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Inhoud & Hoofdstukken
De reader bij cursus bestaat uit de volgende onderdelen;
1. Inleiding stockfotografie
2. Wat is een goede stockfoto?
3. Inleiding portretrecht
4. Computer Workflow
5. Metadata, Captions & Keywords

Bijlagen
1. Een paar voorbeelden van stockfoto's en hun gebruik
2. Voorbeelden van Model- en Property Releases
3. Korte Biografie

Voor vragen of opmerkingen, mag je me altijd benaderen.
- E-mail: info@guidokoppes.nl
- Website: www.guidokoppes.nl
- Telefoon: +31 (0)6 129 16 325

Coverfoto: "View from Window", by Guido Koppes, Breda, Netherlands, 1979. Analoge foto op
zwart-wit film, gescand met een Nikon Coolscan 8000. Sepia toon toegevoegd in Photoshop.
Deze cursusreader is auteursrechtelijk beschermd © Guido Koppes 2018. Op sommige
onderdelen van deze reader rust het auteursrecht van derden.
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1. Wat is Stock- of BeeldbankFotografie?
Stock- of beeldbankfotografie is de productie, verwerking, verkoop en gebruik van
foto’s vanuit voorraad (stock). Vanuit grote databases kunnen professionele
beeldgebruikers foto’s kopen, voor gebruik in allerlei projecten en publicaties. Dit is
vaak goedkoper en sneller, dan het op pad sturen van een fotograaf. Belangrijkste
kenmerk is vaak het online beschikbaar maken van foto’s via websites, waarachter
grote databases schuil gaan. Deze databases bevatten de foto’s en de bijbehorende
metadata. Deze techniek wordt ook gebruikt door fotoagentschappen die eigenlijk
geen stockfotoagentschappen zijn, maar meer gericht zijn op journalistieke
afnemers.
2. Verschillende soorten Beeldbanken
a. Stock. Traditionele “plaatjes” die bedoeld zijn voor illustratie van vaak corporate
brochures, verpakkingen, magazines en websites. Deze agentschappen zijn er in
verschillende soorten en maten; van klein tot (vaker) heel erg groot, van
goedkoop naar duur en van kwalitatief slecht tot heel bijzonder. Er zijn generieke
beeldbanken, en beeldbanken die hele specifieke collecties voeren, zoals
bijvoorbeeld: interieurs, architectuur, of alleen fotografie uit bepaalde regio’s.
Daarnaast zijn er beeldbanken, die direct samenwerken met fotografen, en
beeldbanken die alleen maar de collecties van andere agentschappen
distribueren.
b. Pers / Nieuws. Dit zijn beeldbanken die zicht richten op journalistieke media,
zoals kranten en tijdschriften. In Nederland zijn ANP Foto en Hollandse Hoogte de
twee bekendsten.
c. Documentair. Richten zich uitsluitend op documentaire fotografie en de verkoop
daarvan. Zijn vaak collectieven van een paar documentair fotografen, die zich
richten op de productie en verkoop van lange lopende verhalen en diepgravende
journalistieke series.
d. Corporate / DAM. Zijn vaan van de buitenwereld afgeschermde beeldbanken of
Digital Assent Management systemen, waarin verschillende media worden
bewaard ten behoeve van specifieke organisaties. De gemeente Rotterdam heeft
bijvoorbeeld zo’n beeldbank.
e. Nota Bene … In bijna alle gevallen, worden naast foto’s, ook video’s en
illustraties aan de klanten” aangeboden. Deze digitale media worden via dezelfde
database en website beschikbaar gemaakt.
3. Bekende Beeldbanken
a. ANP Foto / Hollandse Hoogte - Pers- en Nieuwsagentschappen, waarbij
voornamelijk fotojournalisten zijn aangesloten. Beelden komen direct
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beschikbaar op de website. Werken met een contract en niet iedere fotograaf
wordt toegelaten. Belangrijkste kenmerk bij deze twee is de snelheid waarmee
ze werken. Leveren heel veel beeld aan journalistieke media. In 2018 werd ANP
overgenomen door Talpa Media. ANP op zijn beurt kocht een paar maanden later
Hollandse Hoogte aan. Beide bedrijven werden daarmee onderdeel van een
groter Talpa Media. (www.anpfoto.nl / www.hollandse-hoogte.nl)
b. Nationale Beeldbank - Alledaags Nederlands beeld. Royalty Free licentiemodel en
vooral afnemers in Nederland en Belgie. Opgericht in 2006 door Redactie
Partners, en in 2018 overgenomen door Hollandse Hoogte. Maakt net aks H.H.
onderdeel uit van Talpa Media. (www.nationalebeeldbank.nl)
c. AGE FotoStock - Algemeen stockfotobureau dat meerdere licentiemodellen
aanbiedt. Dus zowel RM, als RF en Low Budget Royalty Free of LBRF). Levert ook
video’s en illustraties aan, en werkt als distributeur van andere beeldbanken en
collecties. In bezit van een privé persoon: Alfonso Gutierrez, de CEO en tevens
President van CEPIC, de European Center for the Picture Industry. Distribueert
zijn collectie via circa 150 agentschappen over de hele wereld, waaronder Getty
Images, maar heeft ook eigen verkoopkantoren in Barcelona, Madrid, Parijs en
New York. De opbrengsten van met name de RM collecties, en deels de RF
collecties kunnen prijstechnisch soms behoorlijk oplopen.
(www.agefotostock.com)
d. Getty Images - Zeer omvangrijk, internationaal stockfoto en fotopersbureau en
vaak gezien als marktleider in de branche, puur op omvang en marktmacht. Als
fotograaf kom je er lastig binnen, omdat je niet zomaar een contactpersoon kunt
bellen of e-mailen. Heeft de reputatie duur te zijn. Getty is eigenaar van
verschillende merken en collecties. Was zelf een aantal jaren onderdeel van een
Private Equity firma, totdat de Getty familie in 2018 die aandelen weer terug
kocht. (www.gettyimages.com)
e. iStock Photo - Onderdeel van het Getty Images concern. Microstock,
abonnementen. Stelt foto’s video’s, illustraties en vector-bestanden ter
beschikking. Prijzen vanaf € 3,50 per foto (2018). (www.istockphoto.com)
f. Shutterstock - Microstock, abonnementen. Stelt o.a. foto’s, video’s
vectorbestanden en muziek ter beschikking. Prijzen vanaf € 0,21 per foto
(2018). (www.shutterstock.com)
g. Dreamstime - Microstock. Onduidelijk of ze met abonnementen werken. Heeft
een collectie: “Public Domain”, waar foto’s in zitten volgens het Creative
Commons model. Gratis dus. Betaalde foto’s vanaf € 0,18 cent per foto (2018).
(www.dreamstime.com)
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h. Adobe Stock. Onderdeel van het CC (let op: de Creative Cloud) product groep,
waarin bijvoorbeeld Adobe Photoshop wordt verkocht. Prijzen vanaf € 2,99 per
‘asset’ (2018). (www.stock.adobe.com)
i. Flickr / 500px - Bekende Creative Commons fotocollecties, waar foto’s gratis ter
beschikking worden gesteld. Je betaald en verdient er niets (het is dus vaak
gratis beeld). Wel zijn de CC voorwaarden van toepassing. Verderop meer over
het CC licentie model. (www.flickr.com / www.500px.com)
4. Eigendom van Beeldbanken
a. Privaat. Het eigendom ligt bij een of enkele, natuurlijk personen, die als zodanig
herkenbaar en benaderbaar zijn. Voorbeelden hiervan zijn: AGE FotoStock en
Hollandse Hoogte (althans tot aan de overname door ANP Foto in 2018, dat op
zijn beurt weer werd ingelijst door Talpa Media. Hierdoor werd het corporate
bezit.
b. Private Equity. beleggingsfirma’s, die vaak ook hebben geïnvesteerd in andere
sectoren van de economie. Overladen bedrijven vaak met schulden en zijn
voornamelijk gericht op financieel gewin. Voorbeeld hiervan is, althans tot
september 2018: Getty Images.
c. Corporate. Vaak in het bezit van een of enkele, als dan niet corporate
aandeelhouders. Maken dan vaak deel uit van een groter concern, dat zich bezig
houdt met de productie van Media. ANP, Hollandse Hoogte, Nationale Beeldbank
zijn daar voorbeelden van. Vanaf 2018 zijn deze beeldbanken eigendom van
Talpa Media, dat op zijn beurt weer een belangen heeft in allerlei andere media
en productiebedrijven.
In deze categorie vallen ook beeldbanken, die eigendom zijn van grote
organisaties, en niet publiek toegankelijk zijn. Bijvoorbeeld bij een gemeente
Rotterdam. Deze beeldbanken zijn niet gericht op de verkoop van foto’s en
video’s aan externe partijen, maar uitsluitend aan communicatie en marketing
afdelingen en medewerkers binnen de eigen organisatie.
5. Licentie Modellen
a. RM of Rights Managed - Is het oudste en soms meest bewerkelijke licentiemodel.
Hierbij worden licenties verstrekt, waarbij de prijs wordt bepaald door het soort
gebruik. Het formaat van de foto; het soort gebruik (redactioneel of
commercieel) ; de oplage (of het aantal bezoekers); de geografische spreiding en
de economische sector zijn hierbij de belangrijke factoren.
b. RF of Royalty Free - Was een reactie op de complexiteit van het RM licentie
model. Hierbij speelt eigenlijk alleen de omvang van het digitale beeldbestand
(het aantal pixels) een rol; hoe groter dat digitale bestand dat je nodig hebt, hoe
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hoger de prijs. Wel wordt nu soms ook onderscheid gemaakt naar redactioneel
en commercieel gebruik en online gebruik of print.
c. Micro RF / Low Budget RF - Zie het Royalty Free model, maar dan tegen micro
prijzen of abonnementen met micro prijzen. Je kunt dan denken aan een
maximum van drie euro per beeld. Vaak beduidend minder dan dat.
d. CC of Creative Commons - Een licentievorm waarbij je foto’s gratis kunt
gebruiken, als je maar voldoet aan een aantal voorwaarden of “bouwstenen”, die
zijn neergelegd in de verschillende CC licentievormen. Daarvan zijn zes
verschillende combinaties; hieronder een beknopt overzicht. De maker van een
werk bepaalt hier zelf, onder welk licentiemodel hij of zij de beelden beschikbaar
maakt. Als aanvulling op deze zes varianten, is er nog de CC0 (CC NUL of CC
ZERO) licentie, waarbij de maker afstand doet van zijn auteursrecht. Meer
informatie over dit licentie systeem vind je op: www.creativecommons.nl.
Plaatsen waar je Creative Commons beelden "kwijt" kunt of kunt downloaden,
zijn: Flickr en 500px. Ook Dreamstime heeft een collectie CC beelden.
CC BY

