
Bijlage 1 — Inventarislijst 

Document Beoordeling Nr. Wob Uitzonderingsgrond 
in de Wet open 

overheid 

(artikel/code) 

Afzender Ontvanger 

1.. 20210611 RE: Plan 

WIKI Spaces BSNK 

Deels 

openbaar 

5.1.2.e Logius Logius 

2. 

10.2.e, 

buiten 

reikwijdte 

10.2.e, 

10.2.g, 

buiten 

reikwijdte 

20220218 CVD- 

melding: mogelijke 

log4j-kwetsbaarheid 

in 

Dockercontainer 

Logius-CH 

20220315 Git 

portfoliocluster 

Deels 

openbaar 

5.1.2.e 

5.1.2.h 

BSN- 

koppelregister 

Logius 

3. Deels 

openbaar 

10.2.e, 

10.2.g, 

buiten 

reikwijdte 

10.2.g 

Portfoliocluster 

4. 

5.1.2.e 

5.1.2.h 

SA.2.h Memo Borging 

beheer 

Decryptiecomponent 

Screenshot Signal5. 

Deels 

openbaar 

Deels 

openbaar 

Logius Logius 

6. 20220315 Wiki.bsn- 

koppelregister.nl 

Deels 

openbaar 

10.2.e, 

11.1, 

buiten 

reikwijdte 

10.2.e, 

10.2.g, 

buiten 

reijkwijdte 

10.2.e, 

10.2.g 

10.2.e 

BSNk 

Ketenbeheer 

7. 

5.1.2.e 

5.2.1 

5.1.2.e 

5.1.2.h 

5.1.2.e 

5.1.2.h 

5.1.2.e 

Logius Logius 

8. 

Deels 

openbaar 

Deels 

openbaar 

Deels 

openbaar 

20220324 Re: 

Publiek beschikbaar 

stellen broncode 

20220207 Re: 

Deployment tooling 

open source maken 

20211102 Re: 

concept 

licentievoorwaarden 

open source GNU 

20220207 

FW:broncode 

20210902 GPL v3.0 

licentie 

LogiusLogius 

9. 10.2.e 5.1.2.e Logius Logius 

10. 

11. 

Deels 

openbaar 

Deels 

openbaar 

10.2.e 

10.2.e 

5.1.2.e 

5.'1.2.e 

Logius 

Logius 

Logius 

Logius 



1 

Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 

am
RE: Plan W11a Spaces BSNK 
vrijdag 11 juni 20210855:20 

Beste 9, 
Ik heb oniferstaande t vraag voorzien van context vanuit IV en doorgezet naar de CISO's met de 
vraag of zij'kunnen instemmen met de besproken werkwijze. We wachten hun reactie nu af. 
Groeten 

Van:1 ' ̂  

Verzonden: donderdag 10 juni 202116:20 

Aan: b~ , 

Onderwerp: Plan WIKT Spaces BSNK 
Beste 
Zoals van de week doorgenomen willen we vanuit BSNK het volgende: 

1. Onze documentatie vanuit huidige Visma/Equinix contract over brengen van Confluence 
naar Confluence van ODC Noord (spikes met ~ georganiseerd) 

2. Op de Space decrvptiecomponenii bieden we 7z es aan welke via GIT aangeboden 
zouden kunnen worden. 

3. Eventueel zou de MD-content van de wlkl space ook via respec aangeboden kunnen 
worden. Deze content voldoet dan aan toegankelijkheidseisen. 

Zouden jullie voor BSNK een GIT omgeving kunnen opzetten? Is er 
documentatie/trainingsmaterlaal beschikbaar om GIT spoedig onder de knie te krijgen? 
Met vriendelijke groet, 

Logius 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
W. van Pruisenweg 52 12595 AN 1 Den Haag 
Postbus 96810 12509 JE I De Haag 

Dienst digitale overheid 

Maandag afwezig 

Van: How C3Logius.nl> 

Verzonden: woensdag 9 juni 202111:06 

Aan: ~ .1~ CcDlogius.ni>; 

Onderwerp: plannetje aanbieden 
from IV,a E7 

t't iel 
to eve one: 10:40 AM 

1. Documentatie 
2. Publieke code delen! 

Van E-herkenning Visma/Equinix naar GitLab 
Met vriendelijke groet, 

Logius 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
W. van Pruisenweg 52 12595 AN 1 Den Haag 
Postbus 96810 12509 JE 1 De Haag 

T 9W 

ïvLo®us.nt>



C6logius.nl 
www.logius.nj 

Dienst digitale overheid 

Maandag afwezig 
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Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 

jiN4arVirepitter 

#AM 
flSt1 knrxV•mpister 

CVD-melding: mogelr)lce kog4j-kwetsbaarheid in Dockercontainer Logius 
18 februari 2022 14:18:11 

Van: B5N-koppelregister 

Verzonden: dinsdag 15 februari 202212:34 

Aan: @logius.nl 

Onderwerp: RE. 

Dockercontainer Loglus 

@logius.nl>; MW <@logius.nl>; . 

@Logius.nl>; BSN-koppel register <BSN Koppel Register@ logius.nl> 

j CVD-melding: mogelijke log4j-kwetsbaarheid in 

Hal 1, 

De communicatie wordt Inderdaad voorbereid en zal zsm uitgestuurd worden. 

Over de update-termijn kunnen we ons vanuit KB nog niet uitlaten, hierover wordt gesproken. 

Met vriendelijke groet, 

Logius 

Dienst Digitale Samenleving 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

Clofllus.n( 
o9lus.n( 

Bereikbaar op di - vr 

Loglus is continu op zoek naar nieuwe collega's. Bekijk alle vacatures op onze website. 
Samen zorgen we voor een digitale overheid die werkt voor iedereen 

Van: 777•logius.nt U~ Jffilogius.n1> 

Verzonden: dinsdag 15 februari 202212:28 

Aan: BSN-koppelregister <BSNKoppelRegister(@iogius.n(> 

CC: Plogius.n(>; 0 j@logius.nl>; 

C@Logius.nl> 

Onderwerp: RE: M, enll~» CVD-melding: mogelijke log4j-kwetsbaarheid in 

Dockercontainer Logius 

so 



Hol I 

Bedankt voor je reactie! 
Worden de afnemers ook geinformeerd over de kwetsbaarheid In deze download? 
En binnen welk termijn zal de update ongeveer beschikbaar zijn? 

Met vriendelijke groet, 

Van: BSN-koppelregister<BSNKoppelRegisterWogius.nl> 

Verzonden: dinsdag 15 februari 202211:12 

Aan: , Callogius.nl 

•IBM Ploglus.n(>; BSN-koppelregister CC: -"-,"3_ 

<BSNKoppelRegister(@logius.nl>; Soft ï@logius.nl>, 

C@Logius.nl>; BSN-koppel register <BSN Koppel RegisterPlogiusm 1> 

Onderwerp: RE 

Dockercontainer Logius 

CVD-melding: mogelijke log4j-kwetsbaarheid in 

Beste 

De genoemde download Is offllne gehaald en de sourcecode (welke in dezelfde repo stond) is 
ook ofillne gehaald. 

Er wordt gewerkt aan een update, tot die tijd krijgen afnemers de volgende melding op Giflab: 

Downloads temporarily unavailable 
Due to maintenance the current downloads of the docker image and source code are not 
available 

Met vriendelijke groet, 

Loglus 

Dienst Digitale Samenleving 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Konlnkrijksrelaties 

Ccdlofllus.nl 
9 us.nl 

Bereikbaar op di - vr 

Loglus is continu op zoek naar nieuwe collega's. Bekijk alle vacatures op onze website. 
Samen zorgen we voor een digitale overheld die werkt voor Iedereen 

 Oors•ronkelljk bericht  
Van: ~ aloglus.rd -1f Ccàloglus.nl> 
Verzon•en: maandag 14 februa 202 09:08 
Aan: 
Onderwerp: 

CtdloQlus.n!' BSN-ko eiregister <BSNKoppelRegisterOlogtus.nl> 
CVD-melding: mogelijke log4j-kwetsbaarheid In 



Dockercontainer Loglus 

Collega's, 

Hierbij een reminder op onderstaande CVD melding! Graag per ommegaande een reactie, dit is 
een Pi melding. 

Met vriendelijke groet, 

Loglus 

Dienst Digitale Samenleving 
Ministerie van Binnenlandse Zaken.en Koninkrijksrelaties 

M 
Bere aar op ma-vr 

www.logius.ni 

Loglus Is continu op zoek naar nieuwe collega's. Bekijk alle vacatures op onze website. 
Samen zorgen we voor een digitale overheld die werkt voor Iedereen 

 Oors ronkelijk bericht  
Van: C•loglus.n( 
Verzon en: v dag 11 februari 2022 12:48 
Aan: BSN-ko . • etre • ister <  ► . •  • _ t - e e C- • • > 
Onderwerp ":' ... 1 CVD-melding: mogelijke log4j-kwetsbaarheid In 
Dockerconta ner • a us 

Beste Collega's, 

Zie onderstaande CVD melding vanuit NCSC. 

De calamiteitenorganlsatie verneemt graag jullie reactie hierop en het tijdspad wanneer de 
kwetsbaarheid verholpen is. 

Met vriendelijke groet, 

Logius 

Dienst Digitale Samenleving 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

M 
Bere aar op ma-vr 

www.logius.nl 

Loglus is continu op zoek naar nieuwe collega's. Bekijk alle vacatures op onze website. 
Samen zorgen we voor een digitale overheid die werkt voor Iedereen 

 Oorspronkelijk bericht  
Van: Jffi~nI> 



Verzonden_ : vrl 
Aan: 
Onderwerp: 
Dockerconta ni 

dag 11 februari 2022 11:59 

CVD-melding: mogelijke log4j-kwetsbaarheid in 
us 

Beste collega's, 

Wij hebben als Responsible Disclosure meldpunt van de Rijksoverheid een melding ontvangen 
voor uw organisatie. Meer Informatie over het Responsible Disclosure beleid van de 
Rijksoverheid kunt u vinden op onze webslte [0]. 

Het gaat om een mogelijke log4j-kwetsbaarheid in een Loglus aangeboden Dockercontalner op 
loglus. nl/diensten/bsnk-pp/bsnk-pp-documentatie. 
Onderstaand de details van deze kwetsbaarheid, zoals wij die hebben 
ontvangen: 

[begin melding] 
op.https-1/www.loglus.nildienstenlbsnk-pplbsnk-pp-documentatie levert loglus een docker 
container. 
https f /gitlab.com/logluslbsnklbsnk-decryptiecomponentl-/raw/master 
/docker_Imagg_pep-crypto-
thomtai I_ 9bff7f48fb31672148643 2a bc90582d43478d 504.tar.7z 
Dit maakt als je de 7z naar tar.gz naar files en dan In 
48e1d6abdcf009d08b8fddbfb0517fffe26c139270bdf9d1703a1f0b059df844 layer.tar uitpakt en 
dan 
pep-crypto-thomtall-ictu_master 9bff7f48fb316721486432abc90582d43478d504-
thomtall.jar uitpakt 
en dan (sorry, maar dit Is echt te vaak Ingepakt) 
m2repo/org/jboss/logmanager/log4j-jboss-logmanager/1.2.0.Final/log4j-jboss-
logmanager-1.2.O.Flnal.jar uitpakt blijkt er In org/apache/log4j dan blijkt er 
./net/]MSAppender.class en./net/]MSSink.class te zijn. 
en die zijn niet goed. 
https : //github.com/jboss-logglnp(jJ-jboss-logmanagerlissues/28  
Sowieso is het niet verstandig "it runs on my computer" dingen als oplossing rond te strooien 
zonder regelmatige updates als overheid. 
[einde melding] 

We willen vragen deze melding te beoordelen en afhankelijk daarvan te 
(laten) verhelpen. Wij vernemen graag of de kwetsbaarheid verholpen zal worden en als dat het 
geval is, op welke termijn. Wij zullen de melder op de hoogte houden van de status van deze 
melding. 

Mochten er nog vragen zijn, dan horen wij dat graag. 

Alvast bedankt voor een reactie. 

[0] https:/lwww.rljksoverheid.nl/onderwerpen/cybercrime/vraag-en-antwoord 
/responsible-disclosure 

Met vrlendelijke groet, 

en ' aag 1 

E 
T 
PGP 

Bezoekadres: 
I •+ Í I 
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Portfoliocluster - Git 

1 Gitdocumentatie.logius.nl 
Git is een vrij gedistribueerd versiebeheersysteem dat veel wordt gebruikt voor het beheren en in 
gezamenlijkheid verder ontwikkelen van broncode en documentatie. Met Gitdocumentatie.logius.nl bieden 
we een platform om documentatie uit iedere git te ontsluiten in een'Logius-schil'. 

1.1 Onderdelen van de Logius-schil 
• Certificaat 
• (Sub)domeinnaam 
• Wereldwijde documentatiestandaard 

Gitdocumentatie.logius.nl - 3 
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2 Gitlab 

c3m 

• Al teen pu blieke inform atie wordt h ier gedeeld. 
• Alleen Logius-mailadressen worden gebruikt voor het creëren van bewerkaccounts. 
• Bewerkaccounts worden aangemaakt door IV. 
• Documentatie wordt ontsloten via een ` Logius-schil' die we bij DICTU hebben ingericht 
• in afwachting van een definitieve werkwijze is deze oplossing van tijdelijk aard. 

