
HET VRIJE SOFTWARE PACT
Het beschermen en ontwikkelen van een "common" (Gemeenschappelijk goed)

Ik ben kandidaat in de verkiezingen voor het Europees Parlement van 2009 

en ik onderken dat:

Het werk van Vrije Software ontwikkelaars een rol speelt in het behoud van de 
noodzakelijke vrijheid in het digitale tijdperk, het delen van kennis en het overbruggen 
van de digitale kloof. Vrije software biedt ook kansen aan iedereen en draagt bij  aan onze 
technologische onafhankelijkheid en concurrentiekracht in Nederland en in Europa. 

Vrije software een gemeenschappelijk goed is, dat beschermd en ontwikkeld dient 
te worden. Het zijn bestaan dankt aan het recht van de maker om de software met 
de broncode vrij te geven en  aan iedereen het recht te geven om de software te 
gebruiken, kopieren, ontwikkelen en te verspreiden in zijn originele of gewijzigde 
vorm. 

Daarom zal ik:

Alle overheidsinstellingen, semi-overheden en met belastinggeld gefinancierde 
instellingen, aanmoedigen om de voorkeur te geven aan Vrije Software en open 
standaarden bij kun keuzes, aanschaf of eigen ontwikkeling van software. 

Mij sterk maken voor makers van Vrije Software en rechten van gebruikers, met 
name door het eisen van veranderingen in wetsteksten of andere legale teksten die 
deze rechten ondermijnen of beperken en tegen stemmen tegen ieder wettelijke 
verandering die dat soort consequenties zou hebben. 

Voornaam: ....................................................... Achternaam: ..................................................

Lijst/ partij  ..............................................................................................................................

Kiesdistrict: .............................................................................................................................

Bevestiging gegevens:

Adres: ......................................................................................................................................

Postcode: ............................... Stad: .....................................................................................

Telefoonnummer waar u (uw organisatie) bereikbaar is: .......................................................

E-mail: ................................................................................... Fax: ........................................

Datum: ........................................................Plaats: ..................................................................................

Handtekening:

Dit document is een vertaling van het Europees Initatief  FreeSoftwarePact.eu  en een Frans initatief 
 Candidats.fr by April. Meer informtie : contact@april.org / contact@freesoftwarepact.eu 

[Yourlogo]
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Graag terugsturen via de post of met de fax naar: 

+33 1 45 65 32 90 of met de post naar het volgende adres: 

April c/o Ardeva

40 bis rue du Faubourg Poissonnière

75010 Paris

France

Eenmaal getekend, kunt u dit forumulier ook digitaliseren en vai 
e-mail versturen naar:  contact@freesoftwarepact.eu
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