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Open brief

Aan:
de informateurs 
de heren H. Kamp en W. Bos 

en de onderhandelaars voor een nieuw regeerakkoord 
de heren M. Rutte en D. Samsom 

Over:
Vrije en open-source software

Geachte informateurs en onderhandelaars,

Ik heb de partijprogramma's van de VVD en PvdA aandachtig doorgelezen met betrekking tot 
beleid  op het  gebied van software,  internet,  informatie  en data.  Ik  kreeg de indruk  dat  beide 
partijen wat deze onderwerpen betreft grotendeels op één lijn zitten. Maar het viel mij ook op dat  
de opmerkingen over deze onderwerpen enigszins gefragmenteerd door de programma's stonden.

Het onderwerp vrije software of Free and Open-Source Software (FOSS) komt in geen van beide 
partijprogramma's voor. Vrije software kenmerkt zich door vrijheid voor de gebruiker: de vrijheid 
om de software te (her)gebruiken, te bestuderen, te verspreiden en te verbeteren.

Overheidsinvesteringen in vrije software en het gebruik van vrije software bieden de Nederlandse 
samenleving belangrijke voordelen ten opzichte van gesloten of bedrijfseigen software. Door het 
open en publieke karakter van vrije software, komen investeringen in vrije software  innovatie, 
onderwijs, en de economie ten goede en kunnen kosten worden gereduceerd.

Als u nog niet bekend bent met FOSS is het wellicht moeilijk de enorme kracht en  voordelen ervan 
te doorgronden. Daarom ben ik graag bereid eventuele vragen te beantwoorden en de concepten 
van vrije software uit te leggen. Wellicht kunt u zich ook wenden tot de ICT-woordvoerders in de 
Tweede Kamer van uw fractie, die ik reeds over dit onderwerp persoonlijk heb gesproken.

Omdat  het  gebruiken en  stimuleren van vrije  software zo belangrijk  is  heb ik  op internet  het 
initiatief genomen hierover een concept paragraaf voor het regeerakkoord te schrijven. Daarnaast 
gaat de tekst over twee verwante onderwerpen: internet en open data. Ik breng deze tekst onder 
uw aandacht met het verzoek in het regeerakkoord een paragraaf op te nemen over vrije software, 
zodat concreet beleid op dit terrein (verder) wordt ontwikkeld.

Deze tekst vindt u als bijlage bij deze brief. U bent vrij om met de tekst te doen wat u wilt. U mag 
hem veranderen, gebruiken en verspreiden zonder verdere voorwaarden.

Vriendelijke groet,

Jan Vlug
mail@janvlug.org



Bijlage:

Concept tekst voor regeerakkoord:

Softwarebeleid
De regering is zich bewust van het belang van informatiesystemen die worden gebruikt door de 
overheid en in de samenleving.
Geld dat door de overheid wordt uitgegeven aan informatiesystemen moet ten goede komen aan 
de  maatschappij.  Daarom  zal  de  regering  het  gebruik  van  vrije  en  open  software  en  open 
standaarden voorschrijven als de gebruiks- of ontwikkelingskosten door de (semi-)overheid worden 
betaald. De software kan dan makkelijk worden hergebruikt en er wordt efficiënt gebruik gemaakt 
van belastinggeld.
Deze  werkwijze  zal  ook  bijdragen  aan  de  verbetering  van,  ontwikkeling  van  en  onderwijs  in 
software in Nederland.
Het  gebruik  van  open  en  vrije  software  stimuleert  de  gemeenschapszin,  samenwerking  en 
innovatie.  Softwarepatenten  zijn  hiervoor  een  bedreiging  en  de  regering  zal  zich  daar  tegen 
verzetten.

Internetvrijheid  
Het internet speelt  een belangrijke rol in de democratie door de mogelijkheid om informatie en 
opinies  voor  een  groot  publiek  toegankelijk  te  maken.  De  regering  zet  zich  daarom  in  voor 
netneutraliteit en is daarom tegen censuur op het internet. In het kader hiervan zal de Nederlandse 
regering  zich  tegen  het  ACTA-verdrag  verzetten.  De  regering  spant  zich  in  om  openheid  en 
transparantie van de overheid te bevorderen. Het internet zal een belangrijke rol vervullen in het 
openbaar maken van informatie in het kader van de Wet Openbaarheid van Bestuur.

Databeleid
Onderzoeksresultaten gefinancierd door de (semi-) overheid zullen algemeen toegankelijk worden 
gemaakt  door  het  gebruik  van  open  standaarden.  Overheidsinstellingen  en  semi-publieke 
instellingen  zullen  geen  gebruik  maken  van  digitale  restricties  en  bedrijfseigen  of  gesloten 
standaarden die verspreiding van publiek betaalde informatie en onderzoeken belemmert. 
De publieke omroep,  de overheid  en onderwijsinstellingen zullen  open standaarden gebruiken 
zodat de toegankelijkheid van media en informatie voor alle burgers is gewaarborgd.
Het beleid van de regering is erop gericht de privacy van burgers te beschermen.
De regering zal onderzoek doen naar hervorming en modernisering van het auteursrecht om het 
minder restrictief en vrijer te maken, zodat het delen van cultuur en kennis wordt bevorderd. 


