Waarschuwing voor gebruik van beelden op
websites
Veel fysiotherapeuten gebruiken folders, foto’s en
filmpjes op hun website waarvan de rechten niet
goed geregeld zijn, zoals (oud) KNGF-beeldmateriaal
en -folders. Gebruik van het betreffende
beeldmateriaal kan leiden tot hoge boetes van de
organisaties die de rechten bezitten. Een aantal
collega’s heeft inmiddels al een boete gekregen.
Als KNGF willen we dit graag voorkomen. Om u te
behoeden voor een claim, geven we hieronder aan
hoe u dit kunt voorkomen.
Verwijder uiterlijk 15 april 2016 van uw
website:
• Alle digitale folders van de Fysiotherapeut/KNGF
• Alle digitale beelden van en beelden uit de folders
van de Fysiotherapeut/KNGF, behalve het
campagnemateriaal van 2015/2016.
• Het bronbestand (plaatjes, pdf-bestand) uit uw
websysteem.
De beelden zijn ‘getagd’ met een code en organisaties
van stockfoto’s zoeken op deze codes, ook als deze
niet meer zichtbaar is voor bezoekers van uw site.
Verwijder daarom ook het bronbestand.
Voor bovenstaande acties kunt terecht bij de
webbeheerder van uw website.
We benadrukken dat het gaat over het online gebruik
van betreffende beelden en folders.
Aansprakelijkheid
Hieronder staan foto’s van Getty Images die gebruikt
zijn in de folders over aandoeningen. Als één of
meerdere van de volgende beelden na 15 april 2016
nog op uw website of in uw websysteem staan,
dan bent u zelf aansprakelijk voor eventuele claims
van Getty Images. Verwijder dus alle betreffende
folders/foto’s van het KNGF die op uw website staan.
Wat mag wel?
We actualiseren regelmatig de patiëntfolders voor
de diverse aandoeningen. Deze kunt u bestellen op
www.kngf.nl, zoekterm ‘patiëntfolders’. Actuele
consumenteninformatie is ook beschikbaar op
www.defysiotherapeut.com. U kunt hier vanaf
uw site naar toe linken of verwijzen. Daarnaast
hebben we binnenkort beelden ter beschikking speciaal
voor leden die u mag gebruiken in uw folders, op
uw website, in presentaties of bijvoorbeeld bij
een persbericht. Hierover informeren we u binnenkort. Uiteraard mag u online en in print
wel alle campagnematerialen 2015/2016 en het logo
van de Fysiotherapeut blijven gebruiken.

Beeldrecht, hoe zit dat eigenlijk?
Vrijwel alle foto's en alle plaatjes die op
internet beschikbaar zijn, zijn
auteursrechtelijk beschermd. Volgens de
Auteurswet 1912. In een enkel geval
heeft de auteur afstand gedaan van zijn
auteursrecht, maar dat moet hij er dan
wel expliciet bij gezet hebben.
Wie zonder toestemming een werk
gebruikt (kopiëren, verspreiden of
plaatsen op een website), maakt inbreuk
op het auteursrecht. Het doet niet ter
zake of het gebruik commercieel is, of de
naam van de auteur vermeld wordt, of
dat de webmaster reclame voor hem
maakt door het gebruik van de foto's, of
wat dan ook. De maker kan
schadevergoeding eisen en/of eisen dat
de webmaster zijn werk van de site
afhaalt. Bij foto's is het gebruikelijk om
een schadevergoeding te eisen (en, bij
commercieel gebruik, te krijgen) van 3
maal het gebruikelijke tarief van die
maker.
Bron: Arnoud Engelfriet, ICT-jurist
Licentieperiode verlopen
In 2009 hebben wij voor folders een
beeldlicentie afgesloten voor foto’s van
Getty Images. De periode waarvoor de
beelden zijn afgekocht, is al geruime tijd
verlopen. Het KNGF, maar ook leden van
het KNGF, mogen deze niet meer
gebruiken.
Getty Images, een fotostock bedrijf die
de rechten exploiteert van fotografen,
leeft de regels streng na en stuurt ook
boetes naar fysiotherapeuten.
We hebben met Getty Images
afgesproken dat KNGF-leden nog tot en
met 15 april 2016 de gelegenheid krijgen
om de betreffende beelden te
verwijderen en zo te behoeden voor hoge
claims.
z.o.z. voor deze beelden
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Toestemming voor gebruik van beelden
Tenslotte raden we u aan om in zijn algemeenheid secuur te zijn in gebruik van foto’s en
beeldmateriaal in folders en op uw website. Zorg dat u altijd schriftelijk toestemming hebt van
de fotograaf en van de personen die op de foto staan. Voorbeeldformulieren hiervoor vindt u
op www.kngf.nl, zoekterm ‘ beeldrecht’. Haal niet zomaar beelden van websites, ook niet van
de KNGF-sites. Ook die beelden mogen slechts gebruikt worden door de werkorganisatie van
het KNGF. Mocht u geen toestemming hebben, verwijder dan het beeldmateriaal van uw site
om claims te voorkomen.
Vragen over beeldgebruik?
Veel gestelde vragen en antwoorden over gebruik beelden van het KNGF vindt u op
www.kngf.nl zoekterm ‘beeldrecht’. Staat uw vraag er niet tussen, bel dan met onze
ledenvoorlichters 033 - 467 29 29 of mail naar ledenvoorlichting@kngf.nl.
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