Persbericht
Rechter wijst schadeclaim fotograaf tegen IISG af
Amsterdam, 20 mei 2015 _ De Amsterdamse Rechtbank heeft de schadeclaim van
fotograaf Kors van Bennekom wegens auteursrechtinbreuk tegen het Internationaal
Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) vandaag afgewezen.
Van Bennekom claimde vijftigduizend euro voor het feit dat 221 door hem gemaakte foto’s,
op klein formaat en in lage kwaliteit, met volledige naams- en bronvermelding, gedurende
enige tijd in de online catalogus hebben gestaan van het IISG. Volgens de Rechtbank is er
wél sprake van auteursrechtinbreuk en mag het IISG de foto’s, die het op eerste verzoek
allemaal al van internet had gehaald in de toekomst, niet opnieuw in haar online
collectiecatalogus plaatsen.
Met het IISG is de rechtbank van oordeel dat een vergoeding in de geëiste orde van grootte in
geen enkele verhouding staat tot mogelijke schade die Van Bennekom heeft geleden. De
desbetreffende foto’s maakten onderdeel uit van ruim 70.000 foto’s die het IISG uitsluitend
in het kader van zijn archief- en catalogusfunctie op zijn website toegankelijk heeft gemaakt.
Het formaat van de foto’s is klein, de resolutie is laag en de kwaliteit matig. Bij de foto’s is
de naam van Van Bennekom als auteur vermeld en bezoekers van de website worden erop
gewezen dat Van Bennekom auteursrechthebbende is. Het IISG heeft aangevoerd – en dit is
niet bestreden door de eisers – dat slechts zeven van de 221 foto’s in totaal 49 keer zijn
bekeken en dat slechts één keer een scan van een foto van Van Bennekom tegen
onkostenvergoeding is opgevraagd.
De rechtbank bevestigt ook dat archieven als het IISG het recht hebben om foto’s uit hun
collectie te digitaliseren en door middel van een besloten netwerk (in het eigen gebouw)
beschikbaar te stellen aan het publiek. Online beschikbaar stellen mag echter niet, omdat de
Europese en Nederlandse wetgever er duidelijk voor gekozen hebben dat niet toe te staan.
Henk Wals, directeur IISG ‘Het positieve van deze uitspraak voor de archiefwereld is dat
archieven minder bang hoeven te zijn voor dit soort buitenproportionele claims en dat
collectieve regelingen met organisaties als Pictoright mogelijk blijven. Maar het blijft een feit
dat de huidige copyrightswetgeving een vervelende handicap oplevert voor
erfgoedinstellingen en onderzoekers.'
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