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Synopsis 
Dit rapport evalueert PDF 1.7 tegen een aantal criteria: toepassingsgebied, 
relevantie, adoptie en ontwikkelingen. De evaluatie is gebaseerd op interviews 
met experts en medewerkers van organisaties die PDF 1.7 gebruiken of zouden 
moeten gebruiken. Uit de evaluatie komt naar voren dat PDF 1.7 slechts ten dele 
voldoet aan de criteria voor de ‘pas toe of leg uit’ lijst. Met name de toegevoegde 
waarde en het draagvlak zijn onder maat. Dit leidt tot het advies om PDF 1.7 van 
de pas-toe-of-leg-uit-lijst te halen.  

De deelstandaarden (PDF/A, PDF/X en PDF/UA), subsets van PDF 1.7 of ouder, 
hebben wel een specifieke toepassing en dus nut voor de potentiele gebruikers. 
Om gebruik van deze standaarden te bevorderen moet het Forum 
Standaardisatie uitgebreider toelichten waarom de deelstandaarden PDF/A-1 en 
PDF/A-2 van nut zijn. Dit zal voor PDF/UA bij acceptatie op de PTOLU-lijst ook 
relevant zijn.  
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1 Introductie 
 

1.1 AANLEIDING VOOR DE EVALUATIE 
PDF 1.7, ook wel ISO:32000-1, is een open standaardformaat voor de uitwisseling van documenten waarvan de 
pagina opmaak vastligt. Het uitgangspunt van PDF 1.7 is dat gebruikers documenten kunnen uitwisselen, 
bekijken en afdrukken, onafhankelijk van de omgeving waarin ze worden aangemaakt.1 Een PDF 1.7-kan tekst, 
font objects (embedded of met typeface beschrijving), afbeeldingen, audio, video, en 2D/3D graphics 
bevatten.2 Er is tevens ondersteuning voor annotaties, metadata, hyperlinks en bladwijzers.3 PDF 1.7 is bedoeld 
voor de ontwikkelaars van software waarmee er PDF-documenten worden gecreëerd, software waarmee 
bestaande PDF-documenten worden gelezen en waarmee de inhoud wordt geïnterpreteerd voor weergave en 
interactie, en PDF-producten die PDF-documenten lezen en/of schrijven voor allerlei doeleinden.  

PDF 1.7 staat al sinds 2009 op de ‘pas-toe-of-leg-uit’ lijst (PTOLU-lijst). Inmiddels staan ook de standaarden 
PDF/A-1 en PDF/A-2 op de lijst, waarvan het functioneel toepassingsgebied moeilijk te onderscheiden is.4 
PDF/A-1 is een specificatie van de PDF 1.4 standaard, gericht op de archivering van PDF-documenten. PDF/A-2 
is een specificatie van PDF 1.7, tevens gericht op de archivering van PDF-documenten. Het is verwarrend welke 
standaard er wanneer ingezet moet worden. Hiervoor mist op dit moment een duidelijke toelichting, waardoor 
de inzetbaarheid van PDF 1.7 onder druk komt te staan. Ook zijn er meerdere versies van de PDF standaard, zo 
wordt PDF 1.4 nog ruim gebruikt. Ondertussen heeft ISO ook PDF 2.0 gepubliceerd, een bijna 1000 pagina’s 
tellende document formaat standaard.5 Is dit voldoende om PDF 1.7 van de lijst te doen verwijderen? En hoe 
zit het dan met PDF/A-1 en PDF/A-2?  

Er is weinig bekent over de adoptie van PDF 1.7. Hoeveel gemeentes, overheidsinstellingen, en bedrijven 
maken gebruik van deze standaard? Ook staat de toegevoegde waarde van de standaard ter discussie. Zo zijn 
er PDF standaarden die zich richten op toegankelijkheid, zoals PDF/UA-1.6 Zijn dit soort standaarden geen beter 
alternatief voor PDF 1.7?  

Kortom, wat betreft PDF 1.7 zijn er veel openstaande vragen die zullen bepalen of de standaard een plek op de 
‘pas toe of leg uit’-lijst moet hebben.  

1.2 DOEL 
Gezien het bovenstaande heeft het Forum Standaardisatie het nodig geacht om PDF 1.7 te evalueren. De 
evaluatie heeft tot doel om informatie te verschaffen over de huidige relevantie van de standaard, het 
toepassingsgebied en de stand van zaken rond de adoptie van de standaard.  

De evaluatie moet voldoende informatie geven voor Forum Standaardisatie ten aanzien van besluitvorming 
over het handhaven van de standaarden op de ‘pas toe of leg uit’-lijst. De resultaten zullen derhalve adviezen 
bevatten hoe de resultaten van de evaluatie zouden kunnen worden verwerkt in de ‘pas toe of leg uit’-lijst. 

                                                                 
1 PDF 1.7 op de PTOLU-lijst, zie https://www.forumstandaardisatie.nl/standaard/pdf-17  
2 PDF 1.7 biedt functierijke documenttypes, Computable, zie 
https://www.computable.nl/artikel/opinie/overheid/3339830/1509029/pdf-17-biedt-functierijke-documenttypes.html  
3 PDF 1.7 format description, zie https://www.loc.gov/preservation/digital/formats/fdd/fdd000277.shtml  
4 De ‘pas-toe-of-leg-uit’ lijst Forum Standaardisatie, zie https://www.forumstandaardisatie.nl/open-
standaarden/lijst/verplicht  
5 PDF 1.7, ISO 32000-1, ISO, zie https://www.iso.org/standard/63534.html  
6 PDF/UA, ISO 14289-1, ISO, zie  https://www.iso.org/standard/64599.html  

https://www.forumstandaardisatie.nl/standaard/pdf-17
https://www.computable.nl/artikel/opinie/overheid/3339830/1509029/pdf-17-biedt-functierijke-documenttypes.html
https://www.loc.gov/preservation/digital/formats/fdd/fdd000277.shtml
https://www.forumstandaardisatie.nl/open-standaarden/lijst/verplicht
https://www.forumstandaardisatie.nl/open-standaarden/lijst/verplicht
https://www.iso.org/standard/63534.html
https://www.iso.org/standard/64599.html
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1.3 AANPAK 
Voor het evalueren van de standaard is de volgende aanpak gehanteerd: 

1. In overleg met het BFS zijn de evaluatiecriteria opgesteld. Deze komen in grote lijnen overeen met de 
criteria die worden gehanteerd bij de beoordeling van de standaard om op de PTOLU-lijst te komen.  

