Hoe problemen vermijden?
Vraag altijd toestemming als je een foto of filmpje
van iemand wil maken of delen.
Wil je geen foto of filmpje van jezelf laten maken?
Aarzel dan niet om dat te zeggen tegen de fotograaf
of cameraman.
Wil je niet dat de foto of het filmpje gepubliceerd
wordt? Zeg dat tegen de fotograaf of cameraman.

Wat doe je als het toch gebeurt?
Je kan de persoon aanspreken die de foto of het
filmpje heeft gemaakt en hem vragen om het
beeldmateriaal te verwijderen.
Je kan contact opnemen met de Privacycommissie.

Luis (21) werkt

MAGDA?
Een fotograaf of cameraman moet steeds
toestemming vragen vooraleer hij iemand
fotografeert of filmt. Een minderjarige zonder
onderscheidingsvermogen (jonger dan 12
jaar) kan zelf geen toestemming geven. In dit
geval moeten de ouders dus toestemming
geven.
Luis heeft geen toestemming gevraagd aan
de ouders van de kinderen die de workshop
volgen. Wat Luis doet, mag niet.
OPGELET! Voor deze kinderen moet de fotograaf
of cameraman aan de ouders van het kind
toestemming vragen. Voor een minderjarige
met onderscheidingsvermogen (vanaf 12 à 14
jaar) moeten de minderjarige én zijn ouders
toestemming geven.
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Je kan met je verhaal terecht bij de politie.
Verantwoordelijke uitgever: Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – e-mail: contact@apd-gba.be

als onthaalmedewerker
in een cultuurcentrum. Zijn baas
vraagt om de workshop kinderdans voor
kinderen van 4 tot 7 jaar oud te filmen. Zijn
baas benadrukt om alle kinderen minstens
één keer alleen in beeld te brengen. Luis
plaatst het filmpje vervolgens op de
Facebookpagina van het cultuurcentrum.

Uitzonderingen:
Er zijn uitzonderingen op de regel dat je altijd
toestemming moet vragen vooraleer je iemand
fotografeert of filmt. Zo moeten journalisten
bijvoorbeeld niet altijd toestemming vragen en heb
je geen toestemming nodig voor het maken van een
familiefotoboek.

Meer weten over het recht
op afbeelding? Meer info
en voorbeelden vind je op
ikbeslis.be/jongeren
De meeste voorbeelden in deze folder zijn
gebaseerd op waargebeurde feiten. De namen van
de daders en slachtoffers zijn aangepast om de
privacy van de betrokkenen te garanderen. Ook
de beelden zijn opnieuw gemaakt. Alle afgebeelde
personen hebben hun toestemming gegeven.
Il existe aussi une version Française de ce dépliant.

Recht op

AFBEELDING

Hoe ZIT

DAT?
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Jana (18) en Meyram (18) gaan na een
Anthony (19) gaat naar een festival.
Fotografen nemen foto’s van de
festivalgangers. Anthony poseert en wordt
gefotografeerd. Een jaar later staat zijn foto
op de affiche van de nieuwe editie.

MAGDA?

examen samen shoppen. Ze kopen elk een
nieuwe zonnebril. Tijd voor een selfie! Op weg
naar huis zet Meyram de selfie op Facebook:
“Gezellig shoppen met Jana!” ‘s Avonds krijgt
Meyram een boze telefoon van Jana. Door de
selfie op Facebook weet haar mama nu dat ze
niet aan het studeren was voor haar volgende
examen.

MAGDA?

Een fotograaf moet altijd toestemming vragen
vooraleer hij een foto neemt. Zelfs wanneer
je toestemming hebt gegeven om de foto te
nemen, mag de foto niet zomaar voor eender
wat gebruikt worden.

Je moet altijd toestemming vragen als je
iemand fotografeert of filmt. Door te poseren
voor de selfie met Meyram geeft Jana
toestemming voor het nemen van de selfie.
Meyram mag de selfie nemen!

In het geval van Anthony is de fotograaf duidelijk
in de fout gegaan!

Jana geeft door te poseren geen toestemming
voor het posten van de selfie op Facebook. Wat
Meyram gedaan heeft, mag niet.

OPGELET! Door te poseren, geef je stilzwijgend
toestemming om de foto te nemen, maar niet voor
iets anders (zoals het gebruiken van je foto op een
affiche).
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OPGELET! Als je een foto of filmpje van iemand
anders op het internet wil zetten, moet je altijd
vragen of dit ok is voor hem of haar.

Yamina (16) heeft een relatie
met Sufian (17). Ze stuurt hem via
snapchat een naaktfoto. Sufian bewaart
de foto. Drie maanden later verbreekt
Yamina de relatie. Sufian stuurt de
naaktfoto door naar enkele van zijn vrienden.
Twee dagen later hangt de geprinte foto aan
de fietsenstallingen van de school.

MAGDA?
De intieme foto wordt in vertrouwen naar
Sufian gestuurd. Sufian maakt misbruik van
dat vertrouwen op het moment dat hij de foto
naar zijn vrienden stuurt. Yamina heeft aan
Sufian geen toestemming gegeven om de foto
naar zijn vrienden door te sturen. Wat Sufian
deed, mag niet!
Verspreiden van foto’s of filmpjes zonder
toestemming van de afgebeelde persoon
mag niet!
OPGELET! Ook bij foto’s of filmpjes die je via
Snapchat verstuurt, bestaat het risico dat jouw
foto’s en filmpjes verspreid worden. Er bestaan
manieren om een screenshot van je gsm-scherm
te nemen … en zo blijft je snap toch bewaard!!
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