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Overzicht

• Collectiebehoud
• Diefstal, misbruik van vertrouwen & domanialiteit

• Collectievalorisatie/-ontsluiting
• Portretrecht



  

Collectieontsluiting
- Portretrecht -



  

1. Problemen gelieerd aan het portretrecht
• Bescherming van wie op de foto staat

• Tegen aantasting van zijn privacy en persoonlijkheid

1. Problemen gelieerd aan het auteursrecht
• Bescherming van maker fotograaf

• Tegen aantasting van zijn persoonlijkheid

• Tegen ongewenste economische exploitatie van zijn 
werk

Fotografie en recht



  



  

Portretrecht is persoonlijkheidsrecht
• Onschendbaarheid van beeltenis van de mens

• Rechten onlosmakelijk verbonden met het “mens-
zijn”

• Kenmerken
• Universeel (elk natuurlijk persoon)

• Extrapatrimoniaal

• Ontwikkeling in rechtspraak en rechtsleer
• Partiële verankering in (inter)nationale wetgeving

Portretrecht / Recht van afbeelding



  

Portretrecht / Recht van afbeelding

• Wat is afbeelding?
• Telkens wanneer de beeltenis van een persoon wordt 

weergegeven d.m.v. technieken, mimiek, vermomming of 
nabootsing die wordt vastgelegd op materiële of immateriële 
wijze.

• Ruimer dan fotografie: ook in film, op schilderij, als beeld, 
op tekening (e.g. stripverhaal, videospel), op website,…



  



  



  



  



  

Portretrecht / Recht op afbeelding

• Wat is afbeelding?
• Telkens wanneer de beeltenis van een persoon wordt 

weergegeven d.m.v. technieken, mimiek, 
vermomming of nabootsing die wordt vastgelegd op 
materiële of immateriële wijze.

• Ruimer dan fotografie: ook in film, op schilderij, als 
beeld, op tekening (e.g. stripverhaal, videospel), op 
website,…

• Persoon moet herkenbaar zijn
• Door zichzelf of naasten

• Soevereine beoordeling door rechter

• Ook portretrecht van dieren en onroerende goederen?



  



  

Juridische grondslagen van portretrecht
Art. 10 - Auteurswet van 30 juni 

1994

De auteur of de eigenaar 
van een portret dan wel 
enige andere persoon die 
een portret bezit of 
voorhanden heeft, heeft niet 
het recht het te 
reproduceren of aan het 
publiek mede te delen 
zonder toestemming van de 
geportretteerde of, 
gedurende twintig jaar na 
diens overlijden, zonder 
toestemming van zijn 
rechtverkrijgenden.

• Geen portretrecht op 
(on)roerende goederen



  

Juridische grondslagen van portretrecht

Art. 22 GW

Ieder heeft recht op eerbiediging 
van zijn privé-leven en zijn 
gezinsleven, behoudens in de 
gevallen en onder de 
voorwaarden door de wet 
bepaald.

Wet van 8 december 1992 tot 
bescherming van de persoonlijke 
levensfeer ten opzichte van de 
verwerking van persoonsgegevens

Wet van 5 augustus 1992 op het 
Politieambt
Wet van 6 januari 2003 Wet 
betreffende de bijzondere 
opsporingsmethoden en enige 
andere onderzoeksmethoden



  

Art. 8 EVRM 

1. Een ieder heeft recht op 
respect voor zijn privé leven, 
zijn familie- en gezinsleven, zijn 
woning en zijn correspondentie.

2. Geen inmenging van enig 
openbaar gezag is toegestaan in 
de uitoefening van dit recht, dan 
voor zover bij de wet is voorzien 
en in een democratische 
samenleving noodzakelijk is in 
het belang van de nationale 
veiligheid, de openbare 
veiligheid of het economisch 
welzijn van het land, het 
voorkomen van 
wanordelijkheden en strafbare 
feiten, de bescherming van de 
gezondheid of de goede zeden of 
voor de bescherming van de 
rechten en vrijheden van 
anderen.

Internationale grondslagen van portretrecht
Artikel 17 BUPO

1. Niemand mag 
worden onderworpen 

aan willekeurige of 
onwettige inmenging in 

zijn privé leven, zijn 
gezinsleven, zijn huis 
en zijn briefwisseling, 

noch aan onwettige 
aantasting van zijn eer 

en goede naam.

2. Eenieder heeft recht 
op bescherming door 
de wet tegen zodanige 

inmenging of 
aantasting.

Artikel 16 IVRK
Elk kind heeft het recht 

op bescherming van 
willekeurige of 
onrechtmatige 

inmenging in zijn/haar 
privéleven, gezinsleven 
of briefwisseling alsook 

tegen elke 
onrechtmatige 
aantasting van 

zijn/haar eer en goede 
naam.



  

Titularissen van het recht op afbeelding

• Alle natuurlijke personen
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Titularissen van het recht op afbeelding

• Alle natuurlijke personen
• Geen rechtspersonen

• Uitsluitend afgebeelde persoon
• Uitoefening via vertegenwoