
Huizen,          8 september 2017 

 

Aan: Algemeen Nederlands Persbureau 

 Verrijn Stuartlaan 7 

 2288 EK Rijswijk 

 

Betreft: Uw brief over 'licenties' van gebruikte foto's op de website van de  

  Sociale Databank Nederland.  

 

Geachte heer Groeneveld, 

 

Allereerst wil ik opmerken dat de datering van deze brief onjuist is, op de brief staat als datum 5 

september 2076 in plaats van 5 september 2017. In 2016 heb ik deze brief nooit van u ontvangen. 

Daarnaast wil ik opmerken dat deze brief geen brief aan mij 'persoonlijk' is. 

U vangt uw brief immers aan met “geachte heer of mevrouw”. 

 

Als u al een jaar lang bezig zou zijn geweest om met mij in contact te komen over onrechtmatig gebruik 

van auteursrechtelijk beschermd materiaal, zou u mij op zijn minst bij mijn naam moeten kennen. 

 

Ik bestrijd dan ook, dat deze brief daadwerkelijk in 2016 is geschreven, mijns inziens hebt u een 'fout' 

gemaakt door een onjuist jaartal in te vullen en is deze brief van 5 september 2017. 

 

Het is voor mij namelijk voor het eerst sinds 1999 dat ik iets van uw kant verneem over misbruik van 

auteursrechtelijk beschermd materiaal. 

 

Het was mij niet bekend en/of zichtbaar dat er op het door de SDN gebruikte materiaal auteursrechten 

berust, maar ik heb na het ontvangen van uw brief de datum 5 september 2017, al het beeldmateriaal 

waar auteursrecht op zou kunnen zitten, van de site verwijderd, voor zover dat bekend is. Daarom heeft 

de SDN 99% van alle afbeeldingen op zwart gezet, ook die van de SDNL zelf om niet van een latere 

datum dan 1999 nog aangevallen te worden omdat een persbericht van het ANP dat integraal is geplaatst 

en dat zonder een foto vrijwel niet gelezen zal worden door de bezoeker van een website. 

 

Ik laat hierbij even in het midden of er ook daadwerkelijk auteursrecht van toepassing is... 

… Permission Machine heeft het bijv. over het gebruik van een foto, waarop achteraf pas het copyright 

teken is toegevoegd. 

 

Ik neem van u aan dat het verwijderen van het beeldmateriaal na uw brief de datum 5 september 2017 

voor u afdoende genoeg is. De vraag is alsnog of een licentie van 500 euro voor altijd genoeg om te 

kunnen publiceren. Geen enkele krant of omroep vraagt een dergelijke licentie te kopen aan een 

particulier of aan een niet-commerciële website met maatschappelijke en democratische discussie. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Rob Brockhus 

Stichting Sociale Databank Nederland 

Westkade 227 

1273 RJ Huizen 

035-5268153 

 

Ik begrijp dat het persbureau ANP-eigendom is van de Vereniging Veronica waarvan de zetel mij niet 

bekend is. 

 


