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1 Bronnen en referentie 
 

Iedereen die een bijdrage heeft geleverd, zal worden genoemd tenzij hij/zij hier een bezwaar tegen heeft. De 
naam blijft dan alleen bekend bij de vereniging ITAM NL. Uiteraard accepteren de schrijvers en de vereniging 
ITAM NL geen enkele verantwoordelijkheid voor de correctheid van dit document behalve dan dat iedereen 
zijn uiterste best heeft gedaan zo volledig en objectief mogelijk te zijn.  

Het doel van dit document is informeren en educatie.  

Voor het schrijven van dit stuk is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van publiek beschikbaar bronmateriaal. Zie 
de voetnoten.  

 

Auteur (s):  

1.1 Eindredactie  
Olivier van der Post  

1.2 Auteurs en Bijdrage 
Olivier van der Post 
Sieger Mertens 
Petra Alberts 
Caroline Arends- Wienhoven 
Hennie de Hoog  
Gerben Vermeulen  
Anne Pietersma 
Arnold den Heijer 
Peter Kruger 

1.3 Over dit document  
De auteurs van dit document hebben de ambitie om antwoord te geven op alle vragen en voor alle 
betrokkenen een helder en eenduidig beeld te geven over de veranderingen, de problematiek, de oplossingen 
en de maatregelen die organisaties kunnen nemen rond Java. De auteurs hebben het beheer van het document 
dan ook overgedragen aan de Oracle werkgroep van de vereniging ITAM NL en we nodigen alle lezers uit om 
feedback te geven ter aanvulling of ter correctie van fouten. Dit document is daarmee geschreven voor en 
door alle leden. Controleer geregeld het versienummer. Updates van dit document vinden in beginsel plaats 
zonder verdere notificatie.  

Expliciet vermelden we dat dit document geen (juridische) standpunten bevat. De Vereniging ITAM NL houdt 
zich het recht voor een standpunt in te nemen, maar eventuele standpunten zullen los staan van dit 
document. 

1.4 Voorwaarden 
Met het lezen en gebruiken van dit document beloof je dat je aanvullingen, kritiek en correcties deelt met de 
auteur(s).   
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