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Den Haag, 24 mei 2022
Dossier: IN479992

PER E-MAIL EN PER POST

Geachte Heer, Mevrouw,

U zult misschien verbaasd zijn dat u een brief krijgt van het Algemeen Nederlands Persbureau 
(ANP) en van Visual Rights Group bv. 

Het ANP is het grootste persbureau van Nederland dat nieuws, fotografie, radio en persberichten 
verzorgt voor de meest uiteenlopende mediabedrijven met vele online én offline publicaties. Het 
agentschap beheert veel fotomateriaal van eigen fotografen en van fotografen en agentschappen 
die de exploitatie van die foto’s bij het ANP hebben ondergebracht.

Visual Rights Group1 is een door de Belgische overheid erkende onafhankelijke beheersentiteit en 
bemiddelt bij auteursrechtgeschillen. Dit houdt in dat er juridische ondersteuning wordt geboden 
aan fotografen en fotoagentschappen om een vergoeding te verkrijgen voor onrechtmatig gebruik 
van hun fotomateriaal. 

Om het fotomateriaal van het ANP te kunnen gebruiken, dient u steeds te beschikken over een 
licentie (lees: formele bevestiging) of toestemming van het ANP. Op het originele fotomateriaal van 
het ANP rust er immers auteursrecht. Wanneer er geen licentie of toestemming werd verkregen, 
dan spreekt men van onrechtmatig gebruik en van een inbreuk op het auteursrecht. Door 
onrechtmatig gebruik mist de fotograaf inkomsten en wordt er schade toegebracht aan o.a. de 
exclusiviteit van de foto’s.

Het ANP is echter niet in de mogelijkheid om het onrechtmatige gebruik van het fotomateriaal zelf 
op te sporen en de gebruiker hiervan aan te schrijven. Daarom werkt het ANP samen met Visual 
Rights Group, die deze taak op zich neemt. 

Na onderzoek door Visual Rights Group werd vastgesteld dat u fotomateriaal gebruikt waarvoor u 
geen toestemming van het ANP verkregen hebt. Als Bijlage 2 vindt u screenshots van het 
onrechtmatige gebruik. Door dit onrechtmatige gebruik pleegt u een inbreuk op het auteursrecht.

1 https://visualrightsgroup.com/nl/start/

P.R. Webservices (hetanderenieuws.nl)
Erasmusweg 1005
2532 RT 's-Gravenhage
Nederland

https://visualrightsgroup.com/nl/start/
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U zult het niet graag horen, maar aan deze inbreuk hangt een kostenplaatje vast. Het ANP heeft 
immers recht op een vergoeding voor de geleden schade. 

De schade bestaat uit (1) de gemiste licentievergoeding, (2) een vergoeding wegens het niet 
bekomen van voorafgaandelijke toestemming, (3) de kosten van opsporing en onderzoek, en (4) 
een buitengerechtelijke incassokost. Zo wordt er een totaalbedrag van € 546,25 berekend. Een 
gedetailleerd overzicht van deze kosten en het betalingsverzoek vindt u in Bijlage 1.

De termijn om de geleden schade en de kosten van dit dossier te vergoeden is 14 dagen te 
rekenen vanaf de datum vermeld op deze brief. Om ervoor te zorgen dat deze kosten niet 
nodeloos hoger worden, wordt u aangeraden om deze termijn te respecteren.  

Het is mogelijk dat u vragen hebt bij dit schrijven en bij de wetgeving omtrent het auteursrecht. Op 
de website werd er onder het tabblad “Brief ontvangen” een FAQ toegevoegd. U vindt daar 
antwoorden op veelgestelde vragen: https://visualrightsgroup.com/nl/brief-ontvangen/faq-brief/. Als 
er toch nog dingen onduidelijk zouden zijn, of als u meer uitleg zou willen over het te betalen 
bedrag, dan kunt u mailen naar Visual Rights Group via anp@visualrightsgroup.com of met hen 
bellen op +31 70 41 41 105 of op +32 3 304 74 26 (maandag tot donderdag van 9u tot 12u30 en 
van 13u30 tot 16u, op vrijdag van 9u tot 12u30 en van 13u30 tot 15u).

