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l.lnleiding
Steeds meer Nederlandse bedrijven profileren zich op so-

ciale media a1s Facebook en Pinterest met een eigen, zake-

lijke account. E,en zakelijke account kan het imago van een

bedrijf en de beleving van een merk aanzienlijk versterken.
Tevens biedt het een relatiefgoedkoop kanaal voor recla-
me en interactie met de doelgroep. Door het plaatsen van
berichten (posts) blijft de doelgroep betrokken bij het be-

drijf. Maar het plaatsen en herplaatsen (reposten) van be-

richten brengt ook juridische risico's met zich mee. Daarbij
speelt mee dat de kans dat een zakelijke accounthouderju-
ridisch wordt aangesproken door een derde waarschijnlijk
groter is dan de kans dat een particuliere gebruiker wordt
aangesproken.
Zodoende is het voor een zakelijke accounthouder, meer

dan voor een individuele gebruiker, van belang zich be-

wust te zijn van de juridische kaders en risico's bij het vul-
1en van een social media account. Daarbij speelt een grote
rol dat profielen op Facebook ofPinterest zich kenmerken
door een sterk visuele nadruk met minimaal gebruik van

tekst.l Om het account aantrekkelijk te houden zullen dus

regelmatig aÍbeeldingen moeten worden toegevoegd. Hier-
bii kan worden gedacht aan foto's uit het nieuws, van inter-
net en stockfotobureaus. Ook kunnen afbeeldingen van an-

dere social media gebruikers (opnieuw) gedeeld worden
('reposten').
Dit artikel biedt een globalejuridische verkenning van de

zakelijke social media account en de risico's bij het 'vullen'
ervan. We kijken naar het toepasselijk recht, de contractue-
le mogelijkheden en beperkingen, alsook de algernene au-

teursrechtelijke ruimte en grenzen aan het (her)gebruiken
van aÍbeeldingen. Daarbij wordt onderzocht in hoeverre een

beroep op de pers- ofcitaatexceptie ruimte biedt om zon-
der toestemming een aÍbeelding (foto) te kunnen hergebrui-
ken. Ook wordt gekeken naar het portretrecht. Wij beperken

onze analyse tot Facebook en Pinterest, maar de conclusies
gelden in principe ook voor andere populaire sociale media
als Tumblr en Twitter.

2. Toepasselijk recht
Een eerste vraagstuk dat speelt is welk recht van toepas-

sing is op de juridische relaties binnen het social media
platform. Wanneer er tussen de Nederlandse zakelijke ac-

counthouder en het platform een geschil ontstaat, is in de

algemene voorwaarden van zowel Facebook als Pinterest

bedongen dat de wetten van de Amerikaanse staat Califor-
nië van toepassing zijn. Op grond van de universele toepas-

sing die de Verordening Rome I toekent aan een rechtskeu-

ze met betrekking tot verbintenissen uit overeenkomst, is

ook de Nederlandse rechter verplicht om deze rechtskeuze

te respecteren.r Met betrekking tot conflicten tussen een za-

kelijke partij en Facebook of Pinterest, zal de Nederlandse
rechter het recht van de staat Californië toepassen.
Wanneer er echter een conflict is over het gebruik van in-
breukmakende afbeeldingen op de Nederlandse zakelijke
account, kan sprake zijn van toepasselijkheid van het Ne-
derlands recht. Dit kan bi-jvoorbeeld het geval zijn wanneer
een Nederlandse persoon offotograafmeent dat het herge-

bruik van een atbeelding inbreuk maakt op diens portret-
recht of auteursrecht.
ln het vervolg van dit artikel zal worden ingezoomd op si-
tuaties waarbij het Nederlandse recht van toepassing is op
het hergebruik van afbeeldingen. Daarbij wordt eerst geke-

ken naar de mogelijkheden die binnen het platform van Fa-

cebook ofPinterest zelfworden gecreëerd middels de con-

tractuele relatie, dat wil zeggen de gebruikersvoorwaarden
van het platform.

3. Gebruik van afbeeldingen binnen
Facebook of Pinterest
Wie is verantwoordelijk voor auteursrechtelijk beschermde
afbeeldingen die op een zakelijke account zijn geplaatst? ln
hoeverre is het vanuit juridisch oogpunt mogelijk om, zo-

als niet ongebruikelijk is, afbeeldingen van andere accounts

binnen het platform te hergebruiken om het eigen account
te vullen?
De gebruikersvoorwaarden van zowel Facebook als Pin-
terest bepalen dat degene die inhoud of informatie op zijn
account plaatst daartoe de rechten moet hebben en ver-
antwoordeli-jk hiervoor is. Wanneer sprake is van inbreuk-
rnakend gebruik van aÍbeeldingen, dan is de zakelijke so-

