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IV

Voorwoord

Al langere tijd is er aandacht voor het gebruik van open source en open standaarden bij de 
overheid. Eerst vooral bij de dienstverlening aan burgers en bedrijven, maar ook steeds meer 
als middel om samenwerking in overheidsketens te vergemakkelijken. IT systemen werken 
nu eenmaal beter als standaarden open zijn en software makkelijk aan te passen is aan de 
veranderende wensen van gebruikers. Veel beslissers vinden dat open source software en 
open standaarden vooral een onderwerp van en voor IT-ers is.

Met deze handreiking proberen we duidelijk te maken dat de keuze voor open source software 
vooral een sourcingsvraagstuk is. Een vraag die door budgethouders, ondersteund door IT-ers 
en inkopers beantwoord kan en moet worden. Alleen door als budgethouder en/of gebruiker 
van een systeem nut en noodzaak van openheid te onderschrijven wordt open source software 
een succes.  

Met het Actieplan Nederland Open in Verbinding wordt de aandacht voor aanschaffen en 
gebruiken van open source software weer vergroot. De doelstellingen van dit actieplan zijn 
van toepassing op de rijksoverheid, de mede-overheden en de (semi-) publieke sector; 
kortom alle opdrachtgevers vanuit het primaire proces en vanuit de ICT-afdelingen van alle 
overheidsorganisaties moeten nadenken over:
  vergroten van de interoperabiliteit tussen en met de verschillende bouwstenen en vormen 

van dienstverlening van de eOverheid door versnelling aan te brengen in het gebruik van 
open standaarden

  verminderen van de afhankelijkheid van leveranciers bij het gebruik van ICT door versnelde 
inzet van open standaarden en open source software

  bevorderen van een gelijk speelveld op de softwaremarkt en voorts bevorderen van 
innovatie en de economie door het gebruik van open source software krachtig te stimuleren 
en bij opdrachten de voorkeur te geven aan open source software bij gelijke geschiktheid. 
(kamerbrief EZ Nederland Open in Verbinding)

Dit beleid is niet vrijblijvend en om er echt mee aan de slag te kunnen heeft programmabureau 
OSOSS twee scenario’s uitgewerkt waarin de aandachtspunten voor het verkrijgen van open 
source in die scenario’s verder zijn uitgewerkt. In het ene geval is inkopen en aanbesteden niet 
nodig, in het andere geval dienen open en gesloten software oplossingen gelijkwaardig met 
elkaar vergeleken te worden. 
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Dit document is bedoeld voor iedereen die in de publieke sector te maken krijgt met de aankoop 
van software. Veelal is dat de ICT-afdeling, afdeling Inkoop en niet in de laatste plaats de interne 
klant. Gezien deze doelgroep veronderstelt het document enige bekendheid van de lezer met het 
inkoopproces, alsmede met de aanbestedingsregelgeving. Dit document bevat om die reden 
verder geen integrale beschrijving van het inkoopproces, maar behandelt enkel die onderdelen 
die voor het doel van dit document relevant zijn.

Ik hoop dat deze handreikingen u ondersteunen bij het bewust toepassen van het overheidsbeleid 
inzake open source software en open standaarden en op die manier bijdragen aan een open 
overheid die toegankelijk communiceert. 
 

Siep Eilander

Chief Procurement Officer Rijksoverheid 
Regiebureau Inkoop Rijksoverheid  
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1.1   Eigenschappen van duurzame systemen

Een aantal eigenschappen komt steevast terug wanneer wordt gesproken over software bij de 
overheid:
 Interoperabiliteit – informatie in het systeem moet beschikbaar en toegankelijk zijn
 Flexibiliteit – het systeem moeten kunnen worden aangepast aan nieuwe eisen
 Transparantie – de werking van het systeem moet kenbaar zijn
  Leveranciersonafhankelijkheid – het systeem moet de overheid niet afhankelijk maken van 

een leverancier

Elk van deze eigenschappen staat in ten minste twee van de volgende documenten centraal: 
het actieplan Nederland Open in Verbinding, het European Interoperability Framework van de 
Europese Commissie, de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA) van Stichting 
ICTU, het Manifest van Open Overheden van OSOSS en tot slot de beginselen van behoorlijk  
IT-gebruik van prof. mr. Hans Franken beschreven in Recht en Computer. 

Open source software en open standaarden blijken bij uitstek zeer geschikt om in deze 
eigenschappen te voorzien. Dit maakt het overwegen van het gebruik van open source software 
meer dan de moeite waard. Het is ook om deze reden dat het kabinet eerder al heeft besloten 
dat het gebruik van open source software moet worden gestimuleerd. 

Hoe belangrijk deze eigenschappen zijn hangt af van de specifi eke situatie waarin de software 
zal worden ingezet en door wie. Het blijft aan de aanbestedende dienst om bij de daadwerkelijke 
aanschaf te bepalen wat nodig of gewenst is. Het zal ook die specifi eke behoeftebepaling zijn, 
die zal uitwijzen hoe deze behoefte kan worden ingevuld met open source software en open 
standaarden. In de scenario’s die in dit document worden behandeld komen deze uitgangspunten 
ook als rode draad terug.

1.2   Wat is open source software?

De idee achter open source software is dat de gebruiker van de software verschillende vrijheden 
geniet bij het toepassen van de software. Waar softwarelicenties gewoonlijk de rechten van 
de gebruiker beperken ten opzichte van de auteurswet, schenken open source licenties de 
gebruiker juist extra rechten. De belangrijkste vrijheden die open source software biedt zijn de 
volgende:

Openheid en duurzaamheid1
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i. De gebruiker mag de software vrij en onbeperkt gebruiken
ii. De gebruiker mag de broncode inzien
iii. De gebruiker mag de broncode verbeteren en aanvullen
iv. De gebruiker mag de broncode distribueren

De voorwaarden waaronder software mag worden gebruikt worden altijd vastgelegd in 
zogenoemde softwarelicenties. Veelgebruikte open source licenties zijn de GNU General 
Public License (ook wel GPL), de GNU Lesser General Public License (ook wel de LGPL), de  
BSD-licentie, de Mozilla Public License (ook wel MPL) en tot slot de Apache-licentie. 

Alle open source softwarelicenties bieden de gebruiker echter per definitie bovenstaande 
vrijheden. De genoemde vrijheden kennen in de praktijk een aantal randvoorwaarden. Deze 
randvoorwaarden zijn samen met de vrijheden door het Open Source Initiative vastgelegd in de 
Open Source Definition. Iedere licentie die aan deze norm voldoet is een open source licentie. 
Licenties die voorgelegd zijn aan het Open Source Initiative en goed zijn bevonden, zijn OSI 
certified. 

De belangrijkste randvoorwaarden in de Open Source Definition zijn de volgende:
1.  De licentie mag niemand verbieden de software of een onderdeel daarvan tegen dezelfde 

voorwaarden gratis weg te geven of te verkopen.
2.  De licentie mag niet discrimineren tegen (groepen) gebruikers en mag niet een bepaalde 

toepassing van de software verbieden.

1.3   Wat zijn open standaarden?

In het European Interoperability Framework is de volgende definitie opgenomen voor open 
standaarden:

1.  De standaard is goedgekeurd en zal worden gehandhaafd door een not-for-profit organisatie, 
en de lopende ontwikkeling gebeurt op basis van een open besluitvormingsprocedure die 
toegankelijk is voor alle belanghebbende partijen (consensus of meerderheidsbeschikking 
enz.); 

2.  De standaard is gepubliceerd en over het specificatie document van de standaard kan 
vrijelijk worden beschikt of het is te verkrijgen tegen een nominale bijdrage. Het moet voor 
een ieder mogelijk zijn om het te kopiëren, beschikbaar te stellen en te gebruiken om niet of 
tegen een nominale prijs; 

Openheid en duurzaamheid
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3.  Het intellectuele eigendom – m.b.t. mogelijk aanwezige patenten – van (delen van) de 
standaard is onherroepelijk ter beschikking gesteld op een royalty-free basis; 

4.  Er zijn geen beperkingen omtrent het hergebruik van de standaard.

De laatste twee criteria zijn expliciet opgenomen om te zorgen dat open standaarden altijd in 
open source software kunnen worden geïmplementeerd. De criteria waarborgen dat iedereen 
de standaard vrij kan toepassen en dat niemand een voorkeurspositie geniet. Open standaarden 
bieden daarmee iedereen dezelfde kansen.

Open source software en open standaarden gaan vaak hand in hand. Dit komt omdat open 
source software in de regel meer gebruik maakt van open standaarden dan gesloten software. 
Dit heeft een aantal oorzaken. De ontwikkeling van een open standaard resulteert vaak in 
een eerste referentie-implementatie van deze nieuwe standaard in open source software. 
Anderzijds leveren open source software projecten regelmatig nieuwe open standaarden op. 
Tot slot hebben veel open source projecten de expliciete doelstelling om open standaarden te 
gebruiken.

1.4   Openheid en duurzaamheid

Eerder is dit hoofdstuk zijn een aantal eigenschappen beschreven van duurzame systemen. 
Daarna is beschreven wat open source software en open standaarden zijn. In de praktijk hebben 
deze zaken heel veel met elkaar te maken:

1.  Interoperabiliteit. Deze eigenschap zorgt dat men zonder technische of juridische 
belemmeringen toegang heeft tot de eigen gegevens en systemen aan elkaar kan verbinden. 
Voor interoperabiliteit zijn open standaarden een vereiste. Met name daar waar overheden 
samenwerken, gegevens voor langere tijd opslaan of communiceren met de burger is 
interoperabiliteit noodzakelijk. Zo is er bijvoorbeeld een Europese richtlijn inzake het 
hergebruik van informatie. Hierin staat vermeld dat overheden hun documenten beschikbaar 
moeten stellen in formaten die voor zover mogelijk en passend, niet gebonden zijn aan 
specifieke software. Open standaarden voldoen aan deze vereiste.

2.  Flexibiliteit. Deze eigenschap houdt in dat systemen kunnen worden aangepast aan en 
uitgebreid omwille van nieuwe wensen en behoeften. IT-systemen gaan doorgaans lang 
mee, veel langer vaak dan oorspronkelijk begroot. Het is dan ook van belang, dat een  
IT-systeem met de organisatie kan meegroeien. Dit is bij open source software goed 
mogelijk, doordat de broncode beschikbaar is en vrij mag worden aangepast.
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3.  Transparantie. Van sommige systemen is het van belang de werking te kunnen doorgronden. 
De Code voor Informatiebeveiliging wijst bijvoorbeeld op het feit dat de beschikbaarheid van 
de broncode een voordeel is vanuit het perspectief van beveiliging. De overheid kan actief 
de kwaliteit van haar software onderzoeken en problemen voortijdig signaleren. Soms is 
beschikbaarheid van de broncode zelfs vereist. Het College Bescherming Persoonsgegevens 
vereist bijvoorbeeld dat een code review wordt uit gevoerd op systemen die werken met 
gevoelige persoonsinformatie. Een auditing is ook verplicht wanneer systemen handelen 
met staatsgeheimen, dit op grond van het Voorschrift informatiebeveiliging Rijksdienst – 
bijzondere informatie.

4.  Leveranciersonafhankelijkheid. In het geval van open source software leidt de vrije 
broncode ertoe dat open source software door meerdere partijen ontwikkeld kan worden 
en dat verschillende dienstverleners de mogelijkheid hebben de software volledig te 
ondersteunen of trainingen en maatwerk aan te bieden. Overheden zijn hierbij niet 
afhankelijk van een enkele leverancier. Wanneer een leverancier besluit een bepaald pakket 
niet verder te ontwikkelen of te ondersteunen, hebben overheden de uiterste mogelijkheid 
een andere leverancier te zoeken. Hiermee is de continuïteit gegarandeerd. Ook het College 
Bescherming Persoonsgegevens wijst erop dat voor bepaalde systemen die werken met 
persoonsinformatie de broncode beschikbaar dient te zijn om reden van continuïteit.

