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Harde strijd om de saaiste stockfoto's
De saaiste stockfoto's vallen niet langer onder het auteursrecht. Een vonnis van een Zaanse rechter raakt fotografen en 
de grote stockbureaus.

Door onze medewerker Menno Sedee

AMSTERDAM. Stockfoto’s staan niet 
bekend als artistieke hoogstandjes. 
Een verliefd koppel op het strand, een 
vrouw die salade eet. De foto’s, die 
grote beeldbanken als Getty o f Shut- 
terstock tegen betaling aanbieden, 
m oeten im m ers overal te gebruiken 
zijn: in krant, tijdschrift o f  reclame.

Eén stockfoto is zo n iet-creatief dat 
er volgens een rechter geen auteurs
recht oprust. Het gaat om een foto van 
een tem peratuurm eter in het dash
board van een auto. Een Nederlands 
autobedrijf plaatste deze in 2012 op 
zijn site. De Canadese beeldbank Mas
terfile, die de rechten heeft, kwam er
achter en stuurde een brief. Of het b e
drijf 3 .2 0 0  euro wilde overmaken w e
gens auteursrechtinbreuk. In april 
stak de kantonrechter in Zaanstad 
daar een stokje voor. Er was volgens 
de rechter helemaal geen sprake van 
auteursrecht. Masterfrle m oet de pro
ceskosten van 7 .294 ,92  euro betalen.

Het vonnis werd pas openbaar na
dat de advocaat van het autobedrijf, 
Hub Dohmen, eind novem ber een 
blog wijdde aan de zaak. Daar w achtte 
hij een half jaar m ee, tot de hogerbe- 
roepsterm ijn was verlopen, zegt hij.

Het is voor het eerst dat een rechter 
bepaalt dat er geen auteursrecht zit 
op een stockfoto, zegt juridisch advi
seur Charlotte M eindersma, gespeci
aliseerd in auteursrecht. Maar de uit
spraak betekent niet dat nu op geen

enkele stockfoto auteursrecht rust, 
zegt Dohmen. Of dat er nu een bom 
ligt onder het verdienmodel van 
stockfotobureaus. De vraag was al
leen o f op déze foto auteursrecht zat.

Dat toetste de rechter aan de hand 
van twee criteria: heeft de foto een 
‘oorspronkelijk karakter’ en draagt die 
‘het persoonlijk stem pel van de m a
ker’? Deze twee worden bij auteurs
rechtzaken steevast aangehaald.

F,en ‘oorspronkelijk karakter’ b ete
kent dat de foto niet te veel ontleend 
mag zijn aan een ouder werk. Het ‘per
soonlijke stem pel’ m oet een gevolg 
zijn van „creatieve keuzes”. Vooral op 
dat laatste punt strandde het betoog 
van de eisers, volgens de rechter. „De 
foto betreft een natuurgetrouwe, zo 
duidelijk en correct m ogelijke close- 
up van een tem peratuurm eter. Dat 
daarbij variaties mogeliik zijn in b e 
lichting, afstand en hoek [...] is naar 
het oordeel van de rechter onvol
doende om te kunnen spreken van 
een oorspronkelijk werk.” Kort ge
zegd: de foto is niet creatief genoeg 
om auteursrechten te hebben.

Productfoto’s
Eerder oordeelden rechters al dat er 
niet altijd auteursrecht op foto’s rust. 
Bijvoorbeeld bij productfoto’s. In 

i  2 0 0 8  kwam De Roode Roos, een web- 
o  shop voor voedingssupplem enten, 
^  erachter dat zijn foto’s werden ge
o  bruikt door concurrerent Nova Vitae. 
S De rechtbank in Arnhem oordeelde
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Op 'ouderwetse' stockfoto’s zit geen 
auteursrecht, aldus de kantonrech
ter in Zaanstad. Hierboven het ge
wraakte beeld van de temperatuur
meter op het dashboard.

dat de foto’s niet auteursrechtelijk b e
schermd waren, omdat ze „een zo ob 
je c tie f  mogelijk weergave” zijn. Een 
fotograaf heeft dan nog zo weinig cre
atieve vrijheid, dat geen sprake kan 
zijn van een persoonlijke stem pel.

De uitspraak over de dashboard- 
foto is bijzonder, zegt advocaat Doh
men, omdat de rechter zo expliciet 
stelt dat specifiek deze camera-in- 
stellingen niet per se leiden tot een 
‘persoonlijk stem pel’. Moeten stock
fotografen o f -bedrijven nu vrezen 
dat hun werk zomaar kan worden ver
spreid? Meindersma verwacht dat bij 
„ouderwetse stockfoto’s” - heldere 
foto, witte achtergrond - rechters va
ker bepalen dat er geen auteursrecht 
op zit. Maar „moderne stockfoto’s”, 
m et een duidelijke achtergrond en ge
kozen setting worden nog altijd auto
m atisch bescherm d. Meindersma: 
„Misschien is het idee saai o f niet cre 
atief, maar in de uitsnede en de nabe
werking zit genoeg creativiteit.”

De jurisprudentie hierover is nog 
beperkt, aldus Meindersma en Doh
men. Dat komt onder meer omdat 
partijen vaak schikken. Stockfotobe- 
drijven als M asterfile en Getty Images 
speuren internet a f op zoek naar ille
gaal gebruik van hun foto’s. Vervol
gens schakelen ze een advocaat in om 
een licentievergoeding te eisen. Ad
vocaat Dohmen, die „tientallen” 
dreigbrieven per jaar ziet: „Stockfoto- 
bedrijven zijn agressief. M asterfile is 
regelrecht proceslustig.”


