
 
Mevr. Ann Vanheste

Kamer van volksvertegenwoordigers

1000 Brussel

Brussel, 30 mei 2016

Beste Ann Vanheste,

Ik schrijf u over de lopende besprekingen in de commissie Bedrijfslevend met betrekking tot de 

wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van economisch recht met het oog op de invoering van 

de panoramavrijheid. 

Wikimedia België is een vereniging zonder winstoogmerk die vrijwilligers vereinigt die zich inzetten 

voor het verzamelen en delen van kennis, zodat ieder mens de voordelen van uitstekende 

educatieve middelen ter beschikking heeft.

Wij zijn zeer toegewijd om de economische en morele rechten van auteurs te beschermen. We 

werken samen met auteurs en onze vrijwilligers besteden een aanzienlijk deel van hun tijd om er 

voor te zorgen om geen inbreuk te maken op het auteursrecht. In feite is Wikipedia bij de top 10 van 

de meest bekeken websites die het meest strikt de regels inzake intellectueel eigendom toepast.

Om dat te kunnen doen, moeten we vertrouwen op duidelijke en eenvoudige auteursrechtenregels. 

Een van de grootste uitdagingen waar we in de afgelopen 15 jaar mee te maken hebben gehad is 

het probleem van de "commerciële" en "niet-commerciële" materialen. Op het internet is het verschil 

herhaaldelijk zeer onduidelijk. Bovendien is Wikipedia bedoeld voor gebruik thuis, op kantoor, in 

klaslokalen, universiteiten en voor onderzoek. De meerderheid van deze toepassingen kunnen en 

worden door rechtbanken beschouwd als "commerciëel". Daarnaast is Wikipedia zelf al eens 

berecht als van "commerciële omvang", vanwege de grootte. Dit betekent dat we nooit gebruik 

zouden kunnen maken van materialen die worden aangewezen als enkel voor "niet-commercieel" 

gebruik. Hetzelfde geldt voor de uitzonderingen op het auteursrecht.

Wij zijn van mening dat de tijdens de eerste lezing van het wetsvoorstel door uw commissie er 

gekozen is voor een formulering die het juiste evenwicht biedt tussen de rechten van auteurs en het 

algemeen belang. We raden u dan ook sterk aan deze ongewijzigd te steunen. Hierbij vindt u een 

FAQ en een brochure die uitleg geeft over de meest voorkomende misvattingen en problemen rond 

"niet-commerciele" beperkingen.

Ik blijf beschikbaar voor vragen en feedback en kijk ernaar uit om met u samen te werken!

Met vriendelijke groet,

Geert Van Pamel

Voorzitter   

                                      geert.van.pamel@wikimedia.be  
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Dhr. Johan Klaps

Kamer van volksvertegenwoordigers

1000 Brussel

Brussel, 30 mei 2016

Beste Johan Klaps,

Ik schrijf u over de lopende besprekingen in de commissie Bedrijfslevend met betrekking tot de 

wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van economisch recht met het oog op de invoering van 

de panoramavrijheid. 

Wikimedia België is een vereniging zonder winstoogmerk die vrijwilligers vereinigt die zich inzetten 

voor het verzamelen en delen van kennis, zodat ieder mens de voordelen van uitstekende 

educatieve middelen ter beschikking heeft.

Wij zijn zeer toegewijd om de economische en morele rechten van auteurs te beschermen. We 

werken samen met auteurs en onze vrijwilligers besteden een aanzienlijk deel van hun tijd om er 

voor te zorgen om geen inbreuk te maken op het auteursrecht. In feite is Wikipedia bij de top 10 van 

de meest bekeken websites die het meest strikt de regels inzake intellectueel eigendom toepast.

Om dat te kunnen doen, moeten we vertrouwen op duidelijke en eenvoudige auteursrechtenregels. 

