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‘Sharenting’

Fundamentele
rechten

Recht op 
afbeelding

Persoons-
gegevens
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Fundamentele rechten

Een ieder heeft recht op respect 
voor zijn privé leven, zijn familie- en 

gezinsleven, zijn woning en zijn 
correspondentie.

Een ieder heeft recht op vrijheid 
van meningsuiting. 

Kinderrechten

Geen enkel kind mag worden 
onderworpen aan willekeurige of 

onrechtmatige inmenging in zijn of 
haar privé-leven, in zijn of haar 

gezinsleven, zijn of haar woning of 
zijn of haar correspondentie, noch 

aan enige onrechtmatige 
aantasting van zijn of haar eer en 

goede naam

Bij alle maatregelen betreffende 
kinderen […] vormen de belangen 

van het kind de eerste 
overweging.

Recht op ontwikkeling 

Verantwoordelijkheden

Ouders of, al naar gelang het geval, 
wettige voogden, hebben de 

verantwoordelijkheid voor de 
opvoeding en de ontwikkeling van het 
kind. Het belang van het kind is hun 

allereerste zorg.

niet
absoluut!
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Vrijheid van 
meningsuiting

Privéleven
Familie/gezins-

leven

Privéleven

Recht op 
ontwikkeling



Recht op afbeelding

= persoonlijkheidsrecht



Met betrekking tot foto’s, is het beeld van een persoon 
één van de belangrijkste kenmerken van zijn persoonlijkheid, 

want zij drukt zijn originaliteit uit en maakt het mogelijk om zich te 
onderscheiden van anderen. 

Het recht van een persoon op de bescherming van zijn afbeelding is één 
van de fundamentele voorwaarden voor zijn persoonlijke ontwikkeling.

Dit impliceert in hoofdzaak de controle door het individu van zijn beeld, wat 
met name de mogelijkheid inhoudt om de verspreiding ervan te beletten.

Brussel, 05/09/2014



Recht op afbeelding

= persoonlijkheidsrecht

Principe: zowel voor maken als voor gebruik van een foto van een persoon 
� toestemming nodig

Basis: 
recht op privacy (art. 8 EVRM / 22 GW)
Wet bescherming persoonsgegevens

artikel XI.174 WER (enkel indien portret een auteurswerk is)
art. 1382 BW

artikelen 378bis en 433bis Sw.



Stelling
Ik vraag toestemming aan mijn kind als ik een foto van 
hem/haar post. 

a) Altijd
b) Soms
c) Nooit 
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Toestemming

Ondubbelzinnig & 
voorafgaand

Restrictieve
interpretatie

Uitdrukkelijk of 
stilzwijgend Minderjarigen?

“indien zij met 
zekerheid kan worden 

afgeleid uit de 
omstandigheden” 

“Onderscheidings-
vermogen”

(12 à 14 jaar)



Artikel 8: 
ouderlijke

toestemming

Artikel 6: 
rechtmatigheid

Artikel 17: recht
op verwijdering

Artikel 12: 
transparante

informatie

Artikel 40: 
gedragscodes

Artikel 35: 
gegevens-

beschermings-
effect-

beoordeling

Artikel 57: DPAs 
bewustmaking

Overweging 38: 
specifieke

bescherming

Artikel 25: 
gegevensbescherming
door ontwerp en door 
standaardinstellingen

Bescherming van 
persoonsgegevens
(AVG)

Niet van toepassing:

“bij de uitoefening van 
een zuiver 

persoonlijke of 
huishoudelijke 

activiteit”



Artikel 8: 
ouderlijke

toestemming

Artikel 6: 
rechtmatigheid

Artikel 17: recht
op verwijdering

Artikel 12: 
transparante

informatie

Artikel 40: 
gedragscodes

Artikel 35: 
gegevens-

beschermings-
effect-

beoordeling

Artikel 57: DPAs 
bewustmaking

Artikel 25: 
gegevensbescherming
door ontwerp en door 
standaardinstellingen

Bescherming van 
persoonsgegevens
(AVG)

“Dat recht is met name relevant 
wanneer de betrokkene toestemming 
heeft gegeven als kind, toen hij zich 
nog niet volledig bewust was van de 
verwerkingsrisico's, en hij dergelijke 

persoonsgegevens later wil 
verwijderen, met name van het internet. 

De betrokkene dient dat recht te 
kunnen uitoefenen niettegenstaande 

het feit dat hij geen kind meer is.” 



Conflicten? 
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Stelling
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Kinderen moeten een klacht kunnen indienen tegen hun 
ouders. 

a) Ja
b) Nee



Conflicten? 
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Folder: Recht op afbeelding Privacycommissie; 
https://www.ikbeslis.be/sites/default/files/2017-
02/Folder%20Recht%20op%20afbeelding.pdf

Maar… vertegenwoordiging?

Dialoog

Afspraken 
(vb. ‘veto-power’)

Mediawijsheid

https://www.ikbeslis.be/sites/default/files/2017-02/Folder%20Recht%20op%20afbeelding.pdf
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