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Auteursrecht bij foto’s Inleiding 

Mogen we gewoon een foto van het internet nemen en publiceren. Aan wie 

moeten we toestemming vragen? Wanneer moet de verantwoordelijke 

uitgever vermeld staan? Zijn alle afbeeldingen beschermde afbeeldingen? 

Moet er op een affiche of een flyer altijd ‘verboden op de openbare weg te 

gooien’ staan? Moeten we betalen voor afbeeldingen? Hoe zit het met de 

zegeltaks? Dit zijn steeds weerkerende vragen die belangrijk zijn voor de 

dagelijkse werking in de gemeente. In onderstaand document geven we 

antwoord op al deze vragen.  

Wet betreffende het auteursrecht en naburige rechten. 

Art. 10: De auteur of de eigenaar van een portret dan wel enige andere persoon die een 
portret bezit of voorhanden heeft, heeft niet het recht het te reproduceren of aan het 
publiek mede te delen zonder toestemming van de geportretteerde of, gedurende twintig 
jaar na diens overlijden, zonder toestemming van zijn rechtverkrijgenden. 

 

Het recht op afbeelding is een persoonlijkheidsrecht waardoor elke publieke of 

privépersoon zich tegen de verspreiding van zijn afbeelding kan verzetten. Dit 

recht loopt gedurende het hele leven van die persoon en tot 20 jaar na diens 

overlijden. 

Wie zulke foto’s zonder toestemming reproduceert of verspreidt, stelt zich 

bloot aan rechtsvorderingen waarop zware straffen staan. Het auteursrecht 

geldt ook bij gedeeltelijk gebruik van een afbeelding. 

Een beschermde afbeelding gebruiken 

Een afbeelding is een beschermde afbeelding als de auteur nog in leven is of 

minder dan 70 jaar geleden overleden is. Wat moet ik doen als ik een 

beschermde afbeelding wil gebruiken? 

1. Contact opnemen met de auteur of auteursvereniging (bv. SABAM) 

2. De toestemmingsvoorwaarden zijn meestal: 

a) Eerbiediging van de integriteit van de afbeelding. 

b) Vermelding van de naam van de auteur onder elke productie. 

c) Bronvermelding bij elke productie vermelden. 

3. Indien de toestemmingsvoorwaarden niet worden nageleefd of als er geen 

toestemming gevraagd is, kunnen de auteur, de rechthebbende of SABAM 

schadevergoeding eisen, berekend op basis van de schade die de auteur 

heeft geleden. 



 

Een foto van het internet gebruiken. 

Je mag enkel een foto van het internet reproduceren, als je de schriftelijke 

toestemming hebt van de auteur en van de geportretteerde. Bij elke 

reproductie van een afbeelding van het internet is de copyrightvermelding 

verplicht. Dit wil zeggen dat de naam van de auteur en de bron onder de 

afbeelding vermeld moeten worden. 

Als je een afbeelding op het internet koopt, vervalt het auteursrecht niet. De 

aankoop van een afbeelding houdt niet het recht in de afbeelding te 

reproduceren. 

Kort samengevat: 

Auteursrecht: toestemming nodig van geportretteerde tot 20 jaar na diens 

overlijden en toestemming nodig van auteur tot 70 jaar na diens overlijden. Dit 

geldt ook bij gedeeltelijk gebruik van een afbeelding. 

Beschermde afbeelding: altijd als de auteur nog in leven is of tot 70 jaar na 

diens overlijden. 

Afbeelding van het internet: toestemming nodig van auteur en geportretteerde 

en verplichte copyrightvermelding. 

Afbeelding gekocht op het internet: auteursrecht vervalt niet. 


