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Onderwerp

open source software en open standaarden
Bij de behandeling van de Aanbestedingswet op 14 september 2006 door uw Kamer is
toegezegd een overzicht te sturen van de uitvoering van de motie-Vendrik van 20
november 2002 over het gebruik van open source software en open standaarden door de
publieke sector (Tweede Kamer, vergaderjaar 2002-2003, 28 600 XIII, nr. 30). Met deze
brief geef ik hieraan uitvoering.
Met de brief van 24 augustus 2005 (Tweede Kamer, vergaderjaar 2004-2005, 26 643 en
29 800 XIII, nr. 67) hebben de ministers van Economische Zaken en voor Bestuurlijke
Vernieuwing en Koninkrijksrelaties u geïnformeerd over de stand van zaken met
betrekking tot de uitvoering van de motie-Vendrik. De Minister van Economische Zaken
is verantwoordelijk voor het algehele ICT-beleid; de Minister voor Bestuurlijke
Vernieuwing en Koninkrijksrelaties voor de elektronische overheid. De nu voorliggende
brief, die mede namens de Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties
wordt gestuurd, actualiseert die stand van zaken, waarbij achtereenvolgens wordt
ingegaan op:
1.
2.
3.
4.

Voortgang motie-Vendrik in het algemeen
Het programma OSOSS
Open standaarden
Open source software

1. Voortgang motie-Vendrik in het algemeen
Er zijn het afgelopen jaar goede vorderingen gemaakt op het vlak van open standaarden
en open source software bij de overheid. Met het College en Forum Standaardisatie, dat
op 27 maart 2006 is ingesteld, is het bevorderen van het gebruik van open standaarden bij
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de overheid structureel belegd en krijgt het de permanente, centrale aandacht die het
binnen de informatiehuishouding van de overheid verdient. Binnen het programma eoverheid worden zowel open standaarden als open source software toegepast. Om het
gebruik van open source software binnen de overheid verder te bevorderen is vanaf 1
januari 2006 het programma OSOSS (“Open Source als Onderdeel van uw Software
Strategie”; niet te verwarren met het afgelopen programma “Open Standaarden en Open
Source Software”) gestart.
Inzet van het Kabinet is om mede naar aanleiding van de motie-Vendrik zoveel mogelijk
van de in de publieke sector gebruikte software te laten voldoen aan open standaarden.
Door tal van juridische verplichtingen en bestaande contracten is het echter niet
realistisch gebleken om alle software in de publieke sector daaraan te laten voldoen. Met
name veel voor de desktop gebruikte software voldoet daar niet aan. De contracten met
leveranciers en mogelijk aanzienlijke migratiekosten maken een overstap moeilijk. Ook
hebben gemeenten en provincies in deze een eigen beslissingbevoegdheid.
Hieronder wordt dieper ingegaan op een aantal concrete activiteiten die naar aanleiding
van de motie-Vendrik in gang zijn gezet.
2. Het programma OSOSS
Het programma OSOSS (“Open Standaarden en Open Source Software voor de
overheid”) is zoals in de eerder genoemde brief van 24 augustus 2005 per 31 december
2005 beëindigd. De activiteiten van dit programma zijn echter geenszins gestopt maar
anders georganiseerd. Voor een overheidsbrede aanpak van (open) standaarden is op 27
maart 2006 het College en Forum Standaardisatie ingesteld (zie ook punt 3). Open
standaarden zijn standaarden waarvan de specificaties ontwikkeld zijn op basis van open
besluitvorming, die openbaar zijn en die vrij te gebruiken zijn. Voor open source software
is binnen ICTU een expertisecentrum ingericht, zoals in de brief van 24 augustus 2006 is
aangekondigd (zie ook punt 4). Open source software is software waarvan de broncode
(“blauwdruk”) vrij beschikbaar is om in te zien, te gebruiken, te verbeteren, aan te vullen
en te distribueren.
3. Open standaarden
Het College Standaardisatie heeft een belangrijke taak bij het bevorderen van de
ontwikkeling en het gebruik van (open) standaarden voor elektronische
gegevensuitwisseling tussen overheden onderling en tussen overheden, bedrijven en
burgers. Dit doet zij onder andere door het erkennen en/of aanbevelen van standaarden en
door het versterken van de internationale afstemming met vergelijkbare initiatieven op dit
gebied in het buitenland (onder andere in Denemarken). Het accent ligt hierbij op het
mogelijk maken dat gegevens tussen organisaties kunnen worden gedeeld en ICTsystemen kunnen worden gekoppeld. Bijvoorbeeld door standaarden af te spreken voor
uitwisseling van informatie over bestemmingsplannen of uitwisseling van financiële

