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Over het PDF/A Benelux Competence Center 
Benelux 

 

Opgericht in juli 2010 als ‘country chapter’ van de 
moederorganisatie PDF/A Competence Center 

Voorzitter : Dominique Hermans (DO Consultancy) 
Vice-voorzitter : Colin van Oosterhout (Adobe Benelux) 

Doel : PDF/A-informatieloket voor organisaties in 
Benelux  

  - seminars / congressen 
 - webinars 
 - artikelen / publicaties 
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11.00 uur Dominique Hermans (DO Consultancy en PDF/A 
            Competence Center Benelux)  
11.10 uur Inge Angevaare (Nationale Coalitie Digitale 
Duurzaamheid) 
11.40 uur David van Driessche (Four Pees) 
12.20 uur Lunch  
13.15 uur Raph de Rooij (ICTU) 
13.55 uur Ingmar Koch (Brabantse Archiefinspectie) 
14.35 uur koffie / thee 
14.55 uur Carsten Heiermann (Luratech en PDF/A           
             Competence Center) 
15.35 uur Piet-Hein Minnecre  (NOiV, Verdonck, 
Klooster &                     Associates) 
16.15 uur Afsluiting en borrel 

Inschrijven via www.doconsultancy.net  

 

Samenwerking tussen :  

http://www.doconsultancy.net/
http://www.pdfa.org/
http://www.doconsultancy.net/
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De adoptie van PDF-standaarden binnen de 
Nederlandse overheid 

2000 – 2008: PDF is al vele jaren in gebruik 
als defacto standaard voor 
documentuitwisseling 

2005: PDF/A wordt een ISO standaard 

2006: Publicatie Nederlanse webrichtlijnen 

2007: Nederland open in verbinding 

2008: ODF wordt toegevoegd aan de 
standaardenlijst van het Forum 
Standaardisatie 

2008: PDF/A wordt toegevoegd aan de 
standaardenlijst van het Forum 
Standaardisatie 

2009: PDF 1.7 wordt toegevoegd aan de 
standaardenlijst van het Forum 
Standaardisatie 
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PDF/A-1 op de standaardenlijst van het Forum 
Standaardisatie (1) 

De invoering van de standaard PDF/A-1 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 als PDF/A-1 a 
formaat. Een tweede effect is dat de standaardisatie in PDF/A-
1 zorgt voor betere langdurige opslag en beschikbaarheid van 
documenten en het vereenvoudiging van conversie en 
migratietrajecten.  

Het toepassingsgebied van de standaard betreft de eindversies 
van de documenten die de organisaties binnen dit 
werkingsgebied creëren of ontvangen bij de uitvoering van 
overheidstaken. Binnen dit toepassingsgebied is een 
uitsplitsing naar bestanden waarbij slechts de visuele 
weergave van het document gerealiseerd wordt (conform 
PDF/A-1 b) en bestanden waarbij ook structuur en semantiek 
correct worden gerepresenteerd (conform PDF/A-1 a).  
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PDF/A-1 op de standaardenlijst van het Forum 
Standaardisatie (2) 

Concreet betekent dit dat:  

Volgens PDF/A-1 a worden opgeslagen: alle nieuwe ‘digital 
born’ documenten die worden gecreëerd door de overheid bij 
de uitvoering van overheidstaken  

Volgens PDF/A-1 b (of indien dit mogelijk is PDF/A-1 a) 
worden opgeslagen:  

analoge (papieren) documenten en afbeeldingen die worden 
gedigitaliseerd (gescand)  
bestaande / oude (legacy) digitale documenten die niet correct 
over te zetten zijn naar PDF/A-1a, omdat ze gemaakt zijn met oude 
software, omdat er legacy fonts in zijn opgenomen, omdat er 
bijvoorbeeld wiskundige vergelijkingen in staan, of om andere 
redenen waardoor omzetten naar PDF/A-1a niet mogelijk is.  
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Gebruik van PDF 1.7 

Sinds November 2009 is PDF 1.7 (ISO-32000) opgenomen op 
de lijst met standaarden van het Forum Standaardisatie 

