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Nieuws

Van de redactie

Afscheid

September alweer. De vakantieperiode is omgevlogen. Daar heeft de
hittegolf natuurlijk hard aan meegewerkt. Ik heb dat doorstaan door
gewoon niets te doen. Rustig genieten van het weer, in de zwembroek
onder een enorme parasol met een koud drankje bij de hand. En dat in
Nederland. Geen last dus van zwarte zaterdagen of andere verkeersellende. Ook geen last van extreme stormomstandigheden zoals deze
zich begin augustus in de Zuidelijke landen afspeelden.
In plaats daarvan een heerlijke rustige vakantie in Zeeland.

Op 4 juni is, na een dapper en strijdbaar gedragen ziekte, nog vrij
onverwachts overleden

Maar dan roept de plicht weer en is het tijd om het septembernummer in
elkaar te zetten. Ook dat gebeurt in Zeeland, Maar op het moment dat u
dit leest zit ik, samen met mijn vrouw in Engeland. Ik heb daar nog een
weekje buitenlandvakantie tegoed.

Wij wensen zijn vrouw Zwannie veel sterkte en de kracht om het
heengaan van Henk te dragen.

Henk Hageman
Henk was jarenlang de grote stimulator van de Drentse AV Groep en het
AV-Festival van het Noorden. Ook binnen de NVBG was Henk actief,
onder andere als jurylid.

In dit nummer vindt u hiernaast een bericht over het overlijden van Henk
Hageman, de sterke man achter het AV--Festival van het Noorden.

De afscheidsdienst werd gehouden op zaterdag 8 juni om 12:00 uur in de
Clemenskerk aan de Uffelterkerkweg 1 in Havelte, waarna de begrafenis
heeft plaatsgevonden op de Algemene Begraafplaats, gelegen nabij de
kerk.

Verder is er een artikel waarin nogmaals wat AVG-perikelen worden
beschreven. Voor ons, particulieren die uit hobby fotograferen en geen
commerciële bedoelingen hebben, valt het allemaal erg mee.

De veelkleurige bloemen staan voor alle mensen die Henk in zijn leven heeft
ontmoet. Bezoekers van de begrafenis brachten ieder één bloem mee, waarmee
als symbolisch afscheid een grafboeket werd gevormd.

De Nederlandse Vereniging voor Stereofotografie houdt op 28 september
een Open Dag. Het is beslist de moeite waard om eens kennis te maken
met deze bijzondere vorm van fotografie. Een techniek overigens, die
zich ook leent voor het gebruik binnen onze vorm van AV ’s maken.
Voorts nog een artikel over hoe een defect aan de autofocus gemakkelijk
is te herstellen.

Het bestuur van de NVBG

Tenslotte de gebruikelijke rubrieken.
Ik wens u veel leesplezier.
Arthur Palache, hoofdredacteur
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Van de voorzitter
Over 18 dagen is het herfst en zit de zomer er volgens de kalender weer
op. En wederom: wat een zomer! Velen zullen wat verkoeling gezocht
hebben in subtropische oorden. Tijd om weer met onze hobby aan de slag
te gaan Het verzamelde beeld- en geluidmateriaal komt daarbij goed van
pas. De resultaten zien we graag tegemoet op regionale of landelijke
bijeenkomsten.
De komende maanden zijn er weer volop activiteiten in NVBG-verband.
De regionale afdelingen hervatten de bijeenkomsten en ook de regionale
festivals gaan weer van start. Te beginnen op 5 oktober met het AV Festival van het Westen in het Dorpshuis Op Moer, Raadhuisstraat 40 in
Moerkapelle. Op 23 november volgt de AV-dag van het Noorden in het
Vestzaktheater De Meenthe te Steenwijk.

Op landelijk niveau organiseert het bestuur twee evenementen:
 Op 8 februari 2020: De landelijke NVBGdag met workshops of een
symposium en de Algemene Ledenvergadering
 Een datum voor het Nationaal AV-Festival (met daar i n opgeno men
de Landelijke AV-wedstrijd 2020) heeft het bestuur nog niet kunnen
nemen in verband met de beschikbaarheid van zaalruimte. Zodra daar
meer bekendheid over is zal dit via een Nieuwsflits aan de leden
worden bekend gemaakt.
Genoeg te doen in deze bruisende vereniging. Om dat in stand te houden
is een goed functionerend bestuur nodig. En dat bestuur werkt ondanks
een onderbezetting prima. Maar het zou prettig zijn als de vacature van
coördinator Nationale AV-wedstrijden ingevuld zou worden. Die taak is nu
verdeeld over meerdere bestuursleden. Naast een verzwaring van hun
taken wordt het ook moeilijk het overzicht te bewaren. Ik doe dan ook een
dringend beroep op de leden om het bestuur te komen versterken. Voor
inlichtingen kan men zich tot mij wenden.

