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“Vergroot de concurrentie tussen com-
merciële - en open sourcetoepassingen”, be-
gint advies 58. De commissie schat dat open 
source applicaties samen een waarde hebben 
van 131.000 manjaar, en de helft daarvan 
is vrijwilligerswerk van Europese program-
meurs. Het gaat dus om miljarden euro aan 
investeringen, schrijven de adviseurs. “Het 
gebruik van open source scheelt bedrijven 
kosten voor onderzoek en ontwikkeling, tot 
wel zo’n 36 procent.” Op dit moment heeft 
open source een marktaandeel van pas 2 pro-
cent, al is de groei met 41 procent reusachtig. 

Koudwatervrees
Attali’s rapport bevat drie aanbevelin-

gen. Ten eerste moet de druk op com-
merciële softwarefabrikanten worden 
opgevoerd, door vaker open source te 
betrekken als nieuwe IT-projecten worden 
overwogen. In 2012 zou daardoor al 20 
procent van alle applicaties in gebruik door 
overheden open source moeten zijn.

Daarnaast moet Frankrijk belasting-
voordeeltjes bedenken voor ict’ers die tijd 
stoppen in open sourceprojecten. En als 
derde maatregel moet Frankrijk er voor 
zorgen dat open source ook internationaal 
een kans krijgt. Het land moet zich volgens 
Attali sterk maken voor regels en afspraken 
die samenwerking verplicht van commerci-
ele - en open sourcetoepassingen.

Deze uitgesproken voorkeur voor open 
source kreeg kritiek van de Franse vereni-
ging van softwarefabrikanten, Afdel. Deze 
leveranciers vrezen bij nieuwe IT-projecten 
van de overheid te worden uitgesloten. 
Dat argument is ook in Nederland te horen. 
In december maakte Microsoft luid mis-
baar over de plannen van de overheid om 
meer ruimte te maken voor open source. 
Ook een van de directieleden van Centric 
was bij de bespreking van die plannen 
door de Tweede Kamer, en zei te vrezen 
dat het niet langer welkom is. “Het plan 
verwart overheden. Ze zeggen tegen ons 
dat alles open source moet.” «

D e overstap van de gendarme-
rie naar een Linux-desktop 
is wereldwijd de grootste. 

In Frankrijk is echter al meer ervaring met 
Linux-op-de-desktop. De Gendarmerie kan 
gaan kijken in het Franse Parlement, waar 
1145 pc’s worden voorzien van Ubuntu. Ook 
kan het ervaring uitwisselen met autofabri-
kant Peugeot Citroën, dat 20.000 desktops 
inricht met Novell’s Suse Linux.

De Gendarmerie begint met het installe-
ren van Ubuntu op iedere nieuwe desktop-
pc die binnenkomt, zo vertelde Geraud eind 
januari in Parijs. De Kolonel was een van de 
sprekers op de beurs ‘Solution Linux 2008’. 
“Dit jaar verwachten we tussen de vijf- en 
achtduizend pc’s te voorzien van Ubuntu. 
In de komende vier jaar volgen er dan nog 
jaarlijks twaalf- tot vijftienduizend, zodat we 
tegen 2014 alle pc’s hebben overgezet.”

Dumpen
Deze Franse politiedienst telt wel hon-

derdduizend medewerkers en Geraud en 
zijn collega’s hebben de overstap dan ook 
uitermate handig voorbereid. Ze begon-
nen in 2005 met het vervangen van Micro-
soft Offi  ce door Openoffi  ce. Ook verwis-
selden ze Microsoft Internet Explorer door 
Mozilla’s tegenhanger Firefox en dumpten 
ze Microsoft Outlook, wat vervangen werd 
door Mozilla Thunderbird. Nu volgt de  

laatste stap, het omruilen van de onderlig-
gende besturingssystemen.

Geraud gaf drie argumenten voor de 
overstap. De Gendarmerie wil voorkomen 
dat het afhankelijk is van slechts een paar 
ict-dienstleveranciers en één softwarefabri-
kant. Daarnaast krijgt de politie met de over-
stap naar open source veel meer controle 
over het besturingsysteem. Bezuinigingen is 
het derde argument, het scheelt de Franse 
politie zeven miljoen euro per jaar, vertelt 
Geraud. “In 2004 kochten we nog 13.000 
licenties voor MS Offi  ce, maar in de drie jaar 
erna hebben we er slechts 27 aangeschaft.”

Attali adviseert
Open source is bij overheden in Frank-

rijk aardig populair aan het worden. De 
gemeente Parijs wil Ubuntu inzetten op 
nieuwe laptops, het ministerie van Cultuur 
migreert alle desktops naar Openoffi  ce 
en het ministerie van Defensie zegt open 
source te zullen verkiezen.

Gelijk hebben ze, vindt de Franse 
econoom en overheidsadviseur Jacques 
Attali. Hij is voorzitter van een commissie 
die afgelopen zomer door President Nicolas 
Sarkozy is opgericht. Sarkozy vroeg Attali 
en zijn collega’s om advies hoe de econo-
mie van het land nieuw leven in te blazen. 
Attali’s ‘300 adviezen voor het Veranderen 
van Frankrijk’ verscheen op 23 januari.

De revolutie begint 
(weer) in Frankrijk
Gendarmerie zet 70.000 
desktops over op Ubuntu
Frankrijk is aanvoerder van de Linux-desktoprevolutie. De 
Gendarmerie begint daar aan het overzetten van alle 70.000 
desktop pc’s van Windows naar Ubuntu, zo meldde in januari 
Kolonel Nicolas Geraud, een van de verantwoordelijken voor de 
IT-afdeling van deze Franse politiedienst. Een vooraanstaande 
Franse econoom, Jacques Attali, raadt de overheid aan nog veel 
meer te doen met open source. 

Gijs Hillenius
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