Sinds November 2008 stond PDF/A al op de lijst met 
standaarden van het Forum Standaardisatie 

Bij invoering van PDF/A binnen de overheid bleek al snel een 
vraagstuk te ontstaan rondom PDF-documenten die: 

Compressie moeten kennen 
Beveiliging moeten krijgen 
“Functierijk” van aard zijn 
Multimedia bevatten 
Invulbare formulieren met XML-gegevens 
Annotaties 
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Doelen voor PDF/A-2 

PDF/A-2 blijft gericht op de metafoor van “statisch 
papier” 

Geen interactiviteit, 3D, multimedia, etc. 

Update naar de meest recente PDF standaard 
Update is gebaseerd op ISO 32000-1 (PDF 1.7) 

PDF/A-2 is hierdoor het eerste subset dat is gebaseerd 
op een “ISO PDF” 

PDF/A-2 blijft compatibel met andere ISO-standaarden 
PDF/X-4 
PDF/E-1 

Geen noodzaak om te migreren (of huidige workflows 
te veranderen) 

Als documenten geen gebruik maken van de nieuwe 
functies van PDF, kan volstaan worden met PDF/A-1 
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Waarom PDF/A-2 bovenop PDF/A-1? 

Voortschrijdende  technologische ontwikkelingen 

Verscheidene nieuwe functies in het PDF 
bestandsformaat sinds PDF 1.4 

Doel: Mogelijkheid om op een betrouwbare manier 
“nieuwe” functies te archiveren zonder daarbij 
concessies te doen aan de inhoud. 

Risico vanwege conversiestappen  

Risico’s door het gebruik van oudere functies waardoor 
een vermindering van kwaliteit of efficiency dreigt. 

PDF/A-1 werkt nog steeds goed 

Voordelen zijn te behalen in specifieke gebieden 
wanneer gebruik wordt gemaakt van PDF/A-2 
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Waar maakt het gebruik van PDF/A-2 het verschil?  

Behoud van transparantie – Nuttig vanwege annotaties 
of powerpoint slides of grafische documenten   

JPEG2000 – Verliesvrije compressie, meer efficient dan 
ZIP, goede manier om originele beelden te behouden 
zonder verlies binnen een algemeen geaccepteerd 
bestandsformaat. 

PDF/A bestanden binnen PDF/A bestanden 

Behoud van lagen – Nuttig voor meertalige publicaties 
of complexe CAD-tekeningen. 

'U' (Unicode) conformeringsniveau: Zeker zijn dat het 
bestand tesktdoorzoekbaar is, zelfs als een goede 
labeling (Tagging) niet mogelijk is. 

pagina groottes tot aan 381 km x 381 km  
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Transparantie 

“highlight” markeringen / annotaties 

Slagschaduwen 

Complexe artistieke ontwerpen 

“highlighting” in illustraties en tekeningen 
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Voorbeeld Highlight markering 
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Slagschaduw 
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Slagschaduw 
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Slagschaduw 
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Slagschaduw 
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Transparantie in complexe artistieke ontwerpen 
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JPEG 2000 (ISO 15444) 

Gebruikt voor: 
Fotografische afbeeldingen 
MRC (mixed raster compression) 
 

JPEG 2000 – “lossy” of “lossless” 
visueel “lossless” 

Kleinere bestanden op hetzelfde hoge-kwaliteitsniveau  
“lossless” 

Kleinere bestanden dan bij ZIP; behoud van het digitale 
origineel. 

JPEG 2000 – Beeldcompressie type dat de voorkeur 
heeft van archivarissen. 

Compressie is ingewikkeld maar decompressie is 
eenvoudig. 
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Lagen 

Meertalige publicaties 

CAD-tekeningen (architectuur, engineering en 
constructie) 

Verpakkingen 
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Lagen in package printing 
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Lagen in package printing 
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Lagen in package printing 

 

27 



© 2011 by PDF/A Competence Center, www.pdfa.org 

www.pdfa.org 

28 

Lagen in package printing 
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Lagen in package printing 
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PDF/A bestanden binnen PDF/A bestanden 

Archiveer complexe multi-document records met 
behoud van de originele structuur van de records. 

