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Aan: Forum 

Van: Bureau Forum Standaardisatie, Jan Willem Broekema 

Datum: 23 oktober 2006 Versie 0.1 

Betreft: Notitie ODF voor de Overheid 

1  Inleiding 

De Minister van Economische Zaken heeft op de vragen van het kamerlid Gerkens aan de 

Minister van Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties over het Open Document 

Format (ODF) (206070010, ingezonden 21 september 2006) geantwoord. De eerste 

vraag luidde “Waarom heeft de overheid nog niet gekozen van de invoering van het door 

ISO erkende open standaard ODF?” De Minister heeft geantwoord “ODF is binnen ISO 

“under development”, dat wil zeggen dat zij formeel als ISO-norm nog niet is erkend en 

gepubliceerd. Wel zal binnenkort bij het Forum Standaardisatie het verzoek worden 

ingediend om ODF als standaard voor de overheid te onderzoeken en te testen, zodra 

deze door ISO is erkend”. 

2  Een standaard voor bureaudocumenten 

Open Document Format is een op XML gebaseerde documentstandaard. Deze standaard 

voldoet aan alle eisen die aan „open‟ standaarden gesteld kunnen worden en wordt door 

meerdere leveranciers van office-applicaties ondersteund. De standaard beschrijft onder 

meer formaten voor tekstdocumenten, presentaties, rekenbladen (spreadsheets), 

grafische weergaves en databases. Het is daarmee een alternatief voor standaarden die 

door één fabrikant of leverancier beheerd worden. 

3  Toegankelijkheid en vergankelijkheid 

De meest gebruikte standaard voor documenten is auteursrechtelijk beschermd en wordt 

door slechts één leverancier ontwikkeld en beheerd. Hierdoor ontstaat een machtsblok 

waarbij de ontvanger van een overheidsdocument altijd de beschikking moet hebben 

over een toepassing (tekstverwerker, spreadsheet) die dat formaat kan hanteren. 

Omgekeerd kan de overheid als ontvanger door een dergelijk formaat te prefereren 

burgers en bedrijven dwingen om voor de leverancier van dat formaat te kiezen. Er zijn 

actuele voorbeelden waarbij de ene overheid dat bij de andere overheid zelfs afdwingt. 

In de beschrijving van de acceptabele documentstandaarden (Bijlage 2 van 2002 van de 

Archiefwet) voor langdurige opslag van overheidsinformatie worden uitdrukkelijk 

bepaalde formaten genoemd. De meest gebruikte standaard wordt daarbij niet genoemd 

en de huidige leveranciersafhankelijke formaten zijn ook uitgesloten. Toch zijn juist die 

formaten het meest gebruikelijk als bureaustandaard en de conversie brengt ongetwijfeld 

grote kosten met zich mee. 

4  Voorstel 

Ik stel voor de te prefereren standaard voor bureaudocumenten als thema te benoemen, 

tevens een sponsor te benoemen, en verder te onderzoeken binnen het Bureau. Dat 

moet resulteren in een gedragen advies aan de minister. 


