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FORUM STANDAARDISATIE 

De staatssecretaris van Economische Zaken 
drs. F. Heemskerk 
Postbus 20101 
2500 EC Den Haag 

Den Haag, 9 maart 2007, 

Geachte heer van Heemskerk, 

Betreft 

Advies inzake ODF 

Ons kenmerk 

G BO.Overheid/2007/U000739 

Uw kenmerk 

n.v.t. 

Contactpersoon 

Peter Waters 
Telefoon 

070 888 7776 

Door uw ambtsvoorganger, minister J. Wijn, is op 17 oktober 2006 aan het Forum Stan-

daardisatie gevraagd advies uit te brengen over ODF als mogelijke standaard voor de 
uitwisseling van documenten. Aanleiding voor dat verzoek waren vragen van het kamer-
lid Gerkens van 21 september. Bijgaand stuur ik u namens het Forum het daarover op-
gestelde rapport met advies. Het Forum heeft zich moeite getroost te zorgen dat het 
advies u bereikt vóór het Algemeen Overleg terzake op 21 maart aanstaande. 

Het Forum adviseert u om op korte termijn zodanige maatregelen te nemen dat alle 
overheidsorganisaties documenten van buitenaf in ODF kunnen ontvangen en verwer-
ken. Het Forum constateert dat voor gebruik en uitwisseling van ODF binnen en tussen 

overheidsorganisaties nog de nodige stappen moeten worden gezet. Het adviseert u om 
nader onderzoek te laten doen naar impact, timing en invulling van de noodzakelijke 
randvoorwaarden op juridisch, technisch en financieel gebied. 

Samenhang en samenwerking in de informatievoorziening zijn cruciaal om de doelstel-
l ingen in het regeerakkoord te kunnen realiseren. Het Forum Standaardisatie kan daarbij 

een nuttige ondersteunende en adviserende rol vervullen. Ik zal het op prijs stellen als u 

mij in de gelegenheid zou willer)/gtellen om het Forum nader bij u te introduceren. 

Hoogachtend, 

Nico Westpalm v'n Hoorn 
Voorzíkter Fottsm Standaardisatie 

Wilhelmina van Pruisenweg 104 

2595 AN Den Haag 

Postbus 84011 

2508 AA Den Haag 

T 070 888 76 66 

F 070 888 78 82 

Forum Standaardisatie bouwt mee aan de e-overheid www.forumstandaardisatie.nl 
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