Kwaliteitseisen van de Nationale Beeldbank
Wij bieden onze klanten graag kwaliteit. Voor foto’s geldt daarom een aantal inhoudelijke en
technische kwaliteitscriteria. In dit document vind je niet alleen de criteria waaraan jouw portfolio
moet voldoen, maar ook richtlijnen voor het beschrijven van de foto’s. Lees deze goed door, zodat je
de vindbaarheid en daarmee de eventuele verkoop van jouw beeldmateriaal optimaliseert.

1. Inhoud
1.1 Model release
Er is tegenwoordig veel vraag naar model released fotografie. Dit zijn foto’s waarop mensen bewust
zijn geportretteerd en die daar ook toestemming voor hebben gegeven. Door hier rekening mee te
houden in je aanbod, maak je automatisch meer kans om foto’s te verkopen. Zorg bij dit type
beeldmateriaal wel altijd voor een getekend quit claim formulier. Indien je niet zelf over zo’n formulier
beschikt, kun je dit formulier bij ons op te vragen. Zonder dit formulier kunnen wij deze foto’s niet als
model released in de beeldbank opnemen.
1.2 Diversiteit
Nederland beschikt over een prachtige en diverse bevolking met verschillende culturen. Dit willen wij
in ons aanbod ook graag weerspiegelen.
1.3 Selecties
Upload niet te veel vrijwel identieke foto's van een onderwerp. Maak een relevante selectie.
1.4 Nederlandse onderwerpen
Blijf er rekening mee houden dat de foto’s een duidelijke connectie met Nederlandse onderwerpen
moeten hebben.
1.5 Compositie
Denk bij het maken van een foto altijd aan een interessante compositie waarin het hoofdonderwerp
van de foto goed tot zijn recht komt. Kies bijvoorbeeld voor een bijzonder camerastandpunt, een
creatieve vlakverdeling in het beeld of speel met diepte. Let daarnaast op dat je het onderwerp niet te
krap inkadert. Denk bijvoorbeeld aan een kerktoren waarvan het puntje van de toren net buiten beeld
valt. Check voordat je een foto uploadt of de horizon recht staat. Een scheve horizon is alleen
toegestaan als deze bijvoorbeeld de dynamiek in het beeld versterkt. Denk bijvoorbeeld aan foto’s van
raceauto’s of een voorbij rennende atleet. Zorg tot slot voor een variatie aan composities, waarin
rekening wordt gehouden met additionele ruimte voor klanten om teksten of andere beeldelementen
toe te kunnen voegen.
1.6 Belichting
Een juiste belichting is cruciaal. Onder- of overbelichte foto’s zijn niet te verkopen. Kies voor een juiste
verhouding tussen sluitertijd, diafragma en ISO-waarde om onder- of overbelichte foto’s te voorkomen.
1.7 Beweging en scherpte
Beweging of onscherpte in een foto kan heel mooi zijn. Deze bewegingsonscherpte moet dan wel
toegevoegde waarde hebben voor de kwaliteit van het beeld en een bewust gekozen element zijn. Ook
is het van belang dat de scherpte op het juiste deel van het onderwerp ligt. Foto’s met overmatige
verscherping worden niet toegestaan.

1.8 Ensceneren
Bij het ensceneren van foto’s is onderscheid te maken tussen het (enigszins) regisseren van een
onderwerp en het vooraf in scène zetten van een fotomoment - het bedenken van een
(nieuws)onderwerp. Als een foto in scène gezet is het een illustratie, dit moet in de caption staan.
(Ook als fotograaf zelf of dochter, zoon, overbuurvrouw etc op de foto staat). Wees transparant.

2. Tijd en datum
Controleer de datum en tijd van je camera en zorg dat deze goed staat. Het importeren van beelden
met een beeld datum die later is dan de importdatum is een vorm van het verdraaien van de
werkelijkheid en is niet toegestaan. Foto's met foutieve datum of tijd kunnen we niet langer online
hebben.

3. Fotobewerking
Op het gebied van fotobewerking onderscheiden we beeldmanipulatie en beeldbewerking. In het geval
van stockfotografie wordt er na beeldbewerking gesproken over illustratief beeld. Hierdoor weet te
gebruiker dat de betreffende stockfoto geen correcte weerspiegeling van de werkelijkheid is, iets wat
bij nieuwsfotografie wel altijd het geval is. Vermijd daarnaast een onnatuurlijke uitstraling en zorg
ervoor dat de kleuren werkelijkheidsgetrouw ogen. Het is niet toegestaan om foto’s met kaders of
tekst te uploaden. Ten slotte is het belangrijk om foto’s altijd op 100% te bekijken, zodat je zeker weet
dat er geen sporen te zien zijn van beeldbewerking.

4. Seksuele content
Het is niet toegestaan om erotische foto’s/plaatjes en naaktfotografie op de Nationale Beeldbank te
plaatsen. Wij tolereren het niet als een foto lustopwekkende intenties overbrengt.