2. Door de onderzoekers is een eerste evaluatie gemaakt.  
3. Een tweede evaluatie is gedaan middels interviews met experts of met medewerkers van organisaties 

die STOSAG hebben geïmplementeerd. 
4. De uitkomsten van beide evaluatieactiviteiten zijn verwerkt en gereviewed door medewerkers van het 

Bureau Forum Standaardisatie.  

In totaliteit is er contact gezocht met 12 partijen en 15 personen. Een overzicht is in Tabel 1 te vinden.  

Tabel 1: Partijen waarmee contact is opgenomen 

# contactpersoon Organisatie Contact Resultaat 
Contactpersoon 1 TNO Gemaild Geweigerd 
Contactpersoon 2 TNO Gemaild Geweigerd 
Contactpersoon 1 Koninklijke Bibliotheek Gemaild Geen reactie 
Contactpersoon 2 Koninklijke Bibliotheek Gemaild Doorgestuurd 
Contactpersoon 1 Elsevier Gebeld Interview 
Contactpersoon 1 Adobe Gebeld Interview 
Contactpersoon 1 SABIC Gebeld Interview 
Contactpersoon 1 Digitaal Erfgoed Nederland Gemaild Niet meer betrokken 
Contactpersoon 1 Ministerie BZK Gemaild Geen reactie 
Contactpersoon 1 DANS Gemaild Geweigerd 
Contactpersoon 1 JustID Gemaild Onbereikbaar 
Contactpersoon 2 JustID Gebeld Interview 
Contactpersoon 1 Ministerie van Algemene Zaken Gebeld Interview 
Contactpersoon 1 Provincie Overijssel Gebeld Interview 
Contactpersoon 1 Provincie Utrecht Gebeld  Interview 

 

Uiteindelijk hebben er acht interviews plaatsgevonden met de volgende partijen:  

• Elsevier 
• Adobe 
• SABIC 
• JustID 
• Nationaal Archief  
• Provincie Utrecht  
• Ministerie van Algemene Zaken 
• Provincie Overijssel  
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2 Evaluatie 
 

2.1 CRITERIA 
De evaluatie heeft tot doel om informatie te verschaffen over de huidige relevantie van de standaard en het 
toepassingsgebied, en de stand van zaken rond de adoptie van de standaard. De evaluatie concentreert zich 
met name op de volgende criteria:  

• Het toepassingsgebied: is deze duidelijk en zo concreet mogelijk geformuleerd en in lijn met de criteria 
zoals toegepast in de Toets ideaaltypische syntactische structuur. Weet een potentiële gebruiker 
wanneer de standaard van toepassing is? 

• Het belang: heeft de standaard nog toegevoegde waarde? Welk probleem heeft het opgelost? 
• Het gebruik: hoe staat het met gebruik van de standaard, waar wordt deze met name toegepast 

binnen de overheid en wat zijn de toekomstige ontwikkelingen? Wat zijn de ervaringen?  
• Openstaande adoptiepunten: bij verschillende standaarden zijn bij opname adviezen meegegeven 

door het Forum om de adoptie te bevorderen. Zijn deze adviezen opgevolgd en of zijn er nieuwe 
adoptieadviezen mee te geven? 

• Lopende ontwikkelingen: wat zijn de toekomstige ontwikkelingen met betrekking tot de standaard en 
het interoperabiliteitsprobleem dat het oplost? Heeft dit impact voor de positie van de standaard op 
de lijst? Zijn er ondertussen andere standaarden ontwikkeld die een soortgelijk toepassingsgebied 
hebben?  

De volgende secties evalueren PDF 1.7 tegen deze criteria. 

2.2 TOEPASSINGSGEBIED 
Het functioneel toepassingsgebied voor PDF 1.7 is bij de plaatsing op de PTOLU-lijst in het expertadvies als 
volgt gedefinieerd: “Het uitwisselen en publiceren van niet- of beperkt-reviseerbare documenten, waarbij 
duiding van oorsprong of functierijkheid onderdeel zijn van het document en waarbij PDF/A-1 als standaard 
niet kan worden ingezet.” Het organisatorisch werkingsgebied geldt als volgt: “Overheden en instellingen uit de 
(semi-) publieke sector.”7 

Belangrijke elementen in deze definitie van het functioneel toepassingsgebied zijn ‘uitwisselen’, ‘publiceren’, 
‘niet- of beperkt-reviseerbare documenten’, ‘duiding van oorsprong’, en ‘functierijkheid’. Uit de 
evaluatiegesprekken met de gebruikers en leveranciers van PDF 1.7 komt naar voren dat de term ‘niet- of 
beperkt-reviseerbare documenten’ ter discussie staat. Er wordt aangegeven dat er inmiddels veel gratis en 
betaalde PDF-editors beschikbaar zijn waarmee PDF 1.7 bestanden gemakkelijk aangepast kunnen worden. 
Bijna alle elementen uit het PDF-document kunnen hiermee bewerkt worden. De opmaak en inhoud van PDF-
documenten liggen alleen vast als het document een scan bevat. Daarmee is de term ‘niet- of beperkt-
reviseerbare documenten’ in de meeste gevallen niet van toepassing op PDF 1.7 documenten. De term ‘niet- of 
beperkt-reviseerbare documenten’ is gebruikt om aan te duiden dat het niet de bedoeling is om het te 
verwerken door de ontvanger (terwijl dit vaak wel kan). Deze definitie is gekozen om het functioneel 
toepassingsgebied te onderscheiden van dat van ODF, wat bedoeld is voor documenten die wel door de 
ontvanger bewerkt worden. Het is duidelijker om te spreken over ‘documenten met een vaste paginaopmaak 
die niet voor bewerking bedoeld zijn’ in plaats van ‘niet- of beperkt-reviseerbare documenten’. 

 

                                                                 
7 Expertadvies ISO 32000-1:2008, Part 1: PDF 1.7, 2009, J.P.C. Verhoosel & M. van Bekkum, zie 
https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/OS%20Expertadvies%20PDF%201%207%20-
%20finale%20versie.pdf  

https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/OS%20Expertadvies%20PDF%201%207%20-%20finale%20versie.pdf
https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/OS%20Expertadvies%20PDF%201%207%20-%20finale%20versie.pdf
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De overige termen in de definitie van het functioneel 
toepassingsgebied zijn volgens de ondervraagden wel 
van toepassing op de standaard. Echter, aangezien de 
term ‘niet- of beperkt-reviseerbare documenten’ een 
belangrijk onderdeel is van de definitie is een 
herdefiniëring noodzakelijk.  