  Ten aanzien van open standaarden geldt dat iedere leverancier deze op een effectieve 
wijze kan ondersteunen. Eindgebruikers kunnen daardoor potentieel uit softwarepakketten 
van meer software leveranciers kiezen. Gesloten standaarden daarentegen beperken de 
eindgebruikers vaak in hun keuze. Omdat gesloten standaarden vaak maar aan één of 
enkele leveranciers beschikbaar gesteld zijn, is het aanbod van software die de standaard 
ondersteunt kunstmatig beperkt.

 Hierboven zijn algemene overwegingen opgenomen. Deze laten zien hoe belangrijk open source 
software en open standaarden zijn. Natuurlijk moeten overheidsorganisaties per geval bepalen 
hoe zwaar deze eigenschappen wegen. Voor een toepassing die eenmalig wordt gebruikt voor 
minder kritische toepassingen zijn veel van deze eisen niet relevant. Voor systemen die langdurig 
en intensief worden gebruikt is het belang van deze eigenschappen veel groter.

Openheid en duurzaamheid
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1.5   Beleid ten aanzien van open source en open standaarden

In september 2007 hebben de staatssecretarissen van het ministerie van Economisch Zaken 
en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een actieplan naar de kamer 
gestuurd genaamd Nederland Open in Verbinding. In dit actieplan spreekt het Kabinet de 
voorkeur uit om “bij gelijke geschiktheid te kiezen voor open source software”.

Met dit beleid wil men het gebruik van open source software krachtig stimuleren. De 
achterliggende doelstelling is het ‘bevorderen van een gelijk speelveld op de softwaremarkt en 
voorts het bevorderen van de innovatie en de economie.’ In deze handreiking wordt toegelicht 
hoe open source software concreet als gelijkwaardige optie kan worden meegenomen.

In dit actieplan is nieuw beleid verwoord ten aanzien van open standaarden. Vanaf 2008 werkt 
de publieke sector met het principe comply-or-explain and commit ten aanzien van open 
standaarden. Overheden moeten gebruik maken van open standaarden, tenzij zwaarwegende 
argumenten zich hiertegen verzetten. In dat geval dient de organisatie zichzelf wel te committeren 
aan het voornemen om open standaarden toe te passen zodra deze argumenten niet meer van 
toepassing zijn.

Eén open standaard wordt met name genoemd, te weten het Open Document Format. 
Deze open ISO-standaard is bedoeld voor bureaudocumenten, zoals tekstdocumenten en 
rekenbladen. Overheden voeren in 2008 deze standaard stapsgewijs in voor het lezen, schrijven 
en uitwisselen van documenten. 

Overheden worden bij de uitvoering van dit nieuwe beleid ondersteund worden door een 
expertisebureau. Ze putten dan ook uit de basislijst van open standaarden en kunnen gebruik 
maken van een interoperabiliteitsraamwerk. 
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2 Het bepalen van de inkoopbehoefte

2.1  IT-architectuur

IT-voorzieningen zijn ondersteunend aan de doelstelling en processen van een organisatie. 
Om die reden is het van belang dat IT-inkopen worden gedaan vanuit een breed perspectief 
op de organisatie als geheel. Een dergelijk breed perspectief wordt ook wel een organisatie-
architectuur benoemd. In zo’n organisatie-architectuur wordt onder meer beschreven welke 
doelen de organisatie heeft, hoe de organisatie is samengesteld, welke processen de organisatie 
uitvoert en welke IT-voorzieningen hierbij worden aangewend.

De genoemde aspecten in een organisatie hangen sterk met elkaar samen. Een verandering 
ten aanzien van het ene heeft gevolgen voor het andere. In een organisatie-architectuur kan 
worden beschreven hoe deze aspecten zich ten opzichte van elkaar op een gecontroleerde 
wijze moeten ontwikkelen, zodat de organisatie in de toekomst nog beter kan opereren.

In nauw verband met deze organisatie-architectuur staat de IT-architectuur. Hierin wordt nader 
beschreven welke IT-voorzieningen beschikbaar zijn en welke processen en afdelingen hiermee 
worden ondersteund. De IT-architectuur zou het vertrekpunt moeten zijn bij het vaststellen van 
een IT-behoefte. 

Een voorbeeld van een IT-architectuur is de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur 
(NORA), die door stichting ICTU is ontwikkeld in het kader van de elektronische overheid. Het 
doel van de NORA is het bevorderen van samenhang en samenwerken tussen overheden. De 
NORA is een referentie-architectuur, wat betekent dat overheden ten aanzien van de e-overheid 
hun eigen architectuur kunnen baseren op de NORA. Hierbij kunnen ze de principes van de 
NORA vertalen naar hun eigen situatie.

2.2  Pakket van eisen

Doel van het verwerven van software is het invullen van een IT-behoefte. Omwille van een goede 
keuze is het noodzakelijk deze behoefte te beschrijven in een pakket van eisen. Dit kan worden 
gebruikt om alternatieve oplossingen met elkaar te vergelijken. Het pakket van eisen is de basis 
voor het verwerven van software, ongeacht op welke wijze de software wordt verworven.

In het pakket van eisen dient ook te worden nagedacht over de gewenste openheid van de 
software. In het vorige hoofdstuk is aangegeven wat het belang is van open source software 
en open standaarden voor de duurzaamheid van IT-systemen in termen van interoperabiliteit, 
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flexibiliteit, transparantie en leveranciersonafhankelijkheid. Het gebruik van open standaarden 
is hierbij de norm. Open source software moet serieus worden overwogen, en dus moeten 
overheden zelf stilstaan bij de vraag wat gezien de IT-behoefte het belang is van de kenmerken 
van open source software die eerder zijn besproken. 

2.3  Aanbesteding en gratis software

In principe zijn overheidsorganisaties vrij om gratis software zonder aanbesteding in gebruik te 
nemen. Dit geldt ook voor open source software, mits dat dus gratis is (zie A.1). In de praktijk is 
dat echter niet altijd het geval. Open source software licenties bepalen dat open source software 
vrij en zonder kosten mag worden gebruikt. Er is dus geen licentievergoeding gekoppeld aan 
open source software. Dit betekent niet dat aanbieders van open source software dan maar 
gratis moeten aanbieden. 

Aanbieders zijn vrij om andersoortige vergoedingen te vragen dan een vergoeding voor 
het gebruiksrecht, zoals bijvoorbeeld een vergoeding voor het beschikbaar stellen van 
de software op een drager of via het internet, of voor het bijleveren van handleidingen en 
gebruikersondersteuning.

In het geval dat het verwerven van de open source software geld kost, moet voor de aanschaf van 
de open source software en de eventuele bijpassende diensten de reguliere inkoopprocedure 
worden gevolgd en de vraag worden gesteld of er sprake is van een aanbestedingsplicht. In het 
geval dat de open source software gratis wordt verworven, is de aanbestedingswetgeving niet 
van toepassing en kan de software vrij – dus zonder enige vorm van aanbesteding – worden 
gedownload. Hiermee is echter nog niets gezegd over de aanschaf van bijpassende diensten; 
daarop is wel de aanbestedingswetgeving van toepassing.

2.4  Kosten en baten

Het gebruiksrecht van software kan wel gratis zijn, het feitelijke gebruik van software is nooit 
gratis. Licentiekosten zijn maar een gedeelte van de totale kosten van het gebruik van de 
software software. Vandaar ook dat ten aanzien van software vaak gesproken wordt over total 
cost of ownership (TCO). In een TCO-berekening worden idealiter alle kosten van de software 
meegenomen, waardoor software objectief ten aanzien van kosten vergeleken kan worden.
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Kosten die in een TCO-berekening kunnen worden meegenomen zijn bijvoorbeeld de aanschaf-
kosten van de software, de kosten voor de benodigde hardware, kosten voor het installeren en 
beheren van de software, kosten voor het trainingen van medewerkers, et cetera. Naast deze 
directe kosten kunnen ook indirecte kosten worden meegenomen, zoals de kosten als gevolg 
van uitval.

Er zijn drie belangrijke kanttekeningen te maken bij de praktische toepasbaarheid van  
TCO-studies. Ten eerste is er geen consensus over welke kosten dienen te worden meegenomen 
bij het berekenen van TCO. Hierdoor zijn TCO-studies soms moeilijk onderling vergelijkbaar. 
Ten tweede geeft een TCO-studie geen inzicht in baten, zoals bijvoorbeeld productiviteitswinst. 
Tot slot gaan TCO-studies over geld, terwijl sommige kosten en baten kwalitatief van aard zijn, 
zoals flexibiliteit en leveranciersonafhankelijkheid.

Veel beter is het daarom een analyse te maken van alle kosten en baten die verbonden zijn aan een 
IT-systeem gedurende de complete periode van gebruik. Zo’n analyse is deels te bepalen aan de 
hand van offertes die voortkomen uit een aanbesteding. In het geval dat overheidsorganisaties 
over gaan tot het gebruik van software zonder aanbesteding is het raadzaam zelf een analyse 
te maken. 

2.5  Keuze voor een verwervingsscenario

Voor wat betreft de verwerving van software heeft de overheid twee mogelijke verwervings-
scenario’s. In het ene scenario wordt de software gratis gedownload, in het andere scenario 
wordt de software via een aanbestedingsprocedure verkregen. Het is aan iedere individuele 
overheidsorganisatie om te bepalen welk scenario in welke situatie het meest gewenst is. Ieder 
scenario kent voor- en nadelen. Deze worden hieronder besproken.

In het geval van een aanbesteding worden alle activiteiten die samenhangen met het vinden, 
beschrijven en beoordelen van software feitelijk uitgevoerd door de leveranciers van de software. 
De resultaten daarvan worden daarna gratis in de vorm van offertes aan de overheidsorganisatie 
gepresenteerd. Op basis hiervan kan de overheid de functionaliteit beoordelen, maar ook een 
inschatting maken van de kosten en baten van het gebruik van de software.

In het geval dat een overheidsorganisatie zelf de software via downloaden verwerft, is 
zij aangewezen op haar eigen expertise. Het vereist kennis maar mogelijk ook veel tijd om 
alle beschikbare gratis software te achterhalen en functioneel en kwalitatief te analyseren.  

Het bepalen van de inkoopbehoefte
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Afhankelijk van de behoefte zou dit pakket ook vergeleken kunnen worden met de beschikbare 
niet-gratis softwarepakketten. Tot slot moeten overheden zelf een analyse maken van de kosten 
en baten, immers, gratis software is niet altijd goedkoper. Anderzijds, overheden zouden deze 
activiteiten natuurlijk wel kunnen uitbesteden.

Een laatste verschil heeft te maken met het verwerven van bijpassende diensten. Wanneer 
software gratis wordt gedownload moeten eventueel aanvullende diensten apart worden 
aanbesteed. In het geval dat de software wordt aanbesteed, kunnen eventuele diensten in de 
aanbesteding worden meegenomen. 

