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Reproductie

Definitie
Het beheren en documenteren van het maken van afbeeldingen en andere types 
reproducties van objecten (inclusief digitale kopieën).

Reikwijdte
Met behulp van deze procedure kunt u de resultaten beheren door informatie 
over reproducties te koppelen aan de originele objecten die ze afbeelden. Nieuwe 
reproducties zijn veelal digitaal, zoals foto's, scans (inclusief 3D) en overgezette 
audiovisuele werken. U kunt deze procedure ook gebruiken voor fotografische 
afdrukken, negatieven en dia’s, alsmede voor 3D-prints en -modellen. 

Er zijn verschillende redenen om objecten te reproduceren, zoals om 
conserveringsredenen een kopie maken van een fysiek kwetsbaar object, een foto 
nemen om de conditie van objecten vast te leggen zodat ze bij schade of verlies 
kunnen worden geïdentificeerd, om onderzoekers te helpen of voor uiteenlopende 
publieksgerichte activiteiten. Het voorgenomen gebruik zal de gewenste kwaliteit 
van de reproductie beïnvloeden. Vaak zullen meerdere versies van dezelfde 
reproductie gemaakt worden, bijv. zeer grote master reproducties in hoge resolutie 
en daarvan afgeleide kleinere kopieën voor gebruik op websites.

Deze procedure is niet bedoeld om het gebruik van reproducties, zoals de 
publicatie van afbeeldingen, voor te schrijven. Zie daarvoor de procedures Gebruik 
collecties en Rechten.

Deze procedure is niet bedoeld voor born-digital objecten (oorspronkelijk digitale 
objecten) zoals digitale kunstwerken of digitale 'oral history' interviews. Voor deze 
objecten geldt hetzelfde als voor andere (fysieke) items in uw collecties.

De Spectrumstandaard
Uw organisatie dient een beleid te hebben inzake reproducties die onder uw 
verantwoordelijkheid vallen. Deze beleidsregels kunnen in een afzonderlijk 
document staan of deel uitmaken van een breder collectiebeleid. Uw beleid moet 
rekening houden met de volgende vragen:

 • Welke reproducties worden normaal gesproken gemaakt tijdens andere 
procedures?

 • Welke standaarden dienen te worden gebruikt voor verschillende soorten 
voorgenomen gebruik (bijv. bestandstype en resolutie)?

© Collections Trust 2020



2 Reproductie

 • Welke indeling hanteert u voor de naamgeving of nummering van reproducties, 
inclusief digitale bestanden en afgeleide kopieën van master reproducties?

 • Waar worden reproducties (inclusief digitale bestanden) opgeslagen?

 • Op welke wijze worden regelmatig back-ups gemaakt van digitale 
reproducties?

 • Hoe zorgt u ervoor dat iedereen die reproducties van uw objecten kan maken 
zich bewust is van uw beleid inzake rechtenbeheer en dit beleid ook naleeft?

Uw organisatie dient tevens een schriftelijke procedure te hebben met daarin de 
te volgen stappen voor het maken van reproducties. Deze Spectrumprocedure 
is een bruikbaar vertrekpunt om uw eigen procedure te ontwikkelen. De door 
uw organisatie gebruikte procedure dient in elk geval aan de volgende eisen te 
voldoen:

Minimumstandaard Waarom is dit belangrijk?

Alle nieuwe reproducties worden 
gemaakt in overeenstemming met uw 
beleid inzake rechtenbeheer.

Uw organisatie wordt niet blootgesteld 
aan risico's die groter zijn dan conform 
uw beleid acceptabel is.

Elke reproductie heeft een uniek 
reproductienummer; dit geldt 
ook voor afgeleide kopieën van 
masterreproducties.

U kunt elke reproductie identificeren en 
koppelen aan de relevante informatie.

Een masterreproductie wordt niet 
per ongeluk overschreven door een 
afgeleide kopie.

Elke reproductie heeft een 
objectrecord, met daarin het 
reproductienummer en de depotruimte.

Alle reproducties zijn snel terug te 
vinden als u ze nodig heeft.

Er worden geen mappen met niet-
gedocumenteerde afbeeldingen 
opgebouwd.

Records van reproducties en originele 
objecten worden aan elkaar gekoppeld 
middels het reproductienummer en 
objectnummer.

Aan de hand van een objectrecord 
is snel te zien welke reproducties er 
bestaan.

Alle informatie over een object waarvan 
een reproductie bestaat, is eenvoudig 
beschikbaar.

In records van reproducties wordt 
duidelijk verwezen naar intellectuele 
eigendomsrechten die gerelateerd 
zijn aan de reproducties (dus niet de 
rechten op de originele objecten).

Voorwaarden met freelance fotografen 
zijn vastgelegd.

Er wordt niet per ongeluk een licentie 
voor een afbeelding aan iemand 
verstrekt terwijl u het auteursrecht niet 
bezit.
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Voorgestelde procedure

Aanvraag voor een reproductie indienen

Leg uit wat het doel van het verzoek is.

Vaak zullen er reproducties gemaakt worden bij het volgen van andere 
Spectrumprocedures. Het doel van het verzoek moet echt duidelijk zijn, zodat 
vanuit het reproductiebeleid de juiste keuze gemaakt kan worden over het type 
reproductie en de technische specificaties.

Controleer of het verzoek voldoet aan uw beleid inzake rechtenbeheer.