2

gegevens tussen bedrijven en publieke instellingen. Dit past binnen het streven van het
Kabinet naar verbetering van overheidsdienstverlening en het verlichten van
administratieve lasten. Het College Standaardisatie wordt ondersteund door het Forum
Standaardisatie, dat bestaat uit vertegenwoordigers van de overheid, het bedrijfsleven en
de wetenschap.
Als onderdeel van het programma e-overheid en het programma ICT en Administratieve
Lastenverlichting (ICTAL) zijn de afgelopen jaren generieke ICT-voorzieningen
ontwikkeld en beschikbaar gesteld. Deze e-overheidsvoorzieningen zijn ontwikkeld op
basis van open standaarden. Voor het beheer en de verdere ontwikkeling van een aantal eoverheidsvoorzieningen is op 1 januari 2006 de Gemeenschappelijke Beheer Organisatie
(GBO.Overheid) ingesteld. GBO.Overheid ondersteunt daarnaast het College en Forum
Standaardisatie.
Enkele concrete voorbeelden van initiatieven met open standaarden zijn:
a. Als onderdeel van het voormalige programma OSOSS is een database tot stand
gebracht die via internet een overzicht biedt aan gebruikers als overheden en bedrijven
over de aard en de status van open standaarden voor overheidstoepassingen. Deze
Catalogus van Open Standaarden (CANOS) wordt beheerd door GBO.Overheid.
Doelstelling van CANOS is kennis uitdragen over open standaarden op ICT-gebied,
waarmee binnen de overheid interoperabiliteit wordt gestimuleerd. De catalogus moet
richting geven aan het gebruik van standaarden.
b. Voor de inrichting van de elektronische overheid is de Nederlandse Overheids
Referentie Architectuur opgeleverd en gepubliceerd (NORA versie 1.0, 27 september
2006) in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en
in samenwerking met het Ministerie van Economische Zaken. Dit document vormt een
handwijzer (eerste aanzet) voor overheidsorganisaties om elektronische diensten en de
onderliggende informatiesystemen in samenhang te ontwerpen en te realiseren. Het
gebruik van open standaarden is een belangrijk onderdeel van de architectuur. Deze
architectuur is opgesteld door en voor ICT-architecten van tal van overheidsorganisaties
en e-overheidsprogramma’s. Het aantal overheidsorganisaties en ICT-leveranciers dat de
NORA gebruikt neemt steeds verder toe.
c. e-Overheidsvoorzieningen zijn onder meer OTP (Overheids Transactie Poort) en eFormulieren. OTP (in beheer bij GBO.Overheid) is een elektronische postbus voor
gegevensuitwisseling tussen bedrijven en overheden. e-Formulieren is een voorziening
voor het genereren van elektronische formulieren. Deze voorzieningen zijn gebaseerd op
open standaarden. Met behulp van dergelijke voorzieningen kunnen bijvoorbeeld
gemeenten, provincies en waterschappen met burgers en bedrijven hun informatie
eenvoudiger uitwisselen voor een betere dienstverlening.
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d. Voor het Nederlandse Taxonomie Project, waardoor ondernemingen vanaf 1 januari
2007 financiële gegevens elektronisch kunnen aanleveren bij de Kamers van Koophandel,
de Belastingdienst en het Centraal Bureau voor de Statistiek, is een open standaard
gebruikt. De verwachte administratieve lastenreductie hiermee wordt geraamd op € 350
miljoen in 2007 en € 420 miljoen vanaf 2008 voor het samenstellen van de jaarrekening
alleen.
e. Bij de modernisering van Gemeentelijke Basisadministraties persoonsgegevens (GBA)
wordt gebruik gemaakt van open standaarden.
4. Open source software
Op 1 januari 2006 is het programma “Open Source als Onderdeel van uw Software
Strategie” (OSOSS) bij de ICTU van start gegaan. Daarin zijn onder meer de open source
software-activiteiten van het voormalige programma OSOSS voortgezet. Het programma
richt zich met name op twee kerntaken:
1. kerndepartementen helpen bij het maken van een invoeringsstrategie voor het
gebruik van open source software, en
2. andere overheden bijstaan bij het zoeken naar open source software-oplossingen
(onder andere door het stimuleren van samenwerkingsverbanden tussen
overheden).
Bij de beoordeling van de invoering van het gebruik van open source software speelt de
vraag in hoeverre open source software beschikbaar is en de beste oplossing is voor de
inrichting van het betreffende werkproces. Daarbij past een strategische beoordeling van
de wijze van inrichting van het systeem. Zo is voor de ministeries een project voor de
strategische inzet van open source software binnen de Rijksdienst gaande. Tevens
ondersteunt het programma kennisdeling over en de ontwikkeling van open source
software via het Uitwisselplatform (www.uitwisselplatform.nl), dat gezamenlijk met
Surfnet, Kennisnet en Holland Open is opgezet. Het platform omvat momenteel
tweeënvijftig verschillende projecten.
In het programma zijn initiatieven ontplooid om bij overheidsinstanties te laten zien hoe
open source software kan worden toegepast binnen de overheid. Daartoe zijn de
zogenaamde referentieprojecten uitgevoerd. Daarnaast zijn door het programma actief
voorbeeldprojecten uit binnen- en buitenland bijeengebracht waarvan een
voorbeeldwerking zou kunnen uitgaan voor de Nederlandse overheid (zie bijlage A voor
referentie- en voorbeeldprojecten of zie www.ososs.nl).
Naast het gebruiken van open source software kan de overheid ook eigen producten als
open source software aanbieden om anderen hiervan te laten profiteren. Het project
Kiezen op Afstand, met als doel verkiezingen via internet te organiseren, is open source
gemaakt om burgers inzicht te geven dat er geen “achterdeurtjes” in de software zitten. In
het kader van de modernisering van de GBA is onlangs in een proef bezien of de GBA op
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basis van open source software kan functioneren; deze is positief verlopen. Dit verlaagt
de drempel voor bedrijven om aan te kunnen haken bij de systemen voor de
Basisadministratie voor personen en bevordert daarmee de marktwerking.
Wel is gebleken dat overheidsinstanties huiverig zijn om hun applicaties als open source
software ter beschikking te stellen, omdat dit onder meer extra beheersproblemen met
zich meebrengt.
Tot slot
Gelet op de relatie van het voorafgaande met de vragen van het lid Gerkens (SP) van 21
september 2006 aan de Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties
over het Open Document Format (ODF) (2060700110) vindt de beantwoording daarvan
eveneens plaats met deze brief (zie bijlage B).