Samenvattend hebben de beide scenario’s de volgende eigenschappen:

Downloaden van gratis software Inkopen van software

Veel nadruk op marktonderzoek Veel nadruk op specificeren

Kennis vereist Markt denkt mee

Diensten los aan te besteden Diensten kunnen ook meteen worden aanbesteed

In de komende hoofdstukken worden de scenario’s nader beschreven. Het gaat hierbij om 
standaard off the shelf software en beide scenario’s beogen een transparante en objectieve 
keuze. Bij het scenario van het downloaden van software is er evenwel vanuit gegaan dat 
overheden op grond van het pakket van eisen tot de conclusie zijn komen dat de kenmerken 
van open source software van bijzonder belang zijn. 
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3 Scenario A: 
Downloaden van open source software

3.1  Marktonderzoek

De aanbestedingswetgeving schrijft een aantal procedures voor die erop zijn gericht dat 
overheden een zo goed mogelijk product of een zo goed mogelijke dienst selecteren tegen zo 
gunstig mogelijke voorwaarden. Omdat de aanbestedingswetgeving niet van toepassing is op 
het verwerven van gratis open source software, dienen overheden zelf goed stil te staan bij de 
wijze waarop ze gratis open source software in huis halen.

Deze activiteit heeft tot doel het open source software aanbod te bepalen. In het reguliere 
inkoopproces krijgt de overheidsorganisatie op basis van het bestek een aantal aanbiedingen. 
In deze aanbiedingen worden softwarepakketten beschreven, die de leverancier geschikt acht. 
Zonder deze aanbiedingen uit de markt moet een overheidsorganisatie zelf op zoek naar geschikte 
softwarepakketten. Er zijn verschillende plaatsen op het internet waar informatie beschikbaar is 
over de beschikbare open source softwarepakketten:
 Freshmeat.net – Overzicht van met name open source software
 OpenSourceXS.info – Overzicht van open source software
 OSAlt.com – Lijst van open source alternatieven voor bekende gesloten software

Ook OSOSS heeft op haar website een overzicht van open source producten en van 
referentieprojecten waarbij deze software wordt toegepast binnen de overheid. Langs deze weg 
is een overheidsorganisatie in staat een totaaloverzicht te maken van software dat op het eerste 
gezicht kan voldoen aan het pakket van eisen.

3.2  Algemene kwaliteitstoets

Het marktonderzoek kan een keur aan open source softwarepakketten opleveren en dat kan 
een overheid ertoe dwingen een voorselectie te maken. Bij aanbiedingen op een bestek heeft de 
markt al een aantal softwarepakketten voorgeselecteerd op grond van gewenste functionaliteit 
en kwaliteit. Wanneer overheden zelf open source software verwerven, zullen ze die functionaliteit 
en kwaliteit zelf moeten (laten) vaststellen. Over het algemeen valt te zeggen dat hoe eenvoudiger 
een open source softwarepakket te vinden is, hoe groter de kans is dat het een kwalitatief 
hoogwaardig product betreft.

Om de kwaliteit van deze open source softwarepakketten objectief te kunnen beoordelen is er 
een aantal open source software kwaliteitsmodellen. Deze modellen bevatten criteria waarmee 
overheden de open source softwarepakketten onderling kunnen vergelijken. Zie voor meer 
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informatie pagina 19. Een aantal veelvoorkomende criteria is de leeftijd van het softwarepakket, 
de mate waarin het actief wordt ontwikkeld, de beschikbaarheid van documentatie, het bestaan 
van een helder projectplan, het aantal gebruikers en de ondersteuning door dienstverleners.

Informatie over dienstverleners is doorgaans te vinden op de website van de open source 
softwarepakketten. Daarnaast heeft OSOSS op haar website een pagina met een overzicht van 
dienstverleners die aantoonbare ervaring hebben met open source software én de overheid.

De noodzaak van deze eigenschappen is evenwel afhankelijk van het type software en de type 
gebruiker en zal van geval tot geval bepaald moeten worden.

3.3  Functionele toets

De laatste stap bij het vaststellen van potentieel geschikte open source softwarepakketten is het 
beoordelen van de functionaliteit. In het geval van open source software kan de functionaliteit 
op basis van verschillende bronnen worden vastgesteld. De website en documentatie van de 
software geven vaak een goede eerste indruk. Daarnaast kan de software natuurlijk gratis worden 
gedownload en getest in een testomgeving. Tot slot hebben de open source softwarepakketten 
die in dit stadium van het traject zijn overgebleven naar alle waarschijnlijkheid een zeer actieve 
gebruikersgroep die over de functionaliteit kan worden bevraagd. 

Op basis van een functionele vergelijking is het mogelijk een nadere keuze te maken voor een 
aantal open source softwarepakketten die aantoonbaar voldoen aan het pakket van eisen voor 
wat betreft kwaliteit en functionaliteit.

3.4  Economisch meest voordelige keuze

De laatste stap in het proces is de keuze voor een specifiek softwarepakket op basis van de lijst 
die is opgesteld. Zoals aangegeven in het vorige hoofdstuk moeten overheden zich niet laten 
leiden door het feit dat de software als zodanig geen licentiekosten kent. Het is noodzakelijk 
een goede analyse te maken van alle kosten en baten, zowel kwantitatief als kwalitatief, die 
met de verschillende softwarepakketten samenhangen. Wanneer blijkt dat de uitkomst van deze 
analyse zeer negatief uitvalt kan een overheidsorganisatie alsnog terugvallen op het reguliere 
inkoopproces zoals beschreven in scenario B.
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3.5  Verwerven van aanvullende diensten

Hoewel open source gemeenschappen bekend staan om hun grote informele ondersteunende 
vermogen, is dit geen vervanging voor intensieve professionele ondersteuning. Wanneer 
een overheidsorganisatie eenmaal een open source softwarepakket heeft geselecteerd en 
gedownload, staat het haar vrij eventuele aanvullende diensten te verwerven. Deze diensten 
kunnen bestaan uit het installeren van de software, beheer en onderhoud en het maken van 
maatwerkaanpassingen op het open source software-pakket.

De verwerving van deze diensten verloopt volgens het reguliere inkoopproces, namelijk door de 
diensten aan te besteden, dan wel in te kopen via bestaande mantelpartijen. Als de kosten van 
de diensten onder het geldende drempelbedrag vallen is een overheidsorganisatie zoals altijd in 
beginsel vrij de opdracht te gunnen, mits daarbij de beginselen van het aanbestedingsrecht in 
acht worden genomen.

Open source software is open en leveranciersonafhankelijk. Waar het gaat om reeds bestaande 
en vrij beschikbare open source software is iedere leverancier in staat dezelfde diensten aan-
bieden. Mocht het des-ondanks zo zijn dat er nog weinig leveranciers diensten kunnen aanbieden 
op het softwarepakket, dan zou een overheid kunnen besluiten bij de aanbestedingsprocedure 
tijd in te bouwen zodat de markt de gevraagde diensten kan ontwikkelen. Ook kan de overheids-
organi-satie ervoor kiezen om de software en de diensten toch tegelijkertijd als één opdracht aan 
te besteden, zodat in ieder geval de productkeuze niet mededingingsrechtelijk belemmerend 
werkt (zie Bijlage A).

Overigens verdient het aanbeveling om bij twijfel omtrent de mate van mededinging in het licht 
van de gemaakte productkeuze de veilige weg te bewandelen. Immers, het zal weinig extra 
inspanning vergen om de software en diensten als één opdracht in de markt te plaatsen. Het 
pakket van eisen is in dit stadium beschikbaar en er vindt veelal toch een aanbesteding plaats 
voor het verkrijgen van de diensten.
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4 Scenario B: 
Inkopen van open source software

4.1  Opstellen van een bestek

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de reguliere procedure voor de inkoop van software en eventueel 
aanvullende diensten. Dit doet zich voor als een overheidsorganisatie een aanbestedingsplichtige 
opdracht wil plaatsen, dan wel vrijwillig een aanbestedingsprocedure toepast. Ook hier hebben 
overheidsorganisaties de mogelijkheid speciale waarde toe te kennen aan de kenmerken van 
open standaarden en open source software.

Voor de uitwerking is het belangrijk een onderscheid te maken tussen open source software en 
open standaarden. Standaarden hebben betrekking op het functioneren van de software, het 
zijn technische specifi caties. Open standaarden zijn standaarden die voldoen aan een aantal 
niet-technische voorwaarden. Het begrip open source software tot slot verwijst naar de licentie 
waaronder de software geleverd wordt. 

In de komende paragrafen zal nader worden besproken hoe overheden het belang van de 
kenmerken van open source software en open standaarden in hun bestek als eis of wens kunnen 
onderbouwen. Een dergelijke onderbouwing is in het licht van de vereiste proportionaliteit altijd 
nodig. 

4.2  Vereisen van standaarden

Standaarden zijn technische specifi caties en zijn als zodanig een onderdeel van het pakket van 
eisen. Standaarden met een offi cieel Europees karakter kunnen zonder meer als eis of wens 
worden opgenomen in het bestek. Naast offi ciële Europese standaarden zijn er offi ciële nationale 
standaarden. Deze kunnen worden gebruikt als Europese standaarden ontbreken. De overheid 
kan er ook voor kiezen de technische kenmerken van de gewenste standaard te omschrijven 
(zie B.2.i).

Vaak worden standaarden in een bestek met naam genoemd, omdat het omschrijven van de 
achterliggende specifi caties vrijwel onmogelijk is. Standaarden die wat functionaliteit betreft 
overeenstemmen met de genoemde standaard, maar een andere naam dragen, dienen evenwel 
niet bij voorbaat te worden uitgesloten. Daarom moet de naam van een standaard in een bestek 
telkens worden gevolgd door de zinsnede ‘of gelijkwaardig’. Op die manier wordt discriminatie 
voorkomen. De ruimte voor alternatieven is begrensd door het detail waarmee de behoefte is 
verwoord.

1�
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4.3  Vereisen dat standaarden open zijn

Ten aanzien van het gebruik van open standaarden geldt het principe van comply or explain and 
commit. Dit betekent dat overheden bij de aanbesteding van software daar waar mogelijk moeten 
verwijzen naar open standaarden en gesloten standaarden moeten vermijden. Om te voorkomen 
dat leveranciers toch een “gelijkwaardige” gesloten standaard aanbieden kan het nodig zijn om 
in het bestek aan te geven waarom het belangrijk is dat de gewenste standaard en de eventuele 
alternatieve ‘gelijkwaardige’ standaard een open standaard is (B.3.iii).

In het eerste hoofdstuk zijn de kenmerken van open standaarden beschreven. Hieronder zijn 
deze kenmerken bondig samengevat. Per kenmerk is een tekst opgenomen waarmee een 
aanbestedende dienst kan onderbouwen waarom de gewenste standaarden open standaarden 
moeten zijn:

1. Open besluitvormingsprocedure
  Dit kenmerk zorgt ervoor dat de aanbestedende dienst niet afhankelijk is van één partij voor het 

beheer en de doorontwikkeling van de standaard. De open besluitvormingsprocedure maakt 
het mogelijk dat bij het beheer en de doorontwikkeling rekening zal worden gehouden met 
diverse belangen. Het biedt de aanbestedende overheidsorganisatie zelf ook de mogelijkheid 
om eventueel invloed uit te oefenen op de ontwikkelingsrichting van de standaard.

2.  Vrije verkrijging
  Publicatie van een standaard maakt het mogelijk dat de standaard onafhankelijk van de 

beheerder van de standaard bij de aanbestedende overheidsorganisatie en bij de partners 
in de informatieketen kan worden geïmplementeerd. Met name in informatieketens waarin 
veel partijen participeren is het bevorderlijk voor de toegankelijkheid dat de standaard is 
gepubliceerd. Publicatie heeft verder gevolgen voor de houdbaarheid van de gegevens. 
Indien de standaard is gepubliceerd is het mogelijk de gegevens in het betreffende formaat 
op een later tijdstip in te lezen in een ander programma. Daarmee worden de gegevens 
langer houdbaar. De gebondenheid aan één enkele leverancier wordt hierdoor eveneens 
verminderd. 

