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https://www.youtube.com/watch?v=EZIRdWVBbE4&t=1517s  

Zie een klein overzicht van ca. 360 video’s van de St. Sociale Databank Nederland. 

Alle publicaties vallen nu vanwege ervaringen met het ANP onder auteursrecht van de Stichting 

Sociale Databank Nederland. Voor juristen is van belang dat het stuitingsrecht niet meer 

ingeroepen kan worden, wat dramatische gevolgen zal hebben in procedures. Inbreuk op dat recht 

wordt op dezelfde wijze aangepakt als dat ANP onlangs deed tegen de Sociale Databank Nederland 

voor het plaatsen van enkele afbeeldingen uit kranten of van televisie op de site van 19 jaar 

geleden: vonnis van de Rechtbank Midden-Nederland.  

Het is een gotspe dat vooral klokkenluiders aangepakt worden omdat ze een persbericht of 

afbeelding van een uitzending op televisie hebben opgeslagen voor eigen gebruik of in een archief, 

zonder commercieel oogmerk of voor onderwijs. Maar dat het misbruik van het auteursrecht 

prima kan functioneren om ongewenste onthullingen van klokkenluiders of betrokken burgers 

politiek gewenst te kunnen censureren. In een persbericht is de tekst vrij (Europees recht) maar 

het fotootje niet. Zie de uitzending van TROS-Radar hierover.  

Analyse van de te betalen veroordeling gaat voor het grootse deel procent naar juristen, rechters, 

griffiers en rechtbankpersoneel via griffierecht; en ook naar de advocaten en deurwaarders naast 

21 procent BTW naar de Belastingdienst over het exploot van de geprivatiseerde deurwaarder. 

Iedereen in het rechtsbedrijf profiteert van juristerij en het vechten om geld van een ander in je 

eigen portemonnee te krijgen via vonnis.  Zie www.sdnl.nl als waarschuwing voor onnozelheid. 

https://www.youtube.com/watch?v=z4z1Ag9hk3M&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=EZIRdWVBbE4&t=1517s
http://www.sdnl.nl/overzicht-video-over-corruptie-in-de-rechtspraak.pdf
http://www.sdnl.nl/nietig-vonnis-over-schending-van-het-auteursrecht-van-anp.pdf
http://www.sdnl.nl/