U kunt mij breiken via email: voorzitter@nvbg.nl of
Telefonisch: 0182 374 057 of 06 218 719 21.
En om ook over na te denken: in februari 2021 ben ik statutair niet meer
herkiesbaar. Dat betekent dat iemand anders deze mooie taak dient over
te nemen. Neem het in overweging. Men kan mij altijd een email sturen of
bellen. Ook is het mogelijk om een jaartje mee te lopen om te kijken wat
het inhoudt.
Ed Diersmann,
Voorzitter NVBG.

Wel en wee binnen
de vereniging
Nieuw lid
In augustus heeft: Co Scheffers uit Rozenburg (ZH) zich aangemeld als
lid. Wij heten Co van harte welkom en hopen dat zij een plezierige en
leerzame tijd bij onze vereniging zal hebben.
Het bestuur van de Nederlandse vereniging voor Beeld en Geluid.

Heeft u iets te melden voor deze rubriek? Stuur het dan naar
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Ledenwerving
Uitnodiging
Bent u een beginnende of een gevorderde AV hobbyist, of daar ergens
tussen in en zou u in clubverband uw hobby willen beoefenen? In dat
geval hebben wij in onze relatief kleine AV werkgroep PixAna nog ruimte
voor maximaal een drietal nieuwe leden. Helaas hebben we een aantal
leden om gezondheidsredenen zien vertrekken en raakt onze club wat
uitgedund. Om de club werkbaar te houden beperken we ons ledental tot
maximaal 16.
Gemiddeld komen we per seizoen (oktober t/m april) ca. tien avonden bij
elkaar, waarvan op twee avonden een uitwisseling plaatsvindt met twee
andere AV-groepen (Westland en Utrecht).

Iedere avond worden twee presentaties besproken. Daarnaast is er
ruimte voor het bespreken van problemen die men bij het maken van een
productie ondervindt. Van onze deelnemers verwachten wij een actieve
deelname, zowel in het aanbieden van presentaties als bij de bespreking
daarvan.
Als u benieuwd bent hoe het er in de praktijk bij ons toegaat, dan bent u
hierbij van harte uitgenodigd om geheel vrijblijvend een avondje bij ons
mee te maken. Onze bijeenkomsten vinden plaats in Moerkapelle
(Gemeente Zuidplas). U kunt zich hiervoor, bij voorkeur via email,
aanmelden bij info@pixana.nl of telefonisch bij
Robert Bleekrode (06 537 539 60) of Ton de Bruijn (079 593 1775).
Op onze website www.pixana.nl vindt u nadere bijzonderheden.

Hack gevaar
Canon spiegelreflexcamera's kunnen op afstand
met gijzelsoftware worden gehackt
De dreiging van gijzelsoftware (ransom ware) wordt steeds groter en
ernstiger, omdat de aandacht van aanvallers nu niet alleen uitgaat naar
computers en smartphones en andere smartphones met
internetverbinding, maar naar vrijwel alle zogenaamde ‘smart’ apparaten.
Deze zijn immers ook met het internet verbonden.
Onlangs is al overduidelijk aangetoond hoe gemakkelijk hackers op
afstand een digitale DSLR-camera met gijzelsoftware kunnen infecteren
en privéfoto's en -video's kunnen gijzelen.
Veiligheidsonderzoekers hebben verschillende kwetsbaarheden ontdekt
in de firmware van Canon-camera's die gebruikmaken van USB en WiFi,
waardoor aanvallers de camera en de functies ervan kunnen
compromitteren en overnemen. Volgens een beveiligingsadvies van
Canon zijn de gerapporteerde beveiligingsfouten van invloed op Canon
EOS-serie digitale spiegelreflexcamera's en op de spiegelloze camera's,
PowerShot SX70 HS en PowerShot G5X Mark II.
Canon DSLR PTP- en firmware-beveiligingslekken
Al deze kwetsbaarheden betreffen Canon's Picture Transfer Protocol
(PTP) in de firmware, een standaardprotocol dat moderne DSLRcamera's gebruiken om bestanden over te zetten tussen computer en
mobiele apparaten via een USB-kabel of draadloos via WiFi.
Naast bestandsoverdracht ondersteunt het Picture Transfer Protocol ook
de firmware van de camera, waarin vele kwetsbaarheden zijn gevonden.
Het bleek dat Canon's PTP-bewerkingen geen gebruikersgoedkeuringen
vereisen en op geen enkele manier een vorm van codering gebruiken,
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waardoor aanvallers de DSLR-camera in de volgende scenario's kunnen
compromitteren:
 Via USB-malware die uw PC al heeft aangetast. Deze wordt actief
zodra u de camera via een USB-kabel op uw computer aansluit.
 Over WiFi - Een aanvaller in de buurt van een DSLR-camera kan een
WiFi-toegangspunt instellen om uw camera te infecteren.
Zodra de aanvaller zich in hetzelfde netwerk bevindt als de camera, kan
deze de camera hack starten.