3. Geen intellectuele eigendomclaims
  Voor het gebruik van standaarden worden geen licentiegelden op basis van intellectuele 

eigendomsrechten in rekening gebracht. De royaltyfree basis voor gebruik zorgt ervoor dat 
er geen financiële drempel voor andere deelnemers in de informatieketen en voor andere 
software-ontwikkelaars is. Dit is ook een randvoorwaarde voor het implementeren van de 
standaard in open source software.

Scenario B: 
Inkopen van open source software
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4. Geen beperkingen omtrent hergebruik
  Beperkingen omtrent het hergebruik van de standaard kan bepaalde partijen binnen de 

informatieketen uitsluiten van het gebruik van de betreffende standaard. Een standaard 
zou bijvoorbeeld alleen voor overheidspartijen kunnen gelden. Indien marktpartijen in de 
informatieketen zitten, dan zijn deze in dat geval uitgesloten van het gebruik van de standaard. 
Voor een aanbestedende overheidsorganisatie kan dit betekenen dat de organisaties en 
instellingen waaraan de aanbestedende overheidsorganisatie gegevens verstrekt of waarvan 
de aanbestedende overheidsorganisatie gegevens ontvangt geen gebruik kunnen maken van 
de standaard. In dat geval kan de standaard veel minder toegevoegde waarde hebben voor 
de aanbestedende overheidsorganisatie. Ook dit kenmerk is een randvoorwaarde voor het 
implementeren van de standaard in open source software.

4.4  Bevorderen dat software open source is

Het is niet zonder meer mogelijk in het bestek te eisen of te wensen dat de software open source 
is. In plaats daarvan dient een overheidsorganisatie concreet te beargumenteren waarom de 
afzonderlijke kenmerken van open source software voor de overheidsorganisatie vereist of 
gewenst zijn. (Zie Bijlagen A.2)

In het vorige hoofdstuk is beschreven welk belang de kenmerken van open source software 
kunnen hebben. De mate waarin de kenmerken van open source software gewenst of geëist 
kunnen worden, is afhankelijk van de soort toepassing. Deze eisen of wensen kunnen vervolgens 
als gunningscriteria worden opgenomen in het bestek.

Het beleid van de overheid is erop gericht dat open source software bij gelijke geschiktheid de 
voorkeur geniet. In deze handreiking is in algemene zin aangegeven hoe open source software 
kan worden meegenomen. Maar overheden kunnen dit uitgangspunt ook heel expliciet in hun 
bestek opnemen en verwijzen naar de reden die aan dit beleid ten grondslag ligt, namelijk ‘het 
bevorderen van een gelijk speelveld op de softwaremarkt en voorts het bevorderen van de 
innovatie en de economie.’
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4.5  Gunning en gelijke geschiktheid

Aan het einde van de aanbesteding moet een overheid een keuze maken tussen de verschillende 
aanbiedingen. Er zijn twee mogelijke gunningscriteria, te weten de economisch meest voordelige 
aanbieding en de laagste prijs. Alleen de software die aan de eisen voldoet komt in aanmerking. 
In het geval van de economisch meest voordelige aanbieding worden daarnaast de wensen 
meegewogen om te komen tot een puntentotaal. In het geval van de laagste prijs wordt enkel 
gekeken naar de prijs van de aanbieding.

Open source software geniet bij gelijke geschiktheid de voorkeur. Software is gelijk geschikt 
wanneer het dezelfde prijs heeft in het geval dat gekozen wordt voor de laagste prijs, of bij een 
gelijke uitslag in het geval dat gekozen wordt voor de economisch meest voordelige aanbieding.

Scenario B: 
Inkopen van open source software
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5 Tot slot

5.1  Overeenkomst en aansprakelijkheid

Open source licenties sluiten net als bijna alle closed source software licenties de aansprakelijkheid 
van de aanbieder verregaand zo niet geheel uit. De software wordt as is geleverd. Eventuele 
risico’s zijn hiermee voor de gebruiker van de software net zoals gebruikelijk is bij gesloten 
software. 

Een eerste categorie van risico’s is dat de overheid als gebruiker aansprakelijk kan zijn, wanneer 
blijkt dat het open source softwarepakket inbreuk maakt op het intellectueel eigendom van 
derden. Een tweede categorie van risico’s is schade die voortvloeit uit tekortkomingen, storingen 
of gebruik. 

Wanneer de software via een aanbestedingsprocedure wordt verworven kan men het afdekken 
van de aansprakelijkheid van de dienstverlener laten meenemen in de aanbieding. Wanneer de 
overheid zonder tussenkomst van een leverancier open source software in gebruik neemt, is het 
moeilijk een derde partij aan te wijzen met wie de overheid vrijwaringen of garanties ten aanzien 
van de open source software kan overeenkomen. Zie voor meer informatie bijlagen C.1 en C.2.

Een groot voordeel van open source software is natuurlijk wel dat de overheid volledige controle 
heeft over de software en desgewenst de software kan auditen of aan kan passen om eventuele 
risico’s te vermijden. 

5.2  Samenwerking

Wanneer een overheidsorganisatie via een van beide scenario’s uit dit document open source 
software en eventueel aanvullende diensten heeft verworven dan begint mogelijk een heel nieuw 
traject. Open source software biedt immers een actieve rol aan de gebruiker van de software. 
Dit kan op een aantal manieren.

In de meest kleine vorm worden aanpassingen aan open source software gedeeld met de 
open source community. Op deze manier kunnen aanpassingen en aanvullingen die overheden 
hebben gedaan, worden verwerkt in het basisproduct. Hierdoor hebben de investeringen van de 
overheid een breder nut. Bovendien neemt de beheerlast van de overheidsorganisatie op deze 
aanpassingen en aanvullingen af.

1�
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In de meest grote vorm zouden overheden samen open source software kunnen ontwikkelen om 
taken uit te voeren. Een interessante nieuwe open source licentie in dit verband is de European 
Union Public License (EUPL). Deze licentie is speciaal ontwikkeld door en voor de Europese 
Commissie. De licentie is afgestemd op de Europese wetgeving en moet de uitwisseling van 
open source software tussen overheden bevorderen.

Maar ook zonder software te ontwikkelen en deze met elkaar te delen kunnen overheden een 
actieve rol vervullen. Veel overheden kennen vergelijkbare problemen en uitdagingen. Het delen 
van kennis en expertise ten aanzien van het gebruik van open source software kan veel tijd en 
geld besparen. Op verschillende niveaus zijn hier inmiddels initiatieven voor.

Tot slot
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Nawoord

In dit document heeft de verwerving van off the shelf software centraal gestaan. Hierbij is de 
nadruk gelegd op open source software en open standaarden. Er zijn twee belangrijke verwervings-
scenario’s besproken. Ik hoop dat dit document daarmee antwoord geeft op een aantal 
prangende vragen van overheden over open source software en verwerving. Daarnaast hoop ik 
dat het overheden kan helpen het nieuwe beleid rond open source software en open standaarden 
handen en voeten te geven.

Natuurlijk zijn er ook onderwerpen onderbelicht gebleven. Ten eerste wordt niet alle software die 
overheden gebruiken echt verworven. In toenemende mate wordt software geoutsourced. Ook 
in die gevallen kan open source software een rol spelen. Een tweede thema dat niet is belicht, 
is het delen van open source software tussen overheden en het opzetten van open source 
gemeenschappen. Dit zijn zo maar twee onderwerpen waaraan met recht een nadere publicatie 
gewijd zou kunnen worden. 

Deze handreiking is een van de eerste hulpmiddelen voor overheden om aan de slag te gaan 
met het nieuwe beleid. Daarnaast zijn per 2008 ook andere hulpmiddelen beschikbaar. Twee van 
deze hulpmiddelen zijn een basislijst met open standaarden en een interoperabiliteitsraamwerk, 
waarin naast open standaarden ook aandacht is voor de definities en de rol van open en vrije 
specificaties. 

Deze handreiking is tot slot niet in beton gegoten. Opmerkingen, suggesties en aanvullingen zijn 
om die reden van harte welkom.

December 2007, Maarten Wijnen-Meijer, OSOSS
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A Bijlage A: 
Aanbestedingsrechtelijke aspecten OSS

A.1 Aanbestedingsplicht verwerving OSS?

A.1.i Overheidsopdracht
Ten aanzien van OSS kan de interessante vraag worden gesteld of de verwerving ervan – dus 
zonder aanschaf van aanvullende diensten – door de overheid eigenlijk wel hoeft te worden 
aanbesteed.1 In algemene zin geldt dat een opdracht moet worden aanbesteed – behoudens 
in de regelgeving verankerde uitzonderingen – indien (i) sprake is van een aanbestedende 
dienst, en (ii) sprake is van een aanbestedingsplichtige opdracht. Gezien de context van deze 
Handleiding mag worden aangenomen dat inderdaad sprake is van een aanbestedende dienst. 
Immers, de Handleiding is geschreven voor inkopende overheden. De vraag of sprake is van 
een aanbestedingsplichtige opdracht noopt evenwel tot een meer kritische benadering. Het 
centrale begrip ter bepaling van de materiële werkingssfeer van de geldende aanbestedings-
regelgeving is het begrip ‘overheidsopdracht’. Dit volgt met zoveel woorden uit artikel 28 van 
het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten (hierna: ‘Bao’), waarin de hoofdregel 
is opgenomen dat de overheid bij het gunnen van een overheidsopdracht een Europese 
aanbesteding moet organiseren. Eerst zal dus moeten worden vastgesteld of de verwerving van 
OSS door de overheid kwalifi ceert als een overheidsopdracht.

Uit artikel 1 sub h, i, j en k Bao blijkt dat onder een overheidsopdracht in wezen moet worden 
verstaan een schriftelijke overeenkomst onder bezwarende titel. Met name het element ‘bezwarende 
titel’ kan een reden zijn om te concluderen dat bij de verwerving van OSS geen sprake is van een 
overheidsopdracht met als gevolg dat die verwerving niet aanbestedingsplichtig is. Hierna volgt een 
nadere beschouwing. Echter, ook het element ‘overeenkomst’ zou mogelijk tot eenzelfde conclusie 
kunnen leiden. Er wordt in de literatuur wel verdedigd dat de auteursrechtelijke toestemming voor 
het gebruik van OSS wordt verkregen in de vorm van een eenzijdige niet-gerichte rechtshandeling 
van de auteursrechthebbenden waarbij zij afstand doen van hun recht hun auteursrechtelijke 
bevoegdheden uit te oefenen jegens ‘de gebruiker’2 (in tegenstelling tot een wederkerige 
overeenkomst tussen het collectief van rechthebbenden en de gebruiker van de software).3 Als 
deze lezing inderdaad wordt gevolgd, ligt in het verlengde daarvan de conclusie dat er geen 
overeenkomst tot stand komt, er dus geen sprake is van een overheidsopdracht en de verwerving 
niet aanbestedingsplichtig is. Omdat over deze lezing evenwel niet eenduidig wordt gedacht, blijft 
een verdere bespreking van het element ‘overeenkomst’ hier buiten beschouwing.4

1  Er is geen concrete jurisprudentie voorhanden waarin de vraag is beantwoord of de verwerving van OSS aanbestedingsplichtig is.
2 Zie bijvoorbeeld artikel 9 GNU General Public License, versie 3, 29 juni 2007.
3  Zie voor een uitgebreide bespreking van deze twee vormen de publicatie van de NVvIR onder redactie van Thole, 

E.P.M., Scholten, R., Seinen, W., Open Source Software: Een verkenning naar de juridische aspecten van open source 
software, 2005, p.118 e.v.