Ideaal voor email archivering (email body plus 
bijlages) 

Behoud alle documenten als een separate entiteit 
Samenvoegen tot 1 bestand is niet langer noodzakelijk. 
Ieder document kan zijn eigen digitale handtekening 
intact houden 
Alle bestanden in een collectie worden bewaard als een 
enkele entiteit (er kan niets verloren gaan als er records 
worden uitgewisseld tussen mensen of systemen) 
 Bestanden kunnen worden toegevoegd of verwijderd 
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Unicode 

Level U conformance – Alle tekst in een document 
moet betrouwbaar kunnen worden omgezet naar 
Unicode 

 

Geen Unicode? 
Geen indexering 
Niet doorzoekbaar 
Geen tekst kunnen kopieren   
Geen OCR 

… 
Alleen  €x„¸ı´ßÒƒôÎ 
En   jÂ≤ÂA›ÛzÁfl‡ìæ€/ÜWÒ∆X}ùÌÇr~dëI˙ıÙ.≠˝ 
Of                   
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Pagina grootte tot aan 381 km x 381 km 

PDF/A-1: max. pagina grootte 200" x 200" (5.08m x 
5.08m) 

Niet genoeg voor: 
Groot formaat printen (bijvoorbeeld banners van 20m by 
5m) 
Architectuur tekeningen (huizen gaan vaak verder dan 
5x5x5) 
Kaarten (bijvoorbeeld kadastrale gegevens) 

Huidige workarounds 
Niet meten 
Ad hoc overeenstemming over de schaalfactor 

PDF/A-2 
Schaalfactor zit in het bestand (UserUnits) 
Geen noodzaak om de ad hoc overeenstemming over de 
schaalfactor te archiveren 
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Stelregels voor PDF/A-2 

PDF/A-1 werkt goed? Blijf het vooral gebruiken! 

Migreer nooit PDF/A-1 bestanden naar PDF/A-2 

Start er een nieuw project? 
als PDF/A-1 alles doet wat nodig is, gebruik PDF/A-1 
als je voordeel kunt halen uit het gebruik van PDF/A-2 
functies: 

Plan een pilot of een klein project in 2011 

2012 en verder 
Kies de PDF/A versie die het beste past 
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PDF/A “smaken” vergeleken 

PDF/A-1A PDF/A-1B PDF/A-2A PDF/A-2B PDF/A-2U 

Versie Compatibiliteit PDF 1.4 PDF 1.4 ISO-32000 ISO-32000 ISO-32000 

Invoegen van Fonts Vereist 

Multimedia Verboden 

JavaScript Verboden 

Encryptie Verboden 

Bijlages Verboden Allen PDF/A bijlages 

Transparantie Verboden Toegestaan 

Labelen voor 
toegankelijkheid Vereist Optioneel Vereist Optioneel 

Doorzoekbare Unicode 
Text Vereist Optioneel Vereist Optioneel Vereist 

Metadata 
 

Vereist 
 

Optioneel Vereist Optioneel 
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Nog een ding… ? 

PDF/A-3 komt eraan 
Publicatie gepland voor 2012 
Kent exact 1 functie bovenop PDF/A-2:  

Ieder bestandtype inbedden in een PDF/A bestand 
Ingebedde bestandstypes – anders dan PDF/A – 
worden opgenomen als niet officieel 
gearchiveerde onderdelen van PDF/A 

waarom PDF/A-3? 
Sommige gebruikers willen het oorspronkelijke document 
behouden 
Zelfs als de beschikbaarheid daarvan niet kan worden 
gegarandeerd over een langere tijdsperiode 
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Introduktie op PDF/A-2 

 

 

 

Dank u! nog vragen? 

 

 

Mail naar: colin.vanoosterhout@pdfa.org of dominique.hermans@pdfa.org  

Web site:   www.pdfa.org 

Twitter:    pdfacc 
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