Met vriendelijke groeten,

Edouard van Arem      D. Brouwers
Manager Foto ANP Legal Department Visual Rights Group

https://visualrightsgroup.com/nl/brief-ontvangen/faq-brief/
mailto:anp@permissionmachine.com


  

Bezoekadres: Prinses Beatrixlaan 582 2595 BM Den Haag  Postadres: Postbus 1 2501 AA Den Haag
E-mail: anp@visualrightsgroup.com Telefoon +31 70 41 41 105 of +32 3 304 74 26 KvK Haaglanden: 27037499 

IBAN: NL93 KRED 0633 0159 38 of BE38 736 055 804 972

BIJLAGE 1: BETAALVERZOEK

Dossiernummer: IN479992

Beeld 424770692
Licentiebedrag tot één jaar € 95,00
Beeld 435324265
Licentiebedrag tot één jaar € 95,00
Subtotaal vergoeding ANP € 190,00

Kosten opsporing, onderzoek en documentatie € 190,00
Kosten opsporing, onderzoek en documentatie aan € 95,00 per bijkomend beeld € 95,00
Incassokost € 71,25
Subtotaal diensten Visual Rights Group € 356,25

Totaal € 546,25

Deze kosten worden in Bijlage 3 verder toegelicht.

U kunt dit bedrag van € 546,25 overmaken op een van volgende rekeningen:

KBC Bank N.V.
IBAN: NL93 KRED 0633 0159 38     SWIFT / BIC: KREDNL2X
IBAN: BE38 736 055 804 972           SWIFT / BIC: KREDBEBB
Tenaamstelling: Visual Rights Group bv 
Adres: Carnotstraat 39, 2060 Antwerpen, België
Vermelding: IN479992

Deze rekeningnummers zijn in het beheer van Visual Rights Group. Hun medewerkers zorgen 
voor de verdere afwikkeling van dit dossier en staan ook in voor de communicatie. Visual Rights 
Group is gevestigd in Antwerpen, dus uw telefonische oproep zal naar België worden 
doorgeschakeld. Ook  uw e-mail komt bij hen terecht. Het is niet nodig om rechtstreeks contact op 
te nemen met het ANP. 

Onderstaand worden nog enkele zaken benadrukt die u best niet uit het oog verliest:

1. Uw betaling wordt verwacht ten laatste 14 dagen na de datum vermeld op deze brief. 
Indien u niet tijdig betaalt, dan vervalt dit voorstel en komen er extra kosten bij.
2. U wordt met aandrang verzocht om het bewuste fotomateriaal zo snel mogelijk van uw 
website én server te verwijderen, uiterlijk binnen 14 dagen. 
Voor de volledigheid: Het verwijderen van het fotomateriaal maakt de gepleegde inbreuk en de 
geleden schade niet ongedaan. 
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BIJLAGE 2: INBREUKENDOSSIER

Originele foto 424770692

Link: https://www.anpfoto.nl/search.pp?pictureid=424770692&page=1&pos=1 

Details publicatie

Website: https://hetanderenieuws.nl/ 
Webpagina: https://hetanderenieuws.nl/2021/11/page/35/ 
URL afbeelding: https://hetanderenieuws.nl/wp-content/uploads/2021/11/snap-26-400x260.jpg 
Vastgestelde duur gebruik: 03/11/2021

Screenshot

https://www.anpfoto.nl/search.pp?pictureid=424770692&page=1&pos=1
https://hetanderenieuws.nl/
https://hetanderenieuws.nl/2021/11/page/35/
https://hetanderenieuws.nl/wp-content/uploads/2021/11/snap-26-400x260.jpg
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Originele foto 435324265

Link: https://www.anpfoto.nl/search.pp?pictureid=435324265&page=1&pos=1 

Details publicatie

Website: https://hetanderenieuws.nl/ 
Webpagina: https://hetanderenieuws.nl/tag/discriminatie/ 
URL afbeelding: https://hetanderenieuws.nl/wp-content/uploads/2021/09/snap-115-400x260.jpg 
Vastgestelde duur gebruik:21/09/2021

