
Privacy

5. Chirokamp
Wat kan je bespreken met deze situatie?
•	 Portretrecht/ recht op afbeelding
•	 sharenting

Uitleg situatie
Dit is een toepassing van het recht van afbeelding. In eerste instantie moet je toestemming vragen om een foto te 
nemen. Wil je daarna de foto gebruiken, bijvoorbeeld op Instagram plaatsen, dan moet je dit opnieuw vragen aan 
de afgebeelde personen. Dit lijkt allemaal heel evident. De spelers zullen dan ook gemakkelijk de juiste antwoorden 
aanduiden, maar doen ze ook in de echte leven? 

Op school, in sportverenigingen, jeugdbewegingen en andere naschoolse activiteiten wordt hier al veel aandacht aan 
geschonken. Ouders moeten bij aanvang van het schooljaar of sportjaar hun toestemming geven voor het nemen van 
foto’s	én	eveneens	specifiek	toestemming	geven	voor	wat	er	met	die	foto’s	zal	gebeuren	(	delen	op	sociale	media,	
plaatsen in gesloten groepen, gebruikt worden in infobrochures, tentoon stellen op evenementen, …)

Het zijn de ouders die toestemming geven in verband met portretrecht van hun minderjarige zoon of dochter. Vaak 
hebben kinderen en jongeren hier vragen bij. In alle situaties is het belangrijk dat kinderen en jongeren leren praten 
over hoe ze zich voelen. Gaan ze niet akkoord met de beslissing van hun ouders i.v.m. hun portretrecht, kunnen ze 
dit bespreken met hun ouders. Het zijn uiteindelijk de ouders die de beslissing nemen, maar dat neemt niet weg, dat 
kinderen en jongeren hun mening hebben hierover. 

Richtvragen 
•	 Wat betekent ‘portretrecht’ volgens jullie?
•	 Vragen jullie steeds toestemming bij het nemen van een foto? 
•	 Nu jullie weten dat toestemming vragen noodzakelijk is, gaan jullie het ook doen? Waarom (niet)?
•	 Gebeurt het vaak dat jouw vrienden toestemming vragen vooraleer ze een foto van jullie nemen om daarna te 

delen?
•	 Stonden er al eens foto’s online die je helemaal niet online wou? Hadden jullie toestemming gegeven? Hoe 

hebben jullie dan gereageerd?
•	 Wat vinden jullie ervan als vrienden liever niet hebben dat hun foto’s online komen te staan?
•	 Delen jullie ouders soms foto’s van jullie via sociale media? Vragen ze hiervoor jullie toestemming? Wat vinden 

jullie ervan?


