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Een foto is een kunstwerk in de zin van de Auteurswet. Iedereen die 
zich bezig houdt met (portret)fotografie maakt daarom kans vroeg 
of laat te maken te krijgen met de vraag of het mag, wat hij met zijn 
foto wil doen, dan wel wat er met zijn foto gebeurd is. 

Inleiding 
De bedoeling van het auteursrecht is dat au-
teurs, en dus ook fotografen, in staat zijn hun 
creaties commercieel te exploiteren en dat 
anderen niet zonder toestemming aan hun 
geestelijk eigendom komen. Voorkomen 
wordt daarmee dat anderen een foto ‘pikken’ 
en die te gelde kunnen maken. Het is dus 
handig, zo niet noodzakelijk, dat elke foto-
graaf tenminste enig begrip van het auteurs-
recht heeft. En dat geldt helemaal als het 
gaat om portretfoto’s.  

Auteursrecht 
“Auteursrecht is het uitsluitend recht van de 
maker van een werk van letterkunde, weten-
schap of kunst, of van diens rechtverkrijgen-
den, om dit openbaar te maken en te ver-
veelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij 
de wet gesteld” (art. 1 Auteurswet). 

De maker van een foto is, in beginsel, uiter-
aard degene die de ontspanknop indrukt: de 
fotograaf. Het auteursrecht op een foto ont-
staat dan ook door het indrukken van de 
ontspanknop. En in beginsel krijgt de foto-
graaf dan ook automatisch het auteursrecht 

op al zijn foto’s, eenvoudigweg door deze te 
maken. Vanuit datzelfde beginsel is hij ook de 
enige die beslist wat met de foto’s mag ge-
beuren. Alleen met zijn toestemming mogen 
zijn foto’s dus gebruikt worden in bijvoorbeeld 
in boeken, op posters en ansichtkaarten, 

reclamefolders, websites etc.  

Het auteursrecht geldt tot 70 jaar na het 
overlijden van de maker, gerekend vanaf 1 
januari volgend op het jaar van overlijden. 

Omdat het auteursrecht automatisch ontstaat 
is het niet nodig om de foto te merken.  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Het is wel handig, omdat daarmee vaststaat 
wie een beroep op de bescherming door 
het auteursrecht doet. Het is ook een indi-
catie wie de foto gemaakt heeft. Op welke 
wijze die indicatie wordt aangebracht is na-
tuurlijk afhankelijk van de fotograaf zelf. Dat 
kan door een groot, en dus ontsierend, 
logo, door een watermerk, of bijvoorbeeld 
door een klein copyright-teken gevolgd 

door de naam van de fotograaf. Zoals ge-
zegd is de merking echter niet noodzakelijk 
om het auteursrecht te doen ontstaan. 

Gezamenlijk auteursrecht 
Er zijn omstandigheden denkbaar waarbij 
het auteursrecht niet, geheel, bij de foto-
graaf ligt. Dit is met name het geval als de 
foto wordt gemaakt door een fotograaf in 
loondienst (art. 7 Auteurswet). In zo’n geval 
wordt de werkgever door de wet als de 
(fictieve) maker gezien en daarom als au-
teursrechthebbende beschouwd. Het kan 
ook voorkomen dat een foto tot stand komt 
in samenwerking met anderen, waarbij die 
anderen zoveel invloed op het resultaat 
hebben dat niet meer gesproken kan wor-
den van de fotograaf als maker. Als bijvoor-
beeld andere fotografen of stylisten zoveel 

invloed op het eindresultaat hebben, dat 
niet meer gesproken kan worden van de 
eigen creativiteit van de fotograaf, moet er 
rekening mee worden gehouden dat die 
anderen, met succes, een beroep kunnen 
doen op het (mede-)auteursrecht (art. 6 Au-
teurswet).  

Uitzonderingen auteursrecht  
Het auteursrecht houdt dus in dat de foto-
graaf toestemming moet geven voor het 
gebruik van zijn foto’s. Maar daarop be-
staan, hoe kan het ook anders, een aantal 
uitzonderingen. 

Als een foto geciteerd wordt, dat wil zeggen 
dat hij bij een aankondiging, beoordeling of 
bijvoorbeeld wetenschappelijke verhande-
ling wordt afgebeeld, dan is daarvoor geen 
toestemming van de fotograaf nodig. 
Evenmin is dat het geval als de foto gebruikt 
wordt “als toelichting bij het onderwijs”. Wel 
moet het in beide gevallen dan gaan om 
reeds openbaar gemaakte foto’s, moet de 

bron worden vermeld en heeft de fotograaf 
recht op een vergoeding. 

Een derde uitzondering is de omstandigheid 
waarbij een foto wordt afgebeeld als “voor 
het weergeven van een gebeurtenis nood 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zakelijk” onderdeel van een reportage. Bij-
voorbeeld een foto in een overzicht van een 
fototentoonstelling. 

Portretrecht 
Het auteursrecht kan, onder bepaalde om-
standigheden, worden ingeperkt door het 
portretrecht. Het auteursrecht beschermt 
namelijk ook de privacy van geportretteerde 
personen. In welke mate die privacy be-
schermd wordt is wel afhankelijk van de 
omstandigheden waaronder de foto ge-
maakt werd.  

Publicatie van een portret dat in opdracht is 
gemaakt mag uitsluitend met toestemming 
van de geportretteerde. Publicatie van een 
portret dat op initiatief van de fotograaf is 
gemaakt mag, in beginsel, zonder toe-
stemming. Het portretrecht geldt tot 10 jaar 
na het overlijden van de geportretteerde. 