Een van de grootste uitdagingen waar we in de afgelopen 15 jaar mee te maken hebben gehad is 

het probleem van de "commerciële" en "niet-commerciële" materialen. Op het internet is het verschil 

herhaaldelijk zeer onduidelijk. Bovendien is Wikipedia bedoeld voor gebruik thuis, op kantoor, in 

klaslokalen, universiteiten en voor onderzoek. De meerderheid van deze toepassingen kunnen en 

worden door rechtbanken beschouwd als "commerciëel". Daarnaast is Wikipedia zelf al eens 

berecht als van "commerciële omvang", vanwege de grootte. Dit betekent dat we nooit gebruik 

zouden kunnen maken van materialen die worden aangewezen als enkel voor "niet-commercieel" 

gebruik. Hetzelfde geldt voor de uitzonderingen op het auteursrecht.

Wij zijn van mening dat de tijdens de eerste lezing van het wetsvoorstel door uw commissie er 

gekozen is voor een formulering die het juiste evenwicht biedt tussen de rechten van auteurs en het 

algemeen belang. We raden u dan ook sterk aan deze ongewijzigd te steunen. Hierbij vindt u een 

FAQ en een brochure die uitleg geeft over de meest voorkomende misvattingen en problemen rond 

"niet-commerciele" beperkingen.

Ik blijf beschikbaar voor vragen en feedback en kijk ernaar uit om met u samen te werken!

Met vriendelijke groet,

Geert Van Pamel

Voorzitter   

                                      geert.van.pamel@wikimedia.be  
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Mevr. Rita Gantois

Kamer van volksvertegenwoordigers

1000 Brussel

Brussel, 30 mei 2016

Beste Rita Gantois,

Ik schrijf u over de lopende besprekingen in de commissie Bedrijfslevend met betrekking tot de 

wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van economisch recht met het oog op de invoering van 

de panoramavrijheid. 

Wikimedia België is een vereniging zonder winstoogmerk die vrijwilligers vereinigt die zich inzetten 

voor het verzamelen en delen van kennis, zodat ieder mens de voordelen van uitstekende 

educatieve middelen ter beschikking heeft.

Wij zijn zeer toegewijd om de economische en morele rechten van auteurs te beschermen. We 

werken samen met auteurs en onze vrijwilligers besteden een aanzienlijk deel van hun tijd om er 

voor te zorgen om geen inbreuk te maken op het auteursrecht. In feite is Wikipedia bij de top 10 van 

de meest bekeken websites die het meest strikt de regels inzake intellectueel eigendom toepast.

Om dat te kunnen doen, moeten we vertrouwen op duidelijke en eenvoudige auteursrechtenregels. 

Een van de grootste uitdagingen waar we in de afgelopen 15 jaar mee te maken hebben gehad is 

het probleem van de "commerciële" en "niet-commerciële" materialen. Op het internet is het verschil 

herhaaldelijk zeer onduidelijk. Bovendien is Wikipedia bedoeld voor gebruik thuis, op kantoor, in 

klaslokalen, universiteiten en voor onderzoek. De meerderheid van deze toepassingen kunnen en 

worden door rechtbanken beschouwd als "commerciëel". Daarnaast is Wikipedia zelf al eens 

berecht als van "commerciële omvang", vanwege de grootte. Dit betekent dat we nooit gebruik 

zouden kunnen maken van materialen die worden aangewezen als enkel voor "niet-commercieel" 

gebruik. Hetzelfde geldt voor de uitzonderingen op het auteursrecht.

Wij zijn van mening dat de tijdens de eerste lezing van het wetsvoorstel door uw commissie er 

gekozen is voor een formulering die het juiste evenwicht biedt tussen de rechten van auteurs en het 

algemeen belang. We raden u dan ook sterk aan deze ongewijzigd te steunen. Hierbij vindt u een 

FAQ en een brochure die uitleg geeft over de meest voorkomende misvattingen en problemen rond 

"niet-commerciele" beperkingen.

Ik blijf beschikbaar voor vragen en feedback en kijk ernaar uit om met u samen te werken!