Naamsvermelding

CC BY SA

Naamsvermelding - Gelijk Delen

CC BY NC

Naamsvermelding - Niet Commercieel

CC EY NC SA

Naamsvermelding - Gelijk Delen - Niet Commercieel

CC BY ND

Naamsvermelding - Geen Afgeleide Werken

CC BY NC ND

Naamsvermelding - Niet Commercieel - Geen Afgeleide Werken

6. Verschillende soorten Contracten
a. Exclusief. Waarbij je foto’s maar een keer mag uploaden naar de database van
een specifiek agentschap, niet naar die van een ander om jouw verkoopkansen te
spreiden. Kan desondanks voordelig zijn, omdat een exclusief contract vaak
inhoudelijke voordelen biedt, ten opzichte van een niet exclusief contact. Hulp bij
het schrijven van metadata (captions en keywords), hogere kans op exclusieve
verkoop en betere hulp bij het opsporen van infringements of
auteursrechtschendingen zijn maar een paar voorbeelden.
b. Non-Exclusief. Met name interessant als de hierboven genoemde voordelen
minder interessant zijn, en je jezelf wilt richten op meer spreiding van
verkoopkansen. Nadeel is dan weer wel, dat klanten op zoek kunnen gaan, naar
het goedkoopste beeld bij de goedkoopste beeldbank, en jij daardoor omzet of
royalties misloopt.
Persoonlijk vind ik, dat eigenlijk iedere fotograaf een exclusief contract zou
moeten hebben. Dit beperkt namelijk de hoeveelheid online beschikbare foto’s,
waardoor prijzen voor licenties kunnen gaan stijgen. Vanuit dat argument, kun je
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ook redeneren dat het eindeloos verspreiden (distribueren) via “collega”
beeldbanken de markt overspoeld met foto’s, die op verschillende plekken voor
verschillende tarieven worden aangeboden.
7. Redactioneel & Commercieel Beeldgebruik
Stockfoto’s worden op twee manieren gebruikt; redactioneel of commercieel. Aan
beiden zijn randvoorwaarden gekoppeld, want je kunt een beeld niet zonder meer
gebruiken in een commerciële publicatie. Allereerst: wat is Commercieel gebruik, en
wat is Redactioneel gebruik? Bij Redactioneel gebruik worden foto’s gebruikt ter
illustratie bij een verhaal, of vormen een redactioneel verhaal op zich. Voorbeelden
hiervan zijn: krant, tijdschrift en informatieve website. Als er mensen op de foto
staan, dan hebben zij hiervoor vaak niet expliciet toestemming hoeven geven, want
informatievrijheid. Wel kan er een conflict optreden i.h.k.v. het Redelijk Belang
inzake het Portretrecht. Zie hiervoor te tekst: “Inleiding Portretrecht”.
Bij Commercieel gebruik, worden foto’s ingezet om een product, dienst of idee te
“verkopen”. Propaganda, marketing en reclame zijn hiervan voorbeelden. Hiervoor
is altijd vooraf toestemming nodig van geportretteerden op de foto’s. Schriftelijke
toestemming in de vorm van een model release of quitclaim dus. Mede door deze
releases, en de commerciële doelstelling van de publicatie, kunnen prijzen hoger
liggen, dan bij redactionele foto’s.
8. Wet- & Regelgeving (Recht)
a. Auteursrecht
Lees je in op het gebied van Auteursrecht, zodat je weet hoe dit werkt. Het
auteursrecht is namelijk jouw verdienmodel. Een onderdeel van het
Auteursrecht, zijn de "Persoonlijkheidsrechten". Die bepalen, dat jij altijd
bezwaar mag maken als een beeld of een manier wordt gepubliceerd, die jij niet
bedoeld hebt. Daarnaast staan er dingen, die betrekking hebben op portretrecht,
exploitatierecht en naamsvermelding. Ken jouw rechten en maak er, waar nodig,
gebruik van.
Naast het Auteursrecht is er, sinds 2015, ook het Auteurs Contract Recht.
Belangrijkste onderdeel in deze wet, is het “Recht op Billijke Vergoeding” van de
maker van een auteursrechtelijk beschermd werk.
b. Portretrecht
Het portretrecht ligt altijd bij diegene die je hebt gefotografeerd of gefilmd. Als je
een schriftelijke toestemming hebt om de beelden te publiceren, een
zogenaamde Model Release of Quit Claim, dan kunnen jouw beelden ook voor
commerciële doeleinden worden gebruikt. Bovendien voorkom je veel gedoe
achteraf, omdat mensen vooraf weten dat de beelden gepubliceerd gaan worden.
Behandel deze formulieren wel zorgvuldig, want ze vallen onder de Wet op de
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Bescherming van Persoonsgegevens. Dat betekent dat je de informatie veilig
moet opbergen (niet toegankelijk voor anderen) en nergens anders voor mag
gebruiken, dan waarvoor ze bedoeld zijn (aantonen dat er toestemming is voor
publicatie).
a. Merkenrecht
Ben je er van bewust, dat zichtbaar gefotografeerde merken en/of logo's vallen
onder het auteurs- of merkenrecht. Dat betekent dat je deze foto's niet zomaar
voor alle doeleinden kunt gebruiken, en dat de auteursrechthebbenden bezwaar
kunnen maken, tegen opname in een beeldbank of tegen publicatie van foto's,
waarin hun merk is vastgelegd. Zonder een heldere en duidelijke property
release is commercieel gebruik hier sowieso niet aan de orde.
9. International & Financiële Aspecten
De meeste, grotere stockfotobureaus werken vanuit een buitenlands hoofdkantoor,
of binnen, of buiten de Europese Unie. Dat heeft gevolgen voor betalingen tussen
het agentschap en jou. BTW (belasting toegevoegde waarde) betaal en ontvang je
bijvoorbeeld alleen, als je werkt met een Nederlands agentschap. Buiten Nederland,
maar binnen de EU, wordt de btw “verlegd” naar de koper in dat andere EU land, en
heb je zijn of haar btw nummer nodig voor jouw administratie. Buiten de Europese
Unie wordt vaak een BTW 0 (Nul) tarief gebruikt.
Daarnaast kan betalingsverkeer ineens anders gaan, dan dat hier in Nederland
gebruikelijk is. Je werkt vaker met een IBAN en Swift nummer (binnen de EU). Je
moet weten, dat bankoverschrijvingen binnen de EU geen extra kosten met zich
mee mogen brengen, in vergelijking met Nederland. Werk je met een
(verkoop)kantoor in de USA, dan werken die vaak met ouderwetse en dure
cheques, waarover een hoop kosten kunnen worden berekend door banken.
Daarom houd ik zelf een Paypal Account aan, om goedkoper betalingen uit de USA
te kunnen ontvangen. Een Skrill account kan dezelfde functie hebben, maar is wel
vaak iets duurder in het gebruik
In sommige gevallen, moet je aantonen dat je ingezetene bent van Nederland, om
de belastingdruk met het buitenland te verminderen. Zo wilde de Amerikaanse IRS,
dat ik me daar registreerde als zodanig. Zo kon ik een beroep doen op een verdrag
ter voorkoming van dubbele belastingen (op Royalties). Ook in Spanje werd dit
gevraagd. Vraag aan jouw agentschap naar eventuele bijzonderheden rondom het
betalingsverkeer, zodat je jezelf goed kunt voorbereiden.
10.Nota Bene’s
a. Stock- en Beeldbankfotografie is spel van de grote aantallen. Hoe meer je online
hebt staan, hoe meer je zult verkopen. Daardoor is Stockfotografie soms veel
werk, zeker als je het goed wilt aanpakken met de metadata en de adequate
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verwerking van jouw eigen archief. Zeker de verwerking van Meta- of IPTC data
wil je zorgvuldig doen, enerzijds om gevonden te worden, anderzijds om
zogenaamde “false positives” te voorkomen.
b. Het gaat op dit moment (2018) slecht met de industrie van de beeldbankfotografie. Gemiddelde prijzen dalen, en ook aantallen verkochte foto’s nemen af.
Verdiensten kunnen dus tegen vallen. Ook de onzekerheid neemt toe, zeker voor
fotografen, omdat er een hausse aan overnames aan de gang is. Het aantal
beeldbanken is de afgelopen vijf jaar sterk (in europa met pakweg 35%)
verminderd, door faillissementen, liquidaties en overnames. De enorme toename
van online beschikbaar, vaak gratis beeld en de daarmee gepaard gaande daling
van prijzen (economische wet) is voor velen de druppel. Daarbij komen issues
rondom Google Images, Embedding, en de opsporing van onrechtmatig
beeldgebruik. Vooralsnog is niet te voorspellen, waar de industrie over vijf jaar
zal staan.
c. Organisaties:
a. CEPIC: European Centre for the Picture Industry.
b. IPTC Counsel: heeft een mening over metadata.
c. NIDF: stelt normen voor digitale fotografie.
d. Creative Commons - Over alternatieve licentiemodellen www.creativecommons.nl
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Wat is een Goede Stockfoto?
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Esthetische Kenmerken