2.1 Handige links Gitlab (bron: Gitlab.com) 
• Rechten en rollen 
• Signingvancommits2 
• SSH keys  

https //docs g t ab com/ee/user/perm ss ons htm 
2https //docs g t ab com/ee/user/project/repos tory/gpg s gned comm ts/ 
# - text=You%20can%20use%20a%20GPG%20key%20to%20s gn,used%20for9'o20a %20OpenPGP%2FPGP%2FGPG%20re ated%20mater a %20 
and%20 mp ementat ons 
3 https //docs g t ab com/ee/ssh/ 

Gitlab - 4 
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3 ReSpec 
ReSpec is een Javascript-bibliotheek dat het makkelijk maakt om technische specificaties of documentatie te 
schrijven. Het was oorspronkelijk ontwikkeld met de bedoeling om W3C-specificaties te schrijven maar het 
ondersteunt inmiddels het maken van andere soorten output. 

Lees meer over ReSpec4 

4 https //respec org/docs/ 

ReSpec - 5 
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4 Toepassing 
1. Schrijf de documentatie in HTML-markup 
2. Voeg Respec toe aan de HEAD van de HTML (zie codevoorbeeld) 
3. Publiceer de documentatie in een git-repository (GitHub, Gitlab, Bitbucket). N neemt binnenkort een Gitlab 

voor heet Loglus in beheer. 
4. Biedt (een deel van de) git-repository aan voor publicatie via Gitdocumentatie.logius.nl 
5. Laat de documentatie ontsluiten via Logius.nt 

Codevoorbeeld Respec 

<head> 
<meta charset="utf-8"> 
<title>Title of this document</title> 
<script src="https://www.w3.org/Toots/respec/respec-w3c" 
class="remove" defer></scrïpt> 
<script class="remove"> 
// All config options at https://respec.org/docs/ 
var respecConfig = { 
specStatus: "ED", 
editors: [ 
{ name: "Your Name", url: "https://your-site.com" }, 
1, 
github: "some-org/mySpec", 
shortName: "dahut", 
xref: "web-platform", 
group: "my-working-group", 

</script> 
</head> 

Toepassing - 6 
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5 Git als onderwerp van doorontwikkeling ART4Logius 

13 ART4LOGIUS-26028 - Spike: omgaan met Git en andere gratis tooling DONE 

s https // Og us prd j ra odc noord n /browse/AR 4LOG US 26027src-confmacro - 

Git als onderwerp van doorontwikkeling ART4Logius - 7 
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6 Meer informatie 
• Voor het koppelen van een git aan Gitdocumentatie.logius.nl: 
• Voor het ontsluiten van documentatie op Logius.nl:= 

Meer informatie - 8 
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memo Borging beheer Decryptiecomponent 

,•_• •••_ Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

Aandachtspunten: 

• Oplevering 

o Code 

o Documentatie 

o Kwaliteitscontrole 

0 Beveiligingstesten 

o Frequentie 

• Onderhoud / Wijzigingsbeleid / Patching 

• Hosting 

• GitHub Accountmanagement 

• Service / beantwoorden vragen 

o Forum 

o FAQ 

0 

• Kwaliteit 

• Testgegevens 

• RFC traject / branche integratie. 

• Juridica 

Algemeen 

Inleiding 

Het Logius BSNk-PP platform bestaat uit een aantal onderling nauw samenhangende componenten. 

Deze componenten zijn veelal complex en vereisen diepgaande materiekennis om te ontwikkelen, 

beheren en/of te gebruiken. Voor een aantal partijen, met name de Dienstverleners, geldt dat deze 

kennis niet direct beschikbaar is en dat de intrinsieke motivatie ontbreekt. Draagvlak bij deze partijen 

is daarentegen van groot belang om het succes van BSNk-PP te continueren. Vanuit BZK/Logius is 

daarom besloten om de complexiteit zoveel mogelijk voor deze partijen af te schermen door middel 

van het aanleveren van een kant en klare en makkelijk te integreren component. De intentie is om 

deze component als open source software (OSS) beschikbaar te stellen. 

De component wordt ontwikkeld als Docker image i.c.m. de Java programmeertaal. 

Doel 

Het doel van dit document is om vanuit het oogpunt van Logius Beheer de activiteiten te 

identificeren en uit te werken gerelateerd aan de ontwikkeling en exploitatie van de BSNk-PP 

Decryptiesoftware zoals beschreven in de inleiding. De software ontwikkeling zelf wordt uitbesteed 

aan ICTU en de daarvoor benodigde documenten en items vallen buiten scope van dit document. 



Oplevering 

Product breakdown 
De Definition of Done ( DoD) bevat de beschrijving waaraan de volledige oplevering moet voldoen. In 

dit document worden alleen de specifieke opleveritems vanuit beheerperspectief bekeken. 

De volgende items zijn vanuit beheer vereist: 

• Volledige broncode en binaire bestanden/afhankelijkheden 

• Installatiedocumentatie en systeemvereisten ( beheerdershandleiding) 

• Developer Quick Start guide 

• API beschrijving ( interface functies, doel per functie, parameters per functie, 

berichtspecificaties, uitgevoerde validaties) 

• Disclaimer 

• Licentie 

• Testrapport 

• Syst ,,,... e eis R d entati^ ^ -,i ti^n^ffirta^ soft.. aFe eempeRenten (VERVALLEN: Is 

beschreven in [ E02]) 

wegden richt: ^^ ^' ^•. ReFS (VERVALLEN: Is beschreven in [ E02]) 

• #faders m.b.t. user account Open Source dashboard en interactie met andere 

F̂S •entw ik kela FS (VERVALLEN: Is beschreven in [ EOS], [ E06], [ E07] en [Onderhoud / 

Wijzigingsbeleid Spoedpatches]) 

Optioneel maar wel wenselijk: 

• FAQ 

Voorwaarden voor in beheername 
Onderstaand staan de voorwaarden, de bron of motivatie waarom de voorwaarde is opgenomen in 

dit document, opgesomd als eisen. 

Eisen 
[E01] De installatie van de component en het aanspreken van de interface om zo een eerste 

voorbeeld uit te kunnen voeren dient door een ervaren technisch applicatiebeheerder en/of 

software ontwikkelaar met behulp van enkel de geleverde componenten en documentatie 

binnen een tijdsbestek van 4 uur te kunnen worden gerealiseerd. 

Bron: vanuit de architectuur is gesteld dat het component als black box en eenvoudig te 

implementeren oplossing wordt geleverd waarbij mag worden verondersteld dat de 

installatie inspanning dusdanig laag is dat Logius Beheer wat dit betreft geen vragen 

hoeft te verwachten. 

Actie: Review oplevering ICTU. Installatie uitvoeren m.b.t. van bijgeleverde documentatie. 

[E02] De documentatie bevat instructies voor installatie, instructies voor het beproeven van de 

goede werking en instructies voor gebruik van de componenten door ontwikkelaars. 

Dit uit zich in de aanwezigheid van de volgende secties, mogelijkerwijs gecombineerd in 1 

document: 

• Administratiehandleiding (eisen omgeving, installatie en configuratie, eigenschappen 

zoals multi thread safe gebruik, etc.) 

Pagina 2 van 6 



[E03] 

• Quick start guide voor ontwikkelaars (welke ontwikkelomgeving, protocollen, interfaces, 

eenvoudig voorbeeld) 

• API beschrijving ( beschikbare functies, berichtspecificaties, parameter/aanroep 

beschrijving, mogelijke fouten/foutcodes) 

• Trouble shooting guide/eerste aanzet FAQ: Wat zou er fout kunnen gaan en wat is een 

mogelijke oplossing? 

Bron: -Ó. 

Omdat Logius 

wel de facilitator is m.b.t. het beschikbaar stellen van de componenten zullen 

klantvragen in eerste instantie bij Logius binnenkomen. Een goede beschrijving van 

de functionaliteit en het gebruik van deze componenten vormt een eerste buffer 

voor mogelijke vragen. De meer complexe vragen kunnen worden doorgezet naar 

ICTU. 

Actie: Afspraken opstellen en overeenkomst met ICTU vastleggen. 

Vanuit de Logius Juridische afdeling is een schriftelijke mededeling aanwezig met betrekking 

tot het toegestane gebruik van de open source oplossing. 

Bron: De overheid dient te voldoen aan de voorwaarden voor het ter beschikking stellen 

van broncode/middelen aan het burgerdomein en dient zich in te dekken tegen 

mogelijke juridische consequenties. 

Actie: Neerleggen bij Juridische afdeling (Graag ook advies vanuit JZ wat BSNk welen niet 

mag doen/communiceren) 

9 

Bron: Logius is een Project en beheerorganisatie en de genoemde zaken vallen niet onder 

de kennis/kunde/capaciteit van Logius. ICTU als uitvoeringsorganisatie heeft die wel. 

Actie: Afspraken m.b.t. de scope van life cycle beheer neerleggen bij ICTU. Houd rekening 

met noodzakelijke update in verband met een veranderende omgeving „§- .5 

Actie: Vaststellen beleid m.b.t. Life cycle beheer. Eenmalige oplevering en aan Community 

om te branchen of actief moderniseren/verbeteren. 

Elke oplevering dient te voldoen aan de beschreven DoD ( Definition of Done) 

Vanuit ICTU wordt een tweedelijns ondersteuningspunt geboden. 

Bron: 

[E04] 

[E05] 

[E06] 

Actie: Vaststellen wat het beleid is m.b.t. het beantwoorden van gebruikersvragen 

(community). 

Vanuit Logius wordt een moderator aangewezen met rechten om partijen toegang te geven 

tot Git/broncode/decryptiecomponent. 

Bron: 

Pagina 3 van 6 



[E07] 

[E08) 

[E09) 

Actie: Bepalen of een forum is toegestaan. 

Wijze van moderatie bepalen. 

Vanuit Logius is een Git hosting platform beschikbaar gesteld 

Bron: De gewenste wijze van publicatie van de Decryptiecomponent is via Git. 

Actie: Git account regelen. 

Er is een duidelijk RFC beleid aanwezig waar is beschreven hoe met wijzigingen wordt 

omgegaan, hetzij intern aangedragen, hetzij via de community aangedragen. Hierbij is 

duidelijk beschreven wie bevoegd is met betrekking tot besluitvorming. 

Bron: Code is altijd onderhevig aan veranderingen. Dit kan komen omdat nieuwe 

functionaliteit is gewenst, andere platformen moeten worden ondersteund of 

bijvoorbeeld bugs worden verholpen. Deze wensen kunnen vanuit de interne 

omgeving en vanuit de externe community worden aangedragen. Niet alle 

wijzigingen zijn echter wenselijk of een verbetering. Daarom dienen richtlijnen/beleid 

aanwezig te zijn hoe hier mee om te gaan. 

Actie: Vaststellen RFC/Wijzigingsbeleid 

,f 0" 

. Hieronder valt niet alleen de implementatie maar ook de 

beoordeling van de (aangeleverde) software kwaliteit waaronder ook de aspecten veiligheid 

en functionaliteit. 

'- -0-:.- J 

Actie: Afspraken vastleggen en borgen met ICTU. 

Onderhoud / Wijzigingsbeleid Spoedpatches 
Onderhoud is een van de belangrijkste zaken om goed te regelen. Vanwege de betrokkenheid van 2 

partijen, te weten ICTU en Logius, en het grijze gebied op het gebied van taken en 

verantwoordelijkheden is het van belang om heldere kaders neer te zetten. 

De ontwikkeling van de software en de hosting is de meest eenvoudige stap op dit vlak. De uitdaging 

volgt daarna. Enkele van de vragen die gesteld moeten worden zijn: 

• Wat is het beleid met updates? Willen we als organisatie bijblijven met de tijd of laten we dit 

over aan de community? Deze keuze beïnvloedt de balans van enerzijds veiligheid, stabiliteit 

en compatibiliteit van de software en anderzijds de benodigde kennis en capaciteit bij de 

organisatie. Afhankelijk van deze keuze komt meer/minder werk bij ICTU en Logius te liggen. 

Updates bevatten o.a. de volgende zaken: 

o Aanpassen van de ( Docker) image en de gebruikte binaries m.b.t. 
•2g 

o Aanpassen van documentatie, zowel API als beheer 

o Aanpassen van code (verbetersuggesties, bug fixes, uitbreidingen, compatibiliteit) 

o Digitaal ondertekenen van de binaries/packages in geval van wijzigingen (wie 

beheert de sleutel?) 
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• 

Wat is het beleid met beantwoorden van vragen? Verwijzen we terug naar de community? 

Maken we afspraken met ICTU? Borgen we de kennis intern? 

Wie beheert de community? Wie krijgen toegang? Wordt dit actief gemonitored? Passen we 

een policy toe op accounts? 
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Hosting 
Om de decryptie software te kunnen hosten vanuit Logius is behoefte aan een infrastructuur. Deze 

infrastructuur moet voorzien in de volgende behoeftestelling(en): 

• (semi) publieke toegang tot de OSS 

• Archief voor oplevering 

(semi) publieke toegang tot de OSS 
De (semi) publieke toegang wordt gerealiseerd door een abonnement te nemen op een daartoe 

geschikte software publicatiedienst. Logius BSNk gebruikt hiervoor GitHub. 

