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Door middel van een CC licentie kan een maker 
vooraf toestemming verlenen voor bepaald soort 
gebruik zoals CC BY-ND-NC. 

Bij het gebruiken of maken van een werk heb je vaak te maken met 
rechten van derden. Het auteursrecht kent bovendien uitzonderingen 
die niet in dit schema zijn opgenomen voor meer informatie DuPho.nl  

Wie heeft het beeld gemaakt?

Ik Een ander

Mag ik die foto gebruiken?

Ander werk
na gemaakt

Volledig nieuw Collage Nee, tenzij de 
maker >70 jaar 
dood is.

Nee, tenzij je
een licentie hebt 
afgesproken.

Nee, tenzij het beeld 
als citaat gebruikt 
wordt.

Toestemming
nodig van maker
wiens werk te 
herkennen is.

Je bent enig
auteursrecht-
hebbende.

Toestemming
nodig van maker
wiens werk te 
herkennen is.

Publiek domein
• Vrij gebruik

Denk aan derden:
• Naamsvermelding
• Portretrecht
• Merkenrecht
   Etc.

Denk aan derden:
• Naamsvermelding
• Portretrecht
• Merkenrecht
   Etc.

Uitzonderingen  
mogelijk:
• Incidentele 
 verwerking, 
• Werk op openbare 
 plaats etc.

Uitzonderingen  
mogelijk:
• Incidentele 
 verwerking, 
• Werk op openbare 
 plaats etc.

Wat je moet weten 
over auteursrecht 
op foto's

Respecteer het auteursrecht op foto's. 

Vraag altijd toestemming aan de fotograaf als je een foto 
wilt gebruiken. 

Vertrouw niet op de mededeling van anderen. Alleen de 
fotograaf kan toestemming geven voor gebruik van een foto. 

Maak altijd duidelijke afspraken over het gebruik en de vergoeding. 

Gebruik een foto alleen voor de afgesproken doeleinden. 

Probeer altijd de maker van een foto te achterhalen. 
Gebruik een foto niet als je niet weet wie de maker is. 

Vermeld altijd de naam van de fotograaf bij een foto. 

Bewerk of verknip een foto niet zonder toestemming 
van de fotograaf. 

Let op de rechten die anderen op de foto kunnen hebben. 
Vraag ook hen toestemming voor gebruik. 

Geef de fotograaf altijd een bewijs van publicatie.
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DuPho.
Piet Heinkade 181K

1019 HC Amsterdam

tel: 020 - 7884488

DuPho is de beroepsorganisatie voor alle professionele 

fotografen en beeldmakers in Nederland.  DuPho verbindt, 

inspireert, adviseert en vertegenwoordigt fotografen op 

juridisch, zakelijk en creatief gebied.


