
Bijlage 4 bij Privacy beleid IVN Westerkwartier e.o. 

 
 
 
 
 
 

Foto en Filmrecht 
  
Gebruik van foto’s en film 
 
Fotografie en film (portretrecht) valt onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), 
De herkenbaarheid van individuen op foto of film is hier richtinggevend.  
 
Gebruik je foto’s voor publicatie die niet door jouzelf zijn gemaakt, dan is het van belang na te gaan 
of ze rechtenvrij zijn. 
Gebruik van niet rechtenvrijen foto’s kan tot hoge boeteclaims leiden.  
Rechtenvrije foto’s kan je o.a. ophalen via : www.pixabay.com    
Op https://www.burostaal.nl/17-beste-gratis-stockfoto-websites/  vind je nog een aantal sites met 
gratis fotomateriaal. 
 
 

Indien er mensen, en specifiek kinderen onder de 16 jaar, op foto of film voorkomen, dan is 
toestemming vrijwel altijd verplicht. 
Indien het gaat om een foto met een grote groep mensen dan is toestemming niet altijd verplicht. 
Denk hierbij aan minimaal 20-30 mensen, wanneer mensen minder snel herkenbaar zijn.  
Maar gaat het bijv. om 2-3 mensen, die duidelijk herkenbaar zijn, dan is toestemming verplicht. 
Indien een persoon herkenbaar is, is mondelinge toestemming eigenlijk in geen enkel geval 
voldoende. Het beste is een schriftelijke verklaring van geen bezwaar. 
TIP 1:   Vraag bij aanvang van een excursie of publieksactiviteit wie bezwaar heeft tegen het  

herkenbaar voorkomen op een foto of film. 
Geef daarbij tevens aan of deze foto wellicht gebruikt gaat worden op Facebook, in een 
gepubliceerd verslag of voor promotiedoeleinden. 

TIP 2: Voeg op aanmeld- of deelnameformulier een extra tabel toe waarin men met ja of nee 
toestemming geeft voor het gebruik van foto of film voor bovengenoemde doelen. 

 Let wel: Geen ja of nee dient vertaalt te worden als Neen. 
 
Bij kinderen onder 16 jaar is ALTIJD schriftelijke toestemming vereist door ouder of voogd. 
Een (toevallig) oppassende buurvrouw of grootouder is niet rechtsgeldig 
 
Voor toestemming bij film en fotografie is een zogenaamde quitclame te gebruiken. 
Een quitclame is een overeenkomst / contract tussen fotograaf en model. 
In zo’n overeenkomst geeft de geportretteerde vooraf zijn of haar toestemming bij de gemaakte 
opnamen en verklaart af te zien van het portretrecht. 
Een te gebruiken voorbeeld van een quitclame maakt onderdeel uit van deze bijlage. 

 

 

 

http://www.pixabay.com/
https://www.burostaal.nl/17-beste-gratis-stockfoto-websites/


 

 

 
Contract fotomodel 
 

 
Ondergetekenden verklaren zich akkoord met de afspraak dat foto’s (of film) waarop 
geportretteerde herkenbaar voorkomt, door IVN Westerkwartier e.o. rechtenvrij mogen worden 
gebruikt ten behoeve van verslaglegging alsmede voor communicatiedoeleinden op Facebook en op 
de website. 
 
 

Gegevens model 
 
Voorna(a)m(en) : 
Achternaam  : 
Adres   : 
Postcode  :    Woonplaats : 
Telefoon  : 
E-mail:   : 
Geboortedatum : 
 
 

 
Foto’s / film voor communicatiedoeleinden IVN Westerkwartier e.o. 
 
Plaats   : 
Datum   : 
Tijdstip  : 
 
 
 
Ondertekend d.d. ______ - ______ - ______ te __________________________________ 
 
 
 
Handtekening model     Handtekening 
       Vrijwilliger IVN Westerkwartier e.o. 
 
 
 

Handtekening ouder / voogd *   Naam 
* Bij een minderjarig model tevens een   Vrijwilliger IVN Westerkwartier e.o. 
handtekening van de ouder / voogd 

 


