
Toepasbaar

Niet Toepasbaar

Tekstbestanden

odt Open XML (Open Office, 

LibreOffice, MS Word)

Formaat voor tekstbestanden. Vermijd gebruik, gebruik HTML!

doc MS Word Is geen OpenStandaard.

docx MS Word Is geen OpenStandaard.

rtf

Spreadsheetbestanden

.ods Open Spreadsheet (Open 

Office, LibreOffice, MS 

Excel)

Formaat voor spreadsheetbestanden. Vermijd gebruik, gebruik HTML!

.xls MS Excel Is geen OpenStandaard.

.xlsx MS Excel Is geen OpenStandaard.

Presentatiebestanden

.odp Open document 

Presentation (Open Office, 

LibreOffice, MS 

Powerpoint)

Formaat voor presentatiebestanden. Vermijd gebruik, gebruik HTML!

.ppt MS Powerpoint Is geen OpenStandaard.

.pptx MS Powerpoint Is geen OpenStandaard.

Verrijkte bestanden

.pdf Adobe PDF Reader Vermijd gebruik, gebruik HTML!

DPC heeft vooralsnog onvoldoende invloed op het kennisniveau en vaardigheden 

van externe redacteuren om volledige naleving van de Webrichtlijnen, op dit punt, 

af te dwingen.

PDF's mogen worden toegepast wanneer het bestand een rapport of nota is

- én wanneer de PDF voldoet aan webrichtlijnen danwel aan de volgende 

specificaties voldoet:

Specs PDF's

Door de centrale (DPC) redactie van Rijksoverheid.nl vervaardigde PDF's moeten 

volledig aan de Webrichtlijnen voldoen. 

Rijksoverheid.nl streeft ernaar om alle PDF’s te laten voldoen aan de 

Webrichtlijnen, maar accepteert vooralsnog, vanwege eerder genoemde 

redenen, ook PDF’s welke aan de volgende minimum eisen voldoen:

1. Format PDF/A-1a of PDF/UA-1;

2. én de tekst is selecteerbaar en kopiëerbaar;

3. én bevat niet sec een afbeelding (tekst noch plaatjes);

4. én persoonlijke gegevens zijn verwijderd uit de metadata;

5. én juiste departement is in meta data vermeld;

Uitzondering op de bovenstaande minimale eisen worden, vooralsnog, gevormd 

door Kamerstukken en WOB verzoeken. Voor beide uitzonderingen wordt aan 

 - gescande tekst (afbeelding)

 - interactieve elementen

 - sec als drager van een afbeelding

 - stempels, handtekeningen of andere 

authenticatiekenmerken zijn géén 

argument om documenten als PDF te 

publiceren.

Infographics

.js / .css / .svg / 

.png

html5 / afbeelding Een verklarende visuele representatie van (complexe) informatie, waarbij 

tekstweergave van de boodschap te complex is (toch dient er een afdoende tekst-

alternatief te zijn)

én wanneer voldoet aan functionele- en technische aansluitvoorwaarden van 

Rijksoverheid.nl (Plato #3699840)

 - wanneer de boodschap te complex 

is

 - wanneer de boodschap wervend is 

(moet neutraal en objectief zijn)

Geografische 

informatie

Open Streetmap 

API

Open Streetmap De mogelijkheden worden bepaald door de in het CMS geimplementeerde 

functionaliteit.

- wanneer tekstweergave van de boodschap te complex is (toch dient er een 

afdoende tekstalternatief te zijn)

- én een visuele weergave meerwaarde heeft

 - wanneer de boodschap te complex 

is

 - géén lijnen, vlakken of complexe 

interactiviteit

Afbeeldingen

.png 8 bits Portable Network Graphic  'Lossless' compressie voor illustraties/logo's/diagrammen (inclusief transparantie 

en animatie, kleiner dan gif)

.jpg Joint Photographic 

Experts Group

 ‘Lossy’ compressie voor foto's en/of kleurverlopen

.png 24 bits Portable Network Graphic 24 bits: voor foto's en/of kleurverlopen, minder compressie dan jpg, maar lossless, 

ca 30% groter dan Jpg.

.gif Graphics Interchange 

Format

voor illustraties, logo's en diagrammen, omvang groter dan png 8 bits

Audio-visuele bestanden

.wmv

.flv

.mp4

.jpg

.srt

.mp3

.txt

.xml

Windows Media

Adobe Flash Player

Mpeg4

Stills

Closed captions

Audio Description

Txt

XML

ASF-bestanden die de Windows Media Video-codec gebruiken.

Container-formaat dat H.264-video en HE-AAC-audio bevat.

MPEG-4 codecs zijn DivX en XviD. Vaak gebruikt in .AVI- of .MOV-files

Text file dat captions en hun weergave-duur bevat.

Overige bestanden

.zip Wanneer samenhangende/onlosmakelijke verbonden bestanden samen 

gecomprimeerd aangeboden dienen te worden.

Bestanden mogen slechts enkelvoudige gezipt zijn (dwz: géén gezipt bestanden in 

een gezipt bestand.)

Enkele bestanden.

Systeembestanden

.xml Extensible Markup 

Language is een standaard 

van het World Wide Web 

Consortium voor voor het 

weergeven van 

gestructureerde gegevens 

als platte tekst.

Ten behoeve van het aanbieden van Open Data.

.json JavaScript Object Notation 

voor het uitwisselen van 

datastructuren.

Ten behoeve van het aanbieden van Open Data.

.html HyperText Markup 

Language is een op SGML 

gebaseerde opmaaktaal 

voor de specificatie van 

webpagina's.

.ico Het ICO-bestand is een 

formaat bedoeld voor 

computer iconen.

Ten behoeve van browser-iconen. 

.css Cascading Style Sheets 

(CSS) zijn style sheets om 

de vormgeving van 

webpagina's te 

beschrijven.

Ten behoeve van het vormgeven van html-pagina's.

.js JavaScript is een scripttaal 

die gebruikt wordt om 

webpagina's interactief te 

maken

Ten behoeve van interactiviteit in webpagina's.

Beeld Centrum Rijksoverheid verwerkt Audio-Visuele bestanden. Bronbestanden worden omgezet naar toegankelijk formaten (geschikt voor de OMP):

Onze websites gebruiken bestanden in webformaten. Alle content wordt, bij voorkeur, in html-tekst weergegeven. Met name in de categorie "Verrijkte bestanden" zitten 

de bestandstypen welke vaak met moeite aan rijksbrede richtlijnen kunnen voldoen en waarvan de complexiteit van het vervaardigen van deze bestanden onderschat 

wordt. Vermijd het gebruik van deze bestanden.

Niet Toepasbaar indien:ToepassingBestandstypen

Bestandsformaten.ods