GitHub stelt verschillende soorten licenties beschikbaar. Voor de ontwikkeling en hosting van de 

decryptiesoftware lijkt de Team licentie het meest geschikt. DO 

Archief voor oplevering 
Niet alle documenten komen online ter beschikking voor de toegelaten overheidspartijen. Deze 

documenten dienen op een veilige en betrouwbare te worden opgeslagen. Het archiveren van 

overige documenten en informatie kan op een aantal binnen Logius gebruikelijke manieren: 

■ 

[Uitzoeken Hoe te_borgen dat via GitHub de gegevens worden veilig gesteld bij beëindiging] 

Het grote voordeel van gebruik van GitLab en GitHub is dat deze automatisch versiebeheer 

ondersteund en het daardoor eenvoudig is te vergelijken met en/of terug te gaan naar een oudere 

versie van documenten, bestanden of code. Waar wel rekening mee moet worden gehouden is de 

licentievorm en de daaraan gekoppelde opslag. Op een licentievorm na betekent het gebruik van 

GitHub dat de gegevens in de cloud staan op externe servers. GitLab kan door Logius intern op 

servers worden gebruikt zonder dat daar kosten aan zijn verbonden. GitLab wordt momenteel reeds 

door ICTU en door Logius BSNk gebruikt. 

Juridische voorwaarden publicatie OSS door Overheid 
Nader uit te zoeken 

De mogelijkheden voor het publiceren van open source software (OSS) is in opdracht van BZK 

onderzocht door het bureau Gartner. Deze rapportage is gepubliceerd op 11 oktober 2017 onder de 

titel 'Onderzoek publiceren Open Source Software', engagement 330040649. 

De conclusie van het rapport is dat publicatie van open source door de overheid niet zonder meer is 

toegestaan. Voor Logius BSNk lijkt de enige realistische optie de publicatie onder voorwaarde van 

'Algemeen Belang'. Indien hier voor wordt gekozen dan dient dit te worden onderbouwd en worden 

goedgekeurd. Zie voor details de rapportage. 

Zolang de software als OSS wordt gepubliceerd binnen het domein van de overheid is het wel 

toegestaan. Dit kan vanuit BSNk worden gevolgd als eerste stap. 
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1 Aanleiding 
Bij BSNk hebben we een wiki omgeving met documentatie voor onze afnemers: http://wiki.bsn-koppetregister.nl 

Dit is een oude confluence-omgeving die los van de grote logius-omgeving draait bij Visma. 

Contacten met Visma lopen via eHerkenning vanuit het Equinix-contract. 

Het contract met Visma loopt af ( is inmiddels afgelopen) en ook eHerkenning wil graag dat we een andere oplossing 
zoeken voor de hosting van deze site. 

1) 

Aanleiding- 5 
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2 Zoektocht 
Wij vragen ons af wat en of er mogelijkheden zijn om deze website voor het einde van het Equinix-contract 
(november) op een ander platform te laten draaien 

Zoektocht - 6 
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3 Spaces 
Domein bsnkoppelregister.nl kent de volgende spaces: 

1. BSNK Decryptiecomponent2 (Zonder credentials anonieme space - benaderbaarvia intemet vrij 
toegankelijk voorde buitenwereld - ) 

2. 
3. 
4. 

Spaces- 7 
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4 Doelgroep 

Doelgroep - 8 
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5 Content 
De vraag die gesteld is inde Spike met IB TAB en KB: Is het nodig dat dit achter inlog zit? 

Antwoord 1B 

. Tipsen trucs - niet openbaar 

Er zal dus een mogelijkheid moeten zijn om specifieke content achter inlog te zetten. 

Nader onderzoek zal moeten uitwijzen welke content voor inlog, welke content achter inlog? 

2fa 

Opmerking is nog wel dat een gedeelte van de website publiek is en een ander deel achter een username/ 
wachtwoord verstopt zit. 

Content- 9 



BSNk Ketenbeheer - WIKl.bsn-koppelregister.nl 

6 Eisen aan de omgeving 
• Minimale requirements aan de WIKI 

• Toegankelijkheids eisen (toegankelijkheidstoets van huidige WIKT vindt plaats in week van 12 
na 2 weken rapportage) 

• Functionele vereisten (beheer van de content back-end, content presentatie front-end, wiki of ander 
soort cros?) 

• Markdown 
• Bijlages er in kwijt kunnen 
• Look en fee( aanpassen naar logius stijl website 
• Commentaar kunnen geven (operationele zaken staat aan, op heel veel spaces staat dit uit). 

• Logiusvereisten 
• nnb 

• Systeem vereisten 
• nnb 

• Noodzaak om enquete te sturen? 
• nnb 

Eisen aan de omgeving - 10 
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7 Contract 
• Huidige confluence licentie ? E- herkenning 
• Kosten 

Contract - 11 
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8 Verkenning mogelijke andere omgevingen 
1. Opensource MediaWiki of Docuwiki installeren op eigen BSNKomgeving-
2. Via DICTU Dru pal (waar ook logius.nI leer-rijk.nl lees- rij k.nI op draaien) - 

3. Via de huidige Logius Confluence - 0 
4. ETD - E-herkenning- Huidige contract -10.2e 

Gespreksverslag 1 ETD - E-herkenning - Huidige contract -M. @••ri• 

van KB-BSNK in gesprek met1L0•2 van ETD E-herkenning 

Op het moment  e 9 ) van spreken is het domein wiki.bsn-koppelregister.nl met de confluence spaces 
technisch ondergebracht bij Visma/E-herkenning 

Verkenning mogelijke andere omgevingen - 12 
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9 Visma Equinix 
E- herkenning heeft zelf een aantal Confluence spaces op een datacenter draaien en BSNK maakt hier eveneens 
gebruik van. Per november 2021 zal de omgeving niet meer door Visma (onderaannemer Equinix) supported 
worden, omdat het contract met Equinix afloopt. 

Visma Equinix- 13 
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10 Confluence licentie 

.52 

Confluence licentie - 14 
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11 Voortzetting onder Visma 

Voortzetting onder Visma- 15 
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12 ODC-Noord 

ODC-Noord - 16 
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13 Wiki content hosten via Dictu Drupal site 

•g,•l 072ë • 

0 content hosten via Dictu Drupal site - 17 
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UW-

Doet  Q3 overhevelen mogelijk. 

J19W, raakt betrokken 

ARTGU-620 gedeeld met 

BSNK in gesprek met 1 IV-togius 

20-05-202113:00 -13:30 uur 

(IV-logius) 

MA (IV-logius) 

Archtiect BSNK) 

KB BSNK) 

(SM BSNK) 

(IV-logius) 

BSNK in gesprek met 

Aanwezig: 

-• 

geeft aan dat er in sprints opgeleverd gaat worden. 

4411%lálai4l"M'Jf 40 
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Hartelijk dank voor jullie tijd vandaag. 

In het kort wat we vandaag besproken hebben: 

# Space URL Spacegrootte obv 
aantal pagina's in . PDF 

3 

14 

40 

14 

Actief in gebruik? Toekomst 

Nee 

Ja 

Ja 

Nee 

• gd 

..., 

1 M  

2 

3 

4 1 •:1 

Nee 

ODC-Noord 

Naar GIT 

Nee- opruimen 

■•■ 
• g 

43 

378 

Ja 

Ja 

ODC-Noord 

ODC-Noord 
(misschien naar GIT) 

ODC-Noord 
(misschien naar GIT) 

1 378 
_ 

Ja 

Wiki content hosten via Dictu Drupal site - 19 
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375 1 Ja 1 ODC-Noord 

(misschien naar GIT) 

Huidige overzicht: 

Confluence beheer 

OD~ 

A~ c~e 

trtrr maequY.le 

e+.>wD aCT1fl]tfeL4 

ver¢en M~ 

3'.+ 

yPebCerpe: eQ leu 
oae,+t QaeyN 

4»na•t 4nbxw+ee 
Ywwdnl.io+. 

Mw11aR;1U~ 

AtnOtvOOn RQi1Cf t-1Ule 

NaIlaaaf 

GbJtr[ Na00a 

h~ RNa}ge7 

MipArt-t•tepKe 

•7a0a^•e 

Taam COrKCwa`On 

1. 

Apps beheren 

MN bleb;e 

L?bLAIDate apjl e1SMen !1 1 Gnes, a.a eod qab-. 

Door gebruikers geïnstalleerde apps 

aw AM~ IIp7Ne~ erM HDOWT TaK 

e _x ConfAa<e C1wA M~baO AnbYM 

a(T AranaMamo+t Same t iN CNMNttKe 

a [] At4ctiai UNvask pYqin Mameer GlOOitt 

a bH Ce~haahwi 

i7eUee bDT iOtYtf1 

t APO Wkadsn + ran nmt ape barMan 
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Voorbereiding Proefmigratie 1 W^ 

Ha 

Ben ik zo volledig? 

IV Logius IV 0-.H• BSNK 

15-06-202115:00 

vraagt of kl0.2el toegang heeft tot wiki.bsn-koppelregister. n(2 

bevestigt: logt in en heeft ad min rechten, ook toegang tot gebruikersnamen en mailadressen 

geeft aan dat er geen speciale add-ons zijn toegevoegd aan de spaces van BSNK 

Q adviseert om gebruikersnamen vast aan te passen naar e-mailadressen. 

Reden: koppeling van gebruikers aan gemaakte content in nieuwe space 

bepaalt impact en gaat in gang zetten dat gebuikersnamen worden omgezet in mailadressen, zoals op de 
logius generieke omgeving (ODC Noord installatie) 

P0;2eZ adviseert een draaiboek op te stellen met daarin minimaal de volgende onderdelen: 

• Omzetten gebruikersnamen naar mailadressen op huidige spaces tbv correcte migratie 
• Plannen van een dag voorde proefmigratie 
• Proefmigratie 
• Plannen van een dagvan de daadwerkelijke migratie 
• Communicatie 
• Opschonen gebruikers op huidige spaces 
• Communicatie naar de gebruikers 
• Checken van de gemigreerde spaces 
• Checken van dode links op nieuwe spaces 

Beschikbare informatie transitieplan 

P D.2é laat het huidige draaiboek zien (middels screenshare) op Transitie / migratieplan Wiki.BSN-
koppelregister.nl (concept, kopie van migratie mijn overheid) - BSNk Ketenbeheer- Productiehuis (odc-
n00rd. n[) ( see page 33) 

M6uifën réïkv•Tij 
0 
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M- geeft hierbij aan dat er overlap is met de migratie van mijnoverheid spaces naar ODGnoord. 22 
ligt toe dat niet alle stappen benodigd zijn, omdat de mijnoverheid migratie uitgebreider was door 
steppingstone servertussenstap. 

Actiepunten••.. : 

M plant een vervotgmeeting en datum voor een proefmigratie na de vakantie vane 

Actlepunten 

• I737  neemt contact op metr,7)—/---7 om proefmigratie voor te bereiden 
• .• . deelt de gebruikersinstructies voor het inloggen op de r; Confluence spaces, zodat 
Kb BSNK een beeld krijgtvan de stappen die een afnemer/gebruiker moet doorlopen om in te loggen. 

BSNK ( PO architect en KB 

Dinsdag 1"6-202116:00 uur 

Aanwezig: 

.==MU=9L- JMM 

leidt de vergadering in en beschrijft welke vorderingen er gemaakt zijn door kort toe te lichten (zie andere 
gespreksverslagen op deze pagina) 

I  eisen 

Logius.nl 

C] Wordt er een nieuwe pagina aangemaakt op logius.nl waarvanuit wordt doorverwezen naar de GlThub 
pagina van decryptiecomponent? 

Q Geen zicht op, wat willen wij? 

Gitlab / Ciso 

Q Hoe gaan we om met nieuwe accounts op GitLab? 

Wiki content hosten via Dittu Drupai site - 22 
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Q Is het mogelijk om via Gitlab de software te signen? 

Ja Wat betreft je vraag over signing van commits: https:Hdocs.gittab.com/ee/user/project/repository/ 
gpg signed commits/ 
#:-:text=You%20can%20use%20a%20G PG%20key%20to%20sign,used%20for%20all%20OpenPGP%2FPGP%2F 
GPG%20related%20material%20and%20i mplementations. 

Gitlab 

■ 

Q 
Q 
E) 

Q 
Q 
Q 
Q 
C) 
C) 

Voordelen 

De bedoeling is door GIT te gebruiken: 

Q dat het minder werk voor KB oplevert 
Q dat de aangeboden software "decryptiecomponent" veilig over de lijn gaat 
Q dat de ontvanger zeker weet dat de gedownloade software van loglus afkomstig ís 

Huidige confluence space decryptiecomponent 

() Content dient gescreend te worden, niet apart screenen 

Confluence ODC-Noord 

KBM 

Wat zijn de acceptatiecriteria? 

user accounts? 