Met vriendelijke groet,

Geert Van Pamel

Voorzitter   

                                      geert.van.pamel@wikimedia.be  
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Dhr. Werner Janssen

Kamer van volksvertegenwoordigers

1000 Brussel

Brussel, 30 mei 2016

Beste Werner Janssen,

Ik schrijf u over de lopende besprekingen in de commissie Bedrijfslevend met betrekking tot de 

wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van economisch recht met het oog op de invoering van 

de panoramavrijheid. 

Wikimedia België is een vereniging zonder winstoogmerk die vrijwilligers vereinigt die zich inzetten 

voor het verzamelen en delen van kennis, zodat ieder mens de voordelen van uitstekende 

educatieve middelen ter beschikking heeft.

Wij zijn zeer toegewijd om de economische en morele rechten van auteurs te beschermen. We 

werken samen met auteurs en onze vrijwilligers besteden een aanzienlijk deel van hun tijd om er 

voor te zorgen om geen inbreuk te maken op het auteursrecht. In feite is Wikipedia bij de top 10 van 

de meest bekeken websites die het meest strikt de regels inzake intellectueel eigendom toepast.

Om dat te kunnen doen, moeten we vertrouwen op duidelijke en eenvoudige auteursrechtenregels. 

Een van de grootste uitdagingen waar we in de afgelopen 15 jaar mee te maken hebben gehad is 

het probleem van de "commerciële" en "niet-commerciële" materialen. Op het internet is het verschil 

herhaaldelijk zeer onduidelijk. Bovendien is Wikipedia bedoeld voor gebruik thuis, op kantoor, in 

klaslokalen, universiteiten en voor onderzoek. De meerderheid van deze toepassingen kunnen en 

worden door rechtbanken beschouwd als "commerciëel". Daarnaast is Wikipedia zelf al eens 

berecht als van "commerciële omvang", vanwege de grootte. Dit betekent dat we nooit gebruik 

zouden kunnen maken van materialen die worden aangewezen als enkel voor "niet-commercieel" 

gebruik. Hetzelfde geldt voor de uitzonderingen op het auteursrecht.

Wij zijn van mening dat de tijdens de eerste lezing van het wetsvoorstel door uw commissie er 

gekozen is voor een formulering die het juiste evenwicht biedt tussen de rechten van auteurs en het 

algemeen belang. We raden u dan ook sterk aan deze ongewijzigd te steunen. Hierbij vindt u een 

FAQ en een brochure die uitleg geeft over de meest voorkomende misvattingen en problemen rond 

"niet-commerciele" beperkingen.

Ik blijf beschikbaar voor vragen en feedback en kijk ernaar uit om met u samen te werken!

Met vriendelijke groet,

Geert Van Pamel

Voorzitter   

                                      geert.van.pamel@wikimedia.be  
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Dhr. Bert Wollants

Kamer van volksvertegenwoordigers

1000 Brussel

Brussel, 30 mei 2016

Beste Bert Wollants,

Ik schrijf u over de lopende besprekingen in de commissie Bedrijfslevend met betrekking tot de 

wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van economisch recht met het oog op de invoering van 

de panoramavrijheid. 

Wikimedia België is een vereniging zonder winstoogmerk die vrijwilligers vereinigt die zich inzetten 

voor het verzamelen en delen van kennis, zodat ieder mens de voordelen van uitstekende 

educatieve middelen ter beschikking heeft.

Wij zijn zeer toegewijd om de economische en morele rechten van auteurs te beschermen. We 

werken samen met auteurs en onze vrijwilligers besteden een aanzienlijk deel van hun tijd om er 

voor te zorgen om geen inbreuk te maken op het auteursrecht. In feite is Wikipedia bij de top 10 van 

de meest bekeken websites die het meest strikt de regels inzake intellectueel eigendom toepast.

Om dat te kunnen doen, moeten we vertrouwen op duidelijke en eenvoudige auteursrechtenregels. 

