Samenvattende fiche – Het recht op afbeelding
Het recht op afbeelding = toestemming vragen om foto’s en filmpjes te maken, gebruiken en te
verspreiden

Het recht op afbeelding is een recht waarbij je voor elke menselijke afbeelding, maar ook voor
het gebruik van die afbeelding, toestemming moet krijgen van de afgebeelde persoon.
Wie heeft dit recht op afbeelding?
 IEDEREEN! Kinderen zonder onderscheidingsvermogen (dit zijn kinderen tot 12 à 14
jaar) kunnen zelf geen toestemming geven. Voor deze kinderen geven hun ouders
toestemming.
Foto’s en filmpjes…. Maak, gebruik en verspreid ze niet zonder toestemming van de afgebeelde
persoon! Wat bedoelen we?
 Maak geen foto van een leerkracht zonder zijn of haar toestemming
 Post niet zomaar een gek filmpje van een klasgenoot op Facebook
 Verstuur geen foto’s van een leider in de jeugdbeweging via Snapchat zonder zijn
toestemming
Opgelet! Toestemming geven om gefotografeerd of gefilmd te worden wil niet zeggen dat je
toestemming geeft om de foto of het filmpje achteraf ook te gebruiken en te verspreiden.
Wil je een foto van iemand maken en deze achteraf op Instagram plaatsen?
 Vertel dan die persoon dat je zijn of haar foto op het internet wilt plaatsen.
Respecteer het verbod wanneer hij of zij je geen toestemming geeft.
Wanneer is er geen toestemming nodig?

Wanneer je foto’s of filmpjes maakt, gebruikt en verspreidt van

menigten
(bijvoorbeeld filmen van toeschouwers tijdens een
popconcert, zonder in te zoomen op bepaalde
toeschouwers);

toevallige voorbijgangers
(bijvoorbeeld een foto van de Eiffeltoren waarop
mensen toevallig te zien zijn);

publieke personen
(bijvoorbeeld een foto van de Rode Duivels tijdens
hun wedstrijd of training en de foto wordt niet
gebruikt om er geld mee te verdienen);

foto’s voor persoonlijk, huishoudelijk gebruik
(bijvoorbeeld een selfie met je vader die je niet op
internet zet)

En journalisten?

Journalisten moeten niet altijd toestemming vragen voor het filmen en fotograferen van mensen.
Of ze toestemming moeten vragen of niet hangt af van de nieuwswaarde van de foto of het
filmpje.
Wat te doen bij problemen?








Wil je geen foto/filmpje van jezelf laten nemen? Aarzel dan niet om dat te zeggen tegen
de fotograaf/cameraman.
Je kan de persoon aanspreken die de foto of het filmpje heeft gemaakt en hem vragen om
het beeldmateriaal te verwijderen.
Je kan je ouders om hulp vragen.
Je kan een leerkracht of de directie verwittigen wanneer je problemen hebt door
medeleerlingen.
Je kan contact opnemen met de Privacycommissie.
Je kan met je verhaal terecht bij de gerechtelijke instanties.

Meer informatie?

Surf naar www.ikbeslis.be  doelgroep ‘Jongeren’ themablok ‘Recht op afbeelding’.