cial media accounthouder daar zelf voor verantwoordelijk.
De zakelijke accounthouder dient zich er dus van te verge-
wissen dat hij over de auteursrechten ofdejuiste licentie
beschikt om de aÍbeeldingen op zijn account te plaatsen en
geen auteursrechtinbreuk pleegt.
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\bor het hergebruiken van afbeeldingen van andere ac-
counthouders hebben Facebook en pinterest bepalingen op-
genomen in de algemene voorwaarden. Bij Facebook ver-
strekt de accounthouder een licentie ('IE-licentie') aan
Facebook én aan andere gebruikers van pacebook. lmmers,
'Deze IE-licentie eindigt wanneer je jouw lE-inhoud ofje
account verwijdert, tenzij je jouw inhoud hebt gedeeld met
anderen en zij de inhoud niet hebben verwijderd., De Ii-
centie die de accounthouder door middel van het aanvaar-
den van de algemene voorwaarden aan pinterest én gebrui-
kers geeft is eveneens zo ruim mogelijk geformuleerd: .you
grant Pinterest and its users a non-exclusive, royalty-free,
transferable, sublicensable, worldwide license to use, store,
display, reproduce, re-pin, modiíy, create derivative works
( .. . )'. Kortom, niet alleen hebben accounthouders van Fa-
cebook en Pinterest een licentie om content van andere ac-
counts te hergebruiken, ook geven zii andere accounts een
licentie om de auteursrechtelijk bescherr-nde content clie zij
plaatsen te hergebruiken voor zichze[.
Bij het gebruiken van aÍbeeldingen binnen Facebook of
Pinterest kan onderscheid gemaakt worden tussen het zelf
toevoegen van a1'beeldingen en het hergebruiken van de af-
beeldingen van anderen. Bij het toevoegen van eigen af-
beeldingen ('originele content') moet rekening gehouden
r'vorden met het feit dat er automatisch een licentie wordt
verstrekt aan de andere gebruikers van het Facebook ofpin-
terest. Extra oplettendheid kan op zijn plaats zijn wanneer
stockfotografie wordt gebruikt, omdat het daarbij de vraag
is ofhet verstrekken van sublicenties valt binnen de licen-
tievoorwaarden zoals gelden tussen de zakelijke account-
houder van Facebook ofPinterest en het stockfotobureau.
Een complicatie die optreedt bii het hergebruiken van af-
beeldingen van andere Facebook- ofPinterest-accounts is
dat onduidelijk is wie aansprakelijk is wanneer blijkt dat
de originele aanbieder van de content in strijd met de voor-
waarden handelt ofniet over dejuiste rechten beschikt om
de afbeeldingen op zijn account te plaatsen oforn een subli-
centie te verstrekken. Het is niet ondenkbaar dat de zake-
lijke accounthouder die de ir.rbreukmakende aÍbeelding ook
op zijn account plaatst, daarvoor veranfwoordelijk en aan-
sprakelijk wordt gehouden.