4  Zie voor nadere informatie ook nog Thole, E.P.M., Seinen, W., Open source-softwarelicenties: een civielrechtelijke analyse, 
in Computerrecht 2004/34.
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A.1.ii Bezwarende titel
De woorden ‘onder bezwarende titel’ duiden er op dat, wil er sprake zijn van een aanbestedingsplicht, 
er door een aanbestedende dienst bij het verstrekken van een opdracht een tegenprestatie in 
geld, althans op geld waardeerbaar, moet worden geleverd. Met andere woorden, als er sprake 
is van het verwerven van een gratis dienst of levering hoeft de desbetreffende ‘opdracht’ niet 
te worden aanbesteed. Dit geldt ook voor de verwerving van gratis OSS.5 De vraag is evenwel 
wanneer sprake is van een gratis dienst of levering, of – concreter – van de gratis verwerving van 
OSS.

Uit relevante jurisprudentie en literatuur6 kan worden afgeleid dat het begrip ‘bezwarende titel’ 
functioneel moet worden uitgelegd. Met andere woorden, er mag niet te snel worden geoordeeld 
dat er geen sprake is van een op geld waardeerbare tegenprestatie. 

Bij OSS is in ieder geval één concrete situatie denkbaar waarin wel sprake is van een bezwarende 
titel. Het is niet ondenkbaar dat een geldbedrag moet worden betaald voor de verwerving van OSS. 
Voor OSS waarop een open source-licentie van toepassing is die voldoet aan de Open Source 
Definition geldt dat voor het verspreiden van de betreffende software geen licentievergoeding 
(vergoeding voor het auteursrechtelijk gebruik) mag worden gevraagd. Dit staat er evenwel 
niet aan in de weg dat een partij die OSS beschikbaar stelt een andersoortige vergoeding kan 
vragen. Een dergelijke partij zou in plaats van een licentievergoeding bijvoorbeeld een vergoeding 
kunnen vragen voor het verstrekken van een drager met daarop een exemplaar van de OSS. Ook 
andersoortige vergoedingen in de relatie tussen de verstrekkende partij en de verkrijgende partij 
zijn denkbaar. Als een vergoeding wordt gevraagd is vanzelfsprekend geen sprake meer van de 
gratis verwerving van OSS. Het desbetreffende geldbedrag zal dan moeten worden afgezet tegen 
de toepasselijke drempelbedragen om te beoordelen of sprake is van een aanbestedingsplichtige 
opdracht.7

5  Denk ook aan een vergelijkbare situatie, namelijk de gratis verwerving van freeware zoals Adobe Acrobat Reader.
6  Zie voor Europese jurisprudentie bijvoorbeeld EHvJ 18 januari 2007, zaak C-220/05 (Auroux/Roanne). Zie voor nationale 

jurisprudentie bijvoorbeeld Hof Den Haag 31 januari 2001, rolnummer 00/297, alsook Vzngr. Rechtbank Amsterdam  
17 oktober 2002, KG 02/2084. Zie ten slotte de voorbeeld genoemd in Pijnacker Hordijk, E.H., Van der Bend, G.W., Van 
Nouhuys, J.F., Aanbestedingsrecht. Handboek van het Europese en het Nederlandse Aanbestedingsrecht., Den Haag 
2004, p.70.

7  Het zou nog denkbaar zijn dat er sprake is van een tegenprestatie die als zodanig niet bestaat uit het betalen van een 
geldbedrag, maar wel op geld waardeerbaar is. Hierbij kan worden gedacht aan de op de verwerver rustende verplichting 
om iedere wijziging en aanvulling van de OSS in broncodevorm aan de oorspronkelijk rechthebbende(n) beschikbaar 
te stellen indien de software wordt aangepast. De beschikbaar te stellen OSS inclusief wijzigingen en aanvullingen 
vertegenwoordigt immers een economische waarde. Een voorbeeld in dit kader is de zogenaamde Reciprocal Public 
License, versie 1.1, 1 november 2002. In artikel 6.0 van de RPL is het volgende opgenomen: “You hereby grant to Licensor 
and all third parties a (…) license (…) to use (…) Your Extensions, in any form.”
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A.1.iii Aanvullende diensten
Hetgeen hiervoor is besproken is telkens gebaseerd op het uitgangspunt dat de overheid geen 
behoefte heeft aan aanvullende diensten, maar enkel OSS wenst te verwerven. In de praktijk zal 
echter naast de verwerving van OSS ook behoefte bestaan aan aanvullende diensten bestaande 
uit de inrichting van software, maatwerkontwikkeling, implementatiediensten, onderhoud en 
beheer. Welke invloed heeft deze gewijzigde behoeftestelling op de beantwoording van de vraag 
of de verwerving van OSS moet worden aanbesteed? Daarbij is in het bijzonder de rol van het 
splitsingsverbod8 interessant. Noopt het splitsingsverbod ertoe dat in geval er sprake is van een 
behoefte aan de verwerving van OSS enerzijds en aanvullende diensten anderzijds, deze twee 
delen alleen als één opdracht in de markt mogen worden geplaatst?

Het splitsingsverbod heeft betrekking op de waardebepaling van de in de markt te plaatsen opdracht. 
De essentie van het verbod is dat als de overheid eigenlijk behoefte heeft aan de uitvoering van 
een opdracht bijvoorbeeld bestaande uit de verwerving van OSS en aanvullende diensten, de 
afzonderlijke delen waaruit die opdracht bestaat niet separaat in de markt mogen worden geplaatst 
om op die wijze de werking van het Bao te ontlopen omdat de afzonderlijke delen ieder een waarde 
vertegenwoordigen die onder de drempelwaarde ligt. Hieruit volgt dat het splitsingsverbod betrekking 
heeft op situaties waarin de afzonderlijke delen van een opdracht telkens nog wel enige waarde 
hebben, maar dat die waarde te laag is om een aanbestedingsplicht vast te kunnen stellen. In het 
verlengde daarvan kan worden geconstateerd dat het splitsingsverbod geen rol speelt indien reeds 
is vastgesteld dat sprake is van gratis verwerving van OSS. Immers, ook als wordt aangenomen 
dat de twee delen (verwerving enerzijds en aanvullende diensten anderzijds) logischerwijs samen 
één opdracht vormen, maakt het voor de waardebepaling niet uit of het onderdeel verwerving al 
dan niet wordt afgesplitst. De totale waarde blijft hetzelfde. Het afzonderlijke deel dat toeziet op 
de verwerving van OSS vertegenwoordigt namelijk geheel geen waarde.9 Kortom, in deze situatie 
kan de desbetreffende gratis OSS zonder aanbesteding worden verworven en dient los daarvan te 
worden beoordeeld of de aanvullende diensten de drempelwaarde te boven gaan zonodig gevolgd 
door een aanbesteding van die aanvullende diensten. 

Het splitsingsverbod zal daarentegen wel een rol spelen als voor de verwerving van OSS een bedrag 
moet worden betaald dat onder de drempelwaarde ligt. Als zodanig kan het verwervingsdeel 
vanwege de lage waarde niet aanbestedingsplichtig zijn, maar als verwerving en aanvullende 
diensten zodanig met elkaar zijn verweven dat in feite sprake is van één opdracht, dan moeten de 
losse waardes bij elkaar worden opgeteld en moet de opdracht zonodig – als de drempelwaarde 

8  Zie artikel 9 lid 4 Bao.
9  Voor de overheid is in dat geval vaak interessant dat zij voor de hier bedoelde aanvullende diensten raamovereenkomsten 

heeft aanbesteed. De benodigde OSS kan dan gratis worden verworven en de benodigde aanvullende diensten kunnen 
worden afgenomen onder een van de bestaande raamovereenkomsten.
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wordt overschreden en er geen andere uitzondering van toepassing is – als één geheel worden 
aanbesteed. Ter illustratie, van een dergelijke verwevenheid kan bijvoorbeeld sprake zijn als 
de overheid behoefte heeft aan OSS maar tevens bekend is dat de desbetreffende OSS op 
onderdelen zal moeten worden aangepast om te kunnen worden aangesloten op bestaande 
systemen.10

Een tweede vraag die ten aanzien van aanvullende diensten een rol speelt, is de vraag of een 
productkeuze vooraf (door middel van het gratis verwerven van een bepaalde soort open source 
software) niet teveel de keuze voor de aanbieder van aanvullende diensten bepaalt. En zo ja, of 
daar in mededingingsrechtelijke zin iets op tegen is. Naar onze mening is hier in beginsel niets mis 
mee. Een kenmerk van OSS is namelijk juist dat een ieder er producten of diensten op kan (door)-
ontwikkelen door gebruik te maken van de vrij beschikbare broncode. Als slechts één aanbieder 
diensten aanbiedt ten aanzien van een OSS-product, is het kennelijk een eigen keuze van andere 
leveranciers geweest om geen verdere producten of diensten te ontwikkelen en aan te bieden. 

Het antwoord op deze tweede vraag luidt evenwel anders indien er op de desbetreffende 
dienstenmarkt feitelijk geen c.q. onvoldoende mededinging heeft bestaan. Die situatie zou zich 
kunnen voordoen als de broncode van een open source software product juist niet (lang genoeg) 
vrij beschikbaar is geweest voor de relevante dienstenmarkt. Denk maar aan de situatie dat 
een aanbieder van nieuw ontwikkelde open source software, die software nog een tijd onder 
zich houdt om meteen bijbehorende diensten te kunnen ontwikkelen. Het is dan mogelijk dat 
die aanbieder vlak na het verstrekken van de software aan de overheidsorganisatie een min of 
meer exclusieve positie heeft qua dienstenportfolio, zonder dat deze positie op een natuurlijke 
wijze tot stand is gekomen. Een en ander zou zich ook kunnen manifesteren in de vorm van 
een kennisvoorsprong voor de leverancier die wel beschikte over de broncode. De rol van de 
overheid is in dat geval niet geheel vrijblijvend. De overheid heeft immers door de productkeuze 
vooraf meegewerkt aan het ontstaan van een dergelijke situatie.

In voorkomend geval zijn er twee manieren voor de overheid om alsnog een ‘level playing field’ te 
doen ontstaan. De overheid kan de verkregen open source software inclusief broncode algemeen 
beschikbaar stellen en bij de aanbestedingsprocedure voldoende tijd inbouwen om overige 
leveranciers de tijd te gunnen de gevraagde diensten te ontwikkelen. Ook zou de overheid ervoor 
kunnen kiezen om de software en de diensten tegelijkertijd als één opdracht aan te besteden, 
zodat in ieder geval de productkeuze niet mededingingsrechtelijk belemmerend werkt.

10  In geval de verwerving van OSS niet gratis is en de totale waarde van de opdracht (verwerving OSS en aanvullende 
diensten) boven de toepasselijke drempelwaarde uitkomt, zullen bestaande raamovereenkomsten vaak niet toereikend 
zijn. Immers, de raamovereenkomsten hebben meestal alleen betrekking op dienstverlening zoals programmeerdiensten, 
onderhoudsdiensten en consultancy. Het verwerven van software valt daar niet onder.
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11  Overigens staat het een aanbestedende dienst vrij om een gunningscriterium al dan niet voor te schrijven in de vorm van 
een minimumvereiste waaraan de leverancier gewoonweg dient te voldoen. Het gunningscriterium heeft dan het karakter 
van een leveringsvereiste.