Een van de grootste uitdagingen waar we in de afgelopen 15 jaar mee te maken hebben gehad is 

het probleem van de "commerciële" en "niet-commerciële" materialen. Op het internet is het verschil 

herhaaldelijk zeer onduidelijk. Bovendien is Wikipedia bedoeld voor gebruik thuis, op kantoor, in 

klaslokalen, universiteiten en voor onderzoek. De meerderheid van deze toepassingen kunnen en 

worden door rechtbanken beschouwd als "commerciëel". Daarnaast is Wikipedia zelf al eens 

berecht als van "commerciële omvang", vanwege de grootte. Dit betekent dat we nooit gebruik 

zouden kunnen maken van materialen die worden aangewezen als enkel voor "niet-commercieel" 

gebruik. Hetzelfde geldt voor de uitzonderingen op het auteursrecht.

Wij zijn van mening dat de tijdens de eerste lezing van het wetsvoorstel door uw commissie er 

gekozen is voor een formulering die het juiste evenwicht biedt tussen de rechten van auteurs en het 

algemeen belang. We raden u dan ook sterk aan deze ongewijzigd te steunen. Hierbij vindt u een 

FAQ en een brochure die uitleg geeft over de meest voorkomende misvattingen en problemen rond 

"niet-commerciele" beperkingen.

Ik blijf beschikbaar voor vragen en feedback en kijk ernaar uit om met u samen te werken!

Met vriendelijke groet,

Geert Van Pamel

Voorzitter   

                                      geert.van.pamel@wikimedia.be  
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Mevr. Griet Smaers

Kamer van volksvertegenwoordigers

1000 Brussel

Brussel, 30 mei 2016

Beste Griet Smaers,

Ik schrijf u over de lopende besprekingen in de commissie Bedrijfslevend met betrekking tot de 

wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van economisch recht met het oog op de invoering van 

de panoramavrijheid. 

Wikimedia België is een vereniging zonder winstoogmerk die vrijwilligers vereinigt die zich inzetten 

voor het verzamelen en delen van kennis, zodat ieder mens de voordelen van uitstekende 

educatieve middelen ter beschikking heeft.

Wij zijn zeer toegewijd om de economische en morele rechten van auteurs te beschermen. We 

werken samen met auteurs en onze vrijwilligers besteden een aanzienlijk deel van hun tijd om er 

voor te zorgen om geen inbreuk te maken op het auteursrecht. In feite is Wikipedia bij de top 10 van 

de meest bekeken websites die het meest strikt de regels inzake intellectueel eigendom toepast.

Om dat te kunnen doen, moeten we vertrouwen op duidelijke en eenvoudige auteursrechtenregels. 

Een van de grootste uitdagingen waar we in de afgelopen 15 jaar mee te maken hebben gehad is 

het probleem van de "commerciële" en "niet-commerciële" materialen. Op het internet is het verschil 

herhaaldelijk zeer onduidelijk. Bovendien is Wikipedia bedoeld voor gebruik thuis, op kantoor, in 

klaslokalen, universiteiten en voor onderzoek. De meerderheid van deze toepassingen kunnen en 

worden door rechtbanken beschouwd als "commerciëel". Daarnaast is Wikipedia zelf al eens 

berecht als van "commerciële omvang", vanwege de grootte. Dit betekent dat we nooit gebruik 

zouden kunnen maken van materialen die worden aangewezen als enkel voor "niet-commercieel" 

gebruik. Hetzelfde geldt voor de uitzonderingen op het auteursrecht.

Wij zijn van mening dat de tijdens de eerste lezing van het wetsvoorstel door uw commissie er 

gekozen is voor een formulering die het juiste evenwicht biedt tussen de rechten van auteurs en het 

algemeen belang. We raden u dan ook sterk aan deze ongewijzigd te steunen. Hierbij vindt u een 

FAQ en een brochure die uitleg geeft over de meest voorkomende misvattingen en problemen rond 

"niet-commerciele" beperkingen.

Ik blijf beschikbaar voor vragen en feedback en kijk ernaar uit om met u samen te werken!