Commercieel Relevant

Zeldzaamheid / Uniciteit

Kwaliteit van;
- Compositie
- Symetrie
- Gouden Spiraal
- Regel van Derden
- Scherpte Diepte
- Belichting
- Creatieve benadering

- Benadering van het

- Ongebruikelijk onderwerp
- Diversiteit & Inclusie
- Zeldzaam in de markt, laag

onderwerp / Concept

- Visuele en commercieel
trends

- Accuraatheid in Details
- Styling trends
- Afwezigheid van issues
-

-

aanbod van vergelijkbaar
beeld
Exclusieve Content

m.b.t. intellectueel
eigendom
Moderne of achterhaalde
technische hulpmiddelen

Moeilijk / Toegankelijk

Emotionele Impact

Technische afwerking

- Toegang tot locatie (lucht,

- Authenticiteit
- Emotioneel Raken
- Verhaallijn: het vertelt een

-

-

ruimte, ziekenhuis)
Model- en Property
Releases (QuitClaims)
beschikbaar
Kwaliteit van
PostProductie /
Beeldbewerking
Kwaliteit van het Model en
Styling
Professioneel, Amateur of
Street-casting

Verzorging van
Verwerking

- Kwaliteit van Retouching
- Filters: naamloos toegepast
- Juiste kleurbalans en
profielen

verhaaltje

- Visueel Dramatisch
- Maakt: Empathie los

Scherpte / juiste Focus
Ruis (afwezig)
Kleur Aberraties
Rechte horizon
Kleur, Kleur en Kleur