MOOMMUEO 

wki content hosten via Dictu Drupal site - 23 
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PO BSNK 

Het liefst alle content op 1 plek 

004 

Huidige domein wiki.bsn-koppeiregister.nl laten redirecten naar https://logius.ni/dienstentbsnk-pp, vanuit daar 
de GITlab ( decryptiecomponent onder de aandacht brengen ende andere spaces zoals f 

Nog uitwerken 

BSNK 1 Contractmanager E-herkenningo n~ 

Dinsdag 01-07-202111:30 uur 

Aanwezig: 

®m 
Van: !' _ n •,;•  • ••@Log ius.nl• 
Verzonden: on er ag 1 ju i 202112:24 
Aan: ^ @logius.nl35> 
Onderwerp: Overleg met BSNK Wiki.bsn-koppelregister.nl36 

Ha• 

Zoals vandaag besproken: 

am 
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Is er een E-herkenning/visma testomgeving beschikbaarvoor het uitvoeren van een proefmigratie? 

Deze omgeving komt per 5 juli beschikbaar. Bij Visma aangegeven dat ook voor wiki.bsnk de optle 
béschikbaar moet zijn (dank dankt) 

heeft migratie van confluence naar ODC voor Mijn overheid begeleid. 

: Decryptiecomponent space gaat over naar gittab.com/logius37 andere spaces gaan over naar ODC noord 

,-: Actie uitgezet om gebruikersnamen om te zetten naar e-mailadressen {koppeling content aan persoon 
blijft en inloggen single-sign on werkt meteen). Communicatie aan +- 50 gebruikers is goed te doen. 

Vakantie[`, 

Laatste weekvan juli (wk 30) 

9-23 augustus (wk 32-33) 

Vakantie','  

Laatste week van juli (wk 30) 

Laatste 2 weken van Augustus (wk 33-34) 

Ben ik volledig? 

Met vriendelijke groet, 

Sr. Keten e eerder BSNk 

B5NK ) .__ .MJJ JIM 

• l 1,'T7A 
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Dinsdag 13-07-202113:30 uur 

Aanwezig. 

EM_M=_ 

Agenda: 

• Status updates 
• Gebruikersnamenaangepastnaare-mailadressen 
• Acceptatieomgeving 
• Proefmigratie- planning 
• Toegangvoo per- tot testomgeving 

Status updates 

verteld dat decryptiecomponent space gemigreerd gaat worden naar gittab.com/logius 
verteld dat de gebruikersnamen omgezet zijn naar mailadressen 
verteld dat hij op vakantie gaat in week 30 en week 32-33 

• Planning voor de proefmigratie is voor sprint 5 (19 aug) 

De spaces "Operationele zaken" en de 3 spaces "Technische specificaties (productie, beheer & next release) " 
zullen gemigreerd worden. 

Operationele zaken:•W•— , 

next-release: 

Productie: 

De space "BSNK Confluence Beheer" zal, 

zijn naar ODC Noord? 

onderzoekenj• 
0 gaat deze space nodig zijn in de nieuwe situatie als we over 

Gebruikersnamen aangepast naar e-mailadressen 

verteld dat de gebruikersnamen zijn aangepast naar mailadressen en dat hierover is gecommuniceerd 

Acceptatieomgeving 

Vanuit Visma/Equinix is er een 100% kopie gemaakt van de productieomgeving.19 juli is itt#0j 
terug van vakantie en zal zorgdragen voor toegang tot de acceptatieomgeving. 

weer 

Proefmigratie - planning 

AlsfïU«M toegang krijgt tot de huidige wiki.bsn-koppelregister.ni omgeving, dan kan hij al een proefmigratie 
opze tten. Ming Yn gaat 3 weken met vakantie, in de tussentijd kan  
proefmigratie inzetten. 

ook het voorwerk doen en een 

Er is een afhankelijkheid van de volgende zaken 
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Toegang voor Ming Yin tot testomgeving 

.,regelt toegang voor ;•t, 

1, regelt toegang voor 

Toegang tot ODC Noord spaces 

tot de huidige wiktIsn-koppetregister.lnt omgeving. 

tot de acceptatie omgeving 
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14 QA 
waarom bij confluence blijven? 

Migratietijd verkorten 

rei 

13 

M 

■ - 28 
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15 Testen proefmigratie wiki.bsn-koppelregister.ni 
De omgeving is te bereiken via deze URI: 

Eenmaal ingelogd kun je makkelijk naar de gemigreerde spaces via deze link: 

Check op volledigheid V, 

. - . ® 

JA NEE JA NEE JA NEE JA NEE 

Zijn alle spaces 0 0 C) 0 (Q Q Q Q 
gemigreerd die we 
gemigreerd willen 
hebben? 

in 

JA 

Q 

- 

NEE 

Q 

opmerkingen 

Zijn alle pagina's 
gemigreerd die we 
gemigreerd willen 
hebben? 

Q 0 C) Q CD C) C) C) C) Q Nee, pagina's 
met een slotje 
erop zijn niet 
gemigreerd 

2 C) C) p Q 0 (D (D Cl , C) Zijn alle 
documenten (.pdf 
of .docx) of linkjes 
naar documenten 
nog steeds intact? 

Check op content 

verwijzen de 
Interne linkjes naar 
de juiste delen van 
de space(s)? 

C) 0 0 C) © n Q O C) 10 
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Check op volledigheid 

© 10 O O O 1❑ ❑ O CD CD Verwijzen de 
externe linkjes naar 
juiste plekken op 
het web? 

Kan ik documenten 
openen die 
gemigreerd zijn? 

O CD O O CD 0 1 C O 1❑ C'l-) 

❑ 1❑ 0 0 O 0 0 Zijn de plaatjes 
zichtbaar en kan ik 
ze uitvergroten? 

Klopt de 
boomstructuur 
nog? 

0 C) O ❑ 10 O ❑ 0 CJ 

a ❑ ❑ 

U O ❑ ❑ O O O Kan ik goed 
navigeren door de 
pagina's en de 
structuur? 

Gebruikersrechten 

Kloppen de rechten 
van de gebruikers 
op de betreffende 
space? 

O 0 0 O O CD O O O 

Nieuwe User Interface tov oude versie Confluence 

Welke veranderingen in de space merk je op? 

En waar moeten we mogelijk de gebruiker nog helpen bij het navigeren? 

15.1 Bevindingen 

Acties doornemen met IV 
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56•uifen`rélkwljd e 
is niet gemigreerd. 

Zit op de e-herkenning omgeving een slotje op de specifieke pagina. Zijn er meer pagina's met slotje die niet mee 
gegaan zijn in de migratie? 

Volgende pagina heeft ook een slotje 

15.2 

Acties 

0 

Openstaande acties 

omzetten naar ICTU mailadres en communicereniIMESM 

Onderzoeken waar wiki.bsn-koppelregister naar toe gaat forwarden na ophouden bestaan van de VISMA E-
herkenning omgeving. 

Opties: 

•:b u:   
ei 

15.3 Acties doornemen met Team 

1. fen reikwiffl e 

Q URL decryptiecomponent naar GIT laten verwijzen 

60 
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16 Transitie / migratieplan Wiki.BSN-koppelregister.nl 

• Transitieplan(seepage33) 
• Bijeenkomsten en communicatie(see page35) 

• Migratieplan(seepage3s) 
• Algemene voorbereiding(see page 35) 
• Gebruikers Huidige Confluence omgeving(seepage35) 

• Spaces naar ODC Noord(see page ao) 
• SpacenaarGIT(seepageai) 
• Spacesopruimen(seepageai) 

• Migratie van spaces die overgaan naar ODC Noord(see page a2) 
• Stappenplan migratie voor spaces die overgaan naar ODC Noord(see page a3) 
• Proefmigratie naar acceptatie omgeving voor spaces die overgaan naar ODC Noord(see pageas) 
• Resultaten proefmigratie:(seepageaa) 

• Bevindingen / bespreken n.a.v. proefmigratie(seepageas) 
• Productie migratie voor spaces die overgaan naar ODC Noord(see page a9) 

• Migratievan DecryptiecomponentnaarGittab.com/logiushttp://Gitlab.com/logius(seepageS2) 
• Stappenplan migratie voor space decryptiecomponent welke overgaat naar Gitlab.com/logiushttp:// 

Gitlab.com/logius(see page 52) 
• Proefmigratie voor space decryptiecomponent welke overgaat naar Gitlab.com/logiushttp:// 

Gitlab.com/logius(see page 53) 
• Productie migratie voor space decryptiecomponent welke overgaat naar Gitlab.com/logiushttp:// 

Gitlab.com/logius(see page 54) 
• Contactpersonen(see page sa) 
• Vakantieplanning(seepagesS) 

16.1 Transitieplan 

Bij BSNk gebruiken we een wiki omgeving met documentatie voor onze afnemers en interne collega's: http:// 
wi ki.bsn-koppelregister. nl6' 

Dit is een "oude" confluence-omgeving die los van de grote logius-omgeving draait bij Visma/Equinix. 

Contacten met Visma lopen via eHerkenning vanuit het Equinix-contract. 

Het contract met Visma loopt af ( is inmiddels afgelopen) en ook eHerkenning wil graag dat we een andere oplossing 
zoeken voor de hosting van deze site. 

In dit transitieplan worden de stappen toegelicht die nodig zijn om de informatie op de E-herkenning Confluence 
omgeving over te brengen 

n ultenÍe)kwgd•e• 
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WW Systeem perio 

de/ 
duur 

`.. Activiteit Actiehouder Ger 

eed 

1.1 

1.2 

1.3 

Confluence 

Confluence 

Confluence 

.. :  

e 

_ 

(0 22 jut-2021 

22-jui2021) 

[t" 4-aug-20211 

Afgestemd transitie en 
migratieplan 

Resources beschikbaar 

Specifiek communicatie over 
aanstaande migratie aan alle 
gebruikers 

Banner plaatsen 

GO/NO migratie 

Zie migratieplan hieronder 

Aanpassen content en linkjes 

1.4 

1.5 

1.6 

1.7 

lb.. 24-a g i0 1 

05-08-2021 

Bij livegang 

Confluence 

Confluence 

Confluence 

Confluence 

W r 

zie 
migratieplan 

- M. 

Op de pagina doorverwijzen 
naardespaces 

• Operationele Zaken 
• Technische specificaties (3x) 

domein ® 1.8 Bij livegang Confluence 

jdt 

1.9 

E _ •, 
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16.1.1 Bijeenkomsten en communicatie 

De bijeenkomsten om de transitie en migratie af te stemmen verlopen via e-mail / telefonisch en via 
webexmeetings 

05 augustus aug Go / No go voor definitieve migratie 

Definitieve migratie eerste planningsdatum op donderdag 26-08-2021 

16.2 Migratieplan 

16.2.1 Algemene voorbereiding 

16.2.2 Gebruikers Huidige Confluence omgeving 

in onderstaand uitklapmenu worden de Interne (Logius) gebruikers van de huidige omgeving opgesomd 

Transitie / migratieplan Wiki.BSN-koppel register. nl - 35 



BSNk Ketenbeheer - WIKl.bsn-koppelregister.nl 

In onderstaand uitklapmenu worden de externe gebruikers/afnemers van de huidige omgeving opgesomd 

Gebruikers extern 
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10.20;1020 

j 
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• Rijksoverheidsmedewerkers. Kunnen inloggen via Rijks SSO route. 
• Externen ontvangen eerst een verzoek om registratie te voltooien, daarna kunnen ze inloggen conform de 

instructies. + voor externen 

Zie voordocumentatie: Instructies SSO (Si ngle-Sign-On)/MFA ( Multi-Factor-Authenticator) Jira & Confluence - Jira & 

Confluence bij Logius - Bedrijfsvoering en Organisatieontwikkeling (odc-noord.nl) 06 

16.2.2.1 Spaces naar ODC Noord 

In onderstaande tabel wordt een overzicht weergegeven van de huidige spaces die gemigreerd gaan worden naar 

de ODC Noord omgeving 

Transitie / migratieplan Wiki.BSN-koppelregisterml - 40 





BSNk Ketenbeheer - WIK►.bsn-koppelregister.nl 

16.3 Migratie van spaces die overgaan naar ODC Noord 

i 

a=, 11 11 a 
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16.3.1 Stappenplan migratie voor spaces die overgaan naar ODC Noord 

Actiehouder 

KB BSNK 

Ge 
re 
ed 

Activiteit Systeem . Sta 

p 
gere 
ed 

period 
e/ 
duur 

1.1 Confluence 
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Actiehouder . Ge 
re , 
ed 

Sta 
p 

gere 
ed 

period 
e/ 
duur 

Systeem Activiteit 

1 
KB BSNK Q Archiveren Spaces Confluence 

productie 
Visma/Equinix 

1.2 
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Activiteit Actiehouder 
.. . 

period . 
e / 
duur 

Systeem gere 
ed 

Sta 
p 

Confluence 

(Productie) 

[] Verwijderen van Spaces onder 
hierboven genoemde "Spaces 
opruimen" 

KB BSNK iom 
•. 

M 

v 

o 

1.3 

Pt 
• 

0 
i• 
• • 

• 

•. 

• 

• 

3 

E 

16.3.2 Proefmigratie naar acceptatie omgeving voor spaces die overgaan naar ODC 
Noord 

St 

a 
p 

gereed 
` 

•., •- 

perio 
de/ 
duur 

•.•,•„_....•,r-rom;..---._ m.•m •-T '^r-•, _, ., _._..-_...._.-_•--. _._._ _ __.. 

