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Bericht aan de heemkundekringen/ erfgoedverenigingen 
Betreft auteursrechten 
 
 
Geacht bestuur,  
 
De afgelopen maanden heeft Brabants Heem veel vragen gehad over het 
auteursrecht op foto’s. Iedereen weet dat je voorzichtig moet zijn met het 
gebruiken van foto’s van internet. Maar ook al ben je nog zo voorzichtig 
soms kan het gebeuren dat je toch een rekening krijgt van een fotograaf. 
Bijvoorbeeld als je de foto hebt gehaald van een website die bedoeld is om 
informatie gratis te delen of omdat niet goed is aangegeven dat er 
auteursrecht op een foto berust. Als je te goeder trouw bent, is het schrikken 
als je daarvoor plotseling een rekening krijgt.  
 
Tips over wat je dan moet doen, hebben wij geplaatst op de website 
https://www.brabantsheem.nl/advies-auteurs-en-portretrechten/.  
 
Inmiddels is er een aantal proefprocessen geweest die meer duidelijkheid 

geven wat wel en wat niet kan. Deze informatie is belangrijk voor alle 

heemkundekringen die een tijdschrift of website hebben.  

 

Zo heeft de rechter kortgeleden in een vonnis bepaald dat niet op iedere foto 

zomaar auteursrecht berust: een fotograaf kan geen auteursrecht claimen op 

‘banale’ en ‘triviale’ foto’s, die niet meer zijn dan een technische handeling.  

 

Verder heeft de rechter bepaald dat een fotograaf niet zomaar een hoge 

rekening mag sturen. Voor commercieel gebruik werd € 100 inclusief btw per 

foto toegewezen. Voor niet-commercieel gebruik is dat bedrag natuurlijk vele 

malen lager.  

 

Verder kan de fotograaf in een rechtszaak maximaal 15% van het door de 

rechter voor het gebruik van een foto toegewezen bedrag, als 

‘buitengerechtelijke incassokosten’ toegekend krijgen, mits er voorafgaande 

aan de rechtszaak veel correspondentie en/of telefoongesprekken werden 

verricht.  

https://www.brabantsheem.nl/advies-auteurs-en-portretrechten/
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Wees altijd voorzichtig als je een foto van internet gebruikt. Maar als je toch 
een rekening krijgt, is het belangrijk om te weten wat wel en niet redelijk van 
je kan worden verwacht. 
 
Hartelijke groet, 
 
Otte Strouken 
Bestuurslid Brabants Heem 
25 mei 2020 
  
 


