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• Het web = een publieke ruimte

• Eigendomsrecht is maar één van de rechten die op een 

beeld vallen

• Anderen die het beeld niet in bezit hebben, hebben 

mogelijk ook rechten

• Hoe kunnen we hier correct mee omgaan en ons materiaal 

toch ontsluiten?

Ontsluiting erfgoed op het web



• eigendomsrecht

• auteursrecht (automatisch)

• privacy rechten

• contractuele voorwaarden

Rechten



Gelaagdheid rechtensituatie

● Afgebeelde object
● Afgebeelde personen
● Beeld
● Eventueel de reproductie hiervan



Opties
● Wachten tot vervallen auteursrechtelijke bescherming 70 jaar 

na dood maker
● A posteriori makers afstand laten doen van hun auteursrecht
● A priori rechten vrijgeven (indien je zelf rechten bezit)
● OF: rechtenstatus van je beelden zo goed mogelijk 

documenteren





Vb. Arne Quinze?

Contemporary art by Arne Quinze, Rock 
Strangers (2015), at Zeeheldenplein in Ostende. 
2017, gefotografeerd door Anne Jea.



Rechtenstatus ook van belang bij dagdagelijkse 
objecten

Mexican School Class 
Picture, CC0



Privacyrecht

• Context: GDPR
• In de toekomst zal Europese privacywetgeving wellicht 

strenger worden



Hoe hiermee omgaan?

● Aan principes houden
● Maatregelen nemen



● 73.000 beelden over Middelkerke, Oostende, De Haan en Blankenberge
● Gekende en minder gekende erfgoedcollecties van de gemeenten en van 

lokale erfgoedspelers (foto’s, prentbriefkaarten, affiches en erfgoedobjecten)
● Veilige, duurzame manier bewaard en eenvoudig raadpleegbaar voor het 

brede publiek

Beeldbank Kusterfgoed



Hoe kunnen we dit realiseren?

• Huidige situatie: alles zonder meer online 

• Voorstel: correct documenteren van rechtensituatie elk object

• Project: Tools voor het documenteren van rechten en 

gebruiksbeperkingen door erfgoedvrijwilligers 



Rechtenstatements



CC0

PUBLIEK 
DOMEIN

NAAMSVERMELDING

NAAMSVERMELDING-
GELIJK DELEN
NAAMSVERMELDING-
NIET COMMERCIEEL
NAAMSVERMELDING-
GEEN AFGELEIDEN

VRIJ
ZONDER MEER...

VRIJ,
MAAR VOORWAARDEN...

COPYRIGHT, 
MAAR VRIJ... KWEETNIE...



Waarom waardevol?
● Enorm werk om beelden in beeldbank te taggen
● Kusterfgoed vs. Komeet (Meetjesland): nog maar net 

begonnen
● Mogelijkheid om nieuwe beelden correct te documenteren en 

achterstand weg te werken



Wat is het Wikimedia Ecosysteem?







Waarom erfgoed ontsluiten op Wikimedia 
platformen?

“Digitale culturele content moet op leest van de gebruikers worden 
aangeboden en op de plaats waar gebruikers gewend zijn die te 
gaan zoeken. Dat is hoe langer hoe meer online, en lang niet altijd 
op de website van een culturele organisatie of een gespecialiseerde 
databank, maar via een extern platform […] Als de meerderheid van 
de bevolking vertrouwt op zoekmachines om informatie over cultuur 
te vinden, moet ervoor gezorgd worden dat culturele content hoog 
scoort in de zoekresultaten.” 

Visienota Vlaams cultuurbeleid in het digitale tijdperk



Waarom erfgoed ontsluiten op Wikimedia 
platformen?

• Zichtbaarheid

• Hergebruik

• Participatie



Zichtbaarheid



Zichtbaarheid



Zichtbaarheid











Participatie



10 gouden tips
• Anticipeer strengere EU wetgeving door rechtenstatus van beelden 

correct te documenteren



Bedankt! 
Vragen? Feedback?

Sam Donvil
sam@packed.be

Twitter: @PACKEDvzw 