Lidmaatschapskaart 2019
Uw lidmaatschapskaart voor 2019 en volgende jaren.

Gebruik maken van Canon DSLR-fout om gijzelsoftware draadloos
te implementeren
Als proef op de som heeft de onderzoeker met succes misbruik gemaakt
van een van deze kwetsbaarheden waardoor via wifi een kwaadaardige
firmware-update op een DSLR-camera konden worden gepushed en
geïnstalleerd - zonder dat er interactie van de gebruiker voor nodig was.
DSLR-camera via wifi zonder interactie van het slachtoffer.
In een videodemonstratie werd de firmware van de camera aangepast om
alle bestanden op de camera te coderen en een losgeld op het scherm
weer te geven. Een echte gijzelsoftware-aanval van dit type is dat
hackers meestal geld kunnen eisen in ruil voor de decoderingssleutel die
uw foto's, video's en audiobestanden zou ontgrendelen.
Onderzoekers meldden deze kwetsbaarheden in maart van dit jaar aan
Canon. Het bedrijf heeft naar aanleiding daarvan een bijgewerkte
firmware voor het Canon EOS 80D-model uitgebracht.
Conclusie
Het is van buitengewoon belang niet alleen de software van de PC qua
updaten bijgewerkt te houden, maar ook om regelmatig te kijken of de
firmware van uw camera nog up-to-date is.

De Algemene Ledenvergadering van 9 februari 2019 heeft het bestuur
opgedragen te onderzoeken hoe de relatief hoge kosten van het
vervaardigen en verzenden van de lidmaatschapskaarten te beperken.
Het bestuur heeft besloten om de lidmaatschapskaarten in het vervolg
jaarlijks digitaal toe te sturen.

Dit gebeurt in de vorm van een PDF-bestand, dat met Acrobat Reader is
te lezen. Door dit bestand af te drukken en de lidmaatschapskaart uit te
printen komt u in het bezit van de kaart.
U kunt het PDF-bestand ook opslaan op uw mobiele telefoon.
Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de programmering van
het alleen voor leden toegankelijke deel van onze website. Onder het
kopje ‘Ledenservice’ kunt u rechtsboven klikken op de kaart te
downloaden.
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Door de kaart te printen, uit te knippen en
dubbel te vouwen bent u in het bezit van
de kaart voor 2019. Heeft u nog het
keycord en de pashouder, die is uitgereikt
bij het 60 jarig bestaan van de NVBG in
2017, dan past de nieuwe
lidmaatschapskaart daar perfect in.

U kunt het PDF-bestand ook opslaan op uw mobiele telefoon.
In dat geval heeft u de kaart steeds paraat.
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Evenementenkalender
Evenement
Open Dag NVVS, zie blz. 12
AV-festival van het Westen
Festival van het Noorden
AV-studiedag
Voorjaarsfestival
Landelijke NVBG-dag
Nationaal AV-festival

Plaats
Huizen
Moerkapelle
Steenwijk
Rijen
Nijmegen
Barneveld
Nog niet

Datum
28-09-2020
05-10-2019
23-11-2019
18-01-2020
14-03-2020
08-02-2020
bekend

AV-Festival van het Westen
De verhuizing van het AV-festival van het Westen van Rozenburg naar
Moerkapelle heeft geen nadelige effecten gehad. Ook in 2018 hebben
ruim 90 bezoekers uit Nederland en België de vijfde editie van het festival
bijgewoond. Men was zeer te spreken over de accommodatie en catering.
De organisatie mocht veel complimenten in ontvangst nemen voor de
vrijwel vlekkeloze wijze waarop het AV-Festival van het Westen - 2018 is
verlopen.
Daarom wordt op zaterdag 5 oktober 2019 het
AV-Festival van het Westen - 2019
wederom gehouden in het
Dorpshuis Op Moer
Raadhuisstraat 40
2751 AW Moerkapelle
Ook dit jaar sluiten we het festival af met een feestelijk buffet of diner in
het dorpshuis Op Moer. De deelnemers aan het diner van vorig jaar
waren uitermate te spreken over het gebodene. De kok en de bediening
kregen veel waardering. Voor € 25,= per persoon (exclusief drankjes)
kunt u ook dit jaar deelnemen.
Voor nadere informatie en inschrijven gaat u naar de website
Inschrijven kan nog tot 1 september.
Uw bijdrage voor het buffet kan tot en met 29 september worden
overgemaakt.

