
Een foto of tekst publiceren 

Wil je zonder problemen foto’s en teksten publiceren dan moet je alles zelf maken. De teksten die je 
publiceert, zijn eigenhandig geschreven. De foto’s die je website verluchten, heb je zelf 
gefotografeerd. De afbeeldingen, animaties, filmpjes die het geheel illustreren, heb je zelf 
ontworpen. De muziek die je hoort, heb je zelf gecomponeerd … 
En, het onderwerp van je werkstuk gaat niet over derden (familie, buren, vrienden, beroemdheden 
…) of bevat geen foto’s van mensen. 
 
Beter nog: vanaf het moment dat je je werk gepubliceerd hebt, ben je zelf beschermd door de wet op 
de auteursrechten. Je hoeft daarvoor geen copyrightteken bij je werkstuk te plaatsen. De wet zegt: 
Elk werk dat oorspronkelijk is en in een bepaalde vorm is gegoten, is beschermd door het 
auteursrecht. 
 

Maar natuurlijk maken we niet alles zelf 

Heb je niet alles zelf gemaakt en gecreëerd, dan moet je rekening houden met: 
 De wet op de privacy 
 Het citaatrecht 
 Het portretrecht 
 De wet op de auteursrechten 

De regels hieronder beschreven gelden zowel voor het plaatsen van een kopie van een bestaand 
werk op Internet als het gebruiken ervan in een eigen tekst. 
 

De wet op de privacy 

Wat mag? 
- Grote groepsfoto’s publiceren 
- Foto’s van volwassenen publiceren mits hun toestemming (mondeling volstaat) 
- Foto’s van kinderen publiceren mits schriftelijke toestemming van de ouders 
- Foto’s van kinderen publiceren op de rug gefotografeerd (dus niet duidelijk herkenbaar) 

 
Wat mag niet? 
- Foto’s publiceren van mensen die daarvoor geen toestemming geven 
- Foto’s publiceren van kinderen (die duidelijk herkenbaar zijn) zonder toestemming van de ouders 

 
Tips: 

 Vraag de toestemming van leden en deelnemers aan activiteiten alvorens foto’s te 
publiceren.   

 Zeg hen waarvoor je foto’s maakt:  voor een nieuwsbrief op papier (enkel voor leden), voor 
gebruik op website of facebook, in een online fotoboek (al dan niet afgeschermd), om door 
te sturen naar het algemeen secretariaat bijv. De Roze Blik, … 
 

Het citaatrecht 

Het citaatrecht bepaalt dat je een stukje tekst of een stukje van een kunstwerk mag gebruiken als je 
daar een duidelijke reden voor hebt.   
Bijv. een citaat uit een boek op de uitnodiging van je leesclub, dat kan.  Je wil een indruk geven van 
het boek en je kadert dat de nabespreking daarover zal gaan. 
 



De lengte/omvang van een citaat is niet gedefinieerd. Het moet echter een beperkt fragment zijn. 
Enkele voorbeelden: 

 één of twee regels uit een gedicht, 
 maximaal 10 pg. uit een werk van 100 pagina’s, 
 een detail uit een schilderij. 

Belangrijk is dat het citaat met een duidelijk doel gebruikt wordt: kritiek, polemiek, recensie, 
onderwijs of wetenschap maar zeker niet commercieel. Het doel moet het gebruik ervan wettigen. 
Dus een citaat gebruik je niet op zich maar wordt voorzien van een begeleidende commentaar, 
beoordeling of toelichting. 
 
Een bronvermelding is nodig indien mogelijk.  Vermeld dus wie de auteur, de kunstenaar, de dichter 
is! 

De wet op de auteursrechten 

Elk werk geniet auteursrechtelijke bescherming. Twee essentiële vereisten: 
 Het werk moet uitgedrukt zijn in een concrete vorm (boek, papier, blog, site, …). Dus geen 

ideeën, principes, methodes, theorieën; 
 Het werk moet origineel zijn. Maar niet noodzakelijk artistiek, omvangrijk, nieuw. 