Bij een herdefiniëring van het functioneel 
toepassingsgebied kunnen elementen uit de 
ideaaltypische syntactische structuur worden ingezet 
om de omschrijving te verduidelijken.8  

2.3 BELANG 
PDF 1.7 heeft betrekking op het ‘portable document 
format’, oftewel het formaat van uitwisselbare 
documenten. Het beschrijft hoe PDF-documenten 
opgebouwd worden, wat er onderdeel van is, en 
welke functionaliteiten er opgenomen kunnen 
worden. Bij elke nieuwe versie van de PDF standaard 
zijn er nieuwe functionaliteiten toegevoegd of oude 
functionaliteiten komen te vervallen. Het PDF-formaat 
is backwards compatibel, het is mogelijk om PDF 1.0 
documenten te openen in de meest recente PDF-
readers of editors. Nieuw in PDF 1.7 is de 
ondersteuning voor commentaar en beveiliging. 
Daarnaast is er meer controle over 3D animaties en 
kunnen er opmerkingen bij 3D objecten worden 
geplaatst. Ook zijn standaard printer instellingen 
ingebed.9 PDF is verder in ontwikkeling: PDF 2.0 is 
inmiddels ontwikkeld, maar nog niet geadopteerd 
door leveranciers volgens geïnterviewden. Zie 
paragraaf 2.6 voor meer informatie.  

Om het belang van PDF 1.7 te begrijpen is het 
noodzakelijk om te weten hoe PDF 1.7 zich verhoudt 
tot de andere PDF standaarden. PDF 1.7 is als ware 
een container of paraplu standaard, dat wil zeggen de 
complete PDF specificatie met alle functionaliteiten, 
onderdelen, elementen en variabelen. Maar ook een 
standaard zonder een duidelijke toepassing, het is 
geschikt voor een breed scala aan toepassingen. De 
PDF 1.7 specificatie is groot en omvat alles wat te 
maken heeft met het PDF formaat. Deze standaard 
maakt de ontwikkeling van subsets mogelijk, die op 
zichzelf ook weer standaarden zijn zoals PDF/X, PDF/A, 
en PDF/UA. Deze subsets hebben wel een duidelijke 
toepassing. De subsets maken gebruik van een 

                                                                 
8 Toets ideaaltypische syntactische structuur, 2017, zie 
https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/proceedings/FS%20170614.5A%20Toets%20syntactische%20struct
uur%20toepassingsgebieden.pdf  
9 PDF versions, Prepressure.com, zie https://www.prepressure.com/pdf/basics/version  

Afbeelding 1: Overzicht van PDF standaarden en subsets 

https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/proceedings/FS%20170614.5A%20Toets%20syntactische%20structuur%20toepassingsgebieden.pdf
https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/proceedings/FS%20170614.5A%20Toets%20syntactische%20structuur%20toepassingsgebieden.pdf
https://www.prepressure.com/pdf/basics/version
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beperkt gedeelte van de generieke paraplustandaard PDF 1.7 of oudere versies.10 

• Zo is PDF/X (ISO 15930) uitermate geschikt voor drukkerijen voor printklare documenten. PDF/X bevat 
instructies voor PDF-instellingen geschikt voor het printen, zoals kleuren en ingebedde multimedia. De 
meest recente is PDF/X-5 (ISO 15930-8:2010)11.  

• PDF PDF/A (ISO 19005) is geschikt voor de lange-termijn archivering van documenten. PDF/A 
beschermt en onderhoud documenten als op zichzelf staande bestanden. De meest recente is PDF/A-3 
(ISO 19005:3-2012)12. 

• PDF/UA (ISO 14289) staat voor ‘universally accesible’ en wordt gebruikt om de leesbaarheid van PDF-
documenten te verbeteren voor mensen met een functiebeperking, zoals blinden en slechtzienden.13  

• Daarnaast zijn er een aantal hele specifieke subsets ontwikkeld of in ontwikkeling zoals PDF/E 
(engineering)14, PDF/VT (variable and transactional)15, en PDF/VRC (variable content replacement)16.  

Op dit moment adviseert het Forum Standaardisatie om bij het archiveren van documenten de PDF/A-1 
standaard te gebruiken.17 Met de PDF/A-1 standaard is het niet mogelijk om onder andere audio, video, 
javascript of encryptie op te nemen in het document. Het Forum Standaardisatie heeft PDF/A-2 opgenomen als 
verplichte standaard, maar alleen als een overheidsinstantie documenten moet archiveren waarvoor PDF/A-1 
onvoldoende functionaliteit biedt.18 Daarnaast staat PDF 1.7 op de PTOLU-lijst. De geïnterviewden vinden dat 
de PTOLU-lijst onvoldoende duidelijkheid biedt hoe PDF/A1, PDF/A2 en PDF 1.7 zich tot elkaar verhouden.   

Logius heeft het voornemen om PDF/UA in 2018 aan te melden voor de PTOLU lijst, om daarmee een PDF 
formaat te faciliteren waarmee voldaan kan worden aan de aankomende toegankelijkheidswetgeving. Hiermee 
zou een vierde PDF formaat op de PTOLU lijst komen te staan. Om het onderscheid tussen deze standaarden te 
duiden zullen de volgende paragrafen meer context bieden.   

2.3.1 PDF/A 
Partijen die zich bezighouden met de opslag en beheer van documenten hebben de voorkeur voor de PDF/A 
standaard. Geïnterviewden van deze partijen, zoals Elsevier en het Nationaal Archief, gaven aan dat voor hun 
bedrijf de lange termijn opslag van documenten van belang is, en daardoor is PDF/A de gewenste standaard. 
Daarbij zijn er verschillende meningen over het gebruik van de PDF/A-1, PDF/A-2 en PDF/A-3. Welke PDF/A 
versie er wordt gebruikt hangt af wat het bedrijf precies wil archiveren en wat het doel van het bedrijf is.  

