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Mag je foto’s of filmpjes van mensen zomaar op internet zetten? 

 

De rechten van mensen op een foto 

Iemand die een foto maakt, heeft auteursrecht op die foto en mag daarom zelf 

beslissen wat er met de foto gebeurt. Maar wat als er mensen herkenbaar op de foto 

staan? Hebben die daar ook iets over te zeggen? Of je een foto of filmpje waar 

mensen herkenbaar op staan, zomaar op internet of sociale media mag zetten, hangt 

af van de situatie.   

 

Mensen zo maar op straat 

Foto's of filmpjes die je zelf maakt van mensen op straat of op andere plekken waar 

iedereen vrij toegang heeft, kun je vaak gewoon plaatsen op bijvoorbeeld je 

Instagram, Facebook of website.  

 

Kan iemand daar last van krijgen? 

Maar voordat je een foto of filmpje ergens plaatst waar iedereen het kan zien, moet je 

eerst goed nadenken over de gevolgen. Als je denkt dat de persoon op de foto of in 

het filmpje daar weleens last mee kan krijgen, mag je de foto of het filmpje niet 

zomaar openbaar zetten. Je moet dan eerst toestemming vragen aan die persoon.   

 

Respect voor privacy 

Je mag niet ongevraagd foto's of filmpjes maken van mensen thuis of in een 

privésituatie. En ook niet op een plek waar niet zomaar iedereen naar binnen mag, 

maar alleen de mensen die daar horen, zoals de school. Daar moet je eerst 

toestemming voor vragen aan de mensen die op de foto of in de film komen.  

 

De schoolfotograaf 

Als iemand speciaal een portret van zichzelf heeft laten maken, dan mag dat alleen 

worden gebruikt met toestemming van de persoon die erop staat. Dat geldt ook voor 

foto's, filmpjes en andere afbeeldingen die in opdracht van bijvoorbeeld een school of 

een bedrijf zijn gemaakt. 

 

Bekende personen 

Bekende personen zoals filmsterren, popsterren en voetballers kunnen vaak geld 

verdienen met afbeeldingen van zichzelf. Zij hoeven het niet zomaar goed te vinden 

dat anderen ongevraagd hun portret gebruiken, omdat zij dan inkomsten mislopen. 

Zij kunnen en willen natuurlijk helemaal niet bezwaar maken tegen het delen van een 



Mediawijsheid 
 
foto of filmpje van fans als het maken van beelden is toegestaan. Artiesten verbieden 

wel vaak het maken van opnames van hun optreden. Het gebruik maken van 

afbeeldingen van bekende mensen om er geld mee te verdienen (bijvoorbeeld met 

verkoop van t-shirts waarop ze staan afgebeeld) mag natuurlijk niet zonder 

toestemming en daar kun je ook problemen mee krijgen. 

 