Factoren voor Gebruik

- Copy Space / Ruimte voor
tekst

- Deel van een Serie /
-

"geschikt voor een
Campagne"
Voldoet aan de IAB
Advertentie Richtlijnen
Meerdere manieren om te
croppen / bij te snijden
beschikbaar
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Inleiding Portretrecht
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Inleiding
Een van de beperkingen op het auteursrecht van de fotograaf
is het portretrecht. Met betrekking tot portretten is er een
verschil tussen wel of niet in opdracht gemaakte portretten.
Het portretrecht beperkt aan de ene kant de vrijheid van de fotograaf om met
portretfoto's te doen wat hij wil, dat betreft dan zogenaamde "niet in opdracht
gemaakte" portretten. Aan de andere kant geeft het soms mensen die op de foto
staan het recht, om iets met die foto te doen zonder de toestemming van de
fotograaf. Dat is het geval wanneer de geportretteerde zelf de opdracht tot het maken
van de foto heeft gegeven.
Portret
Een portret is een herkenbare afbeelding van het gezicht van een persoon. Maar in de
rechtspraktijk is het begrip niet tot deze beperkte omschrijving beperkt. Of een foto
wel of geen portret is, wordt bepaald door de herkenbaarheid van degene die op de
foto staat. Dat is natuurlijk het geval wanneer iemands gezicht op de foto staat, maar
ook een typerende lichaamshouding kan een foto tot een portret maken. Het is niet
nodig dat de geportretteerde onmiddellijk voor iedereen herkenbaar is. Ook als alleen
mensen die hem goed kennen hem op de afbeelding herkennen is er sprake van een
portret. Het begrip portret moet ruim geïnterpreteerd worden.
In opdracht gemaakte portretten
Artikelen 19, 20 en 21 van de Auteurswet gaan over de in opdracht gemaakte
portretten. Dat zijn niet alleen pasfoto's of andere â€˜echte portretfoto's, maar ook
een foto van een hele schoolklas valt onder deze regeling. Bij in opdracht gemaakte
portretfoto's staat het de fotograaf niet vrij om de foto's te gebruiken zonder
toestemming van de geportretteerden. Dit betekent in de praktijk dat bijvoorbeeld
portret of bruidsfoto's niet zomaar zonder toestemming in de etalage mogen worden
gehangen. Het feit dat het bij de fotograaf gebruikelijk is portretfoto's in de etalage te
hangen, betekent niet dat nieuwe klanten daaruit moeten afleiden dat ze daarom
stilzwijgend toestemming geven. Is de afgebeelde persoon overleden, dan is blijkens
artikel 20 Auteurswet tot tien jaar na het overlijden toestemming van de
nabestaanden vereist.
De geportretteerde of de nabestaanden mogen daarentegen zonder toestemming van
de fotograaf de bewuste foto reproduceren. Zou de fotograaf die foto willen laten
publiceren, dan is daarvoor juist wel de toestemming nodig van de opdrachtgever.
Voor de goede orde: anderen die een in opdracht gemaakte foto willen gebruiken,
hebben toestemming van zowel fotograaf als geportretteerde nodig.
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Niet in opdracht gemaakte portretten
Artikel 21 Auteurswet bevat de regeling voor niet in opdracht gemaakte portretten. Bij
deze foto's heeft de fotograaf zelf besloten dat de foto gemaakt moet worden, of is de
foto bijvoorbeeld in opdracht van een krant of tijdschrift gemaakt. Door het feit dat de
geportretteerde het goed vindt dat de foto gemaakt wordt en er zelfs voor poseert,
wordt de geportretteerde geen opdrachtgever. Maar dat betekent nog niet dat de
geportretteerde toestemming heeft verleend voor publicatie. Pas wanneer die extra
toestemming ook is verleend, kan de geportretteerde zich in de regel niet meer tegen
de publicatie verzetten.
De geportretteerde heeft zeer beperkte rechten: hij kan zich alleen verzetten tegen
een door hem niet gewenste publicatie van een niet in zijn opdracht gemaakt portret.
Publicatie door de fotograaf, of iemand anders, is alleen niet toegestaan wanneer de
geportretteerde een redelijk belang heeft dat hij zich verzet tegen de publicatie van de
foto.
Redelijk belang
Bij de beoordeling of de geportretteerde een redelijk belang heeft om zich tegen de
publicatie van het portret te verzetten, zijn de achtergrond en omstandigheden van de
geportretteerde bepalend: datgene wat nu juist de geportretteerde bezighoudt is
daarbij van belang. Het is alleen het gevoel van de geportretteerde dat bepalend is
om een redelijk belang aanwezig te achten, niet een algemene norm. Deze
subjectieve norm maakt het vaststellen van algemene regels ook zo moeilijk. Een
rechter zal per keer beoordelen of er sprake is van een redelijk belang. Het blijft een
belangenafweging: het redelijk belang van de geportretteerde staat tegenover het
belang van de vrijheid van meningsuiting, het recht van vrije fotojournalistiek, de
vrijheid van expressie en informatie. Het recht van de geportretteerde is niet
absoluut. Bij foto's van grote mensenmassa's zoals in voetbalstadions, bij
demonstraties of popconcerten zal het portretrecht van elk van die personen niet snel
van belang zijn. Ook mensen die een rol spelen in het openbare leven zullen meer te
dulden hebben dan niet aan de weg timmerende personen.
De volgende omstandigheden kunnen een redelijk belang vormen voor iemand, om
zich tegen publicatie te verzetten; privacy overwegingen; commerciële belangen;
context van publicatie;
a. Een dader of slachtoffer van een misdrijf die niet in een krant of encyclopedie wil
worden afgebeeld kan zich hierop beroepen.
b. Een politicus, bekend zakenman, topsporter of ander algemeen bekend persoon,
kan dit argument niet zonder meer gebruiken.
c. Commerciële belangen. Een bekende sporter of popster kan zijn foto willen
gebruiken om geld te verdienen door middel van merchandising.
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d. Context van de foto of het portret in een publicatie. De afgebeelde persoon wordt
in de afbeelding voor schut gezet of belachelijk gemaakt. Bepalend is daarbij niet
de bedoeling van de maker, maar of het zo opgevat kan worden; of iemand zich
door de foto in zijn eer aangetast kan voelen. Daarnaast kan de wijze van
afbeelden schadelijk zijn voor het imago van een persoon. Ook in dit geval kan
het verzetten tegen een publicatie in het redelijk belang zijn van de
geportretteerde.
e. Commercieel gebruik van de foto of het portret. De afbeelding wordt gebruikt om
reclame of propaganda te maken voor iets waar de afgebeelde persoon niet
achter staat.
Persoonlijk belang
Ieder mens heeft recht op privacy en behoort met rust te worden gelaten in zijn privesfeer en â€omstandigheden. De fotograaf zal bij de publicatie bedacht moeten zijn op
mogelijke bezwaren daartegen van de afgebeelde persoon. Met een inbreuk op de
privacy van de geportretteerde is het redelijk belang in de zin van artikel 21
Auteurswet aanwezig. Feitelijke omstandigheden zoals de aard en mate van intimiteit
waarin iemand is afgebeeld, het karakter van de opname en de context van de
publicatie kunnen een rol spelen bij de beoordeling of er sprake is van een moreel en
dus een redelijk belang. Dat een foto genomen is in de openbaarheid wil helaas niet
zeggen dat publicatie zomaar toegestaan is. Gemanipuleerde, en daarmee te
bespottelijke foto's, het vertonen van een portret in een film die niet rijmt met de
godsdienstige opvatting van de geportretteerde, direct gevaar voor de geportretteerde
tengevolge van publicatie; het zijn allemaal voorbeelden van zaken waarin de rechter
steeds een redelijk belang aanwezig achtte. Politieke gezagsdragers dienen in het
geval van spot echter wel tegen een stootje te kunnen. Maar ook de
resocialisatiegedachte kan een argument opleveren voor een verdachte van een
strafbaar feit verdachte geportretteerde: verdachten dienen beschermd te worden
tegen de verspreiding van hun portret. De wet bevat een uitzondering voor
opsporingsberichten van justitie, ten behoeve van de openbare veiligheid of het
opsporen van strafbare feiten (artikel 22).
Commercieel belang
Het redelijk belang van de geportretteerde kan ook liggen in de commerciële sfeer:
ter bescherming van de verzilverbare populariteit van de afgebeelde persoon.
Bekende Nederlanders zoals sportlieden, muzikanten, tv en filmsterren van wie
portretten gebruikt worden om reclame-uitingen te ondersteunen, krijgen daar
normaal een extra hoge vergoeding voor. Ook zullen ze zelf willen bepalen aan welk
merk ze hun imago willen verbinden. Het redelijk belang is in dit geval het
commerciële belang van de geportretteerde persoon.
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Portretrecht
U dient rekening te houden met de rechten van de afgebeelde personen. Deze mogen
niet in verband worden gebracht met criminele, onzedelijke of andere
aanstootgevende zaken. Hiervoor verantwoordelijk is diegene die het gebruiksrecht op
de foto heeft aangeschaft.
Uitzondering op de regel
Een van de uitzonderingen op het portretrecht, zijn foto's, waarbij de geportretteerde,
of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger, een zogenaamde "Model Release" heeft
ondertekend. In zo'n release geeft de geportretteerde een vrijwaring aan de fotograaf
(en aan de uiteindelijke gebruiker van de foto) tegen claims die met het portretrecht
samenhangen. Deze toestemming van de geportretteerde is gebruikelijk, bij foto's die
in een commerciële context worden gebruikt. Ook in andere situaties,Â geeft het de
uiteindelijke beeldgebruiker zekerheid, dat hij of zij het portret zonder juridische
problemen mag publiceren. Foto's met een bijbehorende Model Release hebben
hierdoor, voor die eindgebruiker, vaak een iets hogere kostprijs.

