over dit onderwerp op  
www.omnibuzz.nl, laatste nieuws. 
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		Gecodeerde annotaties		Goedgekeurd		Alle annotaties bevatten code

		Tabvolgorde		Goedgekeurd		Tabvolgorde is consistent met structuurvolgorde

		Tekencodering		Goedgekeurd		Er is een betrouwbare tekencodering

		Gecodeerde multimedia		Goedgekeurd		Alle multimediaobjecten bevatten code

		Schermflikkering		Goedgekeurd		Pagina veroorzaakt geen schermflikkering

		Scripts		Goedgekeurd		Geen ontoegankelijke scripts

		Reacties met tijdslimiet		Goedgekeurd		Pagina vereist geen reacties met tijdslimiet

		Navigatiekoppelingen		Goedgekeurd		Navigatiekoppelingen zijn niet herhaald

		Formulieren



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Gecodeerde formuliervelden		Goedgekeurd		Alle formuliervelden bevatten code

		Veldomschrijvingen		Goedgekeurd		Alle formuliervelden hebben een omschrijving

		Alternatieve tekst



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Alternatieve tekst voor figuren		Goedgekeurd		Alternatieve tekst vereist voor figuren

		Geneste alternatieve tekst		Goedgekeurd		Alternatieve tekst die nooit zal worden gelezen

		Gekoppeld aan inhoud		Goedgekeurd		Alternatieve tekst moet zijn gekoppeld aan inhoud

		Annotatie wordt verborgen		Goedgekeurd		Alternatieve tekst mag de annotatie niet verbergen

		Alternatieve tekst voor overige elementen		Goedgekeurd		Overige elementen die alternatieve tekst vereisen

		Tabellen



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Rijen		Goedgekeurd		TR moet een onderliggend item van Table, THead, TBody of Tfoot zijn

		TH en TD		Goedgekeurd		TH en TD moeten onderliggende items zijn van TR

		Koppen		Goedgekeurd		Tabellen moeten koppen bevatten

		Regelmaat		Goedgekeurd		Tabellen moeten hetzelfde aantal kolommen per rij bevatten en hetzelfde aantal rijen per kolom

		Overzicht		Overgeslagen		Tabellen moeten een samenvatting bevatten

		Lijsten



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Lijstitems		Goedgekeurd		LI moet een onderliggend item van L zijn

		Lbl en LBody		Goedgekeurd		Lbl en LBody moeten onderliggende items van LI zijn

		Koppen



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Juiste insluiting via nesting		Goedgekeurd		Juiste insluiting via nesting
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