
FotoRechten 
Een samenvatting van op het internet gevonden statements over de rechten die relevant 
zijn voor een fotograaf. De fouten die in de bronnen zaten zijn klakkeloos gekopieerd en ik 
heb daar de mijne aan toegevoegd.


Bram van den Berge 

 



Algemeen 
Ik heb in dit overzicht wat aspecten van het 
recht in Nederland die relevant kunnen zijn 
voor fotografen bij elkaar gebracht. Het au-
teursrecht, eigendomsrecht, naburig recht, 
portretrecht en privacyrecht. 

Het betreft dat wat ik in een middag op het 
internet kon vinden. Ik beperk me grotendeels 
tot dat wat op de fotografie van toepassing is 
en tot dat waar meerdere bronnen het over 
eens zijn. 


Vaak zijn de uitgangspunten gelijk en simpel, 
maar liggen er nogal wat nuances in de uitleg. 


Eerst dit.


Voorzover ik heb kunnen nagaan, mag je in de 
openbare ruimte alles fotograferen zolang je 
dat niet stiekem doet. Er zijn geen wettelijke, 
maar wellicht wel wat sociale beperkingen. 
Wettelijk zit het voornamelijk in dat wat je ver-
volgens met de foto’s doet.


Het auteursrecht 
Artikel 1 Auteurswet: "Het auteursrecht is het uitsluitend 
recht van de maker van een werk van letterkunde, we-
tenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om 
dit openbaar te maken en te verveelvoudigen"  

Beschermd ‘object’ 
Op zowat alles wat bedacht en gemaakt is, 
rust auteursrecht. Je hoeft daar niets voor te 
doen! 


Het recht rust op bijvoorbeeld architectuur, 
beelden, schilderijen, foto’s, graffiti, enz. Het 
gaat om een werk met een eigen oorspronke-
lijk karakter, met een voldoende persoonlijk 
stempel van de maker. 


Niet het idee, een mode, stijl of trends, maar 
de uitingsvorm is beschermd. Het object hoeft 
niet vollédig uitgewerkt te zijn, maar hoe con-
creter, hoe beter!


Je hoeft geen ©’tje aan je werk toe te voegen. 
Het kan wel helpen mensen wakker te maken. 
Je naam op het object plaatsen kan ook. De 
gebruiker weet dan aan wie toestemming ge-
vraagd moet worden. Het is mogelijk je au-
teurschap te registreren om een eenvoudig 
bewijs te hebben. 


Het auteursrecht blijft op het werk rusten tot 
70 jaar na de dood van de auteur, en komt toe 
aan de erfgenamen.


Als je als werknemer als onderdeel van het 
werk het object hebt bedacht en gemaakt, ligt 
het recht bij de werkgever, ook als dat buiten 
werktijd is gebeurd.


Buiten het juridisch domein wordt auteurs-
recht wel eens genoemd als ‘beeldrecht’. Wel-
licht omdat men auteur te eng interpreteert als 
schrijver. 


Fotograferen van beschermde ob-
jecten 
Regel 
Je mag een foto van een auteursrechtelijk be-
schermd object niet openbaar maken of ver-
veelvoudigen en zeker niet commercieel ge-
bruiken. Inbreuk op deze exploitatierechten 
leidt tot schadevergoeding.


Uitzondering 1 
Je mag wat zich ‘voor onbepaalde tijd’ in de 
openbare ruimte bevindt, wél fotograferen en 
publiceren. Zowel buiten als binnen. Het PSV-
stadion mag je dus vrij fotograferen. 


Een terrein achter een hek mag veelal niet. 
Een tijdelijke expo van zandsculpturen mag 
dus ook niet. Ruimtes die niet ‘volledig’ open-
baar zijn zoals musea, scholen, ontvangsthal-
len van bedrijven, enz. vallen ook explicit bui-
ten de uitzondering. Vaak stations en winkel-
centra ook.…


De uitzondering geldt overigens alléén voor 
2D afbeeldingen zoals foto’s. Bovendien moe-
ten die ‘foto’s’ de situatie weergeven zoals die 
zich daar bevindt. Dus inclusief omgeving.