Aanvulling 11 september 2018
In bovenstaande tekst is nog geen rekening gehouden met de AVG (Algemene
Verordening Gegevensbescherming), die in mei 2018 in werking is getreden.
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Computer Workflow
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“Wat moet je allemaal doen, NADAT je een foto gemaakt hebt?”
1. Inleiding: Waarom een Workflow Systeem?
De meeste fotovakopleidingen verzorgen vaak best goede cursussen in fotografie en
beeldbewerking. Als professioneel (vak)fotograaf, weet je dan, hoe je het beste van
een beeld kunt maken. Vaak wordt een aspect wel flink onderbelicht: de
randvoorwaarden. Bestandsbeheer, metadata en archivering, met andere woorden: De
Workflow zijn, net als de beeldbewerking zelf, van cruciaal belang. Een goed verzorgd
archief is letterlijk goud waard. In deze korte cursus Workflow maak je kennis met een
praktische, adequate en gestructureerde werkwijze, die je de rest van jouw loopbaan
kunt toepassen.
2. Het ComputerSysteem
Het computersysteem is, naast jouw camera, het tweede, cruciale stuk gereedschap
waarmee je werkt. Zonder dat systeem, krijg je geen, of slecht bewerkte beelden,
komen fouten vaker voor en zul je niet kunnen archiveren. Jouw harde schijf loopt vol,
oudere beelden zijn niet meer te vinden (terwijl je net een klant aan de lijn hebt die
juist dat beeld wil kopen voor een heleboel geld) of beelden zijn niet vindbaar in de
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beeldbank, waarmee je zaken doet. Daarom het begin: een systeem dat geschikt is
voor beeldbewerking.
3. Eisen aan het ComputerSysteem
a. Begin allereerst met een keuze voor goede kwaliteit. Een slechte harde schijf
heeft meer kans om te crashen, waarmee jij al jouw eerdere werk kwijt raakt.
Vaak is er meer onderhoud nodig, waarmee tijd verspilt wordt. Of je nou kiest
voor een Windows-omgeving of een Apple, zorg er voor dat je gaat voor
materiaal dat jaren meekan. Zelf gebruik ik een iMac, die meestal een jaar of vijf
goed werken, voordat ik ze moet vervangen.
b. Zorg voor goede software. Dat kan gratis, open source software zijn, maar ook
het duurdere Adobe Photoshop. Kies dat programma waarmee jij het beste kan
werken.
c. Harde schijf en werkgeheugen. Foto's worden steeds zwaarder, vooral doordat
sensoren in camera's steeds meer pixels krijgen. Zorg er voor dat de specificaties
ook over drie tot vijf jaar nog voldoende zijn. Zeker als je ook met video wilt
werken, betekent dat, dat je vaak terecht komt bij de zwaardere machines.
d. Beeldscherm. Kies niet een standaard scherm, want die is alleen geschikt voor
office toepassingen, zoals het schrijven van een tekst. Calibratie, scherpte,
kleurechtheid zijn cruciaal, om later kritiek van klanten en beeldredacteuren te
voorkomen.
5. Eisen aan Beelden
a. Alle beelden worden uiteindelijk opgeslagen en gearchiveerd in het Tiff
bestandsformaat. Pas bij uploaden naar een beeldbank of het aanleveren aan
een klant, converteer je e.e.a. naar een ander formaat, bijvoorbeeld jpeg.
b. Alle beelden krijgen het Apple RGB (1998) kleurprofiel. Stel dit in op jouw
camera!
c. Alle beelden worden opgeslagen als een, samengevoegde laag.
d. Alle beelden zijn minimaal 10 tot 12 MP groot.
e. Alle beelden zijn 300 Dpi.
f. Alle beelden zijn voorzien van Metadata, die o.a. de gegevens van de fotograaf
bevatten, plus goed uitgewerkte titels, kopteksten, beschrijvingen (captions) en
steekwoorden (keywords).
6. Eisen aan de Werkplek
Zorg voor een gelijkmatige lichtinval. De weergave van jouw foto's op jouw
beeldscherm lijdt namelijk onder slecht omgevingslicht. Een avondzon, die direct op
jouw beeldscherm valt, bederft meteen de weergave, waardoor correcties en
aanpassingen al niet meer accuraat zijn. Dat geldt ook voor werken in een omgeving
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met kunstlicht, die vaak een afwijkende kleur heeft. Zeker in een kantooromgeving is
dit funest voor de kwaliteit van jouw beelden. Want je denkt een kleurcorrectie door
te voeren, die er vervolgens bij daglicht heel lelijk uitziet. In de NIDF norm lees je,
hoe je jouw beeldscherm kunt kalibreren voor een juiste weergave.
7. Vaste Werkwijze: MappenStructuur
a. Waarom een MappenStructuur en een vaste werkwijze? Een overzichtelijke
mappenstructuur helpt je, om op een gestructureerde manier jouw beelden te
verwerken. het helpt jou, om een onderscheid te maken, tussen beelden die je
net hebt geïmporteerd, beelden die je net hebt verwerkt, de bewerkte Raw
beelden die je wilt archiveren in jouw Raw archief, de bewerkte beelden die je
uiteindelijk gaat archiveren en de beelden die je gaat versturen naar klant en/of
beeldbank. Daarnaast helpt het je, om de juiste bestandsnamen toe te kennen
aan jouw foto's, zodat er later geen conflicten ontstaan en je foto's kwijtraakt.
b. Maak een aparte map binnen jouw thuismap een map: "BeeldVerwerking".
Hierbinnen maak je de volgende submappen aan:
1. Archief Raw 2. Archief Raw +
a. Nikon / Canon / anders
1. 2016-01
2. 2016-02
3. 2016-03
4. Etc.
b. Mobiele beelden / SmartPhone
c. Analoge Scans
c. Bewerkte Foto’s
a. opdracht
b. stock-ar (architectuur)
c. stock-pe (personen)
d. stock-vever (verkeer en vervoer)
e. etc., etc., etc..
d. Bewerkte Video's
e. Conversie & Uitvoer
f. Import Foto's
g. Import Video
h. Uploads
i. Workflow
De map: "Archief Raw -" is bedoeld voor Raw bestanden die je niet gaat verwerken,
maar wellicht op het einde van een verwerking nog eens wilt doorkijken. Zo niet, dan
gaan onverwerkte beelden, en de beelden in deze map al heel snel richting de
prullenbak.
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In de map: "Archief Raw +" en submappen, komen alle Raw bestanden die je hebt
verwerkt. Zo kunt je ze ooit, waar nodig, nog eens opnieuw verwerken. Of je kunt er
mee bewijzen dat jij inderdaad de fotograaf bent van deze beelden. Later archiveer je
deze beelden op een externe harde schijf om ruimte te maken op de HD van jouw
computer.
In de mappen: "Import Foto's" & "Import Video's" importeer je de foto- en/of
videobeelden die je gemaakt hebt met jouw camera(s). Het importprogramma van
Adobe Bridge / Photoshop onthoud welke map je gebruikt, en zal die map de volgende
keer weer automatisch instellen. Op deze manier ontstaat een vast plek, waar alle
nieuwe Raw bestanden terecht komen, en van waaruit je de selectie en bewerking
kunt beginnen.
Onder de map: "Bewerkte Foto's" komen sub-submappen waarin, naar categorie,
waar de definitieve en bewerkte beelden worden weggeschreven. Voorbeelden: "/
opdracht 1" of: “/stock-ar" (architectuur) of “/stock-pe” {personen}. {in bijlage
overzicht van categorieën} Ieder beeld krijgt een bestandsnaam, die begin met de
letters van de betreffende categorie en een volgnummer, bestaande uit dire cijfers.
Voorbeeld: pe001 of ar002 of vever003. Fotobestanden sla je altijd of als: "Tiffbestand", omdat dit bestandsformaat het meest geschikt is voor langdurige opslag
zonder kwaliteitsverlies.
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In de map: "Bewerkte Video's" plaats je, net als in de map: "Bewerkte Foto's" de
definitieve resultaten van video bewerking, die je later wilt gaan archiveren in jouw
archief.
In de Map: "Workflow" verzamel je uiteindelijk alle bestanden, die je later gaat
archiveren op een Dvd. Deze Dvd, en alle beeldbestanden die er op komen, krijgen
jouw initialen en een volgnummer met underscore. Bijvoorbeeld: gk001_. Dit is
meteen de eerste helft van de definitieve bestandsnaam. De tweede helft wordt
gevormd door de categorie-letters en hun volgnummer. Zodoende krijg je hier,
bijvoorbeeld: gk001_pe001, enz.. Let op, dat je maximaal 4,5 GB per Dvd kunt
branden, inclusief de contactsheets, die je maakt van alle beelden die je op deze Dvd
zet. Na het branden van de Dvd, kun je de beelden nog opslaan op een externe harde
schijf, waarna deze map wordt schoongeveegd.
In de Map: "Conversie & Uitvoer" komen, tijdelijk, de beelden te staan, die je gaat
versturen aan opdrachtgevers en/of beeldbanken. Deze bestanden hebben vaak het
jpeg-bestandsformaat vanwege de compressie. Na upload of verzending wordt deze
map schoongeveegd. Meerdere uploads kun je,e eventueel, verzamelen in de map
uploads en de daaronder liggende submappen per klant of beeldbank.
Zoals je wellicht is opgevallen, splitsen de mappen zicht op in drie of vier onderdelen:
import en selectie, archivering ruwe- of camera bestanden, opslag verwerkte
bestanden, en uitvoer.
8. Waarom Metadata
Metadata (ook wel IPTC data genoemd) zijn gegevens die zijn ingebed in een
beeldbestand, waarbij ze van alles vertellen over dat, specifieke beeldbestand. Deze
gegevens zijn deels meegegeven door de camera die je gebruikte; zoals: datum en
tijdstip van de opname; iso, diafragma en sluitertijden, gebruikte objectieven en
brandpuntsafstanden, enz... Eigenlijk best handig, omdat je naderhand nog kunt
nagaan, hoe, en wanneer je een bepaalt beeld hebt gemaakt.
Andere metadata zul je zelf moeten invoeren. Bijvoorbeeld de informatie van de
fotograaf, die het beeld maakte: jij. Zo kunnen mensen die het beeld ergens vinden,
weten wie de auteursrechthebbende van het beeld is. Daarnaast is de zogenaamde
locatie informatie belangrijk (zo weten anderen waar het beeld is gemaakt). De meest
belangrijke metadata zijn de titel / koptekst, de beschrijving of caption, en de
steekwoorden. Deze zorgen er voor, dat jijzelf en anderen het beeld kunnen terug
vinden a.d.h.v. zijn kenmerken. Wil je, voor een beeldinkoper, een verticaal portret
vinden van een jonge, blonde vrouw, dan kun je die tussen vaak 10.000 beelden of
meer, terug vinden. Op die manier werken ook beeldbanken en fotoagentschappen.
Dit zijn grote databases, met soms tot meer dan 50M beelden. Beeldinkopers vinden
in die database onder andere jouw beelden, a.d.h.v. de metadata die jij bij het beeld
hebt aangeleverd. Met andere woorden; goed verzorgde metadata zorgt ervoor, dat
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jij, en beeldinkopers jouw beelden kunnen terug vinden en, tegen betaling, kunnen
gebruiken voor hun projecten.
NIDF Norm
Dit document is opgesteld door het Nederlands Instituut voor Digitale Fotografie
(www.nidf.nl) en bevat een reeks aanbevelingen voor het verwerken en archiveren
van digitale foto's. In het document kun je nalezen hoe je het beste kunt omgaan met
jouw werkomgeving, monitor calibratie, kleurinstellingen, bestandsnamen, en IPTC
informatie. Je kunt er hier meer over lezen en het document downloaden: http://
www.nidf.nl/nidf-norm/
Afbeelding: Metadata in Adobe Bridge

