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Annemarieke Hooij: ‘Wij maken onze gebruikers graag meer bewust van auteursrecht’

Gebruik en misbruik van beeldmateriaal
Het gebruik van beeldmateriaal is vandaag de dag steeds
belangrijker. Lang niet iedereen is zich ervan bewust dat er op
elk beeld auteursrecht zit. Annemarieke Hooij van fotostudio
Visions in Lisse ziet het helaas te vaak voorbij komen: beeld dat
zonder toestemming wordt gebruikt.
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W

ekelijks is Annemarieke Hooij, accountmanager relatiebeheer en verkoop bij Visions, bezig met het controleren van online beeldgebruik. “De maker
van het beeld is de auteur. Op beeldmateriaal zit
auteursrecht. Door middel van het in opdracht
laten maken, kopen of huren (licentie) van
beeld, kunnen gebruikers legaal beeld plaatsen
op websites, verpakkingen, posters, noem maar
op. Dat wordt allemaal in een overeenkomst of
middels de voorwaarden op de factuur vastgelegd. Eigenlijk is het een beetje vergelijkbaar
met kwekersrecht. Soms wordt beeld gewoon
geknipt en geplakt, zonder toestemming te vragen aan de rechthebbende. Dit kan onbewust
zijn, maar ook bewust. Met fotografie verdienen wij ons geld. Als iemand het beeld zonder
toestemming gebruikt, pakken zij eigenlijk onze
handel af. Dat willen we voorkomen en daarom
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zijn wij actief op zoek naar misbruik van ons
beeld. Dat is helaas nodig. Anders is het oneerlijk, zeker tegenover onze betalende klanten.”

CONTROLE
Visions werkt samen met het bedrijf PicScout.
Met een gespecialiseerd programma zoeken zij het internet af en herkennen ze beeldmateriaal dat gemaakt is door Visions, ook als
het beeld bewerkt is of slechts deels te zien is.
“Voordat we PicScout zijn gaan gebruiken, hebben wij onze klanten op de hoogte gesteld middels een mailing dat wij gaan controleren. Het
is nodig om met een harde hand op te treden,
anders wordt het steeds erger. Kwekers kunnen het vergelijken met selecteren. Zo probeer je problemen in de hand te houden. Via
het programma krijgen wij een overzicht met
waar welke foto online staat. Dan kan ik controleren of het legaal of illegaal in gebruik is.”
Bij misbruik stuurt PicScout namens Visions
een brief dat de gebruiker in overtreding is en

een bedrag moet betalen voor het gebruik. Dat
bedrag hangt af van wat er wordt gebruikt en
wat voor bedrijf het is (multinational of eenmanszaak). “Voorheen deden wij dit werk zelf,
maar te vaak ging de deur gewoon dicht. We
zijn erg oplossingsgericht. Daarom sturen wij
gebruikers of klanten van onze klanten vaak
eerst een waarschuwing.” Niet alleen in Nederland wordt gecontroleerd op beeldgebruik. Per
land kan het gebruik en misbruik gezien worden met PicScout.

BEWUST
Klanten die beeldmateriaal online willen gebruiken, kunnen via Visions met een licentie
foto’s gebruiken. De kosten zijn vanaf 18 euro
per licentie per jaar. Hoe meer beeld een bedrijf
huurt, hoe lager de kosten. Visions fotografeert
ook in opdracht. “Mensen die vragen hebben
over auteursrecht en of ze een bepaald beeld
zo mogen gebruiken, kunnen ons natuurlijk
altijd benaderen of het beeld van ons is en welke afspraak daar over gemaakt is. Wat altijd zonder toestemming kan, is verpakkingen in zijn
geheel online plaatsen om het product te verkopen. Als je er een deel uithaalt, kan dat niet
zonder afspraak met ons. Wij zitten er niet op
te wachten dat iemand zijn online winkel gratis inricht met onze foto’s. Wij realiseren ons dat
lang niet iedereen op de hoogte is van de regels
omtrent beeldgebruik. Daarom proberen wij
onze gebruikers meer bewust te maken van
auteursrecht.”