www.avwest.nl
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Eurofilmer
Via Jan Roeleveld kreeg het bestuur een berichtje binnen van de Duitse
organisatie; ‘Eurofilmer’.

Geachte heer Roeleveld,
Bedankt voor het leuke gesprek van vandaag. Zoals ik al zei, wil de
Eurofilmer in de toekomst in zijn wedstrijden audiovisuals opnemen en zo
de auteurs een platform aanbieden aan het Europese publiek. We
werken momenteel aan ons jurysysteem om dit in goede kwaliteit te
doen.
Als vertegenwoordiger van de EAK - European Association of Writers for
Film and Video e.V.), kortweg "de Eurolfilmer", ben ik blij dat u
voorstander bent van het leggen van contacten en hoop dat uw bestuur
het ook zo ziet. Ons doel is een samenwerking op het gebied van
publicaties (verenigingskrant, website etc.) waarmee we elkaar kunnen
ondersteunen met kleine artikelen en verwijzingen naar activiteiten.
De Eurofilmers organiseren wedstrijdforums in hun nationale afdelingen
en jaarlijks een internationaal festival. Dit jaar vindt dat plaats van 19 tot
21 september in de bioscoop Hotel Meyer in D-21698 Harsefeld (bij
Hamburg). Graag nodigen wij u, uw collega's en uw auteurs van harte uit.
Gedetailleerde informatie is te vinden op onze website
www.eurofilmer.com.
De EUROFILMER, wie zijn wij?
De organisatie Eurofilmer bestaat al lang, sinds 1976. De aanleiding voor
de oprichting van het EAK was de wens om een eerlijk platform te
creëren waar elke amateur zijn film kan presenteren en mensen kan
ontmoeten die dezelfde hobby hebben. Onze leden komen uit
verschillende Europese landen. Daarom hebben we onszelf de naam
"European Author Circle voor film en video - EAK" gegeven. Op onze
evenementen ontmoeten mensen uit verschillende culturen verschillende
denkwijzen en opvattingen om ideeën uit te wisselen en hun video's te

presenteren. Lidmaatschap kan worden aangegaan via een film- of
videoclub. Maar ook als individueel lid bent u welkom.
Wat bieden wij?
Het EAK heeft de Europa verdeeld in verschillende districten. Daar vindt
FILMFOREN regelmatig plaats in het voorjaar, waar de videografen hun
films kunnen insturen. Een deskundige jury bestaande uit meerdere leden
beoordeelt de films en bepaalt welke ervan worden doorgegeven aan het
EURO FILMFESTIVAL. Dit festival zal dan in de herfst op verschillende
locaties worden gehouden.
Hier kan de filmauteur een vergelijking krijgen tussen zijn project en de
prestaties van andere filmmakers. Dit resulteert vaak in contacten en
vriendschappen die van grote waarde zijn voor verder filmwerk, maar ook
in menselijke termen.
Beoordeling van de films
We hebben ervaren juryleden beschikbaar. We doen bewust zonder
juryleden uit het profielkamp. We hebben een scorekaart ontwikkeld die
vereist dat elk jurylid duidelijke verklaringen aflegt. Hij heeft ook de
mogelijkheid om onduidelijke punten ter discussie te stellen.
De films worden na de evaluatie publiekelijk getoond op de forums en het
festival, maar worden niet besproken. Hiermee vermijden we dat
opmerkingen van juryleden de auteur schenden. De filmer krijgt na de
prijsuitreiking een evaluatieformulier met de gemiddelde punten. Hieruit
herkent hij zowel zijn succesvolle als zijn te bereiken prestaties. We
hechten bijzonder belang aan een vriendschappelijke relatie tussen
auteurs, juryleden en organisatoren. De warme sfeer maakt van elk
filmforum en elk filmfestival van het EAK een belevenis.
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Ons doel
Het behoud en de verdere ontwikkeling van de amateurfilm. Het is niet
onze bedoeling om van de amateur een professional te maken. We willen
de amateurfilmmaker een thuis bieden en de filmmaker nog meer
aansporen.
Stuur uw film gewoon naar ons, zelfs als u nog geen lid bent van EAK.
Het inschrijfgeld is laag.
Waarom de EUROFILMS? Redenen om lid te worden:

Uitwisseling van ervaringen en hulp met elkaar, met vriendelijke
verenigingen en individuele leden.