12  Zie onder andere HvJEG 29 april 2004, C-496/99 (Succhi di Frutta). Het is vaste rechtspraak van het Europese Hof van 
Justitie dat alle voorwaarden en modaliteiten van de gunnings-procedure in de aanbestedingsstukken op een duidelijke, 
precieze en ondubbelzinnige wijze worden geformuleerd, zodat alle behoorlijk geïnformeerde en normaal oplettende 
inschrijvers de juiste draagwijdte kunnen begrijpen en zij deze op dezelfde manier interpreteren.

A.2 OSS als eis of wens?

Indien de overheid behoefte heeft aan het verwerven van software en zij die behoefte invult door 
middel van een aanbesteding, rijst de relevante vraag of zij daarbij specifiek mag voorschrijven dat 
zij OSS wenst te verwerven. Met andere woorden, mag OSS als wens of eis worden opgenomen 
in de aanbestedingsstukken?

A.2.i Typering OSS
Naar onze mening dienen de verschillende kenmerken van OSS in aanbestedingsrechtelijke 
zin te worden gekwalificeerd als gunningcriteria en niet als technische specificatie. De definitie 
van een technische specificatie blijkt uit artikel 1 sub ll Bao. De kern van de definitie (voor 
overheidsopdrachten voor leveringen en diensten) is dat sprake is van een specificatie ter 
omschrijving van de vereiste kenmerken van een product of dienst. De kenmerken van OSS 
zeggen niets over de (technische kenmerken van) software, maar juist iets over de (juridische) 
gebruiksvoorwaarden. Immers, de kenmerken van OSS hebben betrekking op aspecten als de 
beschikbaarheid van de broncode en de voorwaarden voor wijziging en verdere verspreiding van 
de software. 

Het Bao kent twee soorten gunningcriteria, namelijk de laagste prijs en de economisch meest 
voordelige inschrijving. Wanneer de overheid ervoor kiest om de offerte te beoordelen op meer 
elementen dan alleen de prijs, komt zij automatisch uit bij de economisch meest voordelige 
inschrijving. Het staat de overheid vrij verschillende subcriteria te hanteren ter bepaling van de 
economisch meest voordelige inschrijving zolang deze maar verband houden met het voorwerp van 
de aanbesteding. In de toelichting op artikel 54 Bao noemt de wetgever – overeenkomstig Richtlijn 
2004/18/EG – als voorbeeld ‘de kwaliteit, de prijs, de milieukenmerken, (…), de datum en de termijn 
voor levering of uitvoering.’ De (juridische) gebruiksvoorwaarden waarop de kenmerken van OSS 
betrekking hebben passen bij deze voorbeelden. Ze hebben namelijk betrekking op het voorwerp 
van de aanbesteding en dienen ter bepaling van de economisch meest voordelige aanbieding.11

A.2.ii Randvoorwaarden
OSS is geen vaststaand begrip. Het enkele voorschrijven van OSS als eis of wens in een 
aanbesteding zal daarom niet toegelaten zijn vanwege strijdigheid met het transparantiebeginsel.12 
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13  Zie voor een uitwerking van verschillende van deze kenmerken de publicatie van Sticthing ICTU, Handleiding Open 
Standaarden en Open Source Software in Nederlandse en Europese Aanbestedingen, versie 2.1, mei 2005, alsook www.
opensource.org/docs/osd waar de Open Source Definition nader is toegelicht.

14  Een nadere toelichting hiervan volgt in de volgende paragraaf van deel 3 van de Handleiding.
15  Zie artikel 54 Bao.
16  Dit beginsel zal worden gecodificeerd in de aanbestedingswet, althans volgens het wetsvoorstel dat thans voorligt aan de 

Eerste Kamer.

De overheid zal dus aan de hand van specifieke kenmerken moeten definiëren wat men verstaat 
onder OSS, wil voor een ieder op dezelfde wijze duidelijk (kunnen) zijn wat de inhoud van de 
opdracht is.13 Dan resteert nog de vraag of het wel is toegestaan de kenmerken van OSS als eis 
of wens te hanteren in een aanbesteding. Het antwoord op die vraag is in die zin kort dat er geen 
regelgeving is die zulks verbiedt. Wel dienen de volgende randvoorwaarden in acht te worden 
genomen:

  De overheid dient bij een aanbesteding de opdracht altijd zo objectief mogelijk te definiëren. 
De opdracht mag niet worden toegeschreven naar een bepaald product en/of een bepaalde 
leverancier. Dit vloeit voort uit de beginselen van objectiviteit en non-discriminatie. De overheid 
kan aan deze beginselen tegemoet komen door op functionele wijze haar behoeftestelling 
weer te geven in de aanbestedingsdocumentatie. De kenmerken van OSS, in de kern vaak 
juridisch van aard, dienen naar hun functie te worden bezien. Als juist dit functionele doel 
wordt weergegeven in de aanbestedingsstukken blijft de kans het grootst dat ook leveranciers 
van producten waaraan de overheid zelf in eerste instantie wellicht niet had gedacht, kunnen 
deelnemen aan de aanbesteding. Dit is niet alleen in het belang van de desbetreffende 
leveranciers, maar ook in het belang van de overheid die immers een ruimere keuze krijgt in 
besteksconforme oplossingen.

  De verschillende kenmerken van OSS die in een aanbesteding worden voorgeschreven 
als wens of eis worden gekwalificeerd als gunningcriteria.14 Over gunningcriteria zegt het 
Bao in dit verband niet meer dan dat de criteria verband moeten houden met het voorwerp 
van de opdracht.15 Buiten deze concrete regel geldt echter op de achtergrond telkens het 
zogenaamde proportionaliteitsbeginsel.16 De wensen en eisen die worden gesteld dienen 
telkens in redelijke verhouding te staan tot hetgeen een aanbestedende dienst door middel 
van een aanbesteding wenst te verkrijgen en dienen ook niet restrictiever te werken dan 
noodzakelijk. In wezen is hier sprake van een belangenafweging tussen de belangen van 
de overheid enerzijds en de belangen van de leveranciers anderzijds. Het proportionaliteits-
beginsel (samen met het transparantiebeginsel) leidt er toe dat de overheid altijd zal moeten 
kunnen verantwoorden waarom zij een bepaalde wens of eis hanteert, alsook waarom de 
doelstelling nu juist is weergegeven in de vorm van een eis of juist een wens. Immers, een eis 
heeft zwaardere gevolgen dan een wens. Een eis heeft namelijk een knock out-karakter. Indien 
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de overheid bij een bepaald kenmerk de verantwoording niet sluitend krijgt, of anders gezegd, 
indien uit de belangenafweging volgt dat het belang om de wens of eis te stellen minder 
zwaar is dan een ander aan de markt toebehorend belang, moet de desbetreffende wens 
of eis achterwege blijven. De vorenbedoelde verantwoording kan bestaan uit verschillende 
argumenten die veelal zullen zijn gelegen in de behoefte als zodanig en de omstandigheden 
waaronder die behoefte is ontstaan. Een relevante omstandigheid zou bijvoorbeeld kunnen 
zijn dat wet- en regelgeving bepaalde kenmerken van OSS voorschrijft. 
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B Bijlage B:  Aanbestedingsrechtelijke aspecten 
open standaarden

B.1  Wat is een open standaard?

Een standaard is een afspraak tussen twee of meer partijen over de indeling en betekenis 
van gegevens. Binnen de ICT-sector wordt veelvuldig gebruik gemaakt van standaarden om 
bijvoorbeeld de uitwisselbaarheid tussen verschillende soorten hardware- en softwareonderdelen 
te vergroten. Voor zover hier van belang kunnen twee soorten standaarden worden onderscheiden, 
zijnde open en gesloten standaarden. Open standaarden worden gekenmerkt door een aantal 
elementen, zijnde:

 1.  De standaard is goedgekeurd en zal worden gehandhaafd door een not-for-profi t organisatie, 
en de lopende ontwikkeling gebeurt op basis van een open besluitvormingsprocedure die 
toegankelijk is voor alle belanghebbende partijen (consensus of meerderheidsbeschikking 
enz.);

 2.  De standaard is gepubliceerd en over het specifi catie document van de standaard kan 
vrijelijk worden beschikt of het is te verkrijgen tegen een nominale bijdrage. Het moet voor 
een ieder mogelijk zijn om het te kopiëren, beschikbaar te stellen en te gebruiken om niet 
of tegen een nominale prijs;

 3.  Het intellectuele eigendom – m.b.t. mogelijk aanwezige patenten – van (delen van) de 
standaard is onherroepelijk ter beschikking gesteld op een royalty-free basis;

 4.  Er zijn geen beperkende voorwaarden omtrent het hergebruik van de standaard.

Gesloten standaarden zijn standaarden die niet aan deze voorwaarden voldoen. Standaarden 
kunnen gesloten worden gehouden doordat standaarden, indien zij als origineel zijn aan te 
merken in de zin van de Auteurswet, te beschouwen zijn als een auteursrechtelijk beschermd 
werk. Dit geeft de auteur ervan de mogelijkheid om slechts onder voorwaarden (bijvoorbeeld 
betaling) openbaarmakings- en verveelvoudigingshandelingen door derden toe te staan.17

B.2 Open standaarden als eis of wens?

B.2.i Regels omtrent technische specifi caties
Artikel 23 Bao geeft nadere regels omtrent het gebruik van technische specifi caties in een 
aanbesteding. De kern ervan is dat de gehanteerde technische specifi caties objectief toepasbaar 
moet zijn en niet-discriminatoir. Een aanbestedende dienst mag de opdracht niet zodanig 
specifi ceren dat slechts één leverancier eraan kan voldoen. In artikel 23 Bao wordt dit algemene 
principe nader ingevuld door verschillende concrete regels over hoe een aanbestedende dienst 
technische specifi caties moet opnemen in de aanbestedingsdocumentatie. Die concrete 

17  Zie ook voetnoot 16, deel A, p. 16 e.v.
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regels lijken weinig belemmering te vormen voor het verwijzen naar een open standaard in een 
aanbesteding. Nieuw ten opzichte van de oude richtlijnen18 is namelijk dat het een aanbestedende 
dienst op grond van het Bao vrijstaat naast (i) Europese of internationale normen19 of (ii) bij het 
ontbreken daarvan nationaal vastgestelde normen, te verwijzen naar (iii) prestatie-eisen en 
functionele eisen op voorwaarde dat dergelijke eisen zodanig nauwkeurig zijn bepaald dat de 
inschrijvers het voorwerp van de aanbesteding kunnen bepalen en de aanbestedende dienst de 
opdracht kan gunnen. Bij een verwijzing naar normen (dus i en ii) dient een aanbestedende dienst 
altijd de woorden “of gelijkwaardig” op te nemen. Inschrijvers zijn telkens gerechtigd aan te tonen 
dat een door hen voorgestelde oplossing gelijkwaardig is aan de gestelde norm, prestatie-eis of 
functionele eis.

Wil de overheid dus kunnen verwijzen naar een open standaard dan dient zij zichzelf af te 
vragen of enerzijds sprake is van een Europese of internationale norm, dan wel bij het ontbreken 
daarvan van een nationale norm, of anderzijds een prestatie-eis of functionele eis. Zodra daarop 
een bevestigend antwoord kan worden gegeven, is het – behoudens de hierna te bespreken 
randvoorwaarde – mogelijk om de open standaard als technische specificatie te hanteren in een 
aanbesteding. Wanneer is van deze normen of eisen sprake?

   De termen prestatie-eis en functionele eis spreken voor zich. In de context van informatie 
technologie betreft het eisen die een prestatie beschrijven die de te leveren technologie 
moet kunnen behalen, en eisen die een functie beschrijven die de te leveren technologie 
moet bevatten c.q. kunnen uitvoeren. Blijkens het Bao worden ook milieukenmerken tot 
deze categorie technische specificaties gerekend.