(w.g.)

mr. drs. J.G. Wijn
Minister van Economische Zaken
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Bijlage A: Referentie- en voorbeeldprojecten op het gebied van OS en OSS
Naam organisatie(s)*

Type
organisatie(s)*

Titel*

OS en/of
OSS*

Basisschool De Pleiaden

Onderwijs

Basisschool De
Pleiaden

OSS op de OSS in het
server, OSS Onderwijs
op de
desktop

Belastingdienst

Rijksoverheid
(incl. ZBO’s)

XML Auditfile
Salaris, XML
Auditfile Financieel

Open
Programma
standaarden OSOSS

Belastingdienst

Rijksoverheid
(incl. ZBO’s)

Belastingdienst
ontwikkelt
testinstument voor
XML Auditfiles in
OSOSS
referentieproject

Open
Programma
standaarden, OSOSS
OSS op de
server

Belastingdienst, SRA en
diverse
softwareleveranciers van
financiële pakketten

Rijksoverheid
(incl. ZBO’s,
Bedrijfsleven)

XML Auditfile
Salaris, XML
Auditfile Financieel

Open
Programma
standaarden OSOSS

BVE-sector
(Beroepsonderwijs en
volwasseneneducatie)

Onderwijs

Metadata-standaard
voor het onderwijs

Open
Programma
standaarden OSOSS

Centraal Bureau voor de
Statistiek (CBS)

Rijksoverheid
(incl. ZBO’s)

