BitBusters filesharing reglement
Betreffende het onderwerp van het illegaal delen en downloaden van bestanden over het
netwerk dat op Bitbusters Lanparty v2 wordt aangeboden, willen we u volgend standpunt
meedelen:
Deel 1
We hebben in samenwerking met professionele rechtsbijstand intensief gezocht naar onze
verantwoordelijkheden als LAN-organisatie. Als LAN-organisatie verschaffen wij toegang tot
een communicatienetwerk. Aan de hand van allerlei publicaties in de Europese en Belgische
wetgeving omtrent deze materie, kunnen wij afleiden dat een LAN-organisatie, als
dienstverlener niet aansprakelijk is voor de doorgegeven informatie, op voorwaarde dat:
Als LAN-organisatie en dus dienstverlener
a) Het initiatief tot de doorgifte niet bij de dienstverlener ligt,
b) De ontvanger van de doorgegeven informatie niet door de dienstverlener wordt
geselecteerd,
c) De doorgegeven informatie niet door de dienstverlener wordt geselecteerd of
gewijzigd.
Deel 2
Omdat onze activiteiten zich beperken tot het aanbieden van het kanaal waardoor digitale
informatie stroomt, hebben we geen enkele burgerlijke aansprakelijkheid of aanleiding tot
criminele vervolging wat betreft het aanbieden van een netwerk op LAN-evenementen.
Onze enige verplichting bestaat erin om de gerechtelijke en administratieve overheden te
verwittigen van illegale praktijken over deze drager.
Deel 3
Als LAN-organisatie willen we benadrukken dat we geen enkele ondersteunende of
aanmoedigende actie ondernemen in de richting van het illegaal delen van bestanden en
materiaal waar een copyright op rust. We willen benadrukken dat Bitbusters Lanparty
uitgesproken tegenstander is van ál het illegaal delen van bestanden waarover copyrights
bestaan, dat we altijd al hebben opgetreden tegen het illegaal delen van bestanden en
materiaal waar een copyright op rust, en dat dit in de toekomst ook nadrukkelijk verder
gezet zal worden.
Dit standpunt impliceert echter niet dat wij als organisatie onze acties zomaar kunnen
uitbreiden door bepaalde verplichtingen en verantwoordelijkheden te gaan veronderstellen
waarvan de toepasbaarheid en de gevolgen voor een LAN-organisatie nog niet helder en op
zijn minst onzeker kunnen worden genoemd.

Deel 4
Mogen we duidelijk zijn dat Bitbusters steeds bereid is mee te werken met de bevoegde
overheden aan een voorstel ten einde een wettelijk kader te creëren waarbij de LANorganisaties en hun bezoekers een bescherming wordt geboden.
Deel 5
Wij zouden het als vrijwilligersorganisatie ten zeerste betreuren als de betrokken rechterlijke
en administratieve overheden het zoeken naar een oplossing via een agressieve weg zouden
willen aanpakken. Wij zitten als LAN-organisatie immers ook erg verveeld met het probleem
van illegaal delen van bestanden over ons netwerk, en willen alle adviezen, niet tegenstrijdig
met de wetgeving, volgen die een bedreiging van het voortbestaan van het waardevolle
sociaal-culturele aspect van een LAN-evenement in de toekomst tegen kunnen gaan.
Namens het organisatieteam van Bitbusters.