Systeem^,: Activiteit 

- - 

Actiehouder T̀ Geree 
d 

2. 
1 

Confluence Opzetten van~* 
acceptatie omgeving 

t 19-07-

2021 

j Confluence 
ODC Noord 
acceptatie 

Acceptatie omgeving gelijktrekken 

met dem 
omgeving 

d 
.• :. 

2. 
2 

Toegang voor lt!X*X4Confluence 
productie 
Visma/EQX 

2. 
3 
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St 
a 
p 

gereed perio 
de/ 
duur 

Systeem r Activiteit , J >^ Actiehouder Geree 
d 

Confluence 
acceptatie 

confluencefi. v/ ODGN / MOH .. 

2. 
4 

2. .m 
5 MDr 

2. 29-07-202 
5. 1 
i 

d 

Toegang regelen voor,,v 
i • ¢  

J-̀  ' op acceptatieomgeving 

Uitvoeren proefmigratie F ' 

Controle en installatie van 
benodigde apps in doel 
(Confluence) 

.mmm 
Kopie productie Confluence 
omgeving naarder 0.7T RIA El 

100% kopie van productie 

Export maken per space op 
Confluence 

"Foto" maken van permissies per 
space in Confluence (bron) 

Marieke 
Meelker n 

n.. 

G 

o e
A 
N 

2. 
5. 
2 1 

29-07-202 

2. JJ 
5. 29-07-202 
3 1 

2. /J 
5. 29-07-202 
4 1 

2. // 
5. 29-07-202 
5 1 

Q 

O 

Confluence 

Confluence 

R 

x Confluence 
minut 
en 
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St 
a 
p 

2. 
5. 
6 

perio 
de/ 

duur 1. 

1-1,5 
uur 

gereed 

// 
29-07-202 
1 

Systeem 

Confluence 

Activiteit 
-• Lzt • nx: 

1'. 

Read-only maken van alle spaces in 
Confluence ( bron) 

Actiehouder 

! *o is hier 
u p bij nodig 

vanuit Visma? 

Q 

Confluence 

Confluence 

3 -4-4 ' 
uur 

1-1,5 
uur 

Import per space in Confluence 
(doel) 

Nakijken van de permissies per 
space ahv "foto" 

2. // 
5. 29-07-202 
7 1 

2. // 
5. 29-07-202 
8 1 

R 

&KB 

Q 

Confluence2. 
5. 

1-1,5 
uur 

// 
29-07-202 

Elke space op de juiste plek in het 
menu hangen (RefineWiki) 

L 

1 . -gt 14. C .. 

9 1 

Q 

AM 

N.V.T Confluence2. 
5. 
10 

// 
29-07-202 
1 
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Systeem `:.. Activiteit Actiehouder 

5. 
11 

Confluence 
acceptatie 29-0T-202 

i 

Kwaliteitscontrole proefmigratie op 
basis van een relevante steekproef. 
Hierbij dientonder andere het 
volgende nagekeken te worden: 

• Alle spaces en projecten 
• Bij export van de space naar XML 
op de nieuwe omgeving zelfde 
aantal kilobytes als op oude 
omgeving? Compare = gelijk? 

• Controleren afbeeldingen, 
bijlagen etc 

• Controleren links (zowel binnen 
Confluence als buiten 
Confluence) 

Confluence 

• C ec op rec ten van 
gebruikers (open tenzij) 

Testen op doelomgeving 
6 

7 
2. 05-0&202 

1 
BSNK Go / Na Go voor productie migratie 

16.3.3 Resultaten proefmigratie: 

Functioneel beheer heeft proefmigratie uitgevoerd en is vrijgegeven voor acc. testen: 

Vanuit functioneel beheer zijn er geen blokking bevindingen gedaan. 

16.3.3.1 Bevindingen / bespreken n.a.v, proefmigratie 

GS Waar moetende spaces precies geplaatst worden 
P Wie gaat testen 
tD 

53 . Correctie:Btijkbaar had ik niet goed gekeken, ze zijn wel overgekomen 
Q Sommige Images worden niet getoond. Oplossing: open pagina - > sla op. 

(D 
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tv Andere lay-out doornemen 

TestersMFM,e M—®_® 
Info voor testers: 

Graag bij M U1 aangeven zie gaan testen: 

Confluence ODCN benaderen via: 

https://logius-acc.confluence.odc-noord.ni jlogin.action?nosso 

Na inloggen: Kun je de gemigreerde pagina's makkelijk vinden via de (tijdelijk) aangemaakte categorie 
BSNKmigratie URL: Productiehuis (odc-noord.nl) ,9 

16.3.4 Productie migratie voor spaces die overgaan naar ODC Noord 

gereed perio 
del 
duur 

Systeem Activiteit Actiehouder Ger 
eed 

o- 4 St ap 

I 

3.1 
a 

Communicatie over aanstaande 
migratie aan alle gebruikers 

N.A. 13-07-2021 

afhankelijk 
van 
proefmigrat 
ie en GO / 
NO GO* 

26-08-2021 

Specifiek communicatie over 
aanstaande migratie aan alle 
gebruikers 

3.1 
b 
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St ° 
ap 

gereed 

' 

s,• 

perio 
del 
duur 

1 Systeem 
` ,. •P+^..'.,s,At:.••- •✓.1• 91-! 

Activiteit t M 
.9:•.-..Sr11kY+`,{crJ. 

Actiehouder Ger 
eed 

3.2 afhankelijk Plaatsen van banner over migratie Vsma-BSNK 
Confluencevan 

proefmigrat 
ie 

J/ 
26-08-2021 

vanaf (datum XX-XX)14:00 en 
systemen in read-only modus 

aanpassen van de Announcement 
Banner. 

Announcement Banner - Logtus - 

Of 
unnen we dit 

zelf? 

Gevonden! 
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-._-...•a.:h._... .___...._. ,.. 

XML-exports maken en kopie 
maken van attachments 

3.3 
.1 

BSNK 
Confluence 

afhankelijk 
van 
proefmigrat 
ie 

// 
26-08-2021 

aansluitend 

aansluitend 

3.3 
.2 

3.3 
.3 

Systemen in read-only modus 
zetten 

Attachments opsturen naar="" 

BSNK 
Confluence 

BSNK 
Confluence 

aansluitend 3.3 
.4 

BSNK 
Confluence 

XML-exports en attachments 
importeren op tussenomgeving 

Stap nodig? 
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gereed 4 St 

ap 

perio Systeem 
del 
duur^.< . 

; 
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Van: 

Verzonden: 

Aan: 

Onderwerp: 

donderdaa 24 maart 2022 10:32 

RE: Publiek beschikbaar stellen broncode 

HiM, 

Duizendmaal sorry, je hebt helemaal gelijk. 
Je had het verkeerde lijstje. 
Dat is rommelig gegaan, ik heb het nieuwe lijstje ook nog niet binnen zag ik net. 

Op de plaats waar het nieuwe lijstje zou worden opgeleverd, had de PO de oude als voorbeeld geupload. 
Vandaar de verwarring. 

Ik ga hier de druk op leggen en nogmaals excuses. 

Met vriendelijke groet, 

I 

Logius 

Van: 11 u.1e= 

Verzonden: maandag 21 maart 2022 16:00 

Aan: 

Onderwerp: RE: Publiek beschikbaar stellen broncode 

Hoi 

Je gaf aan de verkeerde gestuurd te hebben, dus ik was eerlijk gezegd nog aan het wachten op 
de juiste versie. Of heb ik die misschien gemist? 

G roet, 

Verzonden met BlackBerry Work(www.blackberry.com) 

Van: li U.1 e~" <t.LE 
Verzonden: 20 mrt. 2022 09:48 
Naar: 11••I-4- 

_ a,Logius.nl> 

a logius.nl> 

ac,logius.nl>Ce: BSN-koppelregister <BSNKoppelReaister@lo£!ius.nl 

Onderwerp: RE: Publiek beschikbaar stellen broncode 

Hi, 

Heb je nog tijd gehad om naar het onderste te kijken? 
Ik hoor het graag! 

Met vriendelijke groet, 

1 



Logius 

T 

Van:9 U Z -1 @loRius.nl> 

Verzonden: donderdag 10 februari 2022 14:31 

Aan: ~ 5  [7« Logius.nl> 
CC: BSN-koppelregister <BSNKoppelRegister@logius.nl>; 

Onderwerp: RE: Publiek beschikbaar stellen broncode 

Hoi lu.2•, 

40*  @logius.nl> 

Dat is goed. Gaat wel even duren, omdat ik al erg vol zit. Hopelijk heb ik er eind volgende week tijd voor (anders de 

week erna). 

Is dat oké? 

Met vriendelijke groet, 

Van: @Logius.nl> 

Verzonden: donderdag 10 februari 2022 13:13 

Aan:  -U~- @logius.nl> 

CC: BSN-koppelregister <BSNKoppelRegister@logius.nl>; 

Onderwerp: RE: Publiek beschikbaar stellen broncode 

Hi  M, 

- 0 @logius.nl> 

We willen een nieuwe release uitbrengen van het Decryptiecomponent BSNk. 
Hierin worden alle versies geactualiseerd. Dus voor quarkus, base image demian en ook alle libraries. 

Vorig keer heb je ons geholpen met een licentie controle. 

Zou je voor ons weer de bijgevoegde lijst willen controleren? 

Met vriendelijke groet, 

OW-0 

Logius 

T 

Van: BSN-koppelregister <BSNKoppelRegisterPlogius.nl> 

Verzonden: woensdag 22 september 202110:59 

Aan: "1, e -•KM @logius.nl>;  •  ' . - e e. t•Logius.nl> 

@logius.nl>; CC: 0`.2e i ! @logius.nl>; 0,2e - 0.2e 
2a Logius.nl>; BSN-koppelregister <BSN Koppel Register@logius.nI> 

Onderwerp: RE: Publiek beschikbaar stellen broncode 

Hio, 

Bedankt voorje bericht! 

Met vriendelijke groet, 
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Van: +. 4-,  Wogius.nl> 

Verzonden: vrijdag 3 september 202115:45 

Aan: BSN-koppelregister <BSNKoppelRegister (aDlogius.nl>; 

CC: 1 • -• Plogius.nl>; 

Lo_ius.nl> 

Onderwerp: RE: Publiek beschikbaar stellen broncode 

Beste, 

Bedanktl Ik moet eerlijk zeggen dat ik er niet aan toe kom om van iedere licentie in de lijst de voorwaarden tot in 

detail door te nemen, maar zo globaal te zien zijn het allemaal OSS-licenties (open source). OSS-licenties staan in 

principe toe dat gebruikers de software zelf ook weer aan derden beschikbaar 

mogen stellen. Als er dus geen in de weg staat van openbaarmaking, dan zijn we er dus denk ik (ook qua Wmo zag ik 

dus geen obstakels). 

Met vriendelijke groet, 

Van: BSN-koppelregister <BSNKoppelRegister@logius.nl> 

Verzonden: vrijdag 13 augustus 202112:33 

Aan: . (álogius.nl>; 

(a•logius.nt>; 

(áLogius.ni> 

 °' (c@logius.nl> 

@Logius.nl>; BSN-koppelregister <BSN KoppelRegisterCailogius.nl>; BSN-koppelregister 

<BSNKoppelRegister(+Dlogius.nl> 

Onderwerp: RE: Publiek beschikbaar stellen broncode 

HiL;J, 

Zie bijlage voor de volledige lijst van de licenties waar het decryptiecomponent gebruik van maakt. Zover onze 

kennis gaat zitten hier geen voorwaardes aan om de openbaarmaking in de weg te staan. 

Met vriendelijke groet, 

Van: (@Logius.nl> 

Verzonden: vrijdag 30 juli 202113:35 

Aan: J.W^ - (cDiogius.nl>; 

CC: I•;: ; (a)logius.nl>; 

BSN-koppelregister <BSN Koppel RelZister(M logius.nl>; 

Onderwerp: RE: Publiek beschikbaar stellen broncode 

Hi=, 

Bedankt voor het uitzoeken 0 

Voor het licentie stuk zullen we nog nagaan. Echter is degene die hier alle details over weet nog t/m eind volgende 

week op vakantie. We zullen in de week van 9 augustus hierop terug komen. 
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Met vriendelijke groet, 

li-0.'Z e . 

Van:  7̀W2 iogius.nl> 

Verzonden: vrijdag 30 juli 202111:37 

Aan: Ó 

CC: 0.2e 
2 

ni>; 

0.2é C•logius.nl« >; 0:2e 
D72e ologius.nl>; 

Onderwerp: RE: Publiek beschikbaar stellen broncode 

Beste 

Bedankt voor het uitzoeken. 

C@Logius.nl> 

CaDLogius.nl>; 

i72e';: ,W @Logius.nl> 

Qua Wet Markt en Overheid is de inrichting, beschikbaarstelling, instandhouding, werking, beveiliging en 

betrouwbaarheid van BSNk een (wettelijk opgelegde) overheidstaak die is opgelegd aan de Minister van BZK. Die 

taak wordt namens de minister uitgevoerd door Logius. 

De wettelijke taak inzake BSNk is nader uitgewerkt in de Regeling voorzieningen GDI en het Besluit verwerking 

persoonsgegevens GDI. Dan is er, naar mijn inzicht, geen sprake van een economische activiteit en is de Wmo dus 

niet van toepassing. 

Qua intellectueel eigendomsrecht: 

Met ICTU is dus afgesproken dat Logius rechthebbende zal zijn van de door hen geschreven code. 