XBRL- een
Open
Programma
financiële rapportage standaarden OSOSS
taal

DevEnter Digitaal

Lagere overheid PC-privé-project
minima

OSS op de
desktop

Organisatie van
de auteur*

DevEnter Digitaal

Digitaal Genootschap van Non-profit
het Verleden (DIVA)

Referentieproject
OSS op de
DIVA - Digitaal
server
Genootschap van het
Verleden

Digitale Universiteit

Onderwijs

Handboek
Open
Programma
Technologie en
standaarden OSOSS, Digitale
Standaarden van de
Universiteit
Digitale Universiteit

EDEX - EDucatieve

Non-profit

Referentieproject
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Open

Programma
OSOSS

Programma

EXport

Edex voor
leerlinggegevens

standaarden OSOSS,
Citogroep

EGEM; Stichting ICTU

Lagere overheid Open Standaarden
voor het ontsluiten
van gemeentelijke
back-officeapplicaties

Open
Programma
standaarden OSOSS /
Programma
EGEM

Gemeente Almere

Lagere overheid Midoffice Almere

Open
EGEM
standaarden,
OSS op de
server

Gemeente Den Haag /
Residentie.net

Lagere overheid Open Source in de
Hofstad

OSS op de
server

Programma
OSOSS

Gemeente Haren

Lagere overheid Gemeente Haren
gebruikt de open
source datebase
PostgreSQL

OSS op de
server

Programma
OSOSS

Gemeente IJsselstein

Lagere overheid Gemeente IJsselstein: OSS op de
“Open source is geen server
doel, maar wel een
belangrijk middel."

Programma
OSOSS

Gemeente Terneuzen

Lagere overheid Gemeente
Terneuzen:"Open
source is geen alles
of niets keuze!"

OSS op de Programma
server, OSS OSOSS
op de
desktop

Gemeente Woerden

Lagere overheid Open source bij
gemeente Woerden

OSS op de
server

Programma
OSOSS

Gemeentes Marum,
Lagere overheid Open Source bij 5
Grootegast, Haren,
Groningse
Winschoten en Reiderland
gemeenten (A7
project)

OSS op de Programma
server, OSS OSOSS /
op de
Footmark BV
desktop

Gemeete Vlieland

Lagere overheid Twee jaar
OpenOffice.org op
de desktop in de
gemeente Vlieland

OSS op de
desktop

Programma
OSOSS

KNMI

Lagere overheid Linux means good
weather in IT-land

OSS op de
desktop

Open Source
Observatory /
IDA / Europese
Commissie
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Ministerie van
Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

Rijksoverheid
(incl. ZBO’s)

Referentieproject
Open
Programma
EML (Election
standaarden OSOSS
Mark-Up Language)

Ministerie van
Economische Zaken,
Belastingdienst, Kamers
van Koophandel e.a.

Rijksoverheid
(incl. ZBO’s,
Non-profit)

Resultaat
voorbeeldproject
BBR

Open
Programma
standaarden OSOSS

Ministerie VROM

Rijksoverheid
(incl. ZBO’s)

Resultaat
Referentieproject
OSOSS; DURP

Open
Programma
standaarden OSOSS

Nationaal Lucht- en
Non-profit
Ruimtevaart Laboratorium

Windows op de
OSS op de
Linux Desktop bij
desktop
het Nationaal Luchten Ruimtevaart
Laboratorium

Nederlands Forensisch
Instituut

Nederlands
Forensisch Instituut Kennis delen en
innoveren met open
source software

Rijksoverheid
(incl. ZBO’s)

NLR

Open
Programma
standaarden, OSOSS
OSS op de
desktop

Lagere overheid Elektronische
Open
NVT
Politie, Openbaar
Berichtenuitwisseling standaarden
Ministerie en de Zittende
in de Strafrechtsketen
Magistratuur samen met de
Ministeries van BZK en
Justitie
Rijksinstituut voor Kust en Rijksoverheid
Zee / Rijkswaterstaat
(incl. ZBO’s)

Droge voeten door
Linux

OSS op de
server

Programma
OSOSS

Rijkswaterstaat

Rijksoverheid
(incl. ZBO’s)

Dutch use open
source for
Geoservices in public
works

Open
standaarden,
OSS op de
server

Programma
OSOSS,
Adviesdienst Geoinformatie en ICT,
Geodan

Rijkswaterstaat

Rijksoverheid
(incl. ZBO’s)