Zorg ervoor dat het reproduceren van de objecten past binnen de eisen uit uw 
beleid inzake rechtenbeheer en ga naar de procedure Rechten.

Stuur de benodigde informatie naar degene die de reproductie 
maakt.

Verstrek voor elk object de volgende informatie aan de persoon of organisatie die 
de reproductie maakt: 

 • Objectnummer.

 • Korte beschrijving van het object.

 • Afmetingen van het object zoals het is en, voor zover relevant, van het object 
zoals het afgebeeld wordt in de reproductie (bijv. een open boek).

 • Vereisten ten aanzien van de hantering van het object.

 • Opslagvereisten voor het object.

 • Type, grootte en aantal reproducties (bijv. digitaal bestand, zwart/wit-afdruk, 
schaal van het model).

 • Vereiste weergave (bijv. deel van het object of close-ups).

 • Standplaats van het object.

 • Naam van de contactpersoon in uw organisatie.

 • Datum waarop het werk moet zijn voltooid.

Moet het object worden verplaatst?

Als het object moet worden verplaatst van de normale standplaats om het te 
kunnen reproduceren, ga dan naar de procedure Standplaats en verplaatsing.

Maak de reproductie.
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Documentatie van de gemaakte reproductie

Informatie over de reproductie vastleggen.

Leg de volgende informatie vast in een objectrecord (d.w.z. behandel de 
reproductie als elk ander object in uw collectie):

Objectidentificatie

 • Objectnummer(s) van het object of de objecten die in de reproductie zijn 
afgebeeld.

Reproductie

 • Reproductienummer of een andere unieke identificatie (zoals een digitale 
bestandsnaam die voldoet aan het systeem dat in uw reproductieprocedure is 
vastgelegd).

 • Datum van de reproductie - Reproductie - Datum (gebruik een standaard 
datumnotatie).

 • De naam en contactgegevens van degene die de reproductie aanvraagt: 

 • Reproductie - Aanvrager (gebruik een standaardvorm voor namen).

 • Adres.

 • De naam en contactgegevens van degene die de reproductie heeft gemaakt:

 • Reproductie - Maker (gebruik een standaardvorm voor namen).

 • Adres.

 • Reden voor reproductie - Reproductie - Reden  (gebruik een standaardterm).

 • Soort reproductie (bijv. digitale afbeelding of analoge foto) - Reproductie - 
Type (gebruik een standaardterm).

 • Formaat van de reproductie (analoge vorm of digitaal bestandstype, bijv. 
35mm of jpeg) - Reproductie - Formaat (gebruik een standaardterm).

 • Status van de reproductie bij meerdere kopieën (bijv. master, back-up, 
afgeleide kopie) - Reproductie - Status (gebruik een standaardterm).

 • Beschrijving van de reproductie (welk deel van het object is gereproduceerd, 
wat is verder te zien in de reproductie) - Reproductie - Beschrijving.

 • Bewaarplaats van de reproductie (fysiek of in een bestandssysteem) - 
Reproductie - Huidige standplaats (gebruik een standaardterm).

Rechten

Benoem de voorwaarden van het auteursrecht en publicatierecht dat van 
toepassing is. Dit zijn rechten die zijn verbonden aan de reproductie van het 
object, niet de rechten verbonden aan het object zelf.

 • Een referentienummer voor het recht dat wordt beschreven - Recht - 
Referentienummer.

 • Soort recht - Recht - Type (gebruik een standaardterm).
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 • Naam en contactgegevens van de rechthebbende(n): 

 • Recht - Rechthebbende (gebruik een standaardvorm voor namen).

 • Rechthebbende - Contactpersoon (gebruik een standaardvorm voor 
namen).

 • Adres.

 • Begindatum van het recht - Recht - Begindatum (gebruik een standaard 
datumnotatie).

 • Eindndatum van het recht - Recht - Einddatum (gebruik een standaard 
datumnotatie).

 • Verwijzingen naar documentatie met betrekking tot dit recht, met inbegrip 
van licenties en eventuele verklaringen van afstand ten gunste van of verstrekt 
door uw organisatie - Recht - Bijzonderheden.

 • De locaties van opgeslagen documentatie, zodat de informatie later 
gemakkelijk terug te vinden is - Document - Locatie.
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Reproductie

Vraag reproducties aan

Documenteer de gemaakte  
reproductie 

Verduidelijk het hoofddoel van 
het verzoek.

 Controleer of de aanvraag 
conform uw beleid inzake 

rechtenbeheer is.

Stuur de benodigde informatie 
naar degene die de reproductie 

maakt.

Maak de reproductie.

Leg informatie over de
reproductie vast.

Is het verzoek conform uw 
beleid?

Moeten de objecten worden 
verplaatst?

[Gekoppelde 
procedure]*

Reproductiebeleid

Ga niet verder

Rechten

Standplaats en 
verplaatsing

[Gekoppelde 
procedure]

Verzoek om reproductie

 Ja

 Ja

?

?

 Nee

 * Welke andere Spectrum-
procedure ook aanleiding was voor 
de reproductie.

Gebaseerd op

Ga naar en kom 
terug van

Ga naar

Ga terug naar

Kom terug van

Passende informatie, 
bijv. details van de 
objecten, het type 
van de gewenste 
reproductie, 
tijdschema

Verstuur  
en sla op

 Nee

Reproductie
Objectidentificatie 
Rechten

Registreer
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