• PDF/A-1, gebaseerd op PDF 1.4, garandeert dat de inhoud van het gearchiveerde documenten altijd 
goed weergegeven kan worden. Documenten worden apparaat onafhankelijk gearchiveerd, wat 
inhoud dat het document alle informatie bevat die nodig is om het weer te geven en niet afhankelijk is 
van lettertypen of kleurenschema’s in de leessoftware. Daarbij kan het onderscheid worden gemaakt 
tussen PDF-A-1a (accessible) waarbij het document tekst bevat en er tags aan het document worden 
toegekend zodat het document beter doorzoekbaar en toegankelijk wordt, en PDF/A-1b (basic) 
waarbij een document geen tekst of metadata hoeft te bevatten (bijvoorbeeld een scan). PDF/A-1a 
documenten kosten soms inspanning om te produceren omdat ze van metadata en structuur moeten 
worden voorzien.19  

                                                                 
10 PDF standards overview, 3DPDFconsortium, zie http://3dpdfconsortium.org/pdf-standards/  
11 PDF/X-5, ISO 15930-8, ISO, zie https://www.iso.org/standard/55844.html  
12 PDF/A-3, ISO 19005-3, ISO, zie https://www.iso.org/standard/57229.html  
13 PDF/UA-1, ISO 14289-1, ISO, zie https://www.iso.org/standard/64599.html  
14 PDF/E-1, ISO 24517-1, ISO, zie https://www.iso.org/standard/42274.html  
15 PDF/VT-1 en PDF/VT-2, ISO 16612-2, ISO, zie https://www.iso.org/standard/46428.html  
16 PDF/VCR-1, ISO 16613-1https://www.iso.org/standard/65429.html  
17 PDF/A-1 op de PTOLU-lijst, Forum Stansaardisatie, zie https://www.forumstandaardisatie.nl/standaard/pdf-a1  
18 PDF/A-2 op de PTOLU-lijst, Forum Stansaardisatie, zie https://www.forumstandaardisatie.nl/standaard/pdf-a2  
19 PDF/A-1, PDF for Long-term Preservation, Format Descriptions, zie 
https://www.loc.gov/preservation/digital/formats/fdd/fdd000125.shtml  

http://3dpdfconsortium.org/pdf-standards/
https://www.iso.org/standard/55844.html
https://www.iso.org/standard/57229.html
https://www.iso.org/standard/64599.html
https://www.iso.org/standard/42274.html
https://www.iso.org/standard/46428.html
https://www.iso.org/standard/65429.html
https://www.forumstandaardisatie.nl/standaard/pdf-a1
https://www.forumstandaardisatie.nl/standaard/pdf-a2
https://www.loc.gov/preservation/digital/formats/fdd/fdd000125.shtml


 
 
 

 

9 
 
 

 

• PDF/A-2 is gebaseerd op PDF 1.7 en kent meer functionaliteiten dan PDF/A-1. Bij PDF/A-2 zijn er 
mogelijkheden om afbeeldingen te comprimeren met het JPEG2000 bestandsformaat, transparante 
objecten zijn toegestaan (dit is niet het geval in PDF/A1), er zijn meerdere fonts opgenomen, er zijn 
meerdere PDF lagen mogelijk, en met Unicode is indexering van het document mogelijk. Daarbij kent 
ook PDF/A-2 het onderscheidt tussen PDF/A-2a (accessible) en PDF/A-2b (basic), zoals bij de PDF/A-1. 
Nieuw is de PDF/A-2u (Unicode), die overeenkomt met PDF/A-2b met als enige toevoeging dat het 
document Unicode tekst moet bevatten (het kan dus niet alleen een scan zijn).20  

• PDF/A-3 staat toe dat er verwijzingen naar andere bestanden (‘associated files’) kunnen worden 
opgenomen bij het archiveren. Dit kunnen documenten zijn van elk ander formaat, en niet in PDF-A 
formaat zoals in PDF/A-2 was bepaald. De relatie tussen de opgenomen bestanden en het 
gearchiveerde document moet expliciet worden gemaakt, dit staat PDF/A-3 toe. Dit is het enige 
verschil met PDF/A-2, PDF/A-3 is tevens gebaseerd op PDF 1.7.21  

PDF/A-2 en PDF/A-3 kunnen functierijke documenten archiveren, maar daarin ligt meteen ook een zwakte. 
Voor een aantal van de geïnterviewden is het essentieel dat zij bestanden kunnen archiveren die over 
(tientallen) jaren nog beschikbaar zijn. Door video, audio, links naar andere formaten op te nemen in een 
gearchiveerd document betekent dit dat de toegankelijkheid onder druk staat. Door de mogelijkheid voor 
‘associated files’ op te nemen met PDF/A-3 wordt het gearchiveerde document afhankelijk van andere 
bestandtypes en ondersteunende software. Video en audio codecs, en leveranciersafhankelijke formaten zoals 
.ppt kunnen met de tijd in onbruik raken. PDF/A1 biedt minder functionaliteit, maar heeft daardoor ook minder 
risico dat het formaat op langere termijn onleesbare elementen bevat. 

Voor een aantal andere partijen is het volume (in bytes) van het document van belang. Zo legt de Berichtenbox 
van MijnOverheid een maximale bestandsgrootte op voor bijlagen in PDF. PDF/A-2 en PDF/A-3 archiveren tot 
kleinere bestandsformaten, onder andere door de compressie van afbeeldingen dankzij JPEG2000.  

Zoals eerder al aangegeven hangt het af van de toepassing welke PDF/A standaard de voorkeur heeft. Het is 
essentieel om een goede afweging te maken van de randvoorwaarden en wat wel en wat niet wenselijk is. Het 
Forum Standaardisatie zou hier een leidende rol in kunnen pakken. Door de onduidelijkheid in de verschillen 
tussen de PDF/A standaarden is het nu niet duidelijk voor een overheidsinstantie, gemeente of provincie wat ze 
moeten toepassen. Daardoor zijn deze gebruikers overgeleverd aan leveranciers bij de keuze voor een 
standaard. Dit is geen wenselijke situatie aangezien er zo alsnog verschillen ontstaan tussen gebruikers, wat de 
interoperabiliteit niet bespoedigt.  

2.3.2 PDF/UA 
In de meeste interviews werd de toegankelijkheid van PDF 1.7 bekritiseerd. De PDF/UA standaard wordt gezien 
als de oplossing om PDF-documenten op een toegankelijke manier aan te gaan bieden, zo zijn de documenten 
ook beschikbaar voor mensen met een visuele handicap.  