Dan resteert mij nog een laatste vraag bij het volgende antwoord; 
Ja, er is gebruik gemaakt van bestaande componenten. Deze componenten zijn open source en/of integraal 
onderdeel van lava en worden gedistribueerd in de oplevering. Er wordt geen gebruik gemaakt van betaalde 
(licentieerbare) componenten. 
Ook op gratis componenten kan nog een licentie rusten (denk aan gratis open source broncodes die aan gebruik 

voorwaarden verbinden, zoals: niet de software mogen wijzigen, of een verplichting om bij verspreiding de originele 

broncode mee beschikbaar stellen, inclusief bewerkingen daarvan). 

Een licentie is een gebruiksrecht dat een maker van een werk verleent waaraan voorwaarden gehangen kunnen 

worden, dat mag een maker ook doen als hij/zij de code vervolgens gratis ter beschikking stelt. Weet jij of inmiddels 

al meer duidelijk is over bovenvermelde componenten? 

Is daaraan nog een voorwaarde in de licentie door de maker toegevoegd die openbaarmaking in de weg kan staan? 

Met vriendelijke groet, 

Van:ff O.2e= !•,. e, @Logius.ni>'•  

Verzonden: donderdag 29 juli 202109:40 

Aan:y 1. é `..•. l'ó" 0 - (a•logius.nl>;••. e  ,. e @Logius.ni> 

@Logius.nl>; ••••• 
O••Ca•Logius.nl> 

cc: 0.2e - . _ " • 0.2e ;. .::. @logius.nl>; 0.2e. : `10 2e. " 
1,20 • logius.nl>•10.2e •Í0Y2e ' @logius.nl>; ;28 

Onderwerp: RE: Publiek beschikbaar stellen broncode 

Hio, 

Het contract met ICTU is op basis van de ARVODI 2014. 

In de ARVODI 2014 staat: 
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Is dit voldoende informatie? 

Met vriendelijke groet, 

Van:   

Verzonden: dinsdag 27 juli 202110:38 

Aan: ®: L 

CC: 

e. e , Plogius.nl>; 
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@ Loaius.nl> @ingius.nl>; 1~ .,* @loaius.nl>; 

Onderwerp: RE: Publiek beschikbaar stellen broncode 

HiJLJ, 

Gezien de afwezigheid van W~ reageer ik even. We onderzoeken intern even uit waar hiervan de afspraken 

staan zodra we dit weten komen we hierop terug, 

Met vriendelijke groet, 

Van: JUMC. @logius.nl> 

Verzonden: maandag 26 juli 202115:16 

Aan:1C12e 
CC: 1 

UWC, • Lo= ius.nl> 
logius.nl>; NMI 

@Logius.nl>; JJJ,..;4e. I : M @loaius.nl> 

Onderwerp: RE: Publiek beschikbaar stellen broncode 

H 

•--- @Loaius.nl>; TAW 

Momenteel ben ik bezig met de openbaarmaking source code langs de checklist Wmo leggen. 

Ik had nog een vraag over de afspraken met ICTU: 

1. Wie heeft de code gemaakt? 
ICTU 
In opdracht en gefinancierd door Loglus/BZK en dus eigendom van Loglus. In dat kader kan Loglus worden bezien 
als'maker' van de open source. 
Waar wordt dit op gebaseerd? 

Het is namelijk een veel voorkomende misvatting dat een opdrachtgever/degene die betaalt automatisch ook 

auteursrechthebbende is. Dat klopt niet: auteursrecht komt toe aan de 'maker', degene die het werk daadwerkelijk 
maakt. Als tussen partijen niet duidelijk is afgesproken dat de (auteurs)rechten moeten worden overgedragen aan 

de opdrachtgever geldt dat de auteursrechten in beginsel toekomen aan de maker van het werk (in dezen: ICTU). 

Weet jij welke afspraken met ICTU zijn gemaakt over de ontwikkeling van de code en het overdragen van het , 

auteursrecht? 

Ik kan eventueel ook navraag doen bij contractmanagement, misschien dat de afspraken vallen onder een van de 

contracten die zij beheren. 

Met vriendelijke groet, 

Van: 1,^ @Logius.nl> 

Verzonden: donderdag 15 juli 202109:53 

Aan: • • ?; ;,_ @logius.nl> 
CC: • a _ya „. lo-ius.nl>-

@logius.nl>@Logius.nl>, k .: 

Onderwerp: RE: Publiek beschikbaar stellen broncode 

Goedemorgen •, 

@Logius.nl>; Um 

Inmiddels hebben we antwoord op de vragen die je hebt gesteld. 
Ze staan hieronder in het rood/groen. 
Heb jij hier genoeg aan. 
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Zo niet dan horen wij dat graag. 

Met vriendelijke groet, 

I °44 

Logius 

T 

Van: ~ i~L@logius.nl> 

Verzonden: woensdag 14 juli 202112:36 
Aan: 1.2@... e . O« Logius.nl>; !;' e, ye @Logius.nl>; 

@Logius.nl>; , 0.26' 4I-Ó. e ` @logius.nl>; BSN-koppelregister 

<BSNKoppelRegister@logius.nl>; 0.2e 10. , e  `::, L@logius.nl> 

Onderwerp: RE: Publiek beschikbaar stellen broncode 

Allen, 

In het rood mijn toevoeging 

Graag even bekijken en aanvullen/corrigeren waar nodig. 

Groeten, 

jF;iT 14-

Van: ~ IDEë Plopzius.ni> 
Verzonden: woensdag 14 juli 202110:12 

Aan: ''#. 0; f? L@Logius.nl>W.2Ë?"= <IIO ZeM@Logius.nl>; 

@logius.nl>; BSN-koppelregister <BSN Koppel Register@logi us. nI> 

CC: 0:2@ •i'0 talogius.nl>; e: rPlogius.nl> 

Onderwerp: RE: Publiek beschikbaar stellen broncode 

laat ik proberen in groen antwoord in line te formuleren. Ik zal agenderen voor het KB overleg om 11 uur vandaag. 

Ik merk dat ik niet op alle vragen een volledig antwoord kan geven. 

Groet, 

Van: *:. e:.; 1~ ffi)Logius.nl> 

Verzonden: woensdag 14 juli 202110:03 

Aan: i! . @Logius.nl>; 

(cDlogius.nl> 

Onderwerp: FW: Publiek beschikbaar stellen broncode 

@Logius.nl>; W"".4 

Hi heren van KB, 

Moeten we hier nog een meeting voor inschieten of kunnen jullie hier al antwoord op geven? 

Met vriendelijke groet, 
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I . e AWAO 

Logius 

T Me• 

Van: -'• 2logius.nl> _.._._ 

Verzonden: donderdag 8 juli 202115:42 

Aan: r e, logius.nl> 

CC: BSN-koppelregister <BSNKoppelRegister(@logius.nl>p73~ 
L@Logius.nl> 

Onderwerp: RE: Publiek beschikbaar stellen broncode 

Beste A••• 

Hier spelen, naast de Wet Markt en Overheid, nog een aantal andere juridische aspecten mee. Denk aan 

intellectueel eigendomsrecht (auteursrecht) en daaraan verbonden licenties, 

Zie in de bijlage een rapport met juridische aspecten, dat in het verleden al was opgesteld in opdracht van BZK. 

Op basis daarvan heb ik alvast enkele vragen, voordat we tot beoordeling over kunnen gaan: 

1. Wat is het doel achter het vrijgeven van de code? Is het ten dienste van een publieke taak of/en is er een 

algemeen belang? Hoe bespaart dit kosten en waarom wordt de code überhaupt vrijgegeven? 
Ten dienste van een publieke taak, zodat afnemers kunnen decrypten 
Bespaart kosten door het publiek vrij te geven ipv los te distribueren via bijv USB/CD 
Code wordt vrijgegeven om afnemer in staat te stellen te decrypten 
Er schijnt jurisprudentie te zijn dat als de software samenhangt met een publieke taak je de software hoe dan ook 
mag verspreiden. 
De kostenbesparing zit in het feit dat indien de software via open source ter beschikking wordt gesteld niet elke 
dienstverlener (600+) zelfstandig de software voor decryptie hoeft te ontwikkelen. Het ontwikkeltraject is complex 
en kostbaar en valt niet onder de kernactiviteit van de dienstverlener maar is wel noodzakelijk om de publieke 
taak te kunnen uitvoeren voor de burger (authenticatie op niveau HOOG). 

2. Wie heeft de code gemaakt? 
ICTU 
In opdracht en gefinancierd door Logius/BZK en dus eigendom van Logius. In dat kader kan Logius worden bezien 
als ' maker' van de open source. 

Is er gebruik gemaakt van bestaande software componenten? 
Kan ik niet direct antwoord op geven, zal ik bij j(<I► moeten nagaan 
la, er is gebruik gemaakt van bestaande componenten. Deze componenten zijn open source en/of integraal 
onderdeel van Java en worden gedistribueerd in de oplevering. Er wordt geen gebruik gemaakt van betaalde 
(licentieerbare) componenten. 
11=31 Ékna jj j diETb'evestigen_bij ICTU? 

Zijn er andere (externe) partijen betrokken? 
ICTU/Logius. Anderen, nee. 

Mogelijk worden delen in licentie gebruikt. Wat is er dan met de licentiegever afgesproken? 
Licentie zal ( nog) bepaald moeten worden 
In de decryptiecomponent worden geen gelicentieerde componenten gebruikt. De open source zal door Logius 
idealiter ter beschikking moeten worden gesteld als een van de reeds bekende OSS licenties. Zie linkjes 
onderstaand. 
https://opensource.orq/licenses  
httiDs:/lchoosealicense.com/licenses/  

Dit laatste zullen we wellicht moeten nazoeken in de contracten met de partijen van wie (delen) van de code 

afkomstig zijn. 

3. In hoeverre is er een risico dat door reverse engineering de geheimen van het Logius stelsel wordt gekraakt? 
Kan ik geen antwoord op geven 
Geen risico. Reverse engineering is niet nodig daar de broncode wordt vrijgegeven. Doel van OSS is functionaliteit 
verstrekken, inzicht geven en zwaktes verwijderen/code verbeteren. 
De code is gebaseerd op gepubliceerde documenten over de detailwerking van het stelsel en is derhalve reeds na 
te bouwen. 
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Zou dit kunnen en wat zijn dan de gevolgen hiervan? 
Kan Ik geen antwoord op geven 

4. Wie heeft toegang tot de gepubliceerde versie? 
Publiekelijk beschikbaar 
In eerste instantie overheid maar wens, ook van BZK, Is volledig publiek, dus beschikbaar voor burgers, 
commerciéle partijen, etc. Volledig open dus. Momenteel Is de code volledig open beschikbaar. 

Zijn er randvoorwaarden of criteria verbonden aan (her)gebruik van de code? 
Licentie zal (nog) bepaald moeten worden 
De volgende licentie Is opgenomen In de distributie. Mogelijk Is deze wel door Loglus aangepast. Een standaard 
licentie heeft de voorkeur (zie eerdere opmerking) 
EUROPEAN UNION PUBLIC LICENCE V. 1.2 
EUPL Q the European Union 2007, 2016 

Denk hierbij aan open source waarbij de volgende gebruiker wijzigingen ook als open source beschikbaar 

moet stellen, commercieel hergebruik niet toegestaan etc. 

5. Hoe worden er problemen vermeden m.b.t. de software en security? 
Kan ik niet direct antwoord op geven, zal ik bi MM moeten nagaan 

Is er enige bemoeienis van Logius bij de ontwikkeling van de code en is er nog enige controle? 
Kan Ik niet direct antwoord op geven, zal Ik bij 
Loglus bepaalt de functionele eisen. ICTU ontw 

moeten nagaan 
e t • e co•e. Code Is eigendom van Loglus. 

Met vriendelijke groet, 

Van: .Q•, @Logius.nl> 
Verzonden: donderdag 8 juli 202110:10 

Aan: •@Iogius.nl> 

CC: BSN-koppelregister <BSNKoppelRegister@loeius.ni>; 

@LaRius.nl> 
4 7 W 

Onderwerp: RE: Publiek beschikbaar stellen broncode 

Hl , 

Heb je wellicht al een antwoord op de onderstaande vraag? 

Met vriendelijke groet, 

@LoRius.nl>; UM 

I um ••  

Logius 

T 119M 

Van: 11400 
Verzonden: maandag 28 juni 202111:56 

Aan: @logius.nl> 

CC: @IoAius.nl>; BSN-koppel register <BSNKo• 

Lo ius.nl>; ••••••, @loeius.nl>; 
Onderwerp: Publiek beschikbaar stellen broncode 

elRe - ister • lo-ius.nl>• 

@ LoPius. nl> 
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Hi, 

Wij zitten bij BSNk momenteel met een ' uridisch vraagstuk. 

10 

Momenteel staat er broncode van het Decryptiecomponent publiekelijk op onze wiki: 3. Downloads - BSNk  

Decryptiecomponent - Logius - BSNk PP (bsn-koppelrepister.nl)  

Dit onderdeel wordt gemigreerd naar Gitlab, waar de broncode nog steeds publiekelijk aangeboden gaat worden. 