Demonstratie en evaluatie van je eigen films, want alleen dan herken
je hoe hun film het publiek bereikt.
Gratis abonnement op het verenigingsmagazine "The Eurofilmer"
met de nieuwste informatie over filmtechnologie, onze evenementen
en rapporten van onze leden.
GEMA-vrijheid (de Duitse Buma-Stemra) voor de vertoningen van
hun films op evenementen van onze vereniging, onze clubs en
individuele leden.
Gratis lezingen, seminars, workshops en presentaties over filmen en
bewerken door onze ervaren sprekers.
U ontvangt een lidmaatschapskaart die u identificeert als amateurfilmmaker en om meertalige ondersteuning vraagt.
Planning en uitvoering van gezamenlijke projecten.
Deelname aan filmwedstrijden op het wedstrijdniveau van
Eurofilmer.
Het gezellige samenzijn is niet te kort in onze filmclubs en op onze
evenementen.
Bij ons ontmoet je veel nieuwe filmvrienden.
We helpen bij het oprichten van filmclubs met woorden en daden.

Voor nadere informatie: zie de website www.eurofilmer.eu

Autofocus defect?
Veel camera’s hebben tegenwoordig het zogenaamde ‘weathersealing.’
Dit zou ervoor moeten zorgen dat je camera wat beter bestand is tegen
weer en wind en daarmee ook minder vuil krijgt binnen in de camera.
Maar vergis je niet. Ondanks deze weathersealing is de camera niet
perfect bestand tegen vuil. In de loop van tijd kunnen er kleine stofjes en
vuiltjes jouw camera binnendringen. En deze kleine stofjes en vuiltjes
zorgen ervoor dat je camera nog wel werkt, maar misschien niet 100%.
Bij de autofocus kan dit ervoor gaan zorgen dat er vuil komt in de
contacten tussen de camera en de lens. En deze ‘contacts’ zorgen ervoor
dat er communicatie plaatsvindt tussen de camera in de lens. Laat dat er
nu juist voor zorgen dat de camera scherp kan stellen. Op het moment dat
er vuil zit op de contacten dan zorgt dit ervoor dat de communicatie
gestoord wordt en scherpstellen bemoeilijk wordt.

Zorg er allereerst voor dat je binnen zit in een stofvrije ruimte.
Je pakt een schoonwattenstaafje en doopt deze in de alcohol.
Je haalt jouw objectief van de camera. Met het wattenstaafje met alcohol
wrijf je over de contacten van de camera. Het andere gedeelte van het
wattenstaafje doop je in de alcohol en gebruik je voor de contacten van
het objectief. Daarna even droogwrijven met een pluisvrij doekje. In de
meeste gevallen is hiermee het euvel verholpen.
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Beste AV liefhebber,
Zaterdag 23 november 2019 is weer het jaarlijkse AV festival van het
Noorden in Steenwijk. Vanaf nu kunt u uw series weer inzenden naar een
nieuw email adres: av.vh.noorden@ziggo.nl

Op de website www.avdrenthe.nl kunt u het vernieuwde inschrijfformulier
downloaden en de aangepaste reglementen inzien.
Wij hopen op uw deelname en verwachten u in Steenwijk te mogen
begroeten.
Na afloop van deze dag is er tevens de mogelijk om gezamenlijk te gaan
eten bij de Chinees vlakbij ‘de Meenthe’. Dit is uiteraard wel voor eigen
rekening. Indien u gebruik wenst te maken van deze mogelijkheid, dient u
zich aan te melden bij: Rolf de Ruiter, rolfenjeannet@gmail.com
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Speciale uitnodiging

In 2020 gaat de 12e editie van het Holland International Image Circuit van
start. Deze unieke internationale fotowedstrijd heeft erkenning van de
internationale organisaties:
FIAP ( Fédération de l’Art Photographique)
PSA (Photographic Society of America)
GPU (Global Photographic Union)
ISF (Image Sans Frontière)
Fotobond; Nederlands Centrum Vrijetijdsfotografie .
Het Holland International Image Circuit wordt georganiseerd door:

Fotoclub Heerhugowaard: “Tribute to Colour“
Fotoclub ’59 Delft: “Image Salon Delft“
Camera Club Wageningen: “Image Contest Wageningen“
FA Rijen: “Rainbow Challenge Rijen“
AFV Epe: “EPic Photo Salon Epe“
Inschrijven kan vanaf juli 2019 t/m 12 januari 2020.
Het Holland International Image Circuit bestaat uit maar liefst vijf salons
(wedstrijden). Na deelname ontvangt u een prachtige vijf -sterren (*****)
kleurencatalogus met het beste fotowerk van fotografen over de hele
wereld. Misschien zit uw foto hier straks ook tussen!

Als u zich inschrijft in de periode juli t/m oktober 2019 krijgt u
10% korting op deelname.
Vanaf 1 november 2019 t/m 12 januari 2020 geldt het standaardtarief.
Meer informatie betreffende deelname, het reglement, de secties, data,
etc. kunt u op deze website vinden:

www.hollandcircuit.nl
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Nederlandse Vereniging
voor sterofotografie
Op de OPEN DAG 2019 van de NVvS (Nederlandse Vereniging voor
Stereofotografie) op zaterdag 28 september 2019 kan iedereen
kennismaken met de fascinerende wereld van stereofotografie en andere
3D-beeldtechnieken. De OPEN DAG vindt plaats in meerdere ruimten van
het zalencentrum ‘t Visnet in Huizen.
De dag begint om 10.30 uur en eindigt om 15.45 uur. De zaal is open
vanaf 9.45 uur. Tijdens de OPEN DAG zijn er vijf blokken van elk een half
uur met 3D-projecties op een zeer groot scherm met een grote diversiteit
aan digitale 3D-beelden. Tussen de projecties door is het buffet geopend
voor koffie, thee, drankjes, soep, broodjes, etc. Gedurende deze dag
zullen NVvS-leden demonstreren hoe zij hun fascinerende hobby in de
praktijk brengen. Hierbij is aandacht zowel voor het maken van stereo opnamen als voor de verschillende mogelijkheden om stereoopnamen te
bekijken. Ook brengen ontwikkelaars en handelaren op de informatie- en
productenmarkt hun materialen op het gebied van 3D-fotografie en
andere 3D-beeldtechnieken, zoals 3D-video en VR, onder de aandacht.
Diverse 3D-producten zijn er te bewonderen en worden tevens te koop
aangeboden voor aantrekkelijke prijzen.
De toegang tot de OPEN DAG is voor leden en niet-leden GRATIS.
Belangstellenden kunnen zich desgewenst ter plaatse aanmelden voor
het lidmaatschap van de NVvS. De vereniging heeft dan voor
geïnteresseerden een speciale aanbieding om lid te worden.
Het lidmaatschap geeft leden toegang tot vier andere verenigingsdagen
in Huizen waarop 3Dseries worden vertoond en ervaringen op het gebied
van 3D-fotografie worden uitgewisseld. Daarnaast ontvangen leden drie
keer per jaar het 3D-Bulletin met daarin allerlei informatie over digitale
3D-fotografie en heel veel mooie 3D-foto’s. Ook heeft de NVvS een egroep, waarbinnen leden informatie delen en uitwisselen. De kosten van

het lidmaatschap bedragen € 33,00 voor een heel jaar. Op de verenigings
website www.stereofotografie.nl is meer informatie over de NVvS en 3Dfotografie te vinden. (zie stereofotografie.nl)