Het is overigens zo dat er een sterke affiniteit tussen PDF/A-2a is en PDF/UA. De eisen voor toegankelijkheid 
zijn voor PDF/A-2a op grote lijnen compatibel met PDF/UA. Een belangrijk verschil is de mogelijkheid van 
encryptie in PDF/UA waar dit in PDF/A-2a verboden is.22   

Op de website CommunicatieRijk wordt aangegeven dat er drie PDF standaarden worden verplicht door het 
Forum Standaardisatie, maar dat de beste versie voor het web PDF/UA is.23 De verplichte richtlijnen wat 

                                                                 
20 PDF/A-2, PDF for Long-term Preservation, Format Descriptions, zie 
https://www.loc.gov/preservation/digital/formats/fdd/fdd000319.shtml  
21 PDF/A-3, PDF for Long-term Preservation, Format Descriptions, zie 
https://www.loc.gov/preservation/digital/formats/fdd/fdd000360.shtml  
22 PDF/A-2, PDF for Long-term Preservation, Format Descriptions, zie 
https://www.loc.gov/preservation/digital/formats/fdd/fdd000320.shtml  
23 Verplichte richtlijnen voor Rijkswebsites, CommunicatieRijk, zie 
https://www.communicatierijk.nl/vakkennis/r/rijkswebsites-verplichte-richtlijnen/portable-document-format-pdf   

https://www.loc.gov/preservation/digital/formats/fdd/fdd000319.shtml
https://www.loc.gov/preservation/digital/formats/fdd/fdd000360.shtml
https://www.loc.gov/preservation/digital/formats/fdd/fdd000320.shtml
https://www.communicatierijk.nl/vakkennis/r/rijkswebsites-verplichte-richtlijnen/portable-document-format-pdf
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betreft PDF voor Rijkswebsites geeft dus aan dat PDF/UA gebruikt moet worden, iets wat direct afwijkt van het 
advies van het Forum Standaardisatie.  

Een kanttekening bij PDF/UA, gesteld door een geïnterviewde is dat medewerkers niet bewust zijn van het 
belang van toegankelijke documenten. Het is zaak dat het belang van toegankelijke documenten op de kaart 
wordt gezet. Hierover moet meer gecommuniceerd worden. Er ontstaat wel steeds meer bewustzijn door de 
Europese richtlijn voor digitale toegankelijkheid die sinds 2016 in werking is gesteld. Deze wet verplicht om te 
waarborgen dat digitale kanalen toegankelijk zijn en omvat downloadbare documenten en formulieren/ Deze 
verplichting geldt voor websites, mobiele applicaties en intranetten en extranetten. De richtlijn moet uiterlijk 
23 september 2018 is nationale wetgeving omgezet zijn. Het Bureau Forum Standaardisatie merkt dat het 
aantal vragen over documenten en toegankelijkheid toeneemt.  

2.3.3 Belang van PDF 1.7 
Geinterviewden geven aan dat niet alle functionaliteiten die ondersteund worden door PDF 1.7 wenselijk is 
voor overheidsinstanties, provincies of gemeentes. Voor deze gebruikers is het met name interessant dat 
documenten geschikt zijn voor lange termijn opslag, of om te delen met burgers of bedrijven. PDF wordt vooral 
ingezet vanwege de stabiele lay-out, waaraan overheidsorganisaties veel belang hechten. PDF 1.7 heeft een 
aantal functionaliteiten die eerdere versies van de standaard nog niet hadden. Zo zijn er meer opties voor het 
beheren van 3D animaties of het inbedden van encryptie. Het gebruik van deze functionaliteiten heeft als 
consequentie dat het document niet gegarandeerd bruikbaar is op de langere termijn. Dit is in strijd met het 
doel van overheidsinstanties, provincies en gemeenten om bestanden voor lange termijn beschikbaar te 
maken.  

Een aantal gebruikers geven aan dat ze zelf een specificatie maken van PDF 1.7. Daarmee adviseren ze hun 
gebruikers, medewerkers of klanten om een bepaalde set van de functionaliteiten van PDF 1.7 te gebruiken, of 
juist niet te gebruiken. Het materiaal dat door klanten, medewerkers of gebruikers aan wordt geleverd moet 
dan voldoen aan deze specificatie. Hiermee proberen ze een deeltoepassing te creëren van PDF 1.7 die past bij 
de wens van de organisatie. Dit bevestigd nogmaals dat PDF 1.7 voor veel toepassingen te breed is, en dat 
vooral deeltoepassingen bruikbaar zijn. Zie ook PDF/A-1, PDF/A-2, PDF/X, etc.  

2.4 GEBRUIK 
De meeste leveranciers van PDF-readers/editors ondersteunen PDF 1.7. Dit mede dankzij de backwards 
compatibiliteit. Er is voldoende marktondersteuning voor PDF 1.7. Echter het creëren van PDF bestanden 
gebeurt meestal niet vanuit een PDF-editor. De meeste PDF bestanden worden in de praktijk geëxporteerd 
door kantoorsoftware zoals Microsoft Office. In deze situatie zijn gebruikers, denk aan gemeentes, uitgevers en 
overheidsinstanties, overgeleverd aan welke versie PDF de gangbare kantoorsoftware ondersteunt. De meeste 
gangbare kantoorsoftwarepakketten produceren PDF 1.4 of PDF 1.5 bestanden. Als PDF/A wordt ondersteund, 
is dit vrijwel altijd PDF/A-1b. PDF/UA wordt nog door zeer weinig kantoorsoftware ondersteund.24 De 
ondervraagden die PDF creëren bevestigen dat ze niet op de hoogte zijn van welke versie PDF zij creëren. 
Daarnaast heeft de gebruiker nauwelijks controle over welke PDF standaard er wordt gebruikt.  

Geïnterviewden die zich bezighouden met archiveren zien allerlei documenten binnenkomen. Zij geven aan dat 
er allerlei bestanden worden aangeleverd, denk aan PDF bestanden, Microsoft Office-bestanden of anders. Van 
het aandeel PDF bestanden is er een grote variatie in welke versie PDF er gebruikt wordt. Een groot deel van de 
aangeleverde bestanden zijn geen PDF/A1, PDF/A2 of PDF 1.7 bestanden. Dit levert de geïnterviewde partijen 
problemen op bij het archiveren.  

Ondanks het bestaan van commerciële ‘PDF converters’ blijkt het vaak ondoenlijk om documenten om te 
zetten naar duurzaam toegankelijk PDF/A formaat. Als het brondocument functionaliteit bezit die niet door 

                                                                 
24 Microsoft support for PDF, Michael Bowman, 2013, zie 
https://blogs.msdn.microsoft.com/officeinteroperability/2013/04/04/microsoft-support-for-pdf/  

https://blogs.msdn.microsoft.com/officeinteroperability/2013/04/04/microsoft-support-for-pdf/
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PDF/A ondersteund wordt zoals encryptie of multimedia elementen, is conversie naar PDF/A onmogelijk.  Ook 
worden digitaal getekende documenten ongeldig bij conversie naar PDF/A. 