 
Auteursrechtelijke bescherming ontstaat automatisch, copyrightvermelding is dus overbodig.   Ook 
als er geen auteur bij staat, mag je niet zomaar iets kopiëren! 
Deze bescherming berust in eerste instantie uitsluitend bij de auteur. Ze eindigt 70 jaar na het 
overlijden van de auteur. 

Rechten van de auteur 

Het auteursrecht berust bij de auteur. Het omvat morele rechten en vermogensrechten. 

Morele rechten:  De morele rechten beschermen de band tussen de auteur en zijn werk. Ze zijn 
onvervreemdbaar. De auteur kan geen globale afstand doen van zijn morele rechten. 

De morele rechten omvatten: 
 Recht op openbaarmaking van het werk:  iemand die iets schrijft, fotografeert, …  mag dit 

openbaar maken en doet daarmee geen afstand van z’n eigendom.  Bijv. foto’s die je op een 
site plaats blijven van jou 

 Recht op naamsvermelding van de auteur:  als auteur kun je vragen dat als iemand jouw 
teksten, foto’s, …  gebruikt, dat jouw naam altijd wordt vermeld. 

 Recht op integriteit van het werk: de auteur kan zich verzetten tegen wijziging of verminking 
van zijn werk.  Je kan bijvoorbeeld eisen dat als iemand jouw foto gebruikt, dat die dan niet 
bijgesneden mag worden. 

Vermogensrechten 

De vermogensrechten maken de exploitatie van het werk mogelijk. Ze zorgen er voor dat je een 
vergoeding kan vragen voor het gebruik van je werk. 
Ze worden vaak geheel of gedeeltelijk overgedragen aan derden, bijvoorbeeld aan een uitgever 
(boeken), een databank van  foto’s  (bijv. shutterstock) of aan een beheersvennootschap zoals Sabam 
(muziek). Deze overdracht gebeurt uitsluitend schriftelijk (contract). 
 
De vermogensrechten omvatten: 

 Recht op reproductie. Dit is elke vorm van gebruik waarbij een tastbaar resultaat bekomen 
wordt. Bv. fotokopie, video-opname, afdruk op T-shirt, adaptatie, ondertiteling, vertaling, 



afgedrukte tekst, ingescande tekening, e-mail, gedownload bestand, tijdelijke opslag op 
server in transmissienetwerk 

 Recht op mededeling. Dit is elke vorm van gebruik waarbij geen tastbaar resultaat bekomen 
wordt. Bv. opvoering toneelstuk, uitvoering symfonie, tv-uitzending, achtergrondmuziek in 
kapsalon, weergave via intranet of internet 

 Recht op verhuring, uitlening, distributie … 
 
De auteur bepaalt dus – in de regel – of en in welke mate zijn werk mag worden gereproduceerd of 
publiek meegedeeld.  
 
Het auteursrecht is ook van toepassing in de digitale wereld. Dit is dus ook zo in het geval de 
auteur zijn werk online ter beschikking stelt. 

Afbeeldingen of foto’s 

Wat mag? 
- Je eigen foto’s gebruiken voor publicatie 
- Foto’s van fotografen gebruiken die je daarvoor de toestemming hebben gegeven (al dan niet met 

bronvermelding, veiligste is altijd een bron te vermelden). 
- Zelfgemaakte foto’s waarbij een standbeeld of een ander kunstwerk toevallig op staat. (vb. een 

groepsfoto voor een standbeeld) 
 
Wat mag niet? 
- Foto’s plukken van het internet (bijv. googleafbeeldingen!) en gebruiken zonder bronvermelding of 

toestemming van de fotograaf.  
- Foto’s gebruiken zonder toestemming van de fotograaf 
- Foto’s publiceren van eigendom van anderen die daar geen toestemming voor geven. Vb. Een foto 

van een kunstwerk publiceren zonder toestemming van de kunstenaar (dit mag dan weer wel als er 
toevallig een kunstwerk op de foto staat) 

 
Afspraken 
Vermeld altijd de bron waar je de afbeelding/foto gehaald hebt.   
Plaats onderaan de blog:  bijv.  Bron foto: Shutterstock (of je naam bij eigen foto of Femma als de 
foto ergens uit onze bestanden komt of seniorennet.be of…). 
 
