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Geachte,

Ik heb besloten niet in te gaan op uw voorstel tot minnelijke betaling. Ik gebruik daarvoor volgende 
redenen:

1. Citaatrecht.
Het citaatrecht is van toepassing op alle werken waarop auteursrechten gelden. Het is toegelaten een
werk te citeren in welbepaalde gevallen. Op de betreffende pagina “historiek van de televisie” wordt
er gesproken over het einde van de Free-to-air (gratis televisiekijken naar de VRT). Er werd daarbij 
een kort fragment getoont van een artikel van Het Nieuwsblad “VRT-zenders blijven op antenne 
(maar niet meer gratis)”. Het artikel (met de bewuste afbeelding) werd verkleind weergegeven 
waarbij de afmeting zelf verkleind werd tot 385X270 pixels. Dit is duidelijk een toepassing van het 
citaatrecht, waarbij het artikel als verduidelijking van de tekst wordt gebruikt.

2. Kan het werk wel auteurs rechterlijk beschermd worden?
“Om auteursrechterlijk beschermd te kunnen worden moet het werk origineel zijn… het werk moet 
zijn persoonlijke stempel dragen”. De foto is niet uitzonderlijk, heeft geen nieuwswaarde en had 
evengoed door google street view genomen kunnen worden. Om een vergelijking met de literatuur 
te maken, de getijdentabellen van Zeebrugge kunnen ook niet auteursrechterlijk beschermd worden,
ze worden automatisch door een computer opgemaakt.

Ik maak ook bezwaar tegen de gebruikte procedure en de gevraagde prijs. Niemand zou een 
dergelijk bedrag uit eigen wil betalen voor een dergelijke afbeelding. In een commerciële markt 
worden er prijzen gehanteerd van 10 tot 50€ voor uitzonderlijke afbeeldingen. Het is mogelijk 
afbeeldingen in hoge resolutie te kopen voor minder dan een euro (29€ voor 100 beelden op 
Shutterstock). Het zijn dan ook afbeeldingen op 16 megapixel, geen afbeeldingen op 0.1 megapixel.

De afbeelding in kwestie wordt op talrijke websites van kranten gebruikt van zodra er sprake is van 
de RTBF of de VRT, eerder om de webpagina op te fleuren dan om de intrinsieke waarde van de 
afbeelding. Ik vraag dan ook dat u de geleden schade zou bewijzen.

Marc Doigny