4. Ander hergebruik van
auteu rsrechtelij k beschermde
afbeeldingen
Naast het plaatsen van originele content ofhet hergebrui-
ken van content van andere accounts, spelen bedrijven op
hun zakelijke account ook graag in op actualiteiten ofan-
dere trends. Daarbij worden vaak nieuwsfoto,s of andere
aantrekkelijke foto's van mensen of situaties geplaatst die
elders op internet zijn aangetroffen. Voor deze auteursrech-
telijk beschermde werken geldt dat hergebruik niet moge-
lijk is zonder toesternming. Gezien de snelheicl waarmee
sociale mediaprofielen worden gevuld, is het achterhalen
van de auteursrechthebbende oflicentiegever echter niet al-
tijd haalbaar. Kan het gebruik van de atbeeldingen op de
zakelijke social media account wellicht onder één van de
auteursrechtelijke excepties kan worden geschaard, zodat
het vragen van voorafgaande toestemming niet noodzake-
lijk is? In dit kader worden de pers- en citaatexceptie on-
derzocht.
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4.1 Persexceptie
Kan een zakelijke social media account op Facbook of pin-
terest zich voor het hergebruiken van nieuwsfoto,s beroe-
pen op de persexceptie? Een van de voorwaarden voor een
succesvol beroep op de persexceptie is dat de hergebruiker
zich als nieuwsmedium presenteert. Uit de wetsgeschiede-
nis blijkt dat de wetgever bij de beoordeling van dit vereis-
te een functionele benaderingswijze beoogt na te streven.
Daaruit vloeit voort dat individuele websites binnen de
reikwijdte van dit begrip kunnen vallen.: Het is echter niet
duidelijk wanneer een website daadwerkelijk als nieuws-
medium of 'pers' kan worden aangemerkt. De Hoge Raad
heeft moeite met het omschrijven wat hier onder moet wor-
den verstaan, omdat de opkomst van het internet ervoor ge-
zorgd heeft dat ook particulieren zich eenvoudig tot een
breed publiek kunnen richten., Uit een vonnis van de recht-
bank Amsterdam komt naar voren dat in ieder geval spra-
ke kan zijn van 'online journalistiek' wanneer het gaat om
een 'nieuwsorgaan dat gericht is op digitale nieuwsvoorzie-
ning via haar website'. i Ook uit andere jurisprudentie blijkt
dat een online platform primair gericht moet zijn op digita-
le nieuwsvoorziening om een beroep te kunnen doen op de
persexceptie in de Auteurswet.
Deze toets zullen de meeste zakelijk social media accounts
moeilijk doorstaan, nu het merendeel van de zakelijke ac-
counts hoofdzakelijk ten doel heeft de rnerkbeleving te
ondersteunen en reclame te maken. Zonder een primair
nieuwsvoorzienende functie lUkt het ovememen van foto,s
uit de pers met een,beroep op de persexceptie in veel ge-
vallen niet waarschijnlijk. Pas wanneer een zakelijke Fa-
cebook- ofPinterest-account zich nagenoeg volledig op
nieuwsverschaffing zou richten, zou een beroep op cle pers-
exceptie binnen bereik komen.
Voorls wordt het gebruiken van nieuwsfoto's onder de pers-
exceptie in de praktijk verder bemoeilijkt door de moge-
lijkheid van de auteur om zijn auteursrechten op een artikel
met afbeeldingen voor te behouden./ Staatssecretaris Dek-
ker van OCW heeft infonneel een einde gernaakt aan de be-
perking dat op nieuws- en gemengde berichten geen voor-
behoud kan worden gernaakt.i Al met al zal de persexceptie
voor een zakelijke accounthouder weinig uitkornst bieden
om nieuwsfoto's te hergebruiken. Rechtmatig hergebruik
van de nieuwsfoto is dan alleen mogelijk moet toestemrning
van de rechthebbende.
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4.2 Citaatexceptie
Om foto's die elders van internet worden gevonden op de

zakelijke sociale media account te mogen hergebruiken
zonder toestemming, biedt het (beeld)citaatrecht mogelijk
een uitzondering. ln Nederland worden echter strenge voor-
waarden gesteld aan het citaatrecht, met name voor wat be-

treft het beeldcitaat. Zo is een beeldcitaat alleen toelaatbaar

indien deze inhoudelijk relevant is bij de rest van de tekst
en als het beeld slechts een klein onderdeel uitmaakt van de

volledige publicatie.q Tevens mag de geciteerde aÍbeelding
niet slechts ter versiering dienen en mag het gebruik ervan

niet neerkomen op een verkapte exploitatie van het origi-
neel. l'r

Nu het beeldcitaat slechts een ondergeschikt element van de

volledige reportage mag vormen, lijken bijvoorbeeld Face-

book ofPinterest geen geschikte platforms om een beroep

op deze exceptie te doen.rl Op deze sociale media spelen

afbeeldingen een grotere rol dan de tekst er omheen, waar-
mee een beroep op het beeldcitaat uitgesloten lijkt.

5. Hergebruik van afbeeldingen met
portretten
Ten slotte speelt nog de vraag ofeen foto die een herkenba-

re (bekende) persoon bevat, zonder meer mag worden her-

gebruikt op een zakelijke Facebook ofPinterest account,

los van het auteursrecht op de foto. Immers, de geportret-

teerde kan optreden tegen openbaarmaking van zijn portret

indien hij een redelijk belang heeft orn zich tegen de publi-
catie te verzetten.iz Dit redelijk belang valt uiteen in twee
categorieën: de bescherming van de persoonlijke levens-

sfeer van de geportretteerde en een commercieel belang dat

zich manifesteert in de vorm van verzilverbare populari-

teit. Het zal uiteindelijk per geval op een alweging neerko-

men ter beantwoording van de vraag of de geportretteerde

een redelijk belang heeft zich tegen publicatie van zijn por-

tret te verzetten.

5.1 Bescherming van persoonlijke levenssfeer
Met betrekking tot het privacybelang van de geportretteer-

de benadrukt het Europese Hofvoor de Rechten van de

Mens (hierna: EHRM) dat er een gelijke waarde moet wor-
den toegekend aan het recht op privéleven (art. 8 EVRM)
en de vrijheid van meningsuiting (art. l0 EVRM).13 Per pu-

blicatie moet worden beoordeeld de foto bijdraagt aan het

belang op informatievoorziening ofdat het privacybelang

van de geportretteerde zwaarder moet wegen. Aan de hand

van deze afweging kan worden bepaald ofde geportretteer-

de zich vervolgens tegen publicatie kan verzetten.