Uitvoer van BeeldBestanden
Aan digitale fotobestanden worden, bij verschillend gebruik verschillende eisen
gesteld. Want foto's kunnen op nogal uiteenlopende manieren worden gebruikt.
Drukwerk (print), in kranten, en digitaal, waarvan internet-gebruik en presentaties
belangrijke voorbeelden zijn. Hierbij is archivering van foto's natuurlijk het eerste
begin. Dat archiveren doe ik zelf op twee manieren: op DVD's, die ik met
contactsheets bewaar in ordners en archiefdozen. Klinkt wellicht wat oldskool, maar
voor mij werkt het. Daarnaast bewaar ik mijn archief op een externe harde schijf,
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vanwege de snellere toegankelijkheid. Al mijn bestanden bewaar ik in het Tiff
bestandsformaat, omdat er bij dit bestandstype geen achteruitgang of verslechtering
van beelden ontstaat.
Zodra een opdrachtgever jouw foto's wil ontvangen, dan
verstuur je ze, in principe, als Tiff op 300 dpi, en in het Adobe
RGB (1998) kleurprofiel. Dit is de basiskwaliteit en geschikt
voor print. Zorg er hierbij wel voor, dat de dimensies of
afmetingen voldoende en volgens de eisen van de
opdrachtgever zijn. D.w.z. vaak minimaal 10 MP of meer.
Beeldbanken vragen vaak, om de foto's te converteren naar
Jpeg, omdat deze een kleinere omvang in MB's hebben. Bij eind-gebruik op internet,
of bij andere digitale toepassingen, zoals presentaties, zijn Jpeg-bestanden van 1024
pixels lange zijde vaak al voldoende. Hierbij is het gebruikelijk om de Dpi in te stellen
op 72 en het kleurprofiel te converteren naar het kleinere sRGB. In alle gevallen;
overleg vooraf met jouw opdrachtgever of lees de instructies van jouw beeldbank
aandachtig door. Missers zorgen vaak voor veel frustratie en over en weer
communicatie die eigenlijk onnodig is.
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Metadata: Captions & Keywords
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Inleiding: Waarom captions en steekwoorden of keywords?
Keywords (Steekwoorden) en Captions (Beschrijvingen) zorgen er voor dat je foto's in
jouw eigen archief kunt terug vinden, en dat de juiste foto's bij de juiste mensen
terecht komen. Een foto zonder de juiste beschrijving of steekwoorden is een foto die
niet gevonden wordt door professionele beeldinkopers en fotoredacteuren. En een niet
gevonden foto levert ook geen royalties op. Wil je verdienen aan jouw beelden, dan
zul je systematisch aan de slag moeten met monnikenwerk.
Nota Bene; een aantal tabellen en voorbeelden in deze tekst zijn in het Engels. De
reden, dat ik hiervoor koos, is dat mijn agentschappen deze taal erg op prijs stellen,
en omdat het Engels een veel prettiger taal is, waarin ik veel nauwkeuriger kan
werken.
Uitgangspunten bij het benoemen van beelden
1. Ben grondig. Gebruik steekwoorden voor alle relevante zaken in een beeld. Maar,
overdrijf niet, zeker niet als het gaat om onbelangrijke of niet relevante zaken.
Maak dus onderscheid tussen hoofd- en bijzaken.
2. Beschrijf geen voor de hand liggende zaken. Iedereen weet, dat een auto wielen
heeft. Die hoeven daarom niet perse benoemd te worden.
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3. Ben voorzichtig met het tegelijkertijd benoemen van groepen vergelijkbare beelden
om tijd te besparen. Belangrijk is namelijk, dat alle steekwoorden van toepassing
zijn op ieder beeld. Heb je bijvoorbeeld een serie beelden uit New York, dan is het
steekwoord: "Empire State Building" niet relevant voor de foto's waar het gebouw
niet in voorkomt.
4. Concept. Beschrijf de creatieve of conceptuele ideeën in een beeld. Er zijn
woorden, zoals uitmuntend, leiderschap, ecosysteem, gelukkig, die deze concepten
kunnen beschrijven. Maar let op: ga hierin niet te ver, omdat jij anders de enige
bent die het "ziet". Zie tabel 3 hieronder voor voorbeelden.
5. Gebruik gewone, alledaagse woorden en uitdrukkingen. Hele specifieke woorden of
heel regionaal gebruikte vaktaal, zal niet snel wereldwijd en algemeen worden
gebruikt. De meest voordehand liggende woorden zijn vaak de beste.
6. Vermijdt extreem lange woorden en uitdrukkingen. Als beeldinkopers ze al zouden
gebruiken om jouw beeld te vinden, kunnen ze later problemen opleveren bij het
indexeren en vertalen. Ben specifiek en precies, en bedenk dat steekwoorden
(keywords) andere dingen zijn dan een beschrijving (captions).
7. Voorkomt het spammen van beeldgebruikers, door het opnemen van steekwoorden
die maar vaag iets met het beeld van doen hebben, of helemaal niets, met de
bedoeling dat jouw beelden vaker worden gezien. Klanten die teveel beelden zien,
die niets met hun zoekopdracht van doen hebben, zullen snel afhaken en naar een
ander agentschap overstappen. Intussen sta jij wel bekend als: "spammer", of als:
"ruis op de lijn". Dat is iets dat je vooral wilt voorkomen.
8. Voorkom meningen en subjectieve steekwoorden. Deze kunnen de situatie in het
beeld, of de mensen die er in voorkomen, diskwalificeren of denigreren, en
stereotypen binnen religieuze, politieke en etnische groepen bevestigen. De
steekwoorden: "overgewicht:, "zwaar" of "obese", zijn altijd beter van "vet" of
"enorm". Niet iedereen zal dat weten te waarderen, waardoor je verkopen kunt
mislopen.
9. Tot slot; het benoemen van foto's doe ik in het Engels. Met deze taal kan ik
uitgebreider en preciezer beelden beschrijven, Maar het belangrijkste: ik werk
voornamelijk met internationale agentschappen, die het Engels als voertaal
kennen. Omdat metadata automatisch worden geïmporteerd, scheelt dat later
weer een hoop werk.
Het Benoemen
De 1e klus is het invullen of toevoegen van de Beschrijvingen of Captions.
Beschrijvingen geven context aan het beeld. Ze zorgen er voor, dat de klant weet wat
er in het beeld plaats vind of gebeurd. Het plaatje wordt dus omgezet van pixels naar
woorden. Hoewel een beeld zonder groede beschrijving best kan verkopen, neemt die
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kans behoorlijk af, als er slechte beschrijvingen worden gemaakt, of als zij zelfs
geheel ontbreken. Ieder beeld heeft dus een goede beschrijving nodig. De inhoud van
een beschrijving moet helder, precies en feitelijk zijn. Doe dit op een logische manier,
met goed lopende zinnen, om verwarring te voorkomen. De lezer moet in een paar
seconden door hebben waar het om gaat. Leidraad hierbij kunnen de 5 W's zijn: Wie,
Wat, Waar, Wanneer en Waarom.
In geval van planten, insecten en dieren, gebruik dan ook de wetenschappelijke (lees:
de Latijnse) naam, zodat daar ook op gevinden kan worden. In geval van
reisfotografie en beroemde locaties is het verstandig om hele specifieke locatie
informatie mee te nemen. Hoe specifieker, hoe beter.
Tot slot, zorg er voor, dat je accuraat bent. Gebruik hiervoor betrouwbare bronnen.
Het is beter, om wat minder info te geven, dan informatie die niet correct is. Met
andere woorden: Get your facts strait. Zelf gebruik ik Google Maps en Google
Translate bijna consequent. Een andere manier om jouw data bij te houden, is wellicht
wat ouderwetser: een notitieblokje, waarin je opnames, locaties, namen en andere
info bijhoudt voor later gebruik bij de metadata.
Titel en Koptekst
Ieder beeldbestand krijgt om te beginnen een titel en koptekst mee. Dit zijn in de
praktijk soms twee verschillende velden, maar ik vul er vaak hetzelfde in. Kwestie van
Copy/Paste.
Caption of Beschrijving
1. Plaats & Land.
2. Situatie of gebeurtenis in beeld zo concreet en gedetailleerd mogelijk beschrijven.
Voorbeeld van een "Beschrijving"
of "Caption": "Tilburg, NoordBrabant, Netherlands. Middle
aged woman with AECSyndrome, a.k.a. the Hay Wells
Syndrome, having a cup of tea at
her kitchen table during a
conversation. This Syndrome is
triggered by a genetic defect, in
which hair-, nail- and skin cells
deviate from normal. Related
are: EEC-Syndrome or
Ectrodactylia. Ingrid meanwhile
works as psycho-social therapist
from her home based office, from which she helps people with questions of life."

