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Schending auteursrecht 
 

 

Beheert u een website of publiceert u met regelmaat een artikel op een website, 

nieuwsflits, ledenblad, dorpsnieuws of anderszins? Lees dan over een recente 

vervelende en kostbare ervaring van een organisatie uit de gemeente Aa en Hunze 

Deze organisatie geeft ook een aantal tips om dit te voorkomen.  

 

 

Inleiding – Brief incassobureau 

Recent is via een mail een organisatie uit de gemeente Aa en Hunze aangeschreven door een 

incassobureau. In niet mis te verstane bewoordingen werd hen verteld dat er in de 

mediabibliotheek van hun website (dus niet op de voorgrond of zichtbaar voor elke bezoeker) 

een foto stond die toebehoort aan een beroepsfotograaf. Op de foto staat een stapel dozen 

met oud papier erin. Dus eigenlijk ook geen echt bijzondere foto.  

 

Op de foto rustte auteursrecht en omdat de organisatie deze foto zonder toestemming in hun 

bibliotheek hadden gezet, moesten ze nu een kleine € 2000,- betalen. Rekensom erbij m.b.t. 

de totstandkoming van het bedrag, alsmede een sommering om binnen korte termijn te 

reageren, anders zou de boete nog hoger uitvallen. 

 

Hoe te handelen? 

De bestuursleden van deze organisatie hadden natuurlijk diverse vragen zoals: Wat moeten 

wij doen? Is dit schrijven wel echt?  

Er werd uitgezocht of de brief echt was en het bestuur dacht alvast na over een antwoord.  

De mail was echt; het incassobureau bestond, de fotograaf bestond en inmiddels kreeg de 

organisatie uit diverse geraadpleegde kanalen te horen dat dit een serieuze zaak is, die, 

mochten zij het op een rechtszaak aan willen laten komen, vrijwel altijd wordt verloren. 

Gevolg kon zijn dat dan ook de proceskosten voor de rekening van de organisatie konden 

komen.  

 

Tevergeefs schreef een niet-bestuurslid naar de fotograaf. Al was het maar om de 

onredelijkheid van het incident aan te geven. Die reageerde niet inhoudelijk; kon enkel 

melden dat hij niet kon reageren omdat er “een zaak liep tegen de organisatie”. 

 

Eén van de bestuursleden heeft een jurist in de familie en die heeft uiteindelijk pro deo voor 

de organisatie bemiddeld. De jurist was niet heel erg onder de indruk van het gehanteerde 

jargon en wist de claim gelukkig wat naar beneden te krijgen. Maar alsnog heeft de 

organisatie flink in de buidel moeten tasten en hebben enkele honderden euro’s uit hun 

reserves moeten halen. 

 

Waarschuwing  

Waarom dit bericht? Om andere organisaties te waarschuwen en te attenderen op deze 

valkuil.  

De legale scansoftware van deze incassobureaus kunnen, naar nu blijkt, ook de niet voor 

publiek toegankelijke gedeeltes van de website bekijken. (of kunnen bekijken welke foto’s/ 

plaatjes van internet zijn gedownload en door welke organisatie) 

 

Hoe gemakkelijk kopieert u een afbeelding van internet en plakt die bij een artikel?  

Zonder te controleren of er auteursrecht rust op de afbeelding en zonder bronvermelding 

zetten veel organisaties een foto en/of afbeelding op hun website, in nieuwsbrieven, het 

dorpsnieuws, een boekje voor leden of een andere wijd en zijd verspreide informatie. Het 

maakt een berichtje net wat leuker, zo’n plaatje…  
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Conclusie 

 Deze organisatie publiceert geen afbeeldingen meer zonder bronvermelding of zekerheid 

dat de afbeelding vrij is van auteursrecht.  

 Bij voorkeur gebruiken zij nu slechts nog eigen foto’s of afbeeldingen. 

 Zij hebben ook in hun publicatievoorwaarden opgenomen dat mochten zij door een foto 

een zaak krijgen, degene die de foto aanlevert verantwoordelijk is voor de nasleep, 

kosten, etc.  

 Het auteursrecht geldt niet alleen voor foto’s/ afbeeldingen maar vaak ook voor citaten.  

 

Tips aan organisaties 

 Controleer website op oude foto’s in de mediabibliotheek en, indien niet in gebruik, 

verwijder deze foto’s dan.   

 De gewraakte foto is in 2020 geüpload en deze organisatie moest voor afgelopen 2 jaar 

betalen (je betaalt namelijk per jaar en dat kan dus enorm oplopen!). 

 De webmaster van deze organisatie is uren bezig geweest om alle bestanden te 

controleren, foto’s weg te gooien, ontstane gaten op te vullen met legitiem materiaal… 

Een ontzettende klus die nog lang niet klaar is, maar zij doen alles om herhaling van 

deze vervelende en kostbare zaak te voorkomen.  

 Er zijn officiële websites voor gratis afbeeldingen downloaden zonder auteursrecht. 

Afbeeldingen zonder auteursrechten worden ook wel stockfoto’s genoemd. Zie de link 

onder aan deze pagina 

 

 

Meer weten over auteursrechten? Klik op: 

https://www.auteursrecht.nl/ 

https://www.auteursrechten.nl/ 

 

Informatie over en met diverse stockfoto’s: Klik op:  

https://www.extendure.com/10-beste-sites-voor-gratis-afbeeldingen/  

 

https://www.auteursrecht.nl/
https://www.auteursrechten.nl/
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