Uit de interviews blijkt dat gebruikers geen speciale reden hebben om documenten in PDF 1.7 op te slaan. De 
meeste gebruikers passen PDF toe om documenten te archiveren of te verspreiden via een website of ander 
kanaal. PDF 1.7 bevat mogelijkheden om functierijke documenten op te stellen. Het is de vraag of dit soort 
functierijke documenten gewenst zijn voor de doeleinden van gebruikers. Met het doel om documenten te 
archiveren zullen een aantal van de functies van PDF 1.7 verloren gaan omdat ze niet ondersteund worden 
door PDF/A. Het is afdoende en duidelijker om voor het archiveren PDF/A-1 of PDF/A-2 voor te schrijven, PDF 
1.7 is hier niet voor geschikt. Met het doel om te bestanden te verspreiden via een website of een ander kanaal 
is het niet noodzakelijk om PDF 1.7 te gebruiken. Oudere versies volstaan hier ook mee. Voor de partijen die 
zijn geïnterviewd is er geen reden om specifiek PDF 1.7 te gebruiken. 

2.5 OPENSTAANDE ADOPTIEPUNTEN 
Bij de adoptie van PDF 1.7 heeft de expertgroep twee zaken als belangrijke aandachtspunten geïdentificeerd:25 

• De impact van de standaard heeft vooral betrekking op het creatieproces van documenten. Het 
opnemen van de standaard op de lijst garandeert daardoor allerminst correct gebruik van de 
standaard. Organisaties zullen nadere richtlijnen en afspraken moeten opstellen, die zorgen voor 
correct gebruik en implementatie van de standaard en de creatie van documenten. 

• De huidige afbakening van het toepassingsgebied houdt sterk verband met het toepassingsgebied van 
PDF/A-1, dat al op de lijst met open standaarden voorkomt. Naar verwachting zal eind 2010, begin 
2011 een nieuwe versie van PDF/A verschijnen, versie PDF/A-2. Door de uitbreiding van functionaliteit 
in deze toekomstige standaard, zal het toepassingsgebied van PDF v1.7 worden beïnvloed. Een nieuwe 
beoordeling aangaande het gebruik en toepassingsgebied van PDF v1.7 in het kader van de lijst met 
open standaarden is dan noodzakelijk. 

Wat betreft het eerste adoptiepunt, het opnemen van PDF 1.7 heeft inderdaad niet gegarandeerd dat er 
correct gebruik van wordt gemaakt. Uit de evaluatie blijkt zelfs dat het geen vanzelfsprekendheid is dat er PDF 
1.7 documenten worden gecreëerd. Er worden eerder PDF-documenten gecreëerd die gebaseerd zijn op een 
oudere versie van PDF. Er wordt ook niet actief op getoetst of de juiste PDF bestanden worden ontwikkeld. 
Gebruikers beseffen niet dat er verschillende versies van PDF bestaan, en zien niet dat slechts enkele versies 
open standaarden zijn. Verschillende instanties hebben richtlijnen opgesteld voor bestandsformaten, zoals de 
Gemeente Amsterdam.26 Opvallend is dat PDF 1.7 niet als voorkeursformaat wordt aangewezen door het 
Nationaal Archief, zoals PDF/A-1. PDF 1.7 wordt aangemerkt als een acceptabel formaat.27 Deze richtlijnen 
bieden niet veel meer informatie dan dat PDF 1.7 moet worden geïmplementeerd.   

Meerdere geïnterviewde personen geven aan dat alleen het geven van een lijst niet voldoende is. Een 
standaard opleggen zonder context is niet wenselijk. Waarom en wanneer moet je de standaard toepassen. 
Maar ook waarom en wanneer niet. Vooral voor PDF is dit het geval aangezien de toepassingsgebieden van de 
drie standaarden op de lijst zo dicht bij elkaar liggen. Dit wordt nog urgenter bij de komst van PDF/UA. Het 
onderscheid tussen de standaarden is niet of nauwelijks duidelijk.  

Geïnterviewden geven aan dat PDF als één standaard gepresenteerd moet worden. Daaraan kan een 
beslisboom of afweging worden toegevoegd waarmee een gebruiker kan bepalen welke subset van de PDF er 

                                                                 
25 Expertadvies ISO 32000-1:2008, Part 1: PDF 1.7. zie, 
https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/OS%20Expertadvies%20PDF%201%207%20-
%20finale%20versie.pdf  
26 Richtlijn bestandsformaten, Gemeente Amsterdam, zie https://www.amsterdam.nl/stadsarchief/depot-0/downloads-
links/  
27 Handreiking voorkeursformaten, Nationaal Archief, zie 
https://www.nationaalarchief.nl/archiveren/kennisbank/handreiking-voorkeursformaten-nationaal-archief  

https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/OS%20Expertadvies%20PDF%201%207%20-%20finale%20versie.pdf
https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/OS%20Expertadvies%20PDF%201%207%20-%20finale%20versie.pdf
https://www.amsterdam.nl/stadsarchief/depot-0/downloads-links/
https://www.amsterdam.nl/stadsarchief/depot-0/downloads-links/
https://www.nationaalarchief.nl/archiveren/kennisbank/handreiking-voorkeursformaten-nationaal-archief
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ingezet moet worden. Dat zal afhangen van het doel van de gebruiker en het doel en toepassingsgebied van de 
subsets.  

Wat betreft het tweede adoptiepunt heeft het forum deze evaluatie ingezet om een nieuwe beoordeling 
aangaande het gebruik en het toepassingsgebied van PDF 1.7.  