29

Keywords of Steekwoorden
Na het invullen van de Beschrijvingen of Captions, ga je aan de slag met de 2e Klus:
Steekwoorden (Keywords). Allereerst: alle steekwoorden en combinaties van
steekwoorden worden door komma's van elkaar gescheiden. Alleen op die manier kan
er onderscheid worden gemaakt, tussen steekwoorden die bij elkaar horen, en
steekwoorden die individueel voorkomen. Gebruik bij het invoeren van steekwoorden
liefst een vast stramien, waarbij je "groepsgewijs" of "onderwerp-gericht" te werk
gaat. In Tabel 1 (Nederlandstalig) en Tabel 2: (Engelstalig) lees je voorbeelden van
groepen (onderwerpen) en bijbehorende steekwoorden die je kunt gebruiken. Let op:
omdat je al snel internationaal werk, en mede omdat jouw werk internationaal
verspreid gaat worden, zijn de tabellen in deze "keyword manual" in het Engels.
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Tabel 1: Overzicht Groepen & Steekwoorden
Locatie

huis of gebouw - straat - wijk - stad - provincie - land continent - supra nationaal

Locatie

binnen - buiten - onder water - bovengronds - ondergronds in de lucht - in de ruimte / buitenaards

Setting

thuis, kantoor, fabriek, restaurant

Mensen: geslacht

Blank Aziatisch, Afrikaans, etc.

Aantal Mensen

geen mensen, een man, twee vrouwen, drie mensen, groep,
groep mensen, massa, mensenmassa

Leeftijd

baby, kleuter, peuter, kind, puber, tiener, adolescent, jong
volwassene, volwassene, middelbaar, middelbare leeftijd,
oudere, veertiger, vijftiger, zestiger

Nationaliteit

Nederlands, Duits, Engels, Amerikaans, Jordaans

Hoeveelheid zichtbaar gezicht, hoofd en schouders, volle lengte, ten voeten uit
Handelingen

werken - lopen - zitten - fietsen - rijden - besturen ontspannen

Emotie

boos - lachen - gestressed - blij

Oriëntatie

liggend - staand - vierkant

Techniek & Genre

copy space - blurred / blurry - background - backlit - studio
shot - portrait

Standpunt &
Perspectief

kikker, vogelvlucht, vooraanzicht, zijaanzicht

Concept

zie de de (Engelstalige) tabel op de volgende pagina
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Tabel 2: Overzicht Groepen & Steekwoorden (Engels)
Location 1

specific building, street, neighborhood, burrow, city, state or
province, country, continent, supra national

Location 2

indoors, outdoors, underground, underwater (Submerged),
Aerial, Space

Setting

home, office, factory, work, office, street

People: Gender

Caucasian, African, Asian Ethnicity

Number of people

one woman, one female, two men, two males, three persons,
three people, several people, multiple people, crowd

Age

newborn, baby, toddler, child, teenager, young adult, mid
adult, mature adult, senior adult, adult, elderly

Nationality

Dutch, German, Asian, Jordanian

Amount visible

headshot, shoulders up, waist up

Action

working, walking, sitting, biking, riding, driving, relaxing

Emtions

happy, angry, stressed, stressed out

Orientation

horizontal, vertical, square

Technique & Genre

background, blurred, background (white, grey, black),
backlit, copy space

View point

close up, front view, side view, view from aside, rear view,
view from behing, view from above, view from below, surface
level

Concept

See the next (English) tabel 3 with conceptual keywords.

Voorbeeld van Steekwoorden of Keywords
(Engelstalig): Guggenheim, Guggenheim
Museum, 5th Ave, 5th Avenue,
Manhattan, New York, New York City, New
York State, US, USA, United States,
United States of America, America, NorthAmerica, North-American Continent,
woman, female, one woman, one female,
one woman only, one female only, woman
only, female only, one person, one person
only, caucasian, blond, blonde, young
adult, American, shoulders up, visitor,
visiting, enjoying, watching, studying,
observing, museum, art, art lover,
enthousiast, art enthousiast, horizontal, horizontal image, background, white, white
background, blurred, blurred background, blurry, blurry background, view from behind, rear
view, elegance, beauty, inspiration
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Tabel 3: Overzicht Keywords (Engels)
SUBJECT

1st Lvl

2nd Lvl

Studio Tuinstraat
Tuinstraat
down Town, Centre, City
Centre
Manhattan
Tilburg
Noord-Brabant
Netherlands, Holland
European Community,
European Union
Europe

landmark
tourist attraction
tourism
travel
travel destination
destination
world travel

• Settings

Inside, Indoor, Indoors
Outside, Outdoor, Outdoors
Underwater, Submerged
Sky, Skies, Space, Outer
Space

Black and White (Image)
Color (Image)
Infrared (Image)
Sepia (Image)
X-ray (Image)

•

Technique

Background
Coloured Background
Blurred, Blurry
Background (white, grey,
black)
Backlit
Copy Space
Action Shot
Motion Blur

Long Exposure
Multiple Exposure
Over Exposed
Under Exposed
Shallow Depth of Field
Shallow Focus
Soft Focus
Deep Focus

•

Composition

Vertical, Horizontal, Square,
Panorama

architectural detail
cityscape, landscape,
seascape, waterscape
closeup, close-up, close up
detail, macro, nature detail
overall, skyline, vista

•

View point & Perspective

close-up
front view
surface level, surface level
view , low angle view
view from above
side view, view from aside,
profile, en profile
view from behind, rear view,
back view

aerial view
flat shot
forced perspective
from shore
high angle view
through doorway
through window
vanishing point

WHERE (location info)
•
•
•
•
•
•
•
•

Place
Street
Neighbourhood
Borough
Village / City
County / Province
Country / Nation
Supranational Entity

• Continent

HOW (photo techniques)
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WHO (people)
•

People: gender

man, male, woman, female
man only, female only
male and female, man and
woman

•

People: number of people

nobody, no people, no
persons
one man
two males
three women
four females
five people
group, group of people, crowd
background people

•

People: age

Newborn < 1 month

male child, boy, childhood,
lad
female child, girl, childhood,
lass (girl or young woman)
male adult, man, female
adult, etc
adult couple

- under one month old, under
1 month old
Baby > 1 month < 1 year
- one month to one year, 1
month to 1 year
Toddler > 1 year < 3 years
- one to three years old, 1 tot
3 years old
Child > 3 years < 10 years
- three to ten years old, 3 to
10 years old
Tween > 10 years < 13 years - ten to thirteen years old, 10
to 13 years old
Teenager > 13 years < 19
- thirteen to nineteen years
years
old, 13 tot 19 years old
- twenty to twenty nine years
Young Adult > 19 years < 29 old, 20 to 29 years old
y
- thirty to thirty-nine years
old, 30 to 39 nine years old
Adult > 30 years < 39 years - forty to forty-nine years old,
40 to 49 years old
Mid Adult > 40 years < 49
- fifty to sixty-nine years old,
years
50 to 69 years old
- seventy years and older, 70
Mature Adult > 50 years < 69 and older, 70 years and older
y
Senior Adult & Elderly > 70 y

•

•

People: Ethnicity

Nationality

Caucasian
African
Asian
African-American
Indian
Hispanic
Dominican
Arabic

Multi Cultural Couple
Mixed Race Couple
Multi Ethnic Couple
Multi Cultural Family
Mixed Race Family
Multi Ethnic Family
Multicultural, Multi Cultural

Dutch German English
American
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•

People: Relationships

Boyfriend and Girlfriend
Brother and Sister / Siblings
Mother and Daughter / Son
Father and Daughter / Son
Husband and Wife
Man and Woman
Male and Female

•

People: Length

full length, feet up
three quarters length
waist up
head and shoulders
headshot

•

People: Bodybuild

burly
chubby
obese
muscular
toned
skinny
stacky
athletic

•

People: Bodypose

Arms Outstretched
Arms Crossed
Cross Legged
Hand in Pocket
Hand on Hip
Hands Clasped

Interlaced Fingers
Waving
Legs Crossed
Sitting
Standing
Lying Down

•

People: Face and Head
details

Eyes

cross-eyed, wide eyed, eyes
closed, blue eyes, green
eyes, brown eyes
crying, finger to lips,
frowning, pursed lip, smiling,
……
mustache, beard

Facial Expression / Emotions
Facial Hair
Hair Color
Hair Style

mother, motherhood, father,
fatherhood, parent, parent
and child, child, children,
family, brother, sister, sibling,
son, daughter, brother, sister,
twin, twins, single gender
twins, multi gender twins

blond, blonde, brunette, red,
red haired, red head, red
headed
long, short

•

People: Specific People
Groups

adults only
female adults only
one female adult only
male adult only
one male adult only

•

People: Profession

businessman, banker
policeman, policewoman,
teacher, doorkeeper,
mechanic, craftsman,
engineer, student,
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WHAT / OBJECTS
•

