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Inleiding 

De bijgevoegde “publieke licentie van de Europese Unie” (“European Union Public 
Licence - EUPL”) is opgesteld in het kader van IDABC, een programma van de 
Europese Gemeenschap, dat ten doel heeft de interoperabele levering van Europese e-
overheidsdiensten aan overheden, ondernemingen en burgers te bevorderen. IDABC 
is een voortzetting en verdieping van het vroegere IDA-programma (“uitwisseling van 
gegevens tussen overheidsdiensten”). 

In het kader van de IDA- en IDABC-programma's zijn softwaretoepassingen 
ontwikkeld, zoals CIRCA, een groupwareprogramma voor het delen van documenten 
binnen gesloten gebruikersgroepen, IPM, een programma dat de kloof tussen 
overheidsdiensten en de betrokken belanghebbenden moet helpen dichten door een 
krachtig en toch gebruiksvriendelijk programma voor directe raadpleging via internet 
ter beschikking te stellen, en eLink, een programma voor de identificatie van diensten 
op afstand en voor de verlening van betrouwbare en veilige berichtendiensten via een 
netwerkinfrastructuur. De Europese Gemeenschap is op basis van de contracten die 
met het oog op de ontwikkeling van deze software zijn gesloten, houdster van alle 
intellectuele eigendomsrechten en bijgevolg van de broncode en de uitvoerbare 
bestanden. 

Deze in het kader van IDA of IDABC ontwikkelde programma's worden ook door 
andere overheidsdiensten dan de Europese instellingen gebruikt, onder een licentie die 
wordt verleend door de Europese Commissie, de instelling die optreedt namens de 
Europese Gemeenschap (de Europese Gemeenschap is immers houdster van het 
auteursrecht op deze programma's). Sinds enige tijd wordt er steeds meer 
aangedrongen op de publicatie van de software-broncode onder een licentie die een 
onbeperkte toegang en wijziging van deze broncode mogelijk zou moeten maken. 

De oorspronkelijke EUPL-licentie werd opgesteld voor deze software, conform de 
IDABC-doelstellingen. De licentie is opgesteld in algemene termen en kan bijgevolg 
worden gebruikt voor afgeleide werken, voor andere werken alsook door andere 
licentiegevers. 

Deze licentie maakt het mogelijk de juridische interoperabiliteit te versterken door 
een gemeenschappelijk kader vast te stellen voor het samenbrengen van software uit 
de openbare sector. 

Deze inleiding maakt geen deel uit van de EUPL-licentie. 
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