Chris Oomen
Via mail: coomen@dsw.nl

Noordwijk, 9 juni 2021

Geachte heer Oomen,

U staat bekend als een scherpe ondernemer met een hart van goud. Dat willen wij aanspreken voor
een groot probleem dat we ontmoeten met de afwikkeling van fotorechten door het ANP via
Permission Machine bv.
Het ANP zet deze instantie in om bij ontdekte, vermeende schending van fotorechten hoge
boetebedragen af te dwingen, onder krachtige juridische dreigementen. Vaak betreft het, zoals in
ons geval, publicisten en hobbyisten die te goeder trouw andere mensen willen helpen met gratis
publicaties. Veelal is er dan, zonder dat te weten, een foto van internet gebruikt waarvan de rechten
niet duidelijk waren.
Uiteraard vinden we dat fotografen recht hebben op hun vergoeding. Daar staan in de markt
redelijke bedragen voor. Als we in de fout zijn gegaan, is zo’n vergoeding op z’n plaats. Die ligt
beduidend onder de 100 euro terwijl Permission Machine aanmaningen stuurt voor vele honderden
euro’s. Elke poging om zulks in der minne te schikken met een reëel bedrag, wordt afgewezen. Dit
veroorzaakt grote spanningen bij ons als hobbyisten, hele nare conversaties en ook rechtszaken (met
heel verschillende uitkomsten).
Inmiddels heeft hoogleraar Dirk Visser, die zelf vaak partijen bijstond wier rechten geschonden
waren, een kritisch artikel geschreven met als duiding ‘auteursrechttrollen’ vanwege het volgens
hem laakbare gedrag: https://www.ipmc.nl/nl/auteursrecht-trollen
We belanden steeds weer in een hele negatieve spiraal en kunnen ons moeilijk voorstellen dat
iemand daar nog plezier aan beleeft. We willen geen zware woorden gebruiken, maar de situatie
ervaren we als ernstig.
Graag willen we met u of uw medewerker een oplossing bespreken die voor zowel het ANP, de
fotografen als voor ons werkbaar is en al die negatieve energie voorkomt. We willen het buiten de
publiciteit houden en liever een prettige oplossing bekendmaken.
We willen u vragen: wilt u daar alstublieft aan meewerken?
Hoogachtend,
Peter Olsthoorn, freelancejournalist, peter@p7.nl, 06 24 814 366
Mede namens: Luuk Koelman (columnist), Martine Bakx (maker Artoek.nl en Nageluk.nl), Henkjan de
Krijger, Stephan Wetzels, docent filosofie (Stephanwetzels.nl), Wills Vendrig (Koningsfan.nl), Hay
Kranen (webontwikkelaar en publicist), Merien ten Houten (ondernemer, Merien.nl)