Screenshot

https://www.anpfoto.nl/search.pp?pictureid=435324265&page=1&pos=1
https://hetanderenieuws.nl/
https://hetanderenieuws.nl/tag/discriminatie/
https://hetanderenieuws.nl/wp-content/uploads/2021/09/snap-115-400x260.jpg
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BIJLAGE 3: UITLEG OVER DE AANGEREKENDE KOSTEN

De gevraagde vergoeding wordt berekend conform de Europese Handhavingsrichtlijn betreffende 
intellectuele eigendomsrechten (2004/48/EG). 

Volgens deze Europese richtlijn heeft de fotograaf recht op een vergoeding voor alle schade. Dit 
houdt enerzijds de gederfde licentievergoeding en de morele schadevergoeding (artikel 13) in en 
anderzijds de aan de procedure verbonden kosten(overweging 26 + artikel 14)2.

De vergoeding valt uiteen in twee posten: de vergoeding voor het ANP en die voor Visual Rights 
Group.

Hieronder vindt u bij elke kost meer uitleg:

1. Vergoeding voor het ANP 

- Gemiste licentievergoeding 

Het ANP vraagt steeds een vergoeding voor het gebruik van zijn foto’s, zijnde een 
licentievergoeding. Vooraleer u het fotomateriaal van het ANP kunt gebruiken, bent u deze 
vergoeding dan ook verschuldigd. Deze vergoeding kunt u raadplegen op de website van het ANP.  

Wanneer een foto onrechtmatig gebruikt geweest is, dan heeft het ANP vanzelfsprekend minstens 
recht op deze gemiste licentievergoeding. 

! Onrechtmatig gebruik kan niet geregulariseerd worden door het beeldmateriaal achteraf toch nog 
aan te kopen.

Indien u fotomateriaal van het ANP in de toekomst wenst te gebruiken (zonder verhoging of 
bijkomende kosten), dan kan u de gewenste foto rechtstreeks bij het ANP kopen. 

- Verhoging wegens ontnemen beschikkingsrecht  

Het ANP vraagt bij onrechtmatig gebruik een verhoging van de licentievergoeding met 25%, omdat 
het fotomateriaal buiten de controle van het ANP werd verspreid op het internet, wat o.a. de 
exclusiviteit van het beeldmateriaal aantast.

2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0048R(01)&from=NL

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0048R(01)&from=NL
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2. Vergoeding voor Visual Rights Group ( = de aan de procedure verbonden kosten) 

- Kosten van opsporing, onderzoek en documentatie 

Er dienen heel wat werkzaamheden te worden verricht bij een auteursrechtelijke inbreuk. Er zijn 
o.a. kosten van opsporing, onderzoek en documentatie. 

Omdat het opstellen en documenteren van een dossier een heel complex en tijdrovend werk is 
(zowel technologisch als door het inzetten van een team van juridische specialisten), rekent Visual 
Rights Group voor de kosten voor opsporing, onderzoek en documentatie een bedrag van 
€190,00. 

U vindt een gedetailleerd overzicht van de werkzaamheden van Visual Rights Group op 
https://visualrightsgroup.com/nl/overzicht-werkzaamheden/.  

- Buitengerechtelijke incassokost

Zodra het dossier is opgesteld, volgt de incassofase. Net zoals bij een factuur die niet tijdig werd 
betaald, moet het dossier met verzoek tot betaling worden verstuurd. Het communicatieteam staat 
klaar om alle vragen te beantwoorden en er volgt een administratieve afhandeling. 

Ook deze fase is een essentieel onderdeel van de procedure. In Nederland passen de 
kantonrechters hiervoor de regeling voor niet-betaalde facturen toe. Dit betekent een verhoging 
van 15% van de vordering, met een minimum van € 40. In België wordt diezelfde regel ook 
gehanteerd.  

https://visualrightsgroup.com/nl/overzicht-werkzaamheden/