Nu was de vraag ontstaan of we dit in eerste instantie hadden mogen doen. 
Zijn we bijvoorbeeld wel in lijn met de Wet Markt en Overheid 1 ACM.nl hiermee? 

Graag ontvangen wij advies van jou hierover. 

Met vriendelijke groet, 

I 

Logius 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

Wilhelmina van Pruisenweg 52 1 2595 AN 1 Den Haag Postbus 96810 12509 JE 1 Den Haag 

T•• I @logius.nl I www.logius.nl 
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Van: 

Verzonden: 
Aan: 

CC: 
Onderwerp: 

februari 2022 17:20 

RE: Deployment tooling open source maken 

Hoi 

Dat is fijn. Ik heb eerder over open source wel een rapport gekregen van J 

Stuur ik zo door. 

, die kan ik nog wel even opzoeken. 

Is vooral dat de voorziening/tools waar ze het over hebben mij niets zegt. (DBK ook niet, maar ben ook niet bij de 
GU-trein betrokken). 

Maar goed idee om dat eens morgen na te vragen of dit iemand anders wel iets zegt. 

Met vriendelijke groet, 

Van: 

Verzonden: maandag 7 februari 202216:06 

Aan: 

CC: 

Onderwerp: RE: Deployment tooling open source maken 

Hoi rf'r", 

Eerder kregen we de vraag of men open source software mocht gebruiken en over IP . Nu is de vraag mogen we het 

open source maken. Die vraag is voor mij ook nieuw. 

Mijn redenatie is: als wij het maken zijn we IP-eigenaar en mogen dat ook zelf bepalen. Als er ook geen 

informatieveiligheid aspecten aan kleven om het te openbaren dan zie ik geen bezwaar. 

Kan het ook even afstemmen met ICTU en even morgen in de groep? Neem ik wel mee. 

Groet 

Van: (c•ílogius.nl> 
Verzonden: maandag 7 februari 202213:23 

Aan: ~, . Plogius.nl> 
Onderwerp: RE: Deployment tooling open source maken 

Hoi 

Pak jij dit dan op? Heb je van mij hulp nodig? 

Moet eerlijk zeggen dat de vraag van ~_ me vrij weinig zegt, dus ik zou niet goed weten waar te beginnen ;) 

Met vriendelijke groet, 
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Van: ([!*- ••@logius.nl> 
Verzonden: vrijdag 4 februari 2022 20:12 

Aan: - @logius.nl>; •~1-

CC:po.ze -~ Ologius.nl> 

Onderwerp: RE: Deployment tooling open source maken 

Gaan we even afstemmen=. 

Groet, 

Van fOMeM— , 0.2e : @lopius.nl> 

Verzonden: vrijdag 4 februari 2022 14:27 

Aan: e : -~ j@Logius.nl>; 1•1•• 

cc: •IU.Ze .,_„• .•.  11u.2e•vlogius.nl> 

Onderwerp: FW: Deployment tooling open source maken 

Beste collega's, 

•@LoBius.nl>; 41*02 

•••" U  @ logius. n I>; íke*94 9 K 

Er ligt een verzoek vanuit het ICTU-team om een aantal tools open source beschikbaar te maken. 
Voortbouwend op het precedent bij GU ( DBK) lijkt dit zeker te kunnen - het gaat hier ook niet om primaire 
software. 

Ik zou hier wel graag een juridische bevestiging van willen hebben. 

Met vriendelijke groet, 

Logius 

Van: í D23 

Verzonden: vrijdag 4 februari 2022 12:40 

Aan: IL ~ ..  e Ologius.nl>;' • logius.nl> 

Onderwerp: FW: Deployment tooling open source maken 

Heren, 

Als ik het R&I-bord bekijk, zie ik jullie het meest prominent. 

Lijkt dat dit ( net als DBK) prima onder EUPL-licentie zou kunnen, of in dit geval wellicht door ICTU zelf onder een 
andere ( het is tooling, niet de software zelf). 

Wie bij IZ heeft dit voor DBK afgehandeld? 

Met vriendelijke groet, 

Logius 

Van: e 8@Loius.nl> 

Verzonden: vrijdag 4 februari 2022 12:29 

Aan:' 1, e 

CC: 0.2e 
1, e ; 

.0.2e 
@logius.nl> 

t.nl> 

Onderwerp: Deployment tooling open source maken 

Hi M, 

L.• vraagt of we tools (dus niet broncode van de services) ook publiek open source kunnen maken. Er zijn 

een aantal tools die we ontwikkeld hebben die we gebruiken voor deployment. Het zou handig zijn als we die 
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kunnen open-sourcen, omdat we die dan kunnen publiceren in pypi ( Python Package Index) en zo eenvoudig met 

"pip install" kunnen installeren. We zouden dan de code voor die tools ergens publiek onderbrengen. Het gaat 

specifiek om helmster, driehoek (om CVE scanresultaten te publiceren/synchroniseren met Jira) en gitlab-getenv. 

Weet jij of dit zonder meer kan? 

Met vriendelijke groet, 

Logius 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Wilhelmina van Pruisenweg 52 1 2595 AN 1 Den Haag 
Postbus 96810 1 2509 JE 1 Den Haag 

Dienst Digitale Overheid 
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Van: 

Verzonden: 
Aan: 

CC: 
Onderwerp: 

er 202108:59 

RE: concept icentievoorwaar•en open source GNU 

Goedemorgen 

Heb je al naar onderstaande kunnen kijken? We willen er graag mee verder. 

Loglus 
Dienst Digitale Samenleving 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrtjksrelaties 

Loglus is continu op zoek naar nieuwe collega's. Kijk op www.loglus.nijvacatures 
Samen zorgen we voor een digitale overheid die werkt voor iedereen 

Van: am 
Verzonden: donderdag 21 oktober 202114:02 

Aan: 

CC: 

Onderwerp: RE: concept licentievoorwaarden open source GNU 

Hoi 

ik stuur hem door naar mijn collega p~, in de cc. Ik zie dat hij dit heeft opgesteld. Zelf ben ik hier minder in 

thuis, dus vandaar. 

', '  , kun jijde vragen van beantwoorden? 

Uit de eerdere mail van : Met m' J11, kwam Jeroen eigenlijk tot de conclusie dat, in ieder geval door , 

de EU-licentie het meest passend is. Waar we behoefte aan hebben is een Logius-breed bruikbare licentie en alsje 

kijkt naar andere ministeries etc dan is de EU-variant het meest gebruikt. De vraag is dus eigenlijk: kunnen we 

licentie "EUROPEAN UNION PUBLIC LICENCE v. 1.2" vaststellen als bruikbaar voor Logius? 

Met vriendelijke groet, 

Van: Plogius.nl> 

Verzonden: donderdag 21 oktober 202113:57 

Aan: , ...a 01oRius.nl> 

Onderwerp: FW: concept licentievoorwaarden open source GNU 

Hoia, 
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Hierbij de versie die= kon vinden. 1(111~ is hier mee bezig geweest, zoals je kan lezen. Zijn deze 

opmerkingen/aanpassingen nog relevant? Want onze voorkeur gaat natuurlijk uit naar een standaard versie. 

Logius 
Dienst Digitale Samenleving 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

M 
(a) oqius.nl 

www. o4ius.n 

Logius is continu op zoek naar nieuwe collega's. Kijk op www.logius.nl/vacatures 
Samen zorgen we voor een digitale overheid die werkt voor iedereen 

Van:é -y 1- @lopius.nl> 

Verzonden: donderdag 21 oktober 202113:55 

Aan: jk!W„t4. <PV-7é Wlogius.nl> 

Onderwerp: FW: concept licentievoorwaarden open source GNU 

En bij deze dus een concept zoals bewerkt door de jurist. 

Mijn punt is dus datje een standaard licentie niet moet bewerken (D 

Volgens mij is de licentie destijds dusdanig bewerkt dat er van open source geen sprake meer is. 

Groeten, 

Van:, - Logius 

Verzonden: dinsdag 7 mei 2019 14:32 

Aan: il - Logius @logius.nl> 

Onderwerp: FW: concept licentievoorwaarden open source GNU 

Van: jP)RC ,,. - Logius  ••@logius.nl> 

Verzonden: donderdag 2 mei 2019 10:40 

Aan: 
P 

Logius `~ @logius.nl>; e - Logius 
@ logius.nl> 

Onderwerp: RE: concept licentievoorwaarden open source GNU 

Besten, 
Bijgaand mijn commentaar (middels track changes en opmerkingen) op de concept- licentievoorwaarden. 
Graag jullie aanvullingen en/of correcties. 
Dank en gr., 

Van: •0- - Logius J'CE•~ @logius.nl> 

Verzonden: woensdag 1 mei 2019 15:06 

Aan: •E - - Logius - Plogius.nl> 

Onderwerp: concept licentievoorwaarden open source GNU 

Bij deze alvast het concept licentievoorwaarden. Hij is op GNU gebaseerd omdat GNU de verplichting geeft om 

broncodes onbezwaard terug te geven in de community. 

Met vriendelijke groet, 
2 



Juridische Zaken & Inkoop 

Directie Bedrijfsvoering & Organisatieontwikkeling 

Logius 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Wilhelmina van Pruisenweg 52 12595 AN 1 Den Haag 
Postbus 96810 12509 JE 1 Den Haag 

T 72-3 
E 0.2e-M@Iogius.nl 
http://www.logiu s.nl 

Dienst digitale overheid 

donderdag: vrij 
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ij Q:2éIj 

Van: 

Verzonden: 

Aan: 

Onderwerp: 

Bijlagen: 

maanda 7 februari 2022 17:26 

W*  
FW: broncode 

opensource.pdf 

Zie hier het rapport van ICTrecht over open source O 

Met vriendelijke groet, 

Van: 0 W te'10 2Gé'M@ Log ius.n1> 

Verzonden: dinsdag 6 juli 202110:11 

Aan: 1001 @logius.nl> 

Onderwerp: RE: broncode 

haha excuses. 

Met vriendelijke groet, 

Van:  E'• • @Iogius.ni> 

Verzonden: dinsdag 6juli 20-2110:11 

Aan: '9[1l,. ~ plogius.ni> 

Onderwerp: RE: broncode 

Hi' °,`-

Thanks! Heb je de bijlage ook nog?;) 

Met vriendelijke groet, 

Van: olvlX @Logius.nl> 

Verzonden: dinsdag 6 juli 202109:56 

Aan: .ter; (@Iogius.nl> 

Onderwerp: broncode 

Hallo , 

-0. e en ik hadden destijds een vraag gekregen over het vrijgeven van (een deel) van de broncode. Zie 
hieronder wat we hadden gevraagd. In de bijlage vind je ook een document m.b.t. het delen van 
overheidssoftware, opgesteld door ICTrecht en in opdracht van het ministerie. 

Beste !1, 
Ik heb de onderstaande vraag aan je. 
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Eén van de Digikoppeling voorzieningen is de compliance voorziening. Deze tooling kan gebruikt worden om de 

Digikoppeling connectie testen en is te vinden op portaal.digikoppeling.nl De connectie wordt dan getest aan de 

hand van de validaties die beschreven zijn in de Digikoppeling standaard. Aangezien het onderhoud vrij duur is hoe 

hij nu in elkaar steekt en het gebruik ervan laag is besloten om hem anders (meer modulair met microservices) op te 

gaan bouwen. Dit betekent dat wij de huidige versie voorlopig als downloadable versie willen aanbieden zodra er 

een nieuwe versie is. Als je kijkt naar de code kunnen we die niet helemaal afschermen omdat het Java code is. Aan 

de andere kant is dit geen probleem wat ons betreft omdat het een vertaling is van de validaties van de 

Digikoppeling standaard. 

Inhoudelijk betekent dat het voor 80% validaties is van technische voorzieningen mbt encryptie/certificaten en dit 

heeft niets te maken met Logius specifieke dingen zoals functionaliteit. De andere 20% wat in de code staat is 

wat Logius via Stelsels & Steslels zelf heeft voorgeschreven en zijn geheimen. Daarnaast is het voor Logius van 

belang om dit te doen, omdat het aanzienlijk kosten bespaart en problemen vermijdt met software en security. 

Mogen wij dit doen juridisch gezien? Wellicht handig om hier nog even verder te bespreken via Webex om het nader 

toe te lichten. Ik hoor het graag van je! 

Met vriendelijke groet, 

Beste, 

1. Wat is je precieze vraag? Wil je weten wat de juridische risico's en mogelijke gevolgen zijn wanneer de 
code van Digikoppeling Compliancevoorziening wordt vrijgegeven als downloadable versie 

2. Welk deel van de code geef je vrij? 
3. Wie heeft de code van Digikoppeling Compliancevoorziening gemaakt? Is er gebruik gemaakt van 

bestaande software componenten? Het is begonnen bij ICTU en Logius heeft het afgemaakt. 
Digikoppeling is compleet van Logius 
Zijn er andere (externe) partijen betrokken, mogelijk worden delen in licentie gebruikt. En wat is er met 
ze afgesproken? 

4. In hoeverre is er een risico dat door reverse engineering de geheimen van het Logius stelsel wordt 
gekraakt? Zou dit kunnen en wat zijn dan de gevolgen hiervan? 

5. Hoe zit het met aansprakelijkheid en evt. schadevergoeding perikelen? Denk hierbij aan negatieve 
consequenties die voortvloeien uit het gebruik van de code ( beschikbaarheid, onderhoud etc). 

