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INTRODUCTIE IN HET BELGISCHE RECHT VAN EEN NIEUWE 

AUTEURSRECHTELIJKE UITZONDERING :  

« DE PANORAMA-EXCEPTIE » 

 
 
Zowel in België als in Frankrijk streden velen al geruime tijd voor de invoering van een auteursrechtelijke 
uitzondering die de reproductie en mededeling aan het publiek toelaat van werken die zich permanent op 
openbare plaatsen bevinden (de zogenaamde « panorama-exceptie »). Samen met Frankrijk, Luxemburg, 
Italië en Griekenland was België één van de weinige EU-lidstaten die een dergelijke uitzondering niet in het 
auteursrecht had voorzien.  
 
In Duitsland kent men de «Panoramafreiheit» al sinds 1876. Er is eveneens een gelijkaardige uitzondering in 
het Verenigd Koninkrijk, geïntroduceerd door de Copyright, Designs and Patents Act van 1988, die zelfs 
betrekking heeft op de binnenzijde van openbare gebouwen. Uiteindelijk creëerde richtl n 2001/29 
betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de 
informatiemaatschapp , in 2001 de mogelijkheid om uitzonderingen bij de vermogensrechten te voorzien 
indien het gaat om « het gebruik van werken, zoals werken van architectuur of beeldhouwwerken, gemaakt 
om permanent in openbare plaatsen te worden ondergebracht» (artikel 5.3, h van de richtlijn). 
 
Na menige controverse en debatten, besloot het Franse Assemblée Nationale op 21 januari 2016, zich bij de 
vele lidstaten, die de uitzondering reeds kenden, te voegen door een bepaling betreffende de vrijheid van 
panorama, weliswaar beperkt tot «niet-lucratieve doelen», in te voegen. 
 
De panorama uitzondering kent duidelijk vele verschillende varianten. Diegene die uiteindelijk in België werd 
ingevoerd door de wet van 5 juli 2016 machtigt "de reproductie en mededeling aan het publiek van 
beeldende, grafische en bouwkundige werken, die zijn gemaakt om permanent in openbare plaatsen te 
worden geplaatst, indien de reproductie gebeurt van het werk zoals het zich aldaar bevindt en wanneer die 
reproductie geen afbreuk doet aan de normale exploitatie van het werk en geen onredelijke schade wordt 
berokkend aan de wettige belangen van de auteur". De voorbereidende werken stellen dat het begrip 
«openbare plaatsen» geen betrekking heeft op gebouwen die niet permanent voor het publiek open zijn. Zij 



  

 2 / 3 

voegen daar verder aan toe dat het werk moet worden gereproduceerd «zoals het zich aldaar bevindt», dat 
wil zeggen «in de openbare ruimte». Deze verduidelijkingen lijken de deur te sluiten voor bepaalde 
bewerkingen, zoals bijvoorbeeld de realisatie van fotomontages die het gefotografeerde gebouw bevatten. 
Na goedkeuring, rees de vraag of men het Franse model diende te volgen en of het gebruik die een direct of 
indirect commercieel oogmerk voor ogen heeft, zodoende diende te worden uitgesloten. Men zou 
bijvoorbeeld kunnen denken aan de verkoop van ansichtkaarten, die een foto van het auteursrechtelijk 
beschermde werk bevatten. Er werd een amendement in deze richting voorgesteld, maar deze werd 
afgewezen met als argument dat de verduidelijking overbodig zou zijn: de garantie dat de reproductie of 
mededeling aan het publiek geen afbreuk doet aan de normale exploitatie van het werk en geen onredelijke 
schade berokkend aan de wettige belangen van de auteur, zou volstaan om dergelijke commerciële 
toepassingen te verbieden. In realiteit stemmen deze voorwaarden overeen met het tweede en derde 
criterium in de algemene regel bij de uitzonderingen van het auteursrecht, de zogenoemde triple test (zie 
artikel 5.5 van de richtlijn).  
 
Wat zijn nu de praktische gevolgen naar Belgisch recht van deze uitzondering en wat zal er veranderen? 
Geïnspireerd door een uitdrukking van Rémi Mathis in een artikel in Le Monde 
(http://www.lemonde.fr/idees/article/2011/09/27/rendre-aux-francais-leur-paysage-
architectural_1578046_3232.html) kunnen we stellen dat de uitzondering «de Belgen hun  architecturaal 
landschap zal teruggeven». 
 
Tot verbazing van sommigen, was het namelijk vóór de invoering van de vrijheid van panorama, verboden 
om een foto, waarvan het centrale thema een werk in een openbare plaats was en beschermd werd door het 
auteursrecht, te reproduceren of te mededelen aan het publiek. Het bleef noodzakelijk, bijvoorbeeld, om 
toestemming te vragen van de architect of zijn begunstigden om een foto van het Atomium op het internet te 
kunnen publiceren. 
 
Niettemin, was de reproductie van dergelijke werken niet in alle omstandigheden verboden. Indien het voor 
private doeleinden werd gemaakt, werd zij toegestaan. Toeristen konden dan ook vrij foto's van het Atomium 
nemen, voor zover deze later niet werden gepubliceerd. Bovendien, kende onze wet reeds een uitzondering 
voor de reproductie en de mededeling aan het publiek van een werk, die werd vertoond in een plaats 
toegankelijk voor het publiek, op voorwaarde dat het doel van de reproductie of mededeling niet het werk 
zelf betrof. Dit vereiste dat het auteursrechtelijk beschermde werk niet het belangrijkste onderwerp van de 
foto uitmaakte. Een foto van een koppel, die op de achtergrond het Atomium reproduceerde, kon in principe 
legaal op het internet worden geplaatst. 
 
Met de introductie van de vrijheid van panorama, is het nu mogelijk om alle werken van beeldende, grafisch 
of architectonische kunst, bedoeld om permanent in openbare plaatsen te worden geplaatst, te fotograferen, 
zelfs indien het onderwerp van de foto het desbetreffende werk zelf is, en vervolgens deze foto’s te 
verspreiden zonder toestemming van de auteur van het werk. Er moet echter aandacht worden besteed aan 
de beperkingen die mogelijkerwijs aan deze uitzondering verbonden zijn. Het werk moet inderdaad worden 
gereproduceerd of meegedeeld aan het publiek zoals het zich in de openbare ruimte bevindt. Bovendien 
mag de reproductie of de mededeling geen invloed hebben op de normale exploitatie van het werk, noch 
mag er onredelijke schade wordt berokkend aan de wettige belangen van de auteur. 
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