Beelden aanslag Cor van Hout gemanipuleerd en inbreuk op rechten
Op Internet en in de media zijn beelden gepubliceerd betreffende de aanslag op 27 maart 1996
op Cor van Hout, zijn partner en kind. Deze beelden zijn in goede kwaliteit door MSNP
gegenereerd t.b.v. het strafproces. De beelden zijn niet vrijgegeven voor publicatie en het
tonen van de beelden vormt dan ook een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van
MSNP.
Beveiligde beelden
De aanslag is vastgelegd door een tweetal camerasystemen, die de opnames wegschreven op
een timelaps videorecorder. Dit levert bij het op een gewone recorder afspelen of kopiëren
onscherpe beelden op. MSNP heeft deze onscherpte hersteld door de vastgelegde beelden om
te zetten in losse stills en vanuit deze losse, scherpe, stills een nieuwe videofilm te genereren.
Daarnaast heeft MSNP een aantal andere bewerkingen uitgevoerd. De daarbij gemaakte
keuzes maken dat de bewerkte beelden moeten worden aangemerkt als een auteursrechtelijk
beschermd werk.
Elke procespartij heeft haar eigen beveiligde versie van de beelden. De gepubliceerde beelden
zijn afkomstig van de versie die t.b.v. de advocaat van de verdachte zijn gegenereerd. De
versie van de desbetreffende advocaat heeft als zichtbare tekst ‘Verdediging 1’. Naast de
zichtbare tekst zijn de versies ook voorzien van verborgen echtheids- en kwaliteitskenmerken.
Het uitlezen van deze kenmerken levert op dat het duidelijk wordt welke versie het betreft.
Door het uitlezen van de gepubliceerde beelden met betrekking tot deze zaak, wordt het
duidelijk dat het de versie ‘Verdediging 1’ betreft.
Daarnaast heeft MSNP geconstateerd dat moedwillig verslechteringen in de beelden zijn
aangebracht alvorens ze te openbaren. Het betreft zowel het aanbrengen van vlekken, het
mengen van opeenvolgende frames (frame blending), het beperken van de bandbreedte
waardoor details vervagen en het toevoegen van een klassiek film-effect, dat zich uit in
helderheidverschillen over het gehele beeld.
Schikking
Met de Telegraaf en WNL zal over een schikkingvoorstel worden onderhandeld, de andere
media-aanbieders kunnen, indien zij zich binnen 14 dagen melden met opgave van gebruik,
alsnog een licentie krijgen voor het tonen van de beelden tegen de reguliere tarieven. Mediaaanbieders die van dit aanbod geen gebruik maken, krijgen een factuur inclusief een 100%
verhoging wegens het zonder licentie publiceren van de beelden. Ook de bijkomende
buitengerechtelijke kosten zullen worden doorberekend.
Als media-aanbieders de bestaande beelden willen gebruiken ter illustratie van dit persbericht,
dan is dit, na voorafgaande melding, voor de duur van één dag zonder kosten toegestaan.
Voor het verkrijgen van een licentie of toestemming voor gebruik ter illustratie van dit
persbericht, dient contact te worden opgenomen met The Law Factor, Advocaten voor
innovators, Sumatralaan 45 (Mediacentrum), 1217 GP Hilversum. Telefoon: +31 (0) 35 677
40 80.