6. Waar wordt de downloadable versie geplaatst? Dit moet dan op een erkend platform. Is dit al vaker 
gedaan en zo ja op welk platform wordt dit dan geplaatst ( GitHub ?) Hangt er een prijskaartje aan de 
code voor partijen? 

7. Wie heeft recht tot de downloadable versie? Rekening houden met de WMO wegens oneerlijke 
concurrentie vanwege voordelen die de overheid geeft. Iedereen heeft recht op downloadable versie. 
Iedereen kan het gebruiken en er worden geen restricties opgelegd. Het is een publieke voorziening. 

8. Hoe bespaart dit kosten en waarom wordt de code überhaupt vrijgegeven? 
9. Hoe worden er problemen vermeden m.b.t. de software en security? Is er enige bemoeienis van Logius bij 

de ontwikkeling van de code en is er nog enige controle (aansprakelijkheidsrisico's). 
10. Partijen mogen code gebruiken maar is er dan duidelijk aangegeven wat hieronder wordt verstaan? 

Duidelijk benoemen van gebruiksrecht en eigendomsrecht. Er moeten wel bepaalde randvoorwaarden 
worden gesteld. 

11. Wat is het doel achter het vrijgeven van de code? Is het ten dienste van een publieke taak of/en is er een 
algemeen belang? 

12. Zijn er randvoorwaarden of criteria verbonden aan gebruik van de code? Denk hierbij aan open source 
waarbij afnemer wijzigingen ook als open source beschikbaar moet stellen, commercieel hergebruik niet 
toegestaan etc. 

Met vriendelijke groet, 

uri.ische Zaken en Inkoop 

Logius 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Wilhelmina van Pruisenweg 52 1 2595 AN 1 Den Haag 
Postbus 96810 1 2509 JE 1 Den Haag 
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jKw  
www, ogius.nl 

(G)loaius.nl 

Dienst Digitale Overheid 
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Van: 

Verzonden: 

Aan: 
Onderwerp: 

ereas 2 september 2021 11:04 

RE. GPL v3.0 licentie 

HoiLZ, 

Ja goed idee. Wel denk ik dat gezien onderstaande vragen het juridische aspect van IP van groot belang is voor 

Logius en niet zelfstandig door inkoop kan worden beoordeeld. 

Als nu een acuut of concreet probleem heeft moeten we met hem concreet naar een oplossing kijken. Als we 

dat volgende week bespreken in jz kan hij op tijd contact met een van ons hebben. 

De input heeft inhoudelijk niet veel opgeleverd onderstaand. Beetje makkelijk zo van de HIS. 
Ik laat het even agenderen. Jij hebt al veel digidoc 0 

Groet, 

Van:J•-""W — "'"7"2@logius.nl> 

Verzonden: dinsdag 31 augustus 202116:44 

Aan: -@logius.nl> 

Onderwerp: FW: GPL v3.0 licentie 

Hoi 

Deze had ik voor mijn vakantie nog van gekregen. 

Hij komt er na 7 september op terug. Denk je dat het handig is deze in het juristenoverleg mee te nemen? 
Ik zie namelijk ook wei links met het inkooptraject en dat al doorverwezen wordt naar. Dan lijkt het me 

handig bij het juristenoverleg even te kijken wie het kan oppakken. Eens? 

Met vriendelijke groet, 

Van:.s'„'. @logius.nl> 

Verzonden: donderdag 19 augustus 202116:29 

Aan @lojzius.nl>;L 

Ca)cai.com> 

@Ioizius.nl> 
Onderwerp: FW: GPL v3.0 licentie 

Hoi Um 

@forumstandaardisatie.nl>;••, 

Hierbij de laatste update voor mijn vakantie. 7 september ben ik weer aan het werk en ga ermee verder. 

Wat we volgens mij moeten vaststellen is welke vorm van support gewenst is door ons als dat nodig is maar dan 

kom je in het inkoop traject. 

Groet 

I 



Van: @ ri i ksove rh e i d. n l> 

Verzonden: donderdag 19 augustus 202115:36 

Aan: ~ @IoRius.nl> 

Onderwerp: RE: G PL v3.0 licentie 

Hallo [=, 

Vanmiddag spraken wij elkaar kort. 

Inkopen van open source 
Zoals Ik aangaf is het downioaden van een open source code geen Inkoop, zolang er geen factuur tegenover staat. 
Houdt wel rekening dat eventuele aanvullende diensten (support, onderhoud, programmering etc.) waarschijnlijk 
wel moeten worden betaald en dus moeten worden ingekocht. Het is goed om voor de keuze van open source ook 
hiermee rekening te houden en niet achteraf zaken gaan Inkopen, dat kan aanbestedingsrechteiijk soms 
uitdagingen opleveren en niet altijd lelden tot de beste TCO. 

Vanuit HIS / Inkoop hebben wij geen/welnig zicht op de juridisch toepasbaarheid/gebruik van open source en 
kunnen we alleen meedenken over het Inkoop technische gedeelte van open source. 

Open source beleid 
Verder weet Ik niet wat het inkoopbeleid van jullie specifiek aangeeft over open source. Het Rijksbeleid Is dat open 
source de voorkeur geniet en dat ontwikkelde broncode In beginsel openbaar wordt emaakt (kamerbrief Knops). 
Voor Inkoop binnen Loglus kun je het beste contact opnemen met. 

Info over werken met open source: Toolbox opensource 
Verder adviseer ik je voor de toepassing open source de volgende intemetpagina's te bekijken, daarop staat veel 
Informatie over het werken met en het inkopen van open source: 

- Toolbox open source online I PIANOo - Expertisecentrum Aanbesteden  

- Toolbox open source - Open Source (pieio.nl)  

Deze toolbox is ontwikkeld door ICTU onder opdrachtgeverschap van BZK/DGOO. 

Succes en laat het mij weten als je nog vragen hebt. 

Groet, 

• 

Met vriendelijke groet, 

UBRIHIS 
Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Beatrixpark, Wilhelmina van Pruisenweg 52 12595 AN I Den Haag I Geel, 5e etage 
Postbus 20011 12500 EA I Den Haag 

E1'= • C•riik 

Contactcentrum UBRIHIS 
T 070 700 05 21 
contactUBR.HI SOriiksciverheld. n( 
www.UBRiik.nl/HIS  

Van: ,I . U~ @riiksoverheid.nl> 

Verzonden: donderdag 19 augustus 202114:00 

Aan: jn7 riiksoverheid.nl> 

Onderwerp: RE: GPLv3.0licentie 
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Toolbox open sourcen 

Gratis is geen open source, let wel op dat er geen kosten aan worden gekoppeld. ( indehroud, support etc.) 

Stem af met jullie eigen inkoopafdeling. 

Van: tk Ié @logi us. nl> 
Verzonden: woensdag 18 augustus 202111:00 

Aan: 2~ 1te•Cp @rijksoverheid.nl> 
Onderwerp: FW: GPL v3.0 licentie 

Beste= 

Ik heb een vraag over het gebruiken van open source software die ik bij HIS wil checken op rechtmatigheid. 

Bij aanvang heb ik de onderstaande vraag bij onze ,i , neergelegd. 

Ik heb een vraag over het gebruik van de opensource veraPDF applicatie GPLv3 . 
Het BBO-team dat binnen de trein G&B de Berichtenbox voor Burgers en Ondernemers ontwikkeld wil gebruik 
maken van veraPDF validatie volgens GPLv3 (open source). De vraag is een check vanuit de juridische kant, dat 

indien het BBO-team de open source software gaat gebruiken en daarmee resulterende software volgens de 

gebruiksvoorwaarden van de open software, deze vrijgegeven moet worden op de openbare community. Als deze 
verplichting bestaat wat is vanuit juridisch oogpunt Logius jouw advies? 

Als antwoord op deze vraag met in de onderstaande mail de conclusie en aanbeveling om deze ook door de HIS te 
laten onderzoeken, wil ik graag verifiëren of er nog zaken zijn die aandacht nodig hebben voordat ik het team 
benader om de licentie te kunnen gebruiken. 

Zou je daar een mail-antwoord op kunnen geven? 

Alvast hartelijk dank, 

MijnOverheid 

J"A"L 

Van: i - ! _ @logius.nl> 
Verzonden: dinsdag 17 augustus 202114:05 
Aan:P0.2,@= <[V. eM @Iogius.nl> 

Onderwerp: FW: GPL v3.0 licentie 

H i 

Ik heb je vraag voorgelegd aan U1 UI2P1. Zie hieronder haar antwoord. 
Kun je hiermee verder? 

Met vriendelijke groet, 

Van: 400 
Verzonden: dinsdag 17 augustus 202113:09 

Aan: 1: @ , @logius.nl> 
Onderwerp: RE: GPL v3.0 licentie 

@logius.nl> 
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Hoi", 

De originele software (broncode/sourcecode) blijft altijd openbaar en dat moet je ook garanderen naar derden toe. 

Je mag op de software doorontwikkelen en die bewerking/aanpassing (objectcode) hoef je niet terug te leveren als 

opensource of voorwaarde datje 

1) De aanpassing ook claimt als intellectueel eigendom met een correcte copyrightstatement 

2) Aangeeft welke opensource software je hebt gebruikt en de info daarover bij distributie van je software 

weer doorlevert zodat ook de volgende weer gebruik kan maken van de opensource software. 

Open source software is bedoelt voor software die je met een groot publiek wil delen. Daar voldoet BBO aan. 

Omdat je je eigen toegevoegde software niet hoeft te delen kan het ook voldoende veilig zijn maar dat kan ik als 

jurist niet beoordelen. Slechts dat het maatwerk gedeelte iP beschermd is. 

Ik heb geen ervaring met deze software. Misschien verstandig dat een en ander nog wordt besproken met ICT-team 

van de HIS: 

(UBR/HIS) is bereikbaar vial "' M en per 

Beleid 

Het is rijksbeleid,' dus ook bij Logius, om waar mogelijk open source-software te gebruiken, omdat: 

Het voorkomt afhankelijkheid (kennis en geld) van een leverancier (vendor lock-in) 

Bevordert standaardisering in de software (wat we ook streven met stelsels en standaarden) 

Het voorkomt dat producten onnodig duur worden doordat het open deel van de software gratis wordt 

gedeeld ( value for taxpayer's money). 

Dit is ook aangegeven bij de ROKs voor GU waar BBO onder valt. 

'Waar mogelijk' betekent 'pas toe of leg uit' voor inkoop boven 50.000 euro. 

Beslisboom Open Standaarden 1 Forum Standaardisatie  

Je kunt een hele beslisboom doorlopen (waarvoor we nu niet alle info hebben). 

Zie hier ook de handreiking Open Standaarden. 

Zie ook: Uist verplichte open standaarden 1 Forum Standaardisatie. 

Ook de EU heeft een open source strategy 2020-2023: 

https:l/ec.europa.eu/info/depa rtments/informatics/open-sou rce-software.. 

En ik kan me herinneren dat ook bij de behandeling WDO het weer genoemd is als streven. 

Conclusie: vooralsnog geen juridische belemmering maar nader onderzoek met HiS aan te bevelen. 

Groet, 

C-• 
Logius 
Dienst Digitale Samenleving 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatles 

Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag 

Logius Is continu op zoek naar nieuwe collega's. Bekijk alle vacatures op onze website. 
Samen zorgen we voor een digitale overheid die werkt voor iedereen. 
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Van:   'i• (@logius.nl> 

Verzonden: dinsdag 17 augustus 202112:00 

Aan: Ó. e 
Onderwerp: RE: GPL v3.0 licentie 

Hi 

(@logius.nl> 

Die had ik ook al gevonden. De vraag vanuit G&B is als volgt: 

Ik heb een vraag over het gebruik van de opensource veroPDF applicatie GPLv3 . 

Het BBO-team dat binnen de trein G&B de Berichtenbox voor Burgers en Ondernemers ontwikkeld wil gebruik maken 

van veraPD_F va_li_datie volgens GPLv3 (open source). avrag De is een check vanuit de juridische kant dat indien het 

8B0 team de ópën source sjftware • g aat gebruike Y n en daarmee resulterende software volgens de 

gebruiksvoorwaarden van de apensoftware, deze vrijgegeven moet„warden ap de openbare comm•y. Als deze 

verplichting bestaat wat is vanuit juridisch oogpunt Logius jouw advies? 

Heb jij verarign met deze licenties en of we die binnen de overheid gebruiken? 

Anders ga ik die voorwaarden nog lezen en het wiel even uitvinden O 

Met vriendelijke groet, 

Van: 1 U..LE Ologius.nl> 

Verzonden: dinsdag 17 augustus 202111:46 

Aan:  4T 9@logius.nl> " 

Onderwerp: GPL v3.0 licentie 

The GNU General Public License v3.0 - GNU Project - Free Software Foundation 

Dag=, 

Hier alvast de licentie zelf. Ik hoor het wel als er nog een vraag is (of over het principe open source). 

Groet, 

Logius 
Dienst Digitale Samenleving 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

(a)minbzk.nl 
www.logius.nl  
Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag 
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Logius is continu op zoek naar nieuwe collega's. Bekijk alle vacatures op onze website. 
Samen zorgen we voor een digitale overheid die werkt voor iedereen. 