   Een norm is in artikel 1 sub mm Bao gedefinieerd als: ‘een technische specificatie die 
door een erkende normalisatie-instelling voor herhaalde of voortdurende toepassing 
is goedgekeurd en waarvan de inachtneming niet verplicht is.’ Er is vervolgens sprake 
van een Europese, internationale of nationale norm als de desbetreffende norm door 
een Europese, internationale of nationale normalisatie-instelling is vastgesteld en ter 
beschikking wordt gesteld van het publiek. 

B.2.ii Randvoorwaarde
Buiten de voornoemde regels omtrent het gebruik van technische specificaties speelt ook bij het 
gebruik van open standaarden het proportionaliteitsbeginsel een rol. De wensen en eisen die 
worden gesteld dienen telkens in redelijke verhouding te staan tot hetgeen een aanbestedende 
dienst door middel van een aanbesteding wenst te verkrijgen en dienen ook niet restrictiever te 

18  Richtlijn Leveringen (93/36/EEG) en Richtlijn Diensten (92/50/EEG).
19  Bij Europese normen kan ook worden gedacht aan nationale normen, maar het dienen dan nationale normen waarin 

Europese normen zijn omgezet.
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Bijlage B:  Aanbestedingsrechtelijke aspecten  
open standaarden

werken dan noodzakelijk. Het proportionaliteitsbeginsel (samen met het transparantiebeginsel) 
leidt er toe dat de overheid altijd zal moeten kunnen verantwoorden waarom zij een bepaalde 
wens of eis hanteert, alsook waarom de doelstelling nu juist is weergegeven in de vorm van een 
eis of juist een wens. Aan de hand van de inhoud van de open standaard, de behoefte tot het 
in de markt plaatsen van een opdracht en het gebruik van de open standaard daarbij, alsook 
de omstandigheden waaronder die behoefte is ontstaan, dient de overheid de verantwoording 
sluitend te krijgen.

B.2.iii Overige elementen verbonden aan open standaarden
Van de inhoud van een open standaard - die dus kwalificeert als technische specificatie - moeten 
de voornoemde kenmerken van open standaarden worden onderscheiden. Die kenmerken zijn 
geen onderdeel van de standaard zelf maar bepalen het open karakter ervan. In voorkomend 
geval kan de overheid er belang bij hebben dat juist de open standaard wordt gevolgd door 
leveranciers en niet bijvoorbeeld een gesloten equivalent. Om in dergelijk geval te voorkomen dat 
leveranciers die een gesloten equivalent hebben geoffreerd, met een beroep op artikel 23 lid 5 
of 6 Bao de acceptatie van hun geoffreerde oplossing afdwingen, zal de overheid als onderdeel 
van de gunningscriteria ook een of meer kenmerken van open standaarden kunnen opnemen. 
Vanzelfsprekend geldt daarvoor dat de overheid het gebruik van die kenmerken in het licht van 
de vereiste proportionaliteit wel moet kunnen onderbouwen.
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C Bijlage C:  Verbintenis- en auteursrechtelijke 
aspecten OSS

In de regel zal de overheid open source software op een van de volgende manieren verwerven, 
te weten:

 1.  de overheid downloadt de open source software direct van het internet zonder tussenkomst 
van een derde partij;

 2.  de overheid verwerft de open source software inclusief additionele dienstverlening (via 
een aanbesteding) bij een derde partij. 

In het hiernavolgende zal besproken worden op welke manier de overheid in beide situaties de 
risico’s bij het gebruik van open source software zoveel als mogelijk kan beperken. Software kan 
namelijk fouten bevatten waardoor schade ontstaat. Dat geldt voor zowel gesloten als open source 
software. In vrijwel alle open source licenties wordt de aansprakelijkheid voor dit soort schade 
uitgesloten. Hoewel aansprakelijkheid naar Nederlands recht vergaand kan worden uitgesloten, 
kan aansprakelijkheid voor opzet niet worden uitgesloten. Dergelijke bedingen worden als nietig 
beschouwd wegens strijd met de goede zeden (art. 3:40 BW). Minder duidelijk is of de beperking 
of uitsluiting van aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van grove schuld c.q. bewuste 
roekeloosheid eveneens steeds op voorhand in strijd is met de goede zeden.20 

Bovendien zal de rechter altijd de omstandigheden van het geval meewegen bij zijn oordeel of een 
beroep op de aansprakelijkheidsuitsluiting redelijk en billijk is. In het geval iemand open source 
software verspreidt waarin deze doelbewust een virus heeft verstopt, dan kan deze verspreider 
dus ondanks de aansprakelijkheidsuitsluiting waarschijnlijk toch worden aangepakt. Voorwaarde 
is dat uiteraard sprake moet zijn van een toerekenbare tekortkoming. Aan open source projecten 
werken daarnaast vaak veel verschillende ontwikkelaars mee. De kans is dan aanwezig dat 
de software delen bevat waarop derden rechten hebben zonder dat zij toestemming hebben 
gegeven voor het (verdere) gebruik ervan. Dit kan negatieve consequenties hebben voor het vrije 
gebruik van de software.

De vraag of open source software aanbesteed moet worden werd reeds behandeld in Bijlage 
Bijlage A: en wordt daarom in dit hoofdstuk niet meer besproken. 

20  Van belang daarbij is onder meer dat er diverse gradaties bestaan van bewuste roekeloosheid. Hoe dan ook dient van 
geval tot geval te worden vastgesteld in hoeverre het toelaatbaar is dat een OSS-leverancier/verspreider zich op zijn 
aansprakelijkheidsbeperking beroept. Feiten en omstandigheden die daarbij van belang zijn betreffen onder andere de 
betaalde prijs en overige licentievoorwaarden, de (machts)verhouding tussen partijen, de ten aanzien van de OSS gewekte 
verwachtingen en de mate waarin de strekking van de aansprakelijkheidsuitsluiting/-beperking bij partijen bekend was of 
had moeten zijn
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Bijlage C:  Verbintenis- en auteursrechtelijke 
aspecten OSS

C.1   Situatie 1: Overheid downloadt OSS zonder  
tussenkomst van een derde

C.1.i Risicobeperkende maatregelen bij afwezigheid van een implementatiepartner
Na het downloaden zal de overheid doorgaans gebonden zijn aan een open source software-
licentie. Kenmerkend is dat deze licenties – overigens net als bijna alle closed source licenties 
– de aansprakelijkheid van de leverancier verregaand zo niet geheel uitsluiten. De software 
wordt met andere woorden ‘AS IS’ geleverd. De leverancier aanvaardt in dat geval geen enkele 
aansprakelijkheid voor eventuele tekortkomingen, storingen of schade die uit het gebruik 
kunnen voortvloeien. In deze situatie kan de overheid niet terugvallen op eventuele contractuele 
waarborgen die zij bij een open source dienstverlener heeft bedongen. 

Het is daarom van belang dat de overheid bij de verwerving van open source software een 
uitgebreide productoriëntatie uitvoert. Bij een dergelijke oriëntatie kunnen de afkomst en de 
populariteit, welke een indicatie vormen voor het aantal betrokken belanghebbenden, van de 
open source software bekeken worden. Zo kan worden achterhaald welke waarborgen in het 
open source project zijn ingebouwd om auteursrechtelijke inbreuken te voorkomen. Verder is 
belangrijk om erachter te komen wie de software aanbiedt en welke gerenommeerde partijen 
gelieerd zijn aan het softwareproject. De overheid zal ook moeten kijken naar de community die 
om de open source software heen is gebouwd. Op de overheid rust in dat kader daarom ook 
een onderzoeksplicht, zeker wanneer de software gratis wordt aangeboden. Van de overheid 
als afnemer mag worden verwacht dat zij – door middel van tests en audits – in bepaalde mate 
onderzoek verricht naar de functionele eigenschappen van een product en naar de juridische 
voorwaarden waaronder de software wordt aangeschaft. Versienummers, readme-bestanden en 
documentatie behorende bij open source software kunnen bijvoorbeeld een indicatie vormen 
voor de stabiliteit van de software. 

Een andere manier om eventuele risico’s te ondervangen, is het afsluiten van een verzekering. 
Er zijn verzekeraars die verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van inbreuk op 
intellectuele eigendomsrechten. Dergelijke verzekeraars zullen veel belang toekennen aan de 
procedures die zijn gevolgd bij de ontwikkeling van de software. Daarnaast zullen van belang 
zijn de voorzorgsmaatregelen die verzekerde heeft getroffen om in geval van calamiteiten de 
schade zoveel mogelijk te beperken. Daarbij moet gedacht worden aan calamiteitenplannen, 
uitwijkmogelijkheden, back up en recovery procedures.21

21  A.W. Duthler, ‘De voor- en nadelen van open source software’, in: A.W. Duthler (red.), Privacy, veiligheid, efficiency en 
vertrouwen: de overheid voor nieuwe uitdagingen gesteld, Den Haag, juni 2003
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C.2   Situatie 2: Overheid verwerft de OSS van een  
open source dienstverlener

Indien de overheid de implementatie en het beheer van open source software in eigen hand heeft 
en dus niet heeft uitbesteed aan een derde partij, is het moeilijk een derde partij aan te wijzen 
met wie de overheid vrijwaringen of garanties ten aanzien van de open source software kan 
overeenkomen. Dit ligt anders bij overheidsinstanties die inzake de levering, implementatie en het 
beheer voor een aanbestedingsprocedure kiezen: deze kunnen de (verhoogde) aansprakelijkheid 
van de dienstverlener meenemen in aanbestedingsprocedures. Uiteraard kan de overheid bij 
open source opdrachten onder de drempelwaarde ook onderhandelen met dienstverleners over 
vrijwaringen en garanties. In deze situatie gaan we ervan uit dat de overheid al dan niet via een 
aanbestedingsprocedure een contract afsluit met een open source dienstverlener die de open 
source software levert en additionele diensten aanbiedt. 

NB: ook in deze situatie is het belangrijk dat de overheid - los van de contractuele waarborgen 
die zij kan bedingen - de bij de Situatie 1 besproken voorzorgsmaatregelen treft, waaronder het 
uitvoeren van een uitgebreide productselectie en een onderzoek naar de achterliggende open 
source community. 

C.2.i Beperking schade in geval van fouten in de open source software en in geval van inbreuk op 
intellectuele eigendomsrechten bij het gebruik van open source software
Een overheidsorganisatie die zich wil indekken tegen schade door softwarefouten, zal goede 
afspraken moeten maken met de dienstverlener die de software implementeert danwel beheert. 
Een overheidsorganisatie kan bijvoorbeeld van zijn dienstverlener verlangen dat hij bepaalde 
garanties geeft met betrekking tot de maximale uitvalsduur van het informatiesysteem. Ook in 
verband met een eventuele inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, kunnen goede afspraken 
met de dienstverlener, die de software bij de overheid heeft geïmplementeerd, bijdragen 
aan de beheersing van risico’s. Open source licenties staan in de regel toe dat aanvullend 
hierover afspraken worden gemaakt. De overheid kan bijvoorbeeld een vrijwaringsbepaling 
(‘indemnification’) overeenkomen met haar dienstverlener.

��

1100555_binnenwerkv3.indd   33 03-12-2007   13:13:55



Bijlage C:  Verbintenis- en auteursrechtelijke 
aspecten OSS

C.2.ii   Welke concrete afspraken zouden overheden met leveranciers op het gebied van 
garantie / aansprakelijkheid / vrijwaringen kunnen maken?