5. Waar moet een foto aan voldoen?
●

JPG, sterke voorkeur baseline compressie. Geen RAW, tenzij in overleg met de redactie

●

Foto zo groot mogelijk, voor zover je verbinding het toestaat

●

Kleurprofiel: Adobe RGB 1998 of SRGB. Geen CMYK

De volgende velden altijd invullen:
Titel
Voorbeeld: Man fotografeert bloeiende tulpen
Auteur
De naam van de fotograaf
Bijschrift/Caption
Zie ‘Regels voor captions’
Herkomst
Stad, land (gebruik Nederland, en geen Holland)

Credit
Vermeld de bron altijd in de caption als volgt: ANP / Nationale Beeldbank / naam fotograaf

6. Model release
Heb je toestemming van de geportretteerde personen op jouw foto gekregen om de foto in onze
beeldbank te plaatsen, met de voorwaarde dat deze op commerciële wijze gebruikt kunnen worden?
Laat dit dan vastleggen door middel van een MR verklaring. Je kunt deze verklaring hier downloaden.
Geef bij het uploaden van MR foto’s alleen aan dat er een verklaring aanwezig is, als je deze
daadwerkelijk bij ons kunt inleveren. Wij werken toe naar een systeem waarbij deze verklaring direct
kan worden geupload bij het invoeren van de foto’s.

7. Regels voor captions
7.1 Titel
Omschrijf het onderwerp met enkele woorden in de titel. Geef zo duidelijk mogelijk aan wat er op de
foto te zien is. Het is niet toegestaan om een punt achter de titel te plaatsen.
7.2 Omschrijving
De omschrijving kan je zien als een wat uitgebreidere versie van de titel. Beperk jezelf tot één zin of
bijvoorbeeld twee korte zinnetjes. Gebruik in de omschrijving iets andere woorden dan in de titel om
de vindbaarheid van de beelden te vergroten. Let er op dat je geen eigen mening m.b.t. het
gefotografeerde onderwerp in de titel of omschrijving zet. Denk aan de vier w's (wie, wat waar en
waarom). De 'waar' is de plaats en staat aan het begin met eventuele aanvulling in zin. De 'waarom'
komt meestal de tweede zin.
7.3 Trefwoorden
Je kunt trefwoorden toevoegen in de metadata als het belangrijk is dat klanten je foto met die term
kunnen vinden maar het woord niet in de caption staat. Beperk wel je hoeveelheid trefwoorden en zorg
dat ze daadwerkelijk relevant zijn. Dus bijvoorbeeld geen ‘Maxima’ als trefwoord bij een foto waar ze
niet op staat.
7.4 Compact
Hou het compact. Geen halve persberichten of wikipedia-pagina's in de caption plakken. Sowieso
schrijf je je caption zelf anders is het plagiaat.
7.5 Tijdsaanduiding
Gebruik geen tijdsaanduiding, Dus niet dinsdag of vandaag.
7.6 Accenten
Gebruik geen accenten en leestekens (behalve het streepje -). Dus niet: Máxima, Indonesië of &.

8. Regels voor keywords
Wij laten onze fotografen vrij in het bepalen van de hoeveelheid keywords. Als wij merken dat er
misbruik van deze vrijheid wordt gemaakt, doordat er bijvoorbeeld teveel keywords zonder relevantie
worden toegevoegd, grijpen wij in. De onderwerpen in de keywords dienen duidelijk zichtbaar te zijn op
de foto en/of direct gerelateerd te zijn aan het gefotografeerde onderwerp. Let op dat je geen kleine

onderdelen van een onderwerp in de keywords plaatst. Bijvoorbeeld de woorden oog, neus, schoen
e.d. vormen irrelevante keywords bij bovenstaande foto. Bedenk altijd welke trefwoorden klanten
eventueel kunnen gebruiken bij het zoeken.
Veel klanten zoeken op emoties (geluk, vrolijk, uitgelaten etc.) Wil je naar een bepaalde emotie
verwijzen, dan moet deze wel duidelijk herkenbaar aanwezig zijn op de foto. Ook zoeken klanten vaak
op indirecte trefwoorden. De klant zoekt niet zo snel op de termen 'geld', 'euro' of 'biljet' (al moet je die
natuurlijk wel toevoegen), maar eerder op financiën, geldprobleem, geldzaken, verzekering, hypotheek,
onderpand, oversluiten, bankzaken of belastingen.
De keywords worden van elkaar gescheiden door een komma. Het is alleen toegestaan om woorden
aan elkaar te koppelen als deze onafscheidelijk bij elkaar horen, zoals een plaatsnaam of de naam van
een evenement. Je hoeft er dan geen komma tussen te plaatsen. Ten slotte is het verplicht om de
Latijnse soortnaam van wilde flora en fauna in de keywords te vermelden. Het is niet nodig om deze in
de titel of omschrijving te vermelden. Hier volstaat de Nederlandse soortnaam.

9. Exclusiviteit
Wij vragen de fotografen van de Nationale Beeldbank om exclusief te leveren aan de Nationale
Beeldbank. Dat betekent dat het niet is toegestaan om dezelfde beelden aan te bieden bij andere
stockbureaus. Je werkt dus exclusief voor de Nationale Beeldbank. Het is dus ook niet toegestaan om
je foto’s gratis te verstrekken aan derden. Staan jouw foto’s op Werk aan de Muur of een soortgelijke
website? Dan dient er “All rights reserved” bij de beelden te staan. De recht van de foto’s blijven altijd
van jou. Je mag de foto’s dus wel op je website publiceren, in je portfolio stoppen en direct aan
klanten verkopen.