Het bestuur van de NVvS hoopt veel belangstellenden te ontvangen
tijdens de OPEN DAG 2019 in zalencentrum ’t Visnet in Huizen
(adres: De Ruyterstraat 7, 1271 SR Huizen).
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AVG-perikelen
Sinds mei vorig jaar is de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG) van kracht. Rondom die wet is hier en daar wat commotie ontstaan,
vooral als het gaat om foto’s, die door deze wet ook als persoonsgegevens
worden aangemerkt. Om onduidelijkheden weg te nemen wordt hieronder
een aantal termen uit die wet verduidelijkt. Wat mag wel en wat mag niet
komt daarbij helder aan de orde
Beeldmaterial
Bijna iedereen maakt foto’s en filmpjes. Staan hier mensen herkenbaar
op, dan kan dit hun privacy aantasten. Zeker als de beelden bijvoorbeeld
op internet terechtkomen. Foto’s en filmpjes maken en publiceren mag
daarom niet zomaar. Zodra mensen herkenbaar in beeld komen, zijn het
persoonsgegevens. En dan geldt de privacywet. Het maakt hierbij wel
verschil wie een foto of filmpje maakt en wat diegene ermee doet.
Persoonlijk gebruik
Maakt iemand foto’s en filmpjes voor zichzelf? Bijvoorbeeld als bezoeker
van een festival? Dan geldt de privacywet niet. Er is namelijk
een uitzondering voor persoonlijk of huishoudelijk gebruik (ook wel de
‘huishoudelijke exceptie’ genoemd). De voorwaarde hierbij is dat deze
persoon de foto’s en filmpjes privé houdt of hooguit in een zeer beperkte
kring deelt. Bijvoorbeeld in een kleine appgroep of tijdens een presentatie
voor een besloten publiek zoals een AV-festival.
Wil de auteur de foto’s en filmpjes in bredere kring delen? Bijvoorbeeld
op een openbare Facebookpagina? Dan geldt de uitzondering niet. Er is
dan altijd een grondslag nodig uit de privacywet. In de meeste gevallen
zal dat betekenen dat er toestemming nodig is van de mensen die op de
foto’s en filmpjes staan.

Wat is de uitzondering voor persoonlijk of huishoudelijk gebruik?
Publiceert u persoonsgegevens van andere mensen op internet? Dan
heeft u volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
een wettelijke grondslag nodig. Bijvoorbeeld toestemming van de mensen
om wie het gaat. Maar is uw publicatie uitsluitend bedoeld voor
persoonlijk of huishoudelijk gebruik? Dan is de AVG niet van toepassing.
En heeft u dus ook geen grondslag nodig voor publicatie.
Voorwaarden persoonlijk of huishoudelijk gebruik
Deze uitzondering geldt alleen als u privé publiceert, dus niet namens
een bedrijf. En als u uitsluitend publiceert voor uw eigen persoonlijke of
huishoudelijke doeleinden. Dus niet (ook) voor professionele of
commerciële doeleinden.
U moet er daarbij voor zorgen dat de informatie alleen zichtbaar is voor
een beperkte kring mensen, zoals uw familieleden of vrienden. De
gegevens mogen dus niet openbaar zijn voor iedereen (ook niet voor
‘vrienden van vrienden’ op Facebook). Via zoekmachines mogen de
gegevens ook niet te vinden zijn.
Op Facebook kunt u instellen dat uw profiel alleen toegankelijk is voor uw
vrienden. Dit doet u via de privacyinstellingen. Bij uw weblog of website
kunt u bijvoorbeeld een verplicht wachtwoord instellen en de pagina's met
persoonsgegevens afschermen voor zoekmachines.
Journalistieke uitzondering
De Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG) is
slechts gedeeltelijk van
toepassing op persoonsgegevens in journalistieke
publicaties op internet.
Daarmee is een balans
gevonden tussen
privacybescherming en vrijheid
van meningsuiting. Om onder de journalistieke uitzondering te
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vallen, moet een publicatie een uitsluitend journalistiek doel
hebben. Of dit zo is, hangt van vier criteria af.
1. Objectieve informatieverzameling
Is de publicatie gericht op objectieve informatieverzameling en verstrekking? Bij een interactieve publicatie is ook de aard van de
reacties van belang. Er moet duidelijk onderscheid zijn tussen feiten,
beweringen en meningen. Kan iedere websitebezoeker vrijuit reageren
of is er controle op de reacties?
2. Regelmatige bezigheid
Een weblog met een paar verouderde bijdragen kan zich minder snel
beroepen op de journalistieke uitzondering dan een website waarop
regelmatig iets nieuws verschijnt.
3. Maatschappelijke strekking
De publicatie moet een maatschappelijk belang dienen. Bijvoorbeeld
het bekendmaken van misdragingen van een volksvertegenwoordiger
of directeur van een bekend of groot bedrijf. De publicatie moet hierbij
wel voldoende onderbouwd zijn.
4. Recht van repliek
Er moet een zogeheten recht van
repliek zijn. Dat houdt in dat
betrokkenen het recht hebben te
reageren op onjuiste, onvolledige
of overbodige informatie. Ook
hebben zij recht op rectificatie
(verbetering) van deze informatie.

Conclusie
Zolang er geen commerciële belangen gelden en zolang openbare
publicatie niet aan de orde is, valt het allemaal erg mee. In die gevallen
hoeft de auteur zich geen zorgen te maken en kan rustig foto ’s van
personen op herkenbare wijze in beeld brengen.
Pas echter op met publiceren op het internet. Het maakt daarbij niet uit of
dat op een website is of op een van de social media. Als uw foto voor
iedereen zichtbaar is, geldt de AVG en is dus toestemming van de
geportretteerde noodzakelijk.