Portretfotografie zonder opdracht 
Voorop staat dat niemand, letterlijk nie-
mand, een fotograaf kan verbieden om 
foto’s te maken. Zelfs niet als dat een foto 

van hemzelf betreft.  Een fotograaf heeft dus 
geen toestemming van iemand nodig om 
diens foto te nemen. Iets anders wordt het 
als hij die foto ook werkelijk openbaar wil 
maken. 

In beginsel mogen foto’s die zonder toe-
stemming van de geportretteerde gemaakt 
zijn, ook zonder diens toestemming gepu-
bliceerd of openbaar gemaakt worden. Wat 
anders wordt het als een redelijk belang van 
de geportretteerde zich daartegen verzet. 
De geportretteerde zal dan wel moeten aan-
tonen dat publicatie van de foto voor hem 
(of haar) nadelige gevolgen heeft of kan 
hebben. Een ambtenaar van de burgerlijke 
stand kan bijvoorbeeld geen beroep doen 
op het redelijk belang om de foto tegen te 
houden die je gemaakt hebt bij het huwelijk 
van je nichtje.  

Een bekend (of publiek) persoon kan de 
publicatie van foto’s, waarop hij een officiële 
handeling verricht, niet verbieden. Wel kan 
hij verbieden dat een dergelijke foto gebruikt 
wordt voor reclamedoeleinden. Zo kan de 
burgemeester bijvoorbeeld geen bezwaar 
maken tegen de publicatie van een foto 
waarop hij een lint doorknipt. Maar wel weer  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als diezelfde foto voor reclamedoeleinden 
gebruikt wordt voor een winkel, zonder daar 
toestemming voor is verkregen. 

Fotograferen in opdracht 
Ook als een foto in opdracht wordt gemaakt 
blijft het auteursrecht bij de fotograaf. Maar 
in zo’n geval wordt het auteursrecht wel 
beperkt door het portretrecht. Als de foto-
graaf die foto wil gebruiken voor publicatie, 
dan zal hij daarvoor de toestemming van de 
geportretteerde moeten hebben. In op-
dracht gemaakte portretfoto’s mogen bij-
voorbeeld niet zonder toestemming van de 
geportretteerde op een tentoonstelling wor-
den gehangen. Staan er meerdere personen 
op zo’n foto, dan moet de toestemming van 
elk van die personen worden verkregen. 

Portretrecht 
Het portrecht is het recht van de geportret-
teerde om zich te verzetten tegen publicatie, 

als die publicatie voor hem (of haar) nadelig 
kan zijn. Maar het portretrecht houdt ook in, 
dat de geportretteerde het recht heeft om 

de foto zelf te verveelvoudigen. Daarvoor 
heeft hij de toestemming van de fotograaf 
niet nodig. Wel moet hij in zo’n geval reke-
ning houden met de persoonlijkheidsrech-
ten van de fotograaf.  

Het portrecht houdt dus niet in, zoals velen 
ten onrechte denken, dat iemand kan ver-
bieden een foto van hem of van zijn kinde-
ren te maken. Het beschermt de geportret-
teerden wel tegen nadelig gebruik van de 
foto’s. Een en ander neemt niet weg, dat 
het natuurlijk van beleefdheid getuigt als van 
te voren toestemming wordt gevraagd tot 
het maken van foto’s.  

Overeenkomsten 
Aan het verlenen van toestemming tot het 
gebruik van je foto’s kan je als fotograaf 
(financiële) voorwaarden verbinden. Je kunt 
een foto dus verkopen, maar je kunt een 
foto ook uitsluitend beschikbaar stellen voor 
een bepaald gebruik, gedurende een be-
paalde tijd of om tentoon te stellen op een 
bepaalde plaats.  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In het geval van verlenen van toestemming 
tot het gebruik van de foto’s spreken we 
van een licentie. Een licentie houdt geen 
overdracht van het auteursrecht in, maar 
slechts het verlenen van een gebruiksrecht. 

Het is niet alleen verstandig om de voor-
waarden die aan een licentie verbonden zijn 
schriftelijk vast te leggen. Het is zelfs dom 
om dat niet te doen. 

Volgens de wet zijn mondelinge overeen-
komsten net zo bindend als schriftelijke. In 
de praktijk is het echter moeilijk te bewijzen 
wat er nu precies overeengekomen is, als 
daar niets van op papier is gezet. 

Maak daarom niet alleen goede en duidelij-
ke afspraken als je mensen fotografeert met 
de bedoeling om die foto’s tentoon te stel-
len of anderszins te publiceren. Leg die ge-
maakte afspraken ook schriftelijk vast. 

Onthoud bovendien dat het auteursrecht 
niet hetzelfde is als het portretrecht (hoewel 
beiden in dezelfde wet geregeld zijn). Be-
langrijker dan een overeenkomst tussen 
fotograaf en model, waarin wordt afgespro-
ken wat voor soort foto’s gemaakt zullen 
worden, is daarom een zgn. quitclaim of 

model-release; een verklaring van het model 
waarin toestemming wordt gegeven voor 
publicatie. 

Meer over auteursrecht 
Hierboven tref je niet meer dan de hoofdlij-
nen van het auteursrecht. Een uitgebreide 
verhandeling over het auteursrecht voor 
fotografen vind je bijvoorbeeld in het boek 
Buiten Beeld. Het auteursrecht van fotogra-
fen van Philippe van Wijnen.  

Samenstelling 
De reader Auteursrecht werd samengesteld 
door Mr. J.J.Jorna van Jorna Advocaten, 
Den Helder. i.o.v. Fotoschool Noord Hol-
land, Schagen. 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