Met vriendelijke groet,

Geert Van Pamel

Voorzitter   

                                      geert.van.pamel@wikimedia.be  
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Mevr. Leen Dierick

Kamer van volksvertegenwoordigers

1000 Brussel

Brussel, 30 mei 2016

Beste Leen Dierick,

Ik schrijf u over de lopende besprekingen in de commissie Bedrijfslevend met betrekking tot de 

wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van economisch recht met het oog op de invoering van 

de panoramavrijheid. 

Wikimedia België is een vereniging zonder winstoogmerk die vrijwilligers vereinigt die zich inzetten 

voor het verzamelen en delen van kennis, zodat ieder mens de voordelen van uitstekende 

educatieve middelen ter beschikking heeft.

Wij zijn zeer toegewijd om de economische en morele rechten van auteurs te beschermen. We 

werken samen met auteurs en onze vrijwilligers besteden een aanzienlijk deel van hun tijd om er 

voor te zorgen om geen inbreuk te maken op het auteursrecht. In feite is Wikipedia bij de top 10 van 

de meest bekeken websites die het meest strikt de regels inzake intellectueel eigendom toepast.

Om dat te kunnen doen, moeten we vertrouwen op duidelijke en eenvoudige auteursrechtenregels. 

Een van de grootste uitdagingen waar we in de afgelopen 15 jaar mee te maken hebben gehad is 

het probleem van de "commerciële" en "niet-commerciële" materialen. Op het internet is het verschil 

herhaaldelijk zeer onduidelijk. Bovendien is Wikipedia bedoeld voor gebruik thuis, op kantoor, in 

klaslokalen, universiteiten en voor onderzoek. De meerderheid van deze toepassingen kunnen en 

worden door rechtbanken beschouwd als "commerciëel". Daarnaast is Wikipedia zelf al eens 

berecht als van "commerciële omvang", vanwege de grootte. Dit betekent dat we nooit gebruik 

zouden kunnen maken van materialen die worden aangewezen als enkel voor "niet-commercieel" 

gebruik. Hetzelfde geldt voor de uitzonderingen op het auteursrecht.

Wij zijn van mening dat de tijdens de eerste lezing van het wetsvoorstel door uw commissie er 

gekozen is voor een formulering die het juiste evenwicht biedt tussen de rechten van auteurs en het 

algemeen belang. We raden u dan ook sterk aan deze ongewijzigd te steunen. Hierbij vindt u een 

FAQ en een brochure die uitleg geeft over de meest voorkomende misvattingen en problemen rond 

"niet-commerciele" beperkingen.

Ik blijf beschikbaar voor vragen en feedback en kijk ernaar uit om met u samen te werken!

Met vriendelijke groet,

Geert Van Pamel

Voorzitter   

                                      geert.van.pamel@wikimedia.be  
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Mevr. Nele Lijnen

Kamer van volksvertegenwoordigers

1000 Brussel

Brussel, 30 mei 2016

Beste Nele Lijnen,

Ik schrijf u over de lopende besprekingen in de commissie Bedrijfslevend met betrekking tot de 

wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van economisch recht met het oog op de invoering van 

de panoramavrijheid. 

Wikimedia België is een vereniging zonder winstoogmerk die vrijwilligers vereinigt die zich inzetten 

voor het verzamelen en delen van kennis, zodat ieder mens de voordelen van uitstekende 

educatieve middelen ter beschikking heeft.

Wij zijn zeer toegewijd om de economische en morele rechten van auteurs te beschermen. We 

werken samen met auteurs en onze vrijwilligers besteden een aanzienlijk deel van hun tijd om er 

voor te zorgen om geen inbreuk te maken op het auteursrecht. In feite is Wikipedia bij de top 10 van 

de meest bekeken websites die het meest strikt de regels inzake intellectueel eigendom toepast.

Om dat te kunnen doen, moeten we vertrouwen op duidelijke en eenvoudige auteursrechtenregels. 