Referentieproject:
WADI

Open
Programma
standaarden OSOSS

Rijkswaterstaat

Lagere overheid Rijkswaterstaat
Adviesdienst Geoinformatie en ICT
(RWS AGI)
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Open
standaarden,
OSS op de
server

Programma
OSOSS,
Adviesdienst Geoinformatie en ICT,
Geodan

Sociale Zaken en
Rijksoverheid
Werkgelegenheid, directie (incl. ZBO’s)
Coordinatie Emancipatie

Emancipatieweb

Open
SZW/United
standaarden, Knowledge
OSS op de
server

Stichting Digitaal Erfgoed Non-profit
Nederland

Toepassing Open
Archives Initiative
door Digitaal
Erfgoed Nederland

Open
DEN
standaarden

Unie van waterschappen
en CBS

Lagere overheid Internationale
Open
Programma
standaard XBRL als standaarden OSOSS /
rapportagetaal bij de
Semansys
waterschappen

UWV, CWI en gemeenten Rijksoverheid
(incl. ZBO’s,
Lagere
overheid)

Optimalisatie van de Open
Programma
gegevensuitwisseling standaarden OSOSS

Vereniging Digitaal
Erfgoed Nederland

Non-profit

Open
Programma
Ontsluiting van
standaarden OSOSS
Digitale Erfgoed
Collecties middels de
Open Archives
Initiative Standaard

Waterschap ZeeuwsVlaanderen

Lagere overheid Waterschap ZeeuwsVlaanderen: “Niet als
het gros, maar
besparen met open
source software!”

OSS op de Programma
server, OSS OSOSS
op de
desktop

Zorgcentrum Sonneburgh

Zorg

OSS op de
desktop
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Sonneburgh:
OpenOffice
deployment in
Rotterdam

Open Source
Observatory /
IDA / Europese
Commissie

Bijlage B: beantwoording vragen van het lid Gerkens (SP) aan de Minister voor
Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties over het Open Document Format
(ODF) (206070010) (ingezonden 21 september 2006)
1
Waarom heeft de overheid nog niet gekozen voor de invoering van het door ISO erkende
open standaard ODF?
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
Bent u ervan op de hoogte dat in Denemarken, België en Frankrijk de overheid inmiddels
wel gekozen heeft voor de invoering van ODF als standaard?
Ja. Naar ik heb vernomen zijn dit principe-besluiten, waarvan de implementatie afhangt
van de definitieve goedkeuring van ODF door ISO en/of van nadere test- en
onderzoekresultaten. Zie ook het antwoord op vraag 1.
3
Bent u op de hoogte van het feit dat Microsoft ODF als conversiemogelijkheid in zijn
Office pakket inbouwt?
Ja. Microsoft heeft een open source project gefinancierd om te komen tot een ODF
converter voor Microsoft Office. Deze converter stelt gebruikers in staat om ODF
documenten te openen, te bewerken en te bewaren. Microsoft zal de ODF converter eerst
grondig laten testen.
4
Is het waar dat het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de
mogelijkheden onderzoekt om ODF als standaard op te nemen?
Zie het antwoord op vraag 1.
5
Is het waar dat de nog relatieve onbekendheid bij bedrijven de invoering tegenhoudt? Zo
ja, zou niet juist het invoeren van ODF als standaard een impuls kunnen geven aan ODF?
Zo neen, waarom niet?

10

Een eventuele relatieve onbekendheid bij bedrijven speelt op dit moment geen rol.
Afhankelijk van de resultaten van de in antwoord 1 genoemde indiening zal ik een
beslissing nemen over de eventuele invoering van de standaard. Als besloten wordt ODF
overheidsbreed in te voeren zal dit naar verwachting een impuls kunnen geven aan ODF.
6
Deelt u de mening dat de overheid voortvarend aan de slag gaat met de invoering van OS
conform de motie-Vendrik c.s.? Zo ja kunt uw antwoord toelichten? Zo neen, hoe gaat u
de motie wel uitvoeren?
Ja. Verwezen wordt naar de tekst van de oplegbrief waarvan deze Kamervragen en
antwoorden een bijlage vormen.
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