Buildings

General
Kind of building
What room?

building, build, construction,
constructed
office, school, shop, store,
hospital, city hall, apartment,
house
bedroom, living, living room,
bathroom, toilet

• What kind of Environment

forrest, city, rural, dessert,
mountain

•

Body of Water

lake, stream, sea, ocean,
river, waterfall

•

Kind of Sky

blue sky, cloudy, overcast,
starry sky, sun, moon

•

Objects & Animals

one object
two objects
three objects
four objects
many, multiple, several,
group of

adjectives: blue, wooden,
broken, radiant, slovenly

Dawn
Dusk (zonsondergang)
Morning
Afternoon
Midday
Evening
Night
Daytime
Sunset

winter
fall
spring
summer

WHEN
•
•

Time of Day
Season

WHY
Actions, Emotions, Concepts,
Adjectives

work, hard work, working,
workplace, employee, blue
collar, blue collar work
read, reading, reading a
book, reading a newspaper
walk, walking, stroll, taking a
stroll, strolling
sitting, siting down, be
seated,
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Tabel 4: Conceptuele Steekwoorden (Engels)
absurd

companionship

fantasy

innocence

sharing

abuse

competition

fear

inspiration

speed

action

complicity

fidelity

intensity

stability

adaptation

confidence

foundation

isolation

strength

affection

conflict

fragility

joy

stress

abuse

control

freedom

kindness

struggle

action

decadence

fun

leadership

success

adaptation

decay

future

love

support

affection

defeat

futuristic

nostalgia

teamwork

agreement

desire

global

old fashioned

tenderness

anticipation

desolation

goal

opposition

tradition

authority

difference

grandness

peace

trouble

awareness

disaster

guidance

power

unique

balance

diversity

happiness

pride

urgency

beauty

ecosystem

hard work

provocative

violence

carefree

elegance

healthy

reliability

wealth

challenge

endurance

hope

responsibility

wellbeing

change

equality

humour

romance

win

comfort

excellence

impulse

safety

commitment

expectation

individuality

security

community

failure

infinity

service
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Nota Bene’s
Tot zover de meest belangrijke velden, waarmee jouw beelden gevonden gaan
worden. Metadata bestaat echter uit meer, dan alleen de Titel, de Beschrijving en de
Steekwoorden. Informatie over jou als fotograaf kun je in veel programma’s
automatiseren. Daarnaast zijn er velden beschikbaar, binnen de Meta- of IPTC data,
waarin je informatie kunt invoeren m.b.t. de locatie waar een foto gemaakt is en
welke personen op de foto staan. Daarmee is ook informatie voer releases soms van
belang. Informatie m.b.t gebruikte apparatuur en opname informatie vind je tevens in
de metadata bij de foto. Grasduin er eens doorheen?
Op de website van het NIDF (Nederlands Instituut voor Digitale Fotografie) vind je een
zeer bruikbare handleiding over het verwerken van digitale foto's. Voor meer uitleg en
download van de PDF, klik je hier.
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Bijlage 1:
Een paar voorbeelden van Stockfoto’s en hun Gebruik
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Voorbeeld 1
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Voorbeeld 2
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Voorbeeld 3
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Voorbeeld 4
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Voorbeeld 5
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Voorbeeld 6
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Bijlage 2:
Model- & Property Releases
Een paar voorbeelden
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Pocket Model Release
(for Adults & Sensi1ve Uses)
V 2017 08 18
By signing this release, I at this moment authorise the Photographer: “Guido Koppes Fotograﬁe,” to take
photographic images of me (from now on the “Photographs”). I further grant the Photographer and his
agents, assigns, licensees the right and permission to license and use any Photograph in any media
whatsoever for any use, including those for sensi1ve applica1ons, excep1on made of any defamatory
ones. I now release the Photographer and his agents, assigns and licensees from any and all claims and
liability rela1ng to the use of the Photographs. I as a result of this warrant that I am of full age. This
release shall be binding upon me and my heirs, legal representa1ves, and assigns."
Name (print)

Address
Zipcode & City
Country
Phone

E-mail address

Age or Date of Birth

Signature

Model Release number
Loca4on of shoot

Date of shoot

Descrip4on - Image ﬁle
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Pocket Model Release for Minors
V 2012 12 07

By signing this release, I hereby authorize the Photographer: “Guido Koppes Fotograﬁe”, to take photographic
images of my child/children, of which I am parent and legal guardian (hereina]er the “Photographs”). I further grant
the Photographer and his agents, assigns, licensees the right and permission to license and use any Photograph in
any media whatsoever (except for uses of defamatory nature, uses punishable by law). I hereby release the
Photographer and his agents, assigns and licensees from any and all claims and liability rela1ng to the use of the
Photographs. I hereby warrant that I am of full age and that I am the parent and legal guardian of the child, whos
name is in this release. This release shall be binding upon me, my heirs, and upon my child, my legal representa1ves,
and assigns.

Name of Parent
Address
Zipcode & City
Country
Phone
Age or Date of Birth
Signature Parent

Name of Minor
Address
Zipcode & City
Country
Age or Date of Birth
Model Release number
Loca1on of shoot
Date of shoot
Descrip1on - Image ﬁle
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Property Release
V 2013 05 06

For good and valuable considera1on herein acknowledged as received, I, the undersigned, as owner or authorized
representa1ve of the Property upon the terms hereina]er state and by signing this release, I hereby grant to Guido
Koppes Fotograﬁe, being a professional photographer (hereina]er the “Photographer”) his/her agents, assigns,
licensees, successors in interest, legal representa1ves and heirs, the right and permission, in perpetuity, to use and
publish worldwide the Visual Content, in whole or in part, or distorted, in character or form, without restric1ons as
to changes or altera1ons made through any media for any purpose whatsoever, including but not limited to art,
publicity, promo1on, editorial, adver1sing, trade or commercial purposes, in any and all print or digital media. I
agree that no adver1sement, product or other material need be submided to me for any further approval and the
Photographer, its licensees, successors, and assigns shall be without liability to me for any distor1on or illusionary
eﬀect or adverse result to me on account of the publica1on, distribu1on or broadcast of the Visual Content. Without
prejudice of being able to exercise all rights available under applicable data protec1on laws, I hereby represent and
warrant that all the personal data included in the present document may be processed and therefore transmided to
all the par1es which may be involved in the licensing of any of the Visual Content covered by the present release for
the sole purpose of evidencing the existence of this release. I hereby acknowledge receipt of, and agree to accept as
full compensa1on in exchange for the rights granted by me in this release, the sum of €0,00. I agree that I have no
rights to the Visual Content and all rights to the Visual Content belong to the Photographer and assigns. I
acknowledge and agree that I have no further right to addi1onal considera1on and that I will make no further claim
to the Photographer or its assigns.I further represent and warrant that I: am of full legal age; am of full legal
capacity; have entered into this release voluntarily; have read the above authoriza1on, release and agreement, prior
to its execu1on and I agree with its terms.

Representa4ve of property-owner (company or organisa1on)
Name of organisa1on
Name of representa1ve
Job descrip1on
Age or Date of birth
Adress
Zip, Town & Country

Phone
Website & E-mail

Date:

Con1nues on page 2
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Place:

Signature

Witness (if present)
Name

Job descrip1on or
rela1on to person above
Signature

Photographers Informa4on
Name:

Guido Koppes Photography

Address &
Zip, Town & Country

47-07 Tuinstraat
5038 DA Tilburg, Netherlands, EC

Phone:

+31-13-53.555.67 & +31-6-129.16.325

Website & E-mail

www.guidokoppes.nl & info@guidokoppes.nl

Property Release Nr.
Loca1on of shoot:
Date of Shoot:
Descrip1on - Image ﬁle:
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Korte Biograﬁe
Guido Koppes is sinds 2005 professioneel publiciteitsfotograaf en foto journalist. Tijdens zijn vroege jaren
leverde hij veel werk aan Na1onale Beeldbank, waarna hij met het Spaanse AGE FotoStock in zee ging. Dit
bedrijf verspreid zijn werk interna1onaal. Sindsdien hee] Guido dan ook een interna1onale focus, met fotoen werkreizen binnen Europa, naar Jordanië en naar de Verenigde Staten van Amerika. Sinds 2016 werkt hij
voor Hollandse Hoogte, voor het meer journalis1eke werk.
Guido hee] een opleiding binnen de Corporate Communica1e gevolgd bij het ISBW (2006). Ook de
FotoAcademie (2012) leerde hem veel. Naast zijn werk als fotograaf, volgt hij de ontwikkelingen binnen de
branche en schrij] daarover regelma1g een blog. Zijn werk is te vinden via zijn website:
www.guidokoppes.nl.
Einde Reader.
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