2.6 ONTWIKKELINGEN 
De PDF 2.0 standaard is inmiddels gepubliceerd door Adobe en door de International Organization for 
Standardization (ISO).28 De PDF 2.0 standaard brengt een nieuwe scala aan functionaliteiten met zich mee. Zo 
zullen er verbeteringen zijn voor print- en laadfuncties, nieuwe annotatietypes voor 3D en media, geo-
ruimtelijke functies, navigator voor ingebedde bestanden, verbeterde encryptie, en nog veel meer functies. 
Daarnaast zijn bestaande functies opnieuw gereorganiseerd zoals transparantie, digitale handtekeningen, 
metadata, PDFs met ‘tags’ (labels), enzovoort.29   

Echter, de experts geven duidelijk aan dat de PDF 2.0 standaard nog niet commercieel beschikbaar is. Het zal 
zeker nog twee jaar duren voordat er een substantieel marktaanbod voor PDF 2.0 zal ontstaan. Het is geen 
zekerheid dat de PDF 2.0 geadopteerd wordt. De ontwikkeling van specifieke toepassingen (subsets) zal de 
adoptie van PDF 2.0 bespoedigen. Er zijn nieuwe subsets in ontwikkeling voor de PDF 2.0 standaard. Zo is er 
een nieuwe versie van de PDF/A standaard in ontwikkeling, namelijk PDF/A-NEXT. De PDF/A-NEXT is gebaseerd 
op de PDF 2.0 standaard en zal dit als onderliggende specificatie hanteren. Geïnterviewden geven aan dat het 
belangrijk is om te bekijken wat de toegevoegde waarde van deze PDF/A-NEXT is ten opzichte van de oudere 
PDF/A-1, PDF/A-2 en PDF/A-3. Daarnaast zijn PDF/X-6, PDF/E-2, en PDF/UA-2 in ontwikkeling. Net als PDF 1.7 is 
PDF 2.0 ook een container of paraplu standaard, zonder een duidelijke toepassing. De subsets gebaseerd op 
PDF 2.0 zullen de daadwerkelijke toepassingen zijn, en zijn wellicht beter geschikt voor plaatsing op de PTOLU-
lijst.  

Kortom, de adoptie van PDF 2.0 is niet ver genoeg om te beoordelen wat de voordelen en nadelen zijn. Het is 
daarom ook te vroeg om te bepalen of de PDF 2.0 standaard op de PTOLU-lijst moet komen. Al hebben de 
specifieke subsets van PDF 2.0 meer relevantie voor eventuele opname op de PTOLU-lijst, mits zij voldoende 
ontwikkeld en geadopteerd zijn.  

Een andere ontwikkeling is de verwachte aanmelding van PDF/UA voor toetsing voor opname op de PTOLU-
lijst. Zoals in paragraaf 2.3.2. aangegeven zou PDF/UA de vierde PDF standaard op de PTOLU-lijst zijn bij 
toelating. PDF/UA heeft ten opzichte van PDF 1.7 wel een duidelijke toepassing en doel, wat de relevantie van 
PDF 1.7 op de lijst verder beperkt.   

Een kanttekening geplaatst door een van de geïnterviewden gaat over het afnemen van de archiefstromen. De 
uitwisseling van PDF-documenten neemt af. Er wordt meer en meer gecommuniceerd over andere kanalen 
zoals HTML, Social Media en e-mail. Daarbij worden er niet altijd documenten gecreëerd. De verwachting 
volgens de geïnterviewde is dat er een sterke daling inzet. Uit een wettelijke verplichting zullen zaken 
gearchiveerd worden, maar dan is het de vraag of PDF de goede standaard is als het niet om documenten gaat. 
Aan dit vraagstuk is binnen deze evaluatie geen verdere aandacht aan besteed.  

 

                                                                 
28 ISO 32000-2:2017 – Part 2: PDF 2.0, ISO, zie https://www.iso.org/standard/63534.html  
29 What will PDF 2.0 bring?, PDF association, zie https://www.pdfa.org/what-will-pdf-2-0-bring/  

https://www.iso.org/standard/63534.html
https://www.pdfa.org/what-will-pdf-2-0-bring/
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3 Evaluatie 
3.1 SAMENVATTING 
De evaluatie baseert zich op de vijf criteria: het toepassingsgebied, het gebruik, het belang, openstaande 
adoptiepunten en lopende ontwikkelingen.  

Wat betreft het toepassingsgebied is het noodzakelijk om een aantal wijzigingen aan te brengen. Dit vanwege 
de term ‘niet- of beperkt-reviseerbare documenten’ wat niet meer van toepassing is dankzij de 
beschikbaarheid van allerlei PDF-editors waarmee documenten gemakkelijk aanpasbaar zijn. De wijzigingen 
houden in dat de term ‘niet- of beperkt-reviseerbare documenten’ moet worden veranderd in ‘documenten 
met een vaste paginaopmaak die niet voor bewerking bedoeld zijn’. Daarnaast moet de toevoeging ‘Waarbij 
PDF/A1 als standaard niet kan worden ingezet’ worden veranderd in ‘Waarbij PDF/A1, PDF/A2 of PDF/UA als 
standaard niet kunnen worden ingezet’. 

Evaluatie Toepassingsgebied: de beschrijving van het toepassingsgebied van PDF 1.7 is onvoldoende accuraat 
en er zijn een aantal wijzigingen noodzakelijk om de toepassing van PDF 1.7 te verduidelijken.  

PDF 1.7 is een paraplu standaard zonder duidelijke toepassing. Binnen PDF 1.7 vallen alle functionaliteiten, 
onderdelen, elementen en variabelen die te maken hebben met ‘portable document format’. PDF 1.7 is groot 
en omvat alles wat te maken heeft met het ontwerpen of uitwisselen van PDF bestanden. Daarmee kent PDF 
1.7 een grote hoeveelheid functionaliteiten maar geen specifieke toepassing. Het belangrijkste meerwaarde 
van PDF 1.7 is dat het deelstandaarden mogelijk maakt. Dit zijn standaarden met een duidelijke toepassing en 
doel, en die enkele onderdelen van de paraplu standaard PDF 1.7 hergebruiken. Voorbeelden hiervan zijn 
PDF/A (archiveren), PDF/X (afdrukken), en PDF/UA (toegankelijke bestanden). Op zichzelf heeft PDF 1.7 geen 
toepassing.   

Daarnaast geven geïnterviewden aan dat niet alle functionaliteiten die ondersteund worden door PDF 1.7 
wenselijk zijn voor overheidsinstanties, provincies of gemeentes. PDF 1.7 is groter dan gebruikers nodig hebben 
om hun doeleinden te behalen. Voor deze gebruikers is het met name interessant dat documenten geschikt zijn 
voor lange termijn opslag, of om te delen met burgers of bedrijven. 

Evaluatie Belang: PDF 1.7 heeft op zichzelf geen belang, de toepassingen ervan wel zoals PDF/A, PDF/X, en 
PDF/UA.  