Bovenstaande foto is een foto van het internet, afkomstig van een
Amerikaanse site met rechtenvrije foto’s.

Gevolgen journalistieke
uitzondering
Valt een publicatie onder de
journalistieke uitzondering? Dan
hoeft de auteur onder meer geen
toestemming te vragen aan de
betrokkenen voor het gebruik van
hun persoonsgegevens.
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Zorgen
Ik maak me ernstig zorgen. Zorgen voor de toekomst. Dat heeft alles
te maken met de economische situatie waarin we verzeild zijn
geraakt. We juichen over de economie, maar tegelijkertijd worden
allerlei regelingen aangepast. En als ik zeg aangepast, bedoel ik
natuurlijk dat ze voor de burger ongunstiger uitpakken.
De overheid moet er ontzettend rijk van worden. Als regelingen namelijk
ongunstiger worden, betekent het ofwel dat er minder geld wordt
uitgekeerd, ofwel dat kosten omhoog gaan. Soms komt er zelfs een
combinatie van beide voor. Hoe dan ook, in alle gevallen zal er meer geld
naar de overheid vloeien. Ik vraag me toch ernstig af waar al dat geld
blijft.
Waar blijft het geld
Heeft u weleens uitgerekend hoeveel procent van ons inkomen naar de
overheid vloeit? Een ruwe schatting is dat dit in de buurt van 80% moet
liggen! Denk daarbij niet alleen aan alle vormen van directe belastingen
waar we aan onderhevig zijn, zoals inkomstenbelasting, motorrijtuigen belasting, onroerend goed belasting etc. Maar ik denk ook aan alle
belastingen die door leveranciers betaald moeten worden. We betrekken
onze behoeften van de detailhandel, die belasting betaalt over de winst.
De detailhandel betrekt de producten van een groothandel waar hetzelfde
voor geldt. En de groothandel betrekt de producten in het gunstigste
geval direct van de producent, die uiteraard ook de nodige gelden aan de
overheid moet afdragen. Soms lopen zaken via meerdere
groothandelaren en is de situatie nog ernstiger. Bij iedere ‘verhandeling’
wordt de verkoopprijs hoger. Over al die ‘verhogingen’ moet ook nog
eens BTW betaald worden en de consument is uiteindelijk degene die het
allemaal moet opbrengen. En dat van een inkomen dat door ons
progressieve belastingtarievenstelsel al volledig is uitgehold.

Bezuinigen
Ondanks die geweldige stroom aan inkomsten lijkt het dat de overheid
toch nog geld te kort komt. En daarmee zijn we aangeland op het punt
waarover ik me echt zorgen maak.
Kijk, bij mij thuis kan er alleen maar geld uitgegeven worden als het er is.
Als bij mij thuis de uitgaven de inkomsten overstijgen, gaan we kijken
waar we de uitgaven kunnen beperken. Bij de overheid heeft men
kennelijk een andere mening. Als men daar geld tekort komt, verhoogt
men gewoon de inkomsten door tarieven aan te passen. Er is bij de
overheid geen mens die het in zijn hersens haalt om te kijken of er aan de
uitgavenkant misschien iets geminderd kan worden.
Doorwerken?
Nu hoor ik de overheid weer praten over werken na de (inmiddels
opgetrokken) pensioenleeftijd. Onder het mom van ‘ervaring moet je
koesteren’ en ‘ouderen kunnen nog heel goed een actieve rol spelen in
de samenleving’. Ik word helemaal in verwarring gebracht door deze
overheid, die zich enerzijds zorgen maakt over de vergrijzing van de
maatschappij en anderzijds regels opstelt waardoor pensioenen gekort
moeten worden. En dat raakt ons allemaal, zeker als ik kijk naar de
gemiddelde leeftijd van bijvoorbeeld de leden van de NVBG.
Ik ben al een tijdje ‘klaar met werken”, de taak is volbracht. Gelukkig
maar, want de overheid zit ons ouderen op de hielen. De pensioenen
staan zwaar onder druk. In het verleden is ons een welvaartsvast
pensioen beloofd. Dat zou betekenen dat de pensioenen mee zouden
groeien met de economie. Helaas is dat de laatste tien jaar niet gebeurd
en nu dreigt er zelfs een korting. Lang leve onze (onbetrouwbare)
overheid.

Arthur L. Palache

15

