Nieuwsbegrip Extra over auteursrecht
tekst niveau B

Vloggen: iets voor jou?
Je kent ze vast wel: Kwebbelkop, Dylan Haegens of Beautynezz.
Het zijn vloggers op YouTube. En er zijn er nog veel meer.
Allemaal mensen die hun eigen verhaal vertellen in een filmpje.
Ze zetten het op YouTube zodat iedereen het kan zien. Dat klinkt
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simpel. Maar er zitten ook haken en ogen aan.
Vloggen, wat is het?

Veel vloggers zetten dagelijks
een video op YouTube

Een vlog is een video webblog, een soort van visueel dagboek waarbij je iedereen die de video ziet,
een kijkje in je leven geeft. Je neemt bijvoorbeeld je camera mee op pad en filmt alles wat je doet.
Maar je kunt ook een tutorial geven, dat is een soort instructiefilmpje, of iemand interviewen. Er zijn
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dan ook verschillende soorten vloggers: de ijdeltuiten die zichzelf graag in beeld zien en de mensen
die het belangrijk vinden om hun boodschap te verkondigen en snappen dat het met video makkelijker
is om mensen te bereiken. Hoe dan ook moet je het voor je kijkers aantrekkelijk maken om naar je
filmpjes te kijken en te blijven kijken. Ook moeten ze niet te lang duren. En moet je steeds weer
opnieuw een filmpje maken om je kijkers te entertainen.
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Geld verdienen met vloggen
Veel vloggers vinden het vooral leuk om in hun video’s dingen te delen met anderen. Maar er zijn ook
vloggers die door hun vlogs beroemd willen worden of makkelijk veel geld willen verdienen. Er zijn drie
manieren hoe je op YouTube geld kunt verdienen. De eerste is met de views van een video. Hoe
meer mensen je video bekijken, hoe meer geld je verdient. De tweede is door in je video reclame te
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maken voor producten. Je video is dan gesponsord. Denk maar aan een meisje dat in een makeuptutorial haar favoriete lipgloss aanprijst. En ten slotte kun je geld verdienen door spullen van jezelf
te verkopen. Bijvoorbeeld petjes of T-shirts met jouw naam erop. Maar makkelijk is het niet. Om veel
geld te verdienen, moet je immers heel veel kijkers hebben. En dat betekent keihard werken.
Waar moet je op letten als je gaat vloggen?
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Als vlogger moet je je wel aan regels houden. Als je andere mensen in beeld brengt, moet je je altijd
even afvragen of zij daar misschien last mee kunnen krijgen. Vraag voor de zekerheid toestemming.
Ook als je een leuk liedje in je video wilt gebruiken, moet de maker dat goed vinden. En je mag ook
nooit zomaar filmbeelden of stukjes vlog van anderen in jouw filmpje gebruiken. Ook dat moet je eerst
vragen aan de maker. Dat moeten anderen ook als zij iets willen gebruiken dat jij hebt gemaakt.
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Gebruik je dus film of muziek van iemand anders? Of staan er andere mensen op die dat misschien
niet willen? Vraag dan vooraf toestemming bij de makers. De makers van een liedje, video, tekst of
foto zijn namelijk beschermd door het auteursrecht. Net als personen die ongewild in beeld zijn
gebracht. Maar jouw eigen vlog krijgt die bescherming ook.
Auteursrecht
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Als je zelf iets creatiefs gemaakt hebt, dan heb je namelijk automatisch het auteursrecht. Als vlogger
heb jij dat dus ook. Dat betekent dat jij als maker bepaalt wat er met jouw werk gebeurt. En als iemand
jouw video of een stukje daarvan wil gebruiken, dan moet jij hem daar toestemming voor geven. Zie je
dat iemand zonder het te vragen iets van jou op YouTube heeft gebruikt? Dan kun je dit melden aan
YouTube en dan kunnen zij die video verwijderen. Meer informatie over auteursrecht vind je op
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auteursrechtvoorjou.nl.
Naar: auteursrechtvoorjou.nl, nos.nl/op3, youtube.com
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