Onderwerp Aanvullende afspraken

Garantie Garantie dat de dienstverlener gerechtigd en bevoegd is de open source 
software te leveren, de gebruiksrechten te verlenen en de diensten te 
verlenen onder de af te sluiten overeenkomst

Garantie dat de nakoming van de overeengekomen prestaties niet 
in strijd is met overige door of namens de dienstverlener gesloten 
overeenkomsten

Garantie dat het geleverde voldoet aan het bepaalde in artikel 7:17 BW 
(Conformiteit)

Garantie dat de open source software efficiënt, deugdelijk en onderling 
samenhangend is geschreven

Garantie dat de open source software geschikt is voor gebruik in 
samenhang met de bij de overheid in gebruik zijnde hard- en software

Garantie dat de open source software geschikt is voor het doel, waarvoor 
de overheid deze heeft verwor-ven

Garantie dat de open source software voldoet aan (internationale) 
technische normen en (open) standaarden

Garantie dat de open source software geen verborgen functionaliteit 
bevat, waaronder computervirussen en wormen etc. 

Aansprakelijkheid Bedingen dat indien de dienstverlener toerekenbaar tekortschiet in de 
nakoming van zijn verplichting(en), hij tegenover de overheid aansprakelijk 
is voor vergoeding van de door de overheid geleden c.q. te lijden schade

Vrijwaring Verklaring dat de programmatuur geen rechten van derden schendt 
en dat de overheid door de dienstverlener wordt gevrijwaard tegen de 
gevolgen van een gestelde inbreuk op intellectuele (eigendoms-)rechten 
van deze derden, zgn. persoonlijkheids-rechten alsmede aanspraken met 
betrekking tot know-how, ongeoorloofde mededinging e.d. daaronder 
begrepen, in verband met de verveelvoudiging, openbaarmaking of 
gebruik van de open source software

De dienstverlener zal alle vastgestelde (buiten)gerechtelijke kosten en 
schade- of schikkingsvergoedingen betalen, voorzover deze op een 
dergelijke vordering betrekking hebben. Opdrachtgever zal de schade zo 
spoedig mogelijk schriftelijk bij de dienstverlener melden
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Vrijwaring De dienstverlener verplicht zich tot het, op zijn kosten, treffen van alle 
maatregelen die kunnen bijdragen tot voorkoming van stagnatie bij 
Opdrachtgever en tot beperking van de door Opdrachtgever te maken 
extra kosten en/of te lijden schade

Opdrachtgever verklaart zich bereid om indien zij de bovengenoemde 
vrijwaring inroept, de behandeling van de zaak, inclusief het voeren 
van schikkingsonderhandelingen, aan de dienstverlener over te laten 
en desgevraagd de redelijkerwijs benodigde medewerking aan de 
dienstverlener te verlenen. De dienstverlener verplicht zich de kosten die 
de door haar gevraagde medewerking voor Opdrachtgever meebrengt 
terstond aan Opdrachtgever te vergoeden

Opgemerkt zij dat de mate waarin bovengenoemde juridische waarborgen ook daadwerkelijk 
met de dienstverlener overeen gekomen kunnen worden, uiteraard afhangt van het karakter 
(bv. standaard-  / maatwerksoftware) en de omvang van de concrete inkoopopdracht. Dit geldt 
overigens evenzeer voor de inkoop van closed source software. 

C.2.iii  Onderhoud van open source software
Het is belangrijk een goede onderhoudsovereenkomst af te sluiten met de dienstverlener die 
de overheid voor de implementatie in de arm heeft genomen. De schade die de overheid zou 
kunnen lijden omdat het onderhoud niet gecontinueerd wordt, kan de overheid door middel van 
het contract trachten af te wentelen op de dienstverlener die de verantwoordelijkheid voor het 
onderhoud op zich heeft genomen. 

Net als bij gesloten software blijft het bij open source software echter van belang om een 
uitgebreide productselectie uit te voeren. In een dergelijke selectie kunnen de afkomst en de 
populariteit, welke een indicatie vormen voor het aantal betrokken community-leden, van het 
product bekeken worden. Deze aspecten kunnen bepalend zijn voor de continuïteit van het 
onderhoud. 

Wat nu echter als de community ophoudt te bestaan? Het voordeel van open source software 
is dan dat de broncode vrij beschikbaar is, zodat in principe alle partijen die kennis van de 
desbetreffende software in huis hebben, support kunnen aanbieden.22 Nu de overheidsinstantie 
zelf ook over de broncode beschikt, kan het toezien op goede documentering van de software 

22  Zie ook voetnoot 3, p1
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Bijlage C:  Verbintenis- en auteursrechtelijke 
aspecten OSS

en de daarin aangebrachte wijzigingen, zodat dit de overheidsinstantie ook minder kwetsbaar 
maakt. Eventueel kan de overheidsinstantie immers zelf het onderhoud opnemen of dat aan een 
derde opdragen.

C.2.iv   Welke concrete afspraken zouden overheden met leveranciers op het gebied van 
onderhoud kunnen maken?

Onderwerp Aanvullende afspraken

Onderhoud Garantie dat de open source software tijdens de looptijd van de 
onderhoudsovereenkomst blijft voldoen aan de schriftelijk vastgelegde 
specificaties, ook tijdens piekbelasting

Verplichting dat de dienstverlener de overheid zo snel mogelijk informeert over 
fouten/gebreken in de open source software

De verplichting voor de dienstverlener om gebruikservaringen met betrekking tot 
de open source software te inventariseren en door middel van nieuwe versies te 
wijzigingen of aanvullingen van de open source software zal aanbieden

Garantie dat de open source software minimaal . . .% van de tijd, waarin deze 
op de apparatuur van de overheid wordt gebruikt, volledig operatio-neel zal zijn

C.3   Onderwerpen die zowel betrekking hebben op Situatie 1 als Situatie 2

C.3.i   Zal de ingekochte open source software gecombineerd worden met closed source 
software?

Voordat de overheid open source software verwerft zal zij ook moeten nagaan of zij deze software 
in combinatie met closed source software zal verspreiden aan derden. Indien dit het geval is, 
dient de overheid rekening te houden met het zogenoemde ‘virale/besmettende karakter’ van 
bepaalde open source software licenties zoals de GPL.23 

Het virale effect komt er kort gezegd op neer dat indien open source software wordt gecombineerd 
met closed source software het uiteindelijke softwareproduct bij verveelvoudiging in zijn geheel 
onder de desbetreffende virale open source software licentie dient te vallen. Open source 
tegenstanders menen dat dit virale karakter de intellectuele eigendomsrechten op de gebruikte 
closed source software miskent. Dit is echter geenszins het geval. De achterliggende idee van 

23  Dat dit in de praktijk een risico kan zijn blijkt uit de Progress vs. MySQL zaak waarbij open source software in combinatie 
met closed source software werd gedistribueerd, zonder dat de broncode werd vrijgegeven. Zie http://www.networkworld.
com/news/2002/0305settlegpl.html. 
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bijvoorbeeld de GPL is namelijk dat open source-software te allen tijde vrij beschikbaar dient te 
zijn bij herdistributie. Is de overheid voornemens closed source software te combineren met open 
source software (die onder een virale licentie ter beschikking wordt gesteld) voor de ontwikkeling 
van een nieuw programma, dan dient zij erop bedacht te zijn dat er wellicht passende afspraken 
moeten worden gemaakt met de auteursrechthebbende op de closed source-software. Hierdoor 
kunnen misverstanden worden voorkomen en kan auteursrechtinbreuk op deze software worden 
vermeden. De enkele bundeling van bijvoorbeeld GPL-gelicentieerde software met een ander 
werk dat niet onder de bepalingen van de GPL valt, brengt het andere werk overigens nog niet 
onder de werking van de GPL.24 

Wellicht ten overvloede zij opgemerkt dat wijzigingen die aan software, verspreid onder de GPL, 
worden aangebracht, gewoon voor eigen gebruik kunnen worden toegepast. Pas op het moment 
dat de gewijzigde software naar buiten wordt gebracht, is de overheid verplicht de software 
onder de bepalingen van de GPL te verspreiden.

C.3.i   In welke gevallen is er een publicatieplicht van de aanpassingen in open source 
software?

De vraag of er een publicatieplicht bestaat ten aanzien van aanpassingen in de open source 
software, hangt af van de inhoud van de van toepassing zijnde open source software licentie. De 
meeste open source software licenties bevatten geen algemene verplichting om (aangepaste) 
open source software te verspreiden. Pas wanneer de overheid vanwege haar beleid van plan 
is (aanpaste) open source software aan derden ter beschikking te stellen, dienen de specifieke 
distributiebepalingen van de toepasselijke open source software licentie in acht genomen te 
worden. 

Er bestaan echter ook open source software licenties, zoals de Reciprocal Public License, die 
de licentienemer ertoe verplicht aanpassingen in de open source software terug te geven aan 
de gemeenschap, ongeacht of de aangepaste software alleen intern wordt gebruikt, dan wel 
aan derden wordt verspreid.25 Een heel ander voorbeeld is de BSD licentie die de licentienemer 
niet eens verplicht de broncode mee te leveren bij verspreiding van afgeleide werken. Bij het 
herdistribueren mag de aangepaste software zelfs onder voorwaarden worden verwerkt tot 
closed source software. 

24  Zie art. 5 van de GPL3: ‘A compilation of a covered work with other separate and independent works, which are not by 
their nature extensions of the covered work, and which are not combined with it such as to form a larger program, in or on 
a volume of a storage or distribution medium, is called an ‘aggregate’ if the compilation and its resulting copyright are not 
used to limit the access or legal rights of the compilation’s users beyond what the individual works permit. Inclusion of a 
covered work in an aggregate does not cause this License to apply to the other parts of the aggregate.’

25  Zie www.opensource.org/licenses/rpl.php en http://en.wikipedia.org/wiki/Reciprocal_Public_License. 
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Dankwoord

Aan de totstandkoming van deze handreiking hebben veel mensen een bijdrage geleverd. In 
de eerste plaats dank aan Stichting ICTU en de programma’s EGEM en eFormulieren voor hun 
medefinanciering. Verder worden de volgende personen bedankt:

   Chistian van Seeters en Eva Visser van Stibbe voor de uitvoering van het juridische 
onderzoek dat in de bijlagen is opgenomen en de basis vormt voor deze handreiking. 

   Rachid Guernaoui, Ruart Jagt en Ruud van Ooijen voor hun ondersteuning vanuit Stichting 
ICTU. 

   De leden van de klankbordgroep die mee hebben gedacht over de gewenste vorm en 
inhoud van de handreiking, te weten Arthur Holtgrefe (EZ), Peter Reimer (Bzk), Hans 
Dussel (Regiebureau Inkoop Rijksoverheid), Karel de Vriendt (IDABC), Bram Lamens 
(Belastingdienst), Frank Dane (Gemeente Den Haag), Marcel Smits (Defensie), Indra 
Henneman (EGEM), Judith van Bemmel, Ruud Leether (Justitie), Rob Koning (OC&W), 
John Konijn (Provincie Zuid-Holland), Jan de Jong (Rijkswaterstaat), Dirk Mansvelder, 
Ferry Middelink (UWV) en Nils Borgesius (VNG). 

   Frank Heijligers als voorzitter van de werkgroep ICT binnen PIANOo en aan Maaike Daanen 
en Gesina Kingma namens het Ministerie van Economische Zaken voor hun juridische 
inbreng. 

   Een aantal externe juristen voor hun tussentijdse reflectie, te weten Mathieu Paapst 
(Yacht), Kees Stuurman, Elisabeth Thole, Louis Jonker en Herwin Roerdink (Van Doorne), 
Walter van Holst (Mitopics), Stephan Corvers (Covers Procurement Services), Franke van 
der Klaauw-Koops (eLaw@Leiden) en Christiaan Alberdingk Thijm (Solv Advocaten). 
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