ILLUSTRATOR!
FIGHT FOR YOUR

PICTORIGHT
HET RECHT VAN DE ILLUSTRATOR
Je verdient je geld met het maken van illustraties. De manier waarop
je dat doet, is uniek. Het intellectueel eigendom ligt bij jou en om dat te
beschermen rust er op iedere illustratie die je maakt auteursrecht. Dat houdt
in dat jij degene bent die bepaalt wat ermee gebeurt. Bijvoorbeeld waar en
door wie de illustraties mogen worden gepubliceerd en wat voor vergoeding
je daarvoor vraagt. Het houdt ook in dat jij de enige bent die het gemaakte
beeld mag aanpassen of bewerken. En dat je je kunt verzetten tegen
veranderingen die anderen ongevraagd maken.
De afspraken over gebruik en betaling maak je rechtstreeks met
je opdrachtgever of met degene die je werk wil publiceren. Maar in
deze overeenkomsten is vaak niets geregeld voor gebruik door anderen.
De boeken waarin je illustraties staan worden namelijk ook uitgeleend.
En de kranten en tijdschriften waarin je werk wordt afgebeeld, worden
gekopieerd binnen bedrijven en op scholen, of door knipseldiensten
gebruikt. En het kan zelfs voorkomen dat je werk als kunst verkocht
wordt door de kunsthandel. Voor dit alles kun je een vergoeding krijgen.
Sterker nog, daar heb je volgens de Auteurswet recht op.

WAT DOET PICTORIGHT?
Pictoright is een stichting zonder winstoogmerk die bepaalde collectieve
rechten voor beeldmakers int en verdeelt. Dit zijn vergoedingen die uit
praktisch oogpunt niet individueel te incasseren zijn: ze komen van
bibliotheken, bedrijven en onderwijsinstellingen. Die dragen per uitlening
of kopie iets af aan Pictoright. Via een uitgekiend puntensysteem worden
die vergoedingen jaarlijks verdeeld over de rechthebbenden die zich
hiervoor hebben aangemeld.
Daarnaast innen we ook volgrecht bij de kunsthandel. Als je werk
door kunsthandelaren worden doorverkocht, kan Pictoright de wettelijke
vergoeding voor je incasseren.

SLUIT JE AAN VOOR COLLECTIEVE RECHTEN
Veel illustratoren hebben zich al voor hun collectieve rechten bij Pictoright
aangesloten: dat kost niets, maar kan wel geld opleveren. Het is puur een
kwestie van publicaties waar je illustraties in staan bijhouden en doorgeven.
Dat kan heel eenvoudig op onze website. Vul het aansluitformulier in en je
doet al mee in de volgende verdeelronde.

HEB JE BAAT BIJ VOLGRECHT?
Als je werk via de kunsthandel of veilingen wordt doorverkocht, heeft het
ook zin om je bij Pictoright aan te sluiten voor volgrecht. Pictoright zorgt
dan dat je de vergoeding krijgt waar je recht op hebt bij doorverkopen
boven een bepaald bedrag.

ONTVANG EEN
VERGOEDING

CLAIM
JE RECHT

SLUIT JE AAN
BIJ PICTORIGHT

DOE DE TEST!

Staan je illustraties in boeken,
tijdschriften of kranten?
Zijn je illustraties wel eens
te zien op tv?

Worden jouw schetsen
en tekeningen verkocht
door kunsthandel en
veilinghuizen?

Wist je dat
je hiervoor
een extra
vergoeding
kunt krijgen?

Wil je bij
doorverkopen
de vergoeding
ontvangen
waar je recht
op hebt?

COLLECTIEF

VOLGRECHT

WWW.PICTORIGHT.NL