De gebruiker van het fotomateriaal is verantwoordelijk voor het juist publiceren van die foto. Dit 
betekent dus dat je als gebruiker moet toestemming vragen aan de maker. Kan je de maker niet 
achterhalen, dan mag je de foto niet gebruiken.  
 
Waar vind je gratis foto’s die je mag gebruiken? 

 Seniorennet verzamelt foto’s van goede kwaliteit die door iedereen gratis mogen gebruikt 
worden. http://fotodatabank.seniorennet.be 

 www.freeimages.com (opgelet:  de bovenste rij foto’s zijn van istockfoto.com = wel 
betalend).  Onder elke foto op freeimages.com staat er welke restricties er gelden, vaak 
moet je de auteur vermelden én verwittigen. 

 Afbeeldingen van http://www.wikipedia.org/  als er CC (some rights reserved – free to share) 
bij staat. 

 
Waar vind je foto’s waarop Femma rechten heeft? 

 Je hebt altijd recht om je zelfgemaakte foto’s te gebruiken, in zover die geen inbreuk zijn 
op de privacy (zie hoger) 

http://fotodatabank.seniorennet.be/
http://www.freeimages.com/
http://www.wikipedia.org/


 Foto’s van personen die tijdens activiteiten, met medeweten van deelnemers, zijn 
gemaakt en waarbij is verteld dat ze konden gebruikt worden voor publicatie.  Bijv.  bij 
de roze blik foto’s is vermeld dat die voor Femmadoeleinden konden gebruikt worden.   

 Wil je foto’s van een andere groep gebruiken (die je bijv. op facebook of hun 
groepspagina vindt), vraag dan toestemming aan de groep! 

 Gebruik niet zomaar foto’s uit het magazine:  voor een aantal van die foto’s gaf de 
fotograaf enkel toestemming voor het magazine!  Niet voor andere doeleinden, bijv. de 
website.  Vraag na bij de collega’s van de redactie voor je een foto gebruikt (bij 
twijfel:  gebruik de foto niet!) 

 Gebruik niet zomaar foto’s van Femma.be:  voor een aantal foto’s heeft Femma 
toestemming om die te gebruiken in een bepaalde context bijv. aankondiging, blog, 
…  Maar die mogen daarom niet altijd voor andere doeleinden gebruikt worden.  Vraag 
na bij mij voor je een foto gebruikt (bij twijfel:  gebruik de foto niet!)  

 Foto’s die in de webwijzer bij een activiteit worden beschikbaar gesteld, mogen jullie 
gebruiken voor uitnodigingen en de groepspagina. 

Teksten 

Wil je een bestaande tekst bijv. nieuwsbericht, blog, boek, … (eventueel na bewerking) publiceren?  
Breng de auteur op de hoogte en vraag toestemming. 
Vermeld altijd je bron en link er naar indien mogelijk (bij blogs is dit zeker mogelijk). 
 
Een fragment mag je gebruiken als citaat (voor kritiek, polemiek of onderwijs) met bronvermelding. 
 
Bron:  http://www.klascement.net/bis/auteursrechten/ 
 

https://mail.acw.be/OWA/redir.aspx?C=UjtQ7I9knU6zxHruaYtaUELFuk5MTdEIn9K6qMC2_m11ASflKSqQA_HmPdGJplZXWYvFu-AJHes.&URL=http%3a%2f%2fwww.klascement.net%2fbis%2fauteursrechten%2f