Geen stuk van het kunstwerk, geen optisch 
vertekende beelden en geen Photoshop-in-
grepen.


Complete series van werken, die individueel 
vrij te fotograferen zijn, mogen ook niet. Bij-
voorbeeld alle openbare bruggen van een ar-
chitect, in een boekje uitgeven, mag niet. Je 
zult ook dan toestemming van ‘de auteur’ 
moeten hebben. Als je zelf een selectie maakt, 
wordt dat gezien als een eigen bijdrage en 
mag het wel zonder toestemming.
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Uitzondering 2  
‘De huishoudelijke exceptie’

De auteursrechten gelden ook niet als de ma-
ker zijn foto’s privé houdt of hooguit in een 
zeer beperkte kring deelt met familie of vrien-
den. Bijvoorbeeld in een kleine app-groep. 

NIET het delen met al je ‘vrienden’ op Face-
book!


Inbreuk 
Houd je je aan bovenstaande regels dan geldt 
het auteursrecht dus niet. Mocht het toch tot 
een geschil over inbreuk komen, dan zijn dit 
de belangrijke elementen bij de beoordeling:


+ het hebben van een legitiem doel (zoals bij 
krantenberichten, overigens mét vermelding 
van de auteur), 

- het schaden van de exploitatie van de auteur 

- het schaden van de morele belangen van de 
auteur.


Eigendomsrecht 
Je kunt eigenaar zijn van een schilderij, eige-
naar van het ding, daarmee ben je niet de au-
teur en heb je dus niet het recht voor het ver-
veelvoudigen of publiceren, het auteursrecht. 
Zoiets geldt bij een gebouw, een beeld of een 

foto. Op basis van het auteursrecht mag je 
meestal geen wijzigingen aan het ontwerp 
aanbrengen (bij een gebouw geen balkon 
verwijderen of stukje aanbouwen). 

Vaak mag je het eigendom wel vernietigen.


Je mag het eigendomsrecht overdragen.


Naburig recht 
In veel gevallen bestaan er veel meer partijen 
die stukjes recht bezitten van een object. Een 
eenvoudig voorbeeld is een CD. Daar is er de 
bezitter, de schrijver van de tekst, componist 
van de muziek, de arrangeur, de producent en 
de uitvoerder. De laatste twee hebben naburig 
recht. 


Eigenaars van naburig recht hebben recht op 
het geven van toestemming bij vermenigvuldi-
ging of uitzending en ook recht op een billijke 
vergoeding daarvoor.


In sommige gevallen is het niet mogelijk dit 
naburig recht over te dragen, ook al zou men 
dat in het contract opnemen. Dat lijkt billijk.


Bij een foto hebben er veelal twee rechten. De 
maker van de foto heeft het auteursrecht, de 
geportretteerde het portretrecht. Het portret-
recht kan zoals gezegd in sommige gevallen 
tot beperking van het auteursrecht leiden.


Bij foto’s zou je je kunnen voorstellen dat een 
etser op jouw verzoek van je foto een ets 
maakt, met zijn unieke toevoeging. Hij heeft 
dan ook naburig recht.


Portretrecht en Privacy 
Portretrecht 
Maak je van een persoon een portret dan 
mag je dat in principe niet openbaar maken. 
Immers zodra mensen herkenbaar in beeld 
komen, zijn het persoonsgegevens en dan 
geldt de privacywet, de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG). Persoonsgege-
vens mag je niet zonder toestemming publiek 
maken, het portretrecht. 

Er zijn op deze stelligheid wat nuances aan te 
brengen.


Portret in opdracht 
Als het portret in opdracht is gemaakt is het 
portretrecht zonder meer belangrijker dan het 
auteursrecht. 

De geportretteerde mag overigens zelf slechts 
enkele kopieën maken, in verband met het 
auteursrecht. Publiceren mag ook hij alleen 
met toestemming van de maker, de auteur. 


Derden moeten voor publicatie aan zowel de 
maker als de geportretteerde toestemming 
vragen.


