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Geachte heer Westpalm van Hoorn,
Op 9 mei jl. heb ik u, door middel van brief kenmerk IZ 682375, een suggestie gedaan die ons
inziens de adoptie van ODF kan versnellen, en daarmee ook het succes van de Pas-toe-of-leg-uitlijst kan vergroten.
De suggestie was dat u wellicht bij de toelichting op ODF kunt opnemen, dat in afwachting van
formele goedkeuring van ODF 1.2 door OASIS / ISO en door het College Standaardisatie,
overheden tevens gebruik kunnen maken van versie 1.2.
Op het moment van schrijven waren er in redelijkheid al geen drempels meer te verwachten in de
acceptatie van ODF 1.2 door OASIS (de standaard is immers unaniem goedgekeurd door het
Technisch Commitee van OASIS waarin alle stakeholders vertegenwoordigd zijn).
Zoals verwacht en inmiddels bevestigd hebben afgelopen maand alle leden van OASIS de ODF
versie 1.2 unaniem goedgekeurd.
Daarmee staat naar mijn idee niets meer in de weg om ODF versie 1.2 op de Pas-toe-of-leg-uit-lijst
te plaatsen.
Ik weet dat uw College aanstaande woensdag bijeenkomt en hoop van harte op behandeling en
positieve besluitvorming in deze.
Graag zou ik tijdens de bestuurstafel op 10 oktober aanstaande het positieve nieuws willen
brengen. Veel belangrijker nog is dat we tijdens het Internationale ODF Plugfest dat op 23 en 24
november, notabene in Gouda, Nederland wordt gehouden, kunnen uitgaan van die nieuwe versie.
Een eventueel uitstel van besluitvorming met nog een half jaar zie ik als ongewenst en niet
uitlegbaar. Laten we daarom nu het momentum pakken.
Ik hoop u hiermee van voldoende informatie te hebben voorzien en hoop op een positieve reactie
uwerzijds. Mocht u nog vragen hebben, dan lichten wij dit graag nog een keer in een gesprek toe.
In afwachting van uw reactie en met vriendelijke groet,
Namens de ~DF ~ebru..ikêi’sgroep Overheden,
Paul Rekveld
Voorzitter
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