PDF 1.7 is een goed ondersteunde standaard door leveranciers van PDF-readers en PDF-editors. 
Overheidsinstanties, gemeentes en provincies maken er alleen weinig gebruik van. Deze gebruikers produceren 
oudere versies van PDF, omdat deze worden ondersteund door de gangbare kantoorapplicaties. Daarmee is 
het voor gebruikers onduidelijk welke PDF-standaarden ze gebruiken, en er is nauwelijks controle op het 
gebruik van PDF 1.7 of andere PDF-standaarden. Voor specifieke doeleinden zoals de lange termijn opslag van 
documenten wordt PDF/A wel bewuster gebruikt. Daarbij hangt het van het doel af waarvoor gebruikers 
archiveren welke versie van PDF/A de voorkeur geniet. PDF 1.7 is voor zulke specifieke doeleinden niet 
geschikt.  

Evaluatie Gebruik: veel gebruikers zijn zich niet bewust van de PDF versie die ze gebruiken en verifiëren niet 
of ze PDF 1.7 produceren. Voor specifieke doeleinden zoals archivering is PDF 1.7 niet geschikt.  

Er zijn twee adoptiepunten geïdentificeerd bij de opname van PDF 1.7 op de PTOLU-lijst.30 Het eerste 
adoptiepunt betreft het opstellen van richtlijnen en afspraken voor het correct gebruik en implementatie van 

                                                                 
30 Expertadvies ISO 32000-1:2008, Part 1: PDF 1.7. zie, 
https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/OS%20Expertadvies%20PDF%201%207%20-
%20finale%20versie.pdf  

https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/OS%20Expertadvies%20PDF%201%207%20-%20finale%20versie.pdf
https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/OS%20Expertadvies%20PDF%201%207%20-%20finale%20versie.pdf
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PDF 1.7. Er zijn handreikingen en richtlijnen opgesteld, echter deze omvatten niet veel meer dan dat PDF 1.7 
gebruikt moet worden. Verdere afspraken of toelichtingen missen er. Dit naast het beperkte gebruik van PDF 
1.7 geeft aanleiding om te vast te stellen dat PDF 1.7 nauwelijks correct gebruikt wordt. Het tweede 
adoptiepunt betreft een verzoek om een nieuw onderzoek voor het gebruik en toepassingsgebied van PDF 1.7. 
Deze evaluatie is ingezet om een nieuwe beoordeling te vormen aangaande het gebruik en het 
toepassingsgebied van PDF 1.7. 

Evaluatie adoptiepunten: Als overheidsorganisaties proberen invulling te geven aan het gebruik van de PDF 
standaarden op de PTOLU-lijst genieten deelstandaarden zoals PDF/A meestal de voorkeur vanwege de 
specifieke toepassing. PDF 1.7 als zodanig wordt nauwelijks gebruikt.  

Er zijn een aantal lopende ontwikkelingen die invloed hebben op PDF 1.7. Als eerste is er de nieuwe PDF 2.0 
standaard uitgebracht. PDF 2.0 kent een aantal nieuwe en aanvullende functionaliteiten. PDF 2.0 is echter nog 
niet commercieel gedragen en er zijn geen toepassingen voor. Daarnaast is PDF/UA ingediend voor toetsing 
voor plaatsing op de PTOLU-lijst. Bij acceptatie zal dit leiden tot een vierde PDF-standaard op de PTOLU-lijst, 
iets wat de keuze voor gebruikers verder zal bemoeilijken. Een duidelijke afbakening van het toepassingsgebied 
is gewenst.  

Evaluatie lopende ontwikkelingen: PDF 2.0 heeft nog geen commerciële tractie en is net als PDF 1.7 een 
paraplu standaard zonder duidelijke toepassing. De kans bestaat dat PDF/UA op de PTOLU-lijst komt staan, 
wat voor nog meer keuzeonduidelijkheid zorgt.  

3.2 CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN 
Op basis van de uitkomsten op de evaluatiecriteria hierboven rijst de vraag of PDF 1.7 op de PTOLU-lijst moet 
blijven staan. Voor de doeleinden van overheidsinstanties, gemeentes en provincies heeft PDF 1.7 geen 
specifieke meerwaarde. Het gebruik van PDF 1.7 valt hierdoor ook tegen, gebruikers maken geen bewust 
gebruik van PDF 1.7 en creëren regelmatig PDF-documenten gebaseerd op eerdere versies van de PDF 
standaard. Bovendien blijkt het toepassingsgebied zoals die is gedefinieerd niet accuraat te zijn, dit zou moeten 
leiden tot een herdefiniëring voor PDF 1.7.  

De conclusie van deze evaluatie is als volgt: 

Het onvoldoende gebruik en beperkte meerwaarde van PDF 1.7, en de aanwezigheid van PDF standaarden 
met duidelijke toepassingen leidt tot het advies om PDF 1.7 van de PTOLU-lijst te halen.  

Zoals in de conclusie hierboven is genoemd, hebben de afgeleide PDF standaarden met een duidelijke 
toepassing de voorkeur (PDF/A, PDF/X en PDF/UA). Door deze standaarden, of een selectie ervan, op te nemen 
op de PTOLU-lijst wordt er concrete ondersteuning geboden aan de potentiele gebruiker. Het is namelijk 
duidelijk welke meerwaarde deze toegepaste standaarden hebben. Hiermee biedt het Forum Standaardisatie 
meer houvast voor de potentiele gebruiker.  

Aanbeveling: Focus op PDF-deelstandaarden voor plaatsing op de PTOLU-lijst in plaats van de versie-
genummerde paraplu-standaarden van PDF. 

Daarbij is het wel wenselijk dat de potentiele gebruiker in zijn keuze voor een bepaalde PDF-deelstandaard 
wordt begeleid.  Voorwaarde hiervoor is dat de functionele toepassingsgebieden van de PDF-deelstandaarden 
zo specifiek mogelijk zijn gedefinieerd. Op dit moment is dat niet het geval. 

Aanbeveling: Zorg dat de toepassingsgebieden van de verschillende PDF standaarden eenduidiger aangeven 
welke standaard voor welke toepassing gebruikt moet worden.  

Op basis van de nieuw gedefinieerde toepassingsgebieden kan de gebruiker vervolgens eenvoudig worden 
ondersteund in het selectieproces voor een bepaalde PDF-deelstandaard. Het Forum zou hiervoor een 
eenvoudige beslisboom kunnen aanbieden waarmee de potentiele gebruiker naar de juiste standaard wordt 



 
 
 

 

15 
 
 

 

geleid door middel van een aantal vragen of stellingen. Een andere optie is het geven van meer toelichting 
naast het toepassingsgebied om de PDF standaard te onderscheiden van de andere standaarden.  

Aanbeveling: Geef de gebruiker meer ondersteuning bij het selecteren van de juiste PDF-standaarden op de 
PTOLU lijst.  
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