
Mag ik deze afbeelding gebruiken?
deze sheet moet het makkelijker maken om te achterhalen of je een afbeelding 
die je (op het internet) hebt gevonden mag gebruiken op je blog, website of app.

polygonparrots.nl

start

Heb je de afbeelding
zelf gemaakt?

stel jezelf de Fair Use vragen

Was het idee van de 
afbeelding die je maakte 

origineel?

Is de afbeelding publiek 
domein of beschermd 

door een creative commons 
overeenkomst?

Heb je de afbeelding besteld of heb je toestemming
gekregen van de originele bron?

ja

ja!

ja!

twijfel?

nee.

nee

nee

Je hebt zelf een foto genomen met je 
camera of je hebt iets ontworpen vanuit 

een eigen concept.
Dit betekent dat jij de auteursrechten 
bezit en je vrij bent de afbeelding te 

gebruiken zoals jij wilt. Anderen mogen 
de afbeelding niet verspreiden of 

gebruiken zonder jouw toestemming.

Als je de foto in een educatieve of 
research situatie gebruikt, met 

gelimiteerde non-profit doeleinden 
(dus je verspreidt hem bijvoorbeeld niet 
in brochures o.i.d.) of je wilt hem thuis 
aan je muur hangen, dan zit je over het 
algemeen veilig en kun je de afbeelding 

gebruiken zonder toestemming.

Als je de afbeelding volledig aanpast 
waarna hij niet meer herkenbaar is als 

het origineel, dan kun je hem 
gebruiken. Of als je de betekenis 
totaal verandert (bijvoorbeeld in 

geval van een parodie), dan zit je over 
het algemeen veilig om de afbeelding 

te gebruiken.

Als je zeker weet dat het niet mogelijk is 
om permissie te verkrijgen (bijvoorbeeld 

als de auteur is overleden en niemand 
de rechten bezit), dan begeef je je op 
veilig gebied en kun je de afbeelding 

zonder toestemming gebruiken.

Dit is een lastig geval en zal per case 
bekeken moeten worden. 

Een afbeelding mag gebruikt worden 
onder de Fair Use wetten als het op 

een objectieve manier is, waarbij men 
het publiek, ten goede van het 
publieke welzijn, informeert of 

educeert.

Doe bij twijfel je research om erachter 
te komen of je iemand anders zijn idee 

kopieert. Als dat zo is, gebruik de 
afbeelding dan alleen voor persoonlijke 

doeleinden.

Als je een afbeelding hebt gemaakt die 
zoveel op een ander lijkt dat ze met 

elkaar verward kunnen worden.
Gebruik dan de afbeelding alleen voor 

persoonlijke doeleinden.

Gebruik je de afbeelding voor persoonlijke, 
non-profit, educatieve of research doeleinden EN is 

het gebruik incidenteel/beperkt?

Pas je de afbeelding zodanig aan dat de bedoeling 
of betekenis van de afbeelding verandert? 

Publiceer je de afbeelding in een feit-gebaseerde 
context of publicatie waarvan het publiek als 

geheel profiteert? 
(bijvoorbeeld in een nieuwsbericht waarbij het van 

belang is dat men de afbeelding ziet)

Kun je het als onmogelijk beschouwen om in 
contact te komen met de originele bron?

nee

nee

Gebruik je de afbeelding voor persoonlijke of commerciële winst?

nee

nee

nee

ja!

ja?

ja!

ja!

ja
Als de afbeelding in het publieke domein valt (dus wanneer de orignele 
maker(s) afstand hebben gedaan van hun rechten) of als je de 
afbeelding met de rechten hebt gekocht (bijvoorbeeld op een Stock 
site), dan kun je de afbeelding veilig gebruiken. Als je afbeelding een 
Creative Commons status heeft bekijk dan eerst welke rechten je hebt 
(het kan zijn dat de foto bijvoorbeeld geen winst mag opleveren). 
Ben je niet zeker of een afbeelding publiek domein is of een Creative 
Commons status heeft? Gebruik hem dan niet tot je dit weet te 
achterhalen.

Als je geen van de Fair Use vragen met “ja” hebt kunnen beantwoorden 
en je hebt de afbeelding niet gekocht of je hebt geen permissie voor 
gebruik verkregen. Dan mag je de afbeelding onder geen beding 
gebruiken, onafhankelijk waar je hem vandaan hebt. Het is niet alleen 
onethisch om de afbeelding alsnog te gebruiken, het is illegaal! 

Fair Use
Het recht om met auteursrecht 
beschermde afbeeldingen te gebruiken 
zolang de afbeeldingen gebruikt worden 
voor educatieve, research of persoonlijke 
doeleinden. 
Zolang de afbeelding het publieke goed 
maar ten goeden komt, op wat voor 
manier dan ook.

Creative Commons
Met auteursrecht beschermd werk waarvan de maker (beperkt) 
toestemming heeft gegeven voor het gebruik hiervan.
De maker kan hierbij restricties opleggen. Hij/zij kan 
bijvoorbeeld aangeven dat het werk alleen in originele staat 
gebruikt mag worden en er dus geen aanpassingen aan gedaan 
mogen worden.

Publiek domein
Afbeelding zonder auteursrechten omdat 
de auteur deze heeft opgegeven of omdat 
deze is overleden zonder de rechten te 
hebben overgedragen.

Copyright / Auteursrecht
Het exclusieve recht dat bescherming 
biedt tegen het reproduceren, 
distribueren of verkopen van een 
werk zonder toestemming van de 
eigenaar / de rechthoudende.