Een van de grootste uitdagingen waar we in de afgelopen 15 jaar mee te maken hebben gehad is 

het probleem van de "commerciële" en "niet-commerciële" materialen. Op het internet is het verschil 

herhaaldelijk zeer onduidelijk. Bovendien is Wikipedia bedoeld voor gebruik thuis, op kantoor, in 

klaslokalen, universiteiten en voor onderzoek. De meerderheid van deze toepassingen kunnen en 

worden door rechtbanken beschouwd als "commerciëel". Daarnaast is Wikipedia zelf al eens 

berecht als van "commerciële omvang", vanwege de grootte. Dit betekent dat we nooit gebruik 

zouden kunnen maken van materialen die worden aangewezen als enkel voor "niet-commercieel" 

gebruik. Hetzelfde geldt voor de uitzonderingen op het auteursrecht.

Wij zijn van mening dat de tijdens de eerste lezing van het wetsvoorstel door uw commissie er 

gekozen is voor een formulering die het juiste evenwicht biedt tussen de rechten van auteurs en het 

algemeen belang. We raden u dan ook sterk aan deze ongewijzigd te steunen. Hierbij vindt u een 

FAQ en een brochure die uitleg geeft over de meest voorkomende misvattingen en problemen rond 

"niet-commerciele" beperkingen.

Ik blijf beschikbaar voor vragen en feedback en kijk ernaar uit om met u samen te werken!

Met vriendelijke groet,

Geert Van Pamel

Voorzitter   

                                      geert.van.pamel@wikimedia.be  
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Mevr. Patricia Ceysens

Kamer van volksvertegenwoordigers

1000 Brussel

Brussel, 30 mei 2016

Beste Patricia Ceysens,

Ik schrijf u over de lopende besprekingen in de commissie Bedrijfslevend met betrekking tot de 

wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van economisch recht met het oog op de invoering van 

de panoramavrijheid. 

Wikimedia België is een vereniging zonder winstoogmerk die vrijwilligers vereinigt die zich inzetten 

voor het verzamelen en delen van kennis, zodat ieder mens de voordelen van uitstekende 

educatieve middelen ter beschikking heeft.

Wij zijn zeer toegewijd om de economische en morele rechten van auteurs te beschermen. We 

werken samen met auteurs en onze vrijwilligers besteden een aanzienlijk deel van hun tijd om er 

voor te zorgen om geen inbreuk te maken op het auteursrecht. In feite is Wikipedia bij de top 10 van 

de meest bekeken websites die het meest strikt de regels inzake intellectueel eigendom toepast.

Om dat te kunnen doen, moeten we vertrouwen op duidelijke en eenvoudige auteursrechtenregels. 

Een van de grootste uitdagingen waar we in de afgelopen 15 jaar mee te maken hebben gehad is 

het probleem van de "commerciële" en "niet-commerciële" materialen. Op het internet is het verschil 

herhaaldelijk zeer onduidelijk. Bovendien is Wikipedia bedoeld voor gebruik thuis, op kantoor, in 

klaslokalen, universiteiten en voor onderzoek. De meerderheid van deze toepassingen kunnen en 

worden door rechtbanken beschouwd als "commerciëel". Daarnaast is Wikipedia zelf al eens 

berecht als van "commerciële omvang", vanwege de grootte. Dit betekent dat we nooit gebruik 

zouden kunnen maken van materialen die worden aangewezen als enkel voor "niet-commercieel" 

gebruik. Hetzelfde geldt voor de uitzonderingen op het auteursrecht.

Wij zijn van mening dat de tijdens de eerste lezing van het wetsvoorstel door uw commissie er 

gekozen is voor een formulering die het juiste evenwicht biedt tussen de rechten van auteurs en het 

algemeen belang. We raden u dan ook sterk aan deze ongewijzigd te steunen. Hierbij vindt u een 

FAQ en een brochure die uitleg geeft over de meest voorkomende misvattingen en problemen rond 

"niet-commerciele" beperkingen.

Ik blijf beschikbaar voor vragen en feedback en kijk ernaar uit om met u samen te werken!

Met vriendelijke groet,

Voorzitter

geert.van.pamel@wikimedia.be
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