Aanmeldformulier open standaarden en specificaties
Uw gegevens:
1. Naam organisatie
Adobe Systems Benelux B.V.

2. Naam contactpersoon
[…....]
3. Functie contactpersoon
[…....]
4. Telefoonnummer contactpersoon
[…....]
5. E-mailadres contactpersoon
[…....]
Gegevens standaard of specificatie:
6. Naam standaard of specificatie
ISO 32000

7. Versie standaard of specificatie
ISO 32000-1:2008 Part 1: PDF 1.7

8. Naam organisatie die de standaard of specificatie beheert
ISO

9. Vindplaats documentatie over standaard of specificatie
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=515
02

Achtergrondinformatie en motivatie:
10. Toepassingsgebied van de standaard of specificatie: voor welke doeleinden wordt de
standaard toegepast, c.q. dient de standaard gebruikt te worden? (zie de basislijst met
standaarden voor voorbeelden van toepassingsgebieden van standaarden).
Creatie, uitwisseling, samenwerking en beveiliging van documenten en
formulieren die binnen de overheid in de uitvoering van taken gebruikt worden.

11. Werkingsgebied van de standaard of specificatie: binnen welke organisaties wordt deze
al gebruikt, c.q. zou deze gebruikt kunnen worden? (indien bekend graag contactpersonen
binnen organisaties specificeren, deze gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld).
PDF 1.7 is nu ruim een jaar een ISO-standaard en veel commerciele en niet
commercielesoftware partijen zijn in staat dit bestandsformaat te maken. Het
gebruik van dergelijke software is dan ook al vrij breed gesignaleerd binnen de
overheid en het bedrijfsleven.

12. Is uw organisatie gebruiker van de standaard of specificatie? Zo nee, welke relatie
bestaat er tussen uw organisatie en de nu aangemelde standaard of specificatie?
Adobe heeft PDF in 2008 volledig vrijgegeven aan het ISO. Daardoor is Adobe
zelf niet langer de belangrijkste innovator op dit bestandformaat en moeten
aanpassingen op dit formaat ook via ISO verlopen. Adobe heeft in het voltallige
productportfolio ondersteuning voor het maken van en werken met PDF 1.7.

13. Waarom zou deze standaard of specificatie moeten worden opgenomen op een lijst met
aanbevolen open standaarden? Wat is de toegevoegde waarde van de standaard, welk
probleem wordt ermee opgelost?
Sinds november 2008 staat PDF/A-1 op de standaardenlijst van het forum
standaardisatie. Oorspronkelijk is PDF/A bedoeld als een formaat voor
langdurige archivering. Het toepassingsgebied van de standaard betreft de
eindversies van de documenten die de overheid binnen dit werkingsgebied
creëren of ontvangen bij de uitvoering van overheidstaken. De scope hiervan is
iets te eng. Omdat PDF/A vanwege het duurzame karakter veel "elementen"
niet toestaat, is het momenteel niet in alle gevallen bruikbaar. Denk daarbij aan
de conversie van CAD-documenten (bouwtekeningen) waar in de PDF/A variant
informatie met betrekking tot lagen en maatvoering verloren gaat. Ook is
multimedia, encryptie, compressie, etc niet toegestaan. Hierdoor zijn PDF/A
bestanden minder veilig (encryptie) en groter in bestandsomvang (compressie).
De lijst van problemen die worden opgelost is overigens veel langer.

14. Welke impact zou het opnemen van deze standaard als aanbevolen standaard hebben?
De invoering van de standaard PDF 1.7 heeft vooral impact op het creatieproces
van documenten. Organisaties zullen regels moeten stellen voor de creatie van
documenten, zodat deze documenten ook opgeslagen kunnen worden in het
PDF 1.7 formaat.

15. Zijn u concurrerende standaarden of specificaties bekend? (graag benoemen)
Nee. PDF 1.7 is dermate specifiek en ruim in functie-omvang dat hiervoor geen
bekende equivalente bestandsformaten in omloop zijn.

16. Welke andere organisatie(s) en/of expert(s) zou(den) betrokken kunnen worden bij de
beoordeling van de standaard of specificatie op grond van hun expertise of anderszins?
(naam en organisatie opgeven)
De samenstelling van deze groep, zou dezelfde kunnen zijn als destijds bij het
expert-committee voor PDF/A-1: […....]

17. Bent u of is uw organisatie bereid deel te nemen aan een expertgroep die deze
standaard gaat beoordelen?
JA

