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Geachte heer, mevrouw,
Wij richten ons tot u naar aanleiding van enkele onjuistheden danwel
onduidelijke en incorrecte generalisaties op uw site "www.anti-piracy.nl" en
in uw folder "Piraterij op de werkplek". Laatstgenoemde brochure kan onder
meer door een ieder worden gedownload via de URL
"http://www.anti-piracy.nl/PDF/Brochure2006.pdf".
Op pagina 11 van voornoemde folder ("Wat mag nu wel en wat mag niet")
schrijft u onder andere: "Van een computerspel of andere software mag
geen kopie worden gemaakt, ook niet voor eigen gebruik". Een
soortgelijke stelling wordt ingenomen op uw web site onder het kopje
"Mag ik kopieën maken van mijn computerspellen en andere software?" in
het F.A.Q.-gedeelte van de site.
Deze stellingen zijn te algemeen en daardoor incorrect. Een zeer groot
aantal computerprogramma's wordt namelijk door de auteursrechthebbenden
gedistribueerd onder een licentie die gebruikers (onder andere) het
recht verschaft om ongelimiteerd kopieën te maken, voor eigen gebruik
of distributie. Een belangrijke groep rechthebbenden voor wie dit geldt
zijn de auteurs van zogenaamde "open source software" (zie
http://www.opensource.org).
Tot de ondertekenaars behoren ontwikkelaars van open source software en
organisaties die een groot publiek (of financieel) belang zien in het
bestaan van dit soort software.
In uw folder en op uw web site suggereert u ten onrechte dat
er een categorisch verbod bestaat op het kopiëren van software.
Hiermee doorkruist u de rechtmatige belangen van rechthebbenden en de
met hen gelieerde organisaties om software te ontwikkelen en die vrij
te (laten) verspreiden.
Ondertekenaars van deze brief zijn tegenstander van het onrechtmatig
kopiëren van software. We hechten daarom aan het maken van een
onderscheid tussen software die vrij mag worden verspreid en software die,
door een licentiebeperking, niet vrij mag worden verspreid. Wij vinden het van
het grootste belang dat gebruikers van software correct worden
voorgelicht over dat onderscheid.

Wij verzoeken u daarom dan ook uw folder en web site aan te passen en
hierin in de relevante paragrafen melding te maken van het feit dat het
kopieerverbod niet geldt voor open source software. Indien u daar prijs
op stelt zijn wij natuurlijk altijd bereid te assisteren bij het vinden
van een publieksvriendelijke en correcte omschrijving van een en ander.
In afwachting van uw reactie verblijf ik,
Met vriendelijke groeten,

Jan Christiaan van Winkel
Voorzitter NLUUG
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