Voor wat betreft foto's van bekende sporters heeft het

EHRM bijvoorbeeld expliciet bepaald dat ook de verslag-
geving van een sportevenement een dergelijke maatschap-
pelijke bijdrage kan leveren.la Daarnaast stelde het Hof dat
personen die in een publieke context handelen moeten tole-
reren dat zij makkelijker voor berichtgeving openstaan. Dat

ook sporters in deze categorie vallen, volgt uit een resolutie
van de Parlementaire Vergadering van de Europese Raad.ii
Omdat een sporter een publieke functie vervult en zijn pres-

tatie een bijdrage levert aan een debat dat de algemene be-

langstelling geniet, is de kans klein dat de geportretteerde

sporter zich op grond van een privacybelang tegen publica-

tie van zijn pofiret op een zakelijke Facebook- ofPinterest-
account kan verzetten.

5.2 Verzilverbare populariteit
Een tweede reëel belang dat de geportretteerde kan hebben

om zich tegen publicatie te verzetten is een commercieel
belang. Hiervoor moet hij aantonen dat er eerdere voorbeel-
den van commerciële exploitatie van zijn portret bestaan.

Op basis daarvan kan worden vastgesteld ofhet portret geld

waard is en zijn populariteit dus 'verzilverbaar' is. Wanneer

iemand deze verzilverbare populariteit bezit, kan hij zich op

grond van een redelijk (commercieel) belang tegen publi-
catie van zijn portret verzetten.16 Dit aspect van het portret-

recht is voor zakelijke social media accounts van belang,

omdat deze accounts zich voor commerciële doeleinden

waarschijnlijk met bekende Nederlanders willen associë-

ren. Hierbij zal eer rol spelen dat een zakelijk social me-

dia-account, zoals eerder genoemd, doorgaans niet als een

nieuwsvoorzienend medium zal kwaliflceren en er dus snel-

ler sprake kar,zijn van inbreuk op het portretrecht.

6. Risico-afweging
Bedrijven die een zakelijk social media account willen op-

zetten moeten er rekening mee houden dat het gangbare ge-

bruik van social media op gespannen voet staat met het au-

teursrechtelijke kader. Dit vormt een risico, nu het in het

digitale tiidperk meer dan ooit van belang is de reputatie
in de online omgeving te beschermen. Geschillen en dis-
cussies over onrechtmatig (her)gebruik van auteursrechte-

lijk beschermde albeeldingen en over privacy, persoonlijk-
heidsrechten ofcommerciële belangen dragen daar niet aan

bij. De persexceptie en de citaatexceptie zullen doorgaans

geen uitkomst bieden vanwege de eisen die hieraan gesteld

worden. Om een foto van een bekend persoon ofeen spor-

ter op een zakelijke Facebook ofPinterest te plaatsen, moet
per geval worden beoordeeld of zijn privacy- of commerci-
eel belang opweegt tegen het belang van vrije meningsui-
ting en vrije nieuwsgaring van art. l0 EVRM.
Het risico is dat er ook daadwerkelijk schade is en de zake-

lij ke accounthouder hiervoor aansprakelijk wordt gesteld,

is niet eenduidig te beoordelen. Wanneer zonder een toe-

reikende licentie gebruik wordt gemaakt van werken van

een stockfotobureau, zal het niet de eerste keer zijn wan-
neer daar forse bedragen aan schadevergoeding voor wor-
den geëist. De kans dat een bedrijfwordt aangesproken op

inbreukmakend gedrag is groter dan dat een individueel
persoon hierop wordt aangesproken, omdat zeker van pro-

fessionele organisaties mag worden verwacht dat zij op de

hoogte zijn van de grenzen van de wet en de onderlinge aË

spraken. Aan de andere kant is er nog nauwelijks jurispru-

dentie bekend over geschillen naar aanleiding van inbreuk-
makend gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken
op social media.
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7. Conclusie
Uit voorgaande volgt dat het voor een bedrijfdat overweegt
een social media account te staften raad,zaam is om zich
niet te vergewissen van de regels en risico,s bij het vul-
len van een social media account met auteursrechtelijk be_
schermde 'content'. Het is belangrijk om bewust Íe zrjn van
de klooftussen wat gangbaar is in hergebruik van afbeel-
dingen binnen sociale netwerken en de contractuele en ju_
ridische beperkingen die daarbij een rol spelen. Als de za-
kelijke accounthouder zo min mogelijk risico wil lopen,
kan hij het beste zoveel mogelijk zelf geproduceerde con-
tent plaatsen ofgoed uitzoeken ofde licentievoorwaarden
van de stockfoto's het verstrekken van een zogenaamde .in-
platform-licentie'via de algemene voorwaarden van een so-
cial media platform toestaan.
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