
Beste Rob, beste DuPho bestuursleden, 
  
Tot onze spijt moeten we toch weer deze schriftelijke weg kiezen om ons tot jullie te 
wenden. 
Het is belangrijk om te benadrukken dat we in de hele kwestie lang uit zijn geweest op 
harmonieus samenwerken, laatstelijk nog in een bestuurlijk overleg op 11 dec jl, maar 
helaas moeten we constateren dat we hierin niet geslaagd zijn. 
  
Aan de basis ligt er een conflict over de wijze waarop de auteursrechtsgelden van 
fotografen worden beheerd en verdeeld. DuPho blokkeert de toegang tot het bestuur van 
Pictoright voor fotojournalisten, vertegenwoordigd door de NVF. Dat vindt de NVF 
onbegrijpelijk, nu de NVF ruim 600 fotojournalisten vertegenwoordigt, die op dit moment 
geen stem hebben bij de verdeling van de auteursrechtgelden voor fotografen.  
Als veruit de belangrijkste vertegenwoordiger van fotojournalisten zou het logisch zijn dat 
de NVF een zetel krijgt in het bestuur van Pictoright om toe te kunnen zien op een 
eerlijke verdeling van de auteursrechtgelden van fotografen. Er moet transparantie 
komen over de geldstromen vanuit Pictoright. Het gaat immers om veel geld, verdiend 
door fotografen. Pictoright weigert ons inzicht te geven in deze gegevens. 
  
We hopen op dit punt dat de inbreng van een onafhankelijke bemiddelaar, waartoe we 
gezamenlijk besloten hebben, dit geschil tot een goed einde kan brengen. 
  
Dan de samenwerking in de dienstverlening: 
Het DuPho-bestuur heeft ervoor gekozen om de duurzame, nauwe samenwerking in de 
juridische dienstverlening via een telefoontje van vrijdag 15 dec. jl. per 1 januari 2018 op 
te zeggen. 
Een keuze die in onze optiek contraproductief is en ingaat tegen het belang van de 
leden, die graag profiteren van gedeelde en voordelige diensten en een sterk fotografen-
netwerk. Eerder al gaven we aan dat de juridische dienstverlening werd aangeboden 
tegen een vrienden-tarief en dat dit tegen een dergelijk tarief kon worden gecontinueerd, 
indien er een vertrouwen was in een duurzame wens tot samenwerking de komende 
jaren.   
  
Hoe moeilijk voor ons ook te accepteren, en ondanks zeer hoge tevredenheid over de 
juridische dienstverlening, zoals bleek uit een enquête onder de DuPho-leden, blijkt die 
wens tot continuering van de dienstverlening er blijkbaar niet langer aan de kant van het 
DuPho-bestuur. 
  
Het zij zo, we kunnen jullie niet het recht ontzeggen om een andere keuze te maken voor 
jullie leden. 
Dan ligt er vervolgens nog het verzoek tot toegang tot de NVJ/IFJ-perskaart voor DuPho-
leden. 
Vrijdag werd dit verzoek telefonisch overgebracht, maandag 18 december, 3 dagen later, 
ontvangen we hierover nota bene een sommatie van een advocaat, ingeschakeld door 
Dupho. Graag richten wij ons antwoord op jullie verzoek aan jullie, het bestuur van 
DuPho:  
  
De nationale en internationaal erkende NVJ/IFJ perskaart wordt vanuit onze statutaire 
doelstelling de belangen van (foto)journalisten te behartigen en de (foto)journalisten te 
faciliteren, uitgegeven aan leden, die niet alleen grondig geballoteerd worden door de 



NVJ/NVF, maar ook mogen rekenen op assistentie en bescherming, wanneer zij in 
Nederland of het buitenland in de uitoefening van hun werk in de problemen komen. 
Die problemen kunnen variëren van geen toegang krijgen tot een voor de pers 
toegankelijke plaats tot een geschil met een instantie of (lokale) autoriteit. 
Het kan gaan om hulp bij accreditaties, verkrijgen van visa maar ook om assistentie in 
gevallen, waarin de betrokken journalist is opgepakt. 
Daarvoor hanteert de NVJ een 24-uurs bereikbaarheid, die enerzijds gekoppeld is aan 
haar lidmaatschap bij de internationale koepel, de IFJ, en anderzijds gekoppeld is aan 
het team van secretarissen, advocaten/juristen, werkzaam bij de NVJ. 
  
De keuze om de perskaart de afgelopen jaren aan een beperkt aantal (60-70) DuPho-
leden beschikbaar te stellen tegen een lage prijs, maakte onderdeel uit van de totale 
samenwerking, waar uitdrukkelijk ook de juridische ondersteuning deel van uitmaakte. 
Dat maakte het bespreekbaar voor de NVJ/NVF om een uitzondering op de regel toe te 
staan, dat de kaart uitsluitend aan NVJ/NVF-leden kon worden verstrekt. 
  
Nu er door het DuPho bestuur voor is gekozen om de belangrijkste onderdelen van de 
samenwerking op te zeggen, en DuPho-leden dus ook niet langer een beroep kunnen 
doen op onze 24-uurs juridische assistentie en belangenbehartiging bij problemen in 
binnen- of buitenland, is het logisch dat we ook de uitzondering met betrekking tot afgifte 
van de perskaart niet langer kunnen handhaven 
Dat betekent overigens niet dat DuPho-leden vanaf 2018 geen aanspraak meer kunnen 
maken op een NVJ/IFJ-perskaart. 
Net als alle andere fotografen/journalisten die aan de ballotage voorwaarden voldoen, 
moeten ze dan wel lid worden van de NVJ/NVF. 
  
Om beide ledengroepen niet onnodig het slachtoffer te laten worden van de ontstane 
breuk tussen NVJ/NVF en DuPho stellen we voor om vanaf januari 2018 wederzijds een 
kortingstarief te hanteren van 50% voor Dupho- of NVF-leden, die zich willen aansluiten 
bij de andere vereniging, zodat Dupho-leden tegen een aanvaardbare meerprijs gebruik 
kunnen blijven maken van de perskaart en alle bijbehorende juridische en praktische 
assistentie, die het lidmaatschap biedt. 
  
Dit alles in de hoop dat we de komende periode toch tot werkbare samenwerkings-
afspraken kunnen komen voor de toekomst.  
Indien jullie kunnen instemmen met de toepassing van de wederzijdse korting, zouden 
we hierover een bericht naar buiten kunnen brengen, waarin dit wordt gemeld. 
  
Tot slot, we geven aldus de moed nog niet op. Het mag duidelijk zijn dat we in een 
moeilijke fase zitten, maar het onderliggende belang van onze leden voelen we beiden. 
Hopelijk zal het toepassen van een wederzijdse ledenkorting alsmede het werk van de 
bemiddelaar in het conflict inzake de vertegenwoordiging binnen Pictoright de eerste stap 
kunnen zijn naar een meer vruchtbaar 2018. 
  
Met vriendelijke groet, 
Namens de besturen van NVF en NVJ, 
  
Thomas Bruning, Algemeen Secretaris 
Eric Brinkhorst, voorzitter NVF  
Gerard Til, bestuurslid NVJ 