Niet in opdracht gemaakt portret 
In principe mogen niet in opdracht gemaakte 
portretten vrijelijk gepubliceerd worden (au-
teursrecht) tenzij dat tegen de belangen van 
de geportretteerde ingaat. Soms bevat een 
foto bijzondere persoonsgegevens, als bij-
voorbeeld ras of religie die uit de opname 
blijkt. Soms ook gaat het over gevoelige per-
soonsgegevens door de situatie zoals foto’s 
van personen in een demonstratie. Het is dui-
delijk dat dan privacy prevaleert.


Nogal eens wordt het portretrecht ook inge-
roepen als de geportretteerden hoofdonder-
werp op de foto zijn. Dan is voor het delen van 
foto’s een van de zes wettelijke grondslagen 
nodig.
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De eerste grondslag is, toestemming van de 
mensen die op de foto staan. 


Het is vaak niet mogelijk om van veel per-
sonen op een foto toestemming te vragen. 


Als je ze zelf allemaal eenvoudig kunt iden-
tificeren zul je hen in principe wel toe-
stemming moeten vragen. 


Wil je een portret publiceren als er al eerder 
een gelijksoortig portret werd gepubliceerd, 
dan is geen toestemming nodig, maar je 
moet dan zelf wel een belang hebben. Bij-
voorbeeld het publiceren van je portfolio.


Een tweede grondslag op basis waarvan je 
foto’s met identificeerbare mensen mag publi-
ceren is het gerechtvaardigd belang. 


Het is in dit geval zo dat jouw belangen 
vergeleken met die van de geportretteerde 
belangrijker zijn.  


Een vaak gebruikt en geaccepteerd ge-
rechtvaardigd belang is journalistiek en 
kunst, (als vrijheid van meningsuiting en 
artistieke vrijheid). 

Er mogen ook dán overigens geen privé-
omstandigheden worden gepubliceerd zo-
als schaars geklede personen of zoenende 
paartjes. Dat is inbreuk op de persoonlijke 
levenssfeer (privacy) en dan weegt dát 
weer zwaarder. Ook commerciële toepas-
sing wordt meestal lager gewaardeerd dan 
het belang van de geportretteerde. 


Opnieuw geldt wel de  huishoudelijke excep-
tie zoals bij de auteurswet.


Is het auteursrecht overdraagbaar, het portret-
recht is dat niet.


Conclusie 
Het totaal overziend, komt mij de regelgeving 
zeer billijk over. Het gaat om de individuele 
belangen die tegen elkaar moeten worden af-
gewogen. Het redelijk grootste belang wint.


Als er geen te grote commerciële belangen 
ontstaan, en dat is meestal niet bij amateurfo-
tografen, gaat er zelden iets fout.


Je ziet dat officieel organen zich graag aan de 
behandelde wetgeving houden:


Foto’s die je naar de fotobond stuurt voor op-
name op de website dienen te voldoen aan 

een rijtje voorwaarden waarvan twee die we 
nu herkennen als een gevolg van het auteurs-
recht en het portretrecht.


Nog een praktijktest: Wat geldt bij het fotogra-
feren van een band tijdens een concert?


1) Ik concludeer dat fotograferen niet mag 
omdat je alleen mag fotograferen in de 
openbare ruimte. Dat is het hier niet. Dus 
heb je toestemming nodig. Het onder 
dwang tijdelijk confiskeren van je camera 
lijkt me om andere wettelijke gronden ver-
boden. [Als iedereen fotografeert en men 
zegt daar niets van, geeft men wellicht im-
pliciet toestemming] 

2) Als je foto’s maakt geldt het portretrecht. 
Je  kent de personen, dus als je je foto’s 
wilt publiceren of verveelvoudigen, moet 
je hun toestemming krijgen,
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3) Maak je filmpjes, dan neem je ook geluid 
op. Je heb dan ook toestemming nodig 
voor het publiek maken of verveelvoudi-
gen daarvan, bovendien moet je zeker als 
de muziek niet van de bandleden is een 
afdracht doen aan BUMA-STEMRA


4) Bij 2 en 3 geldt de huishoudelijke excep-
tie. Bij 1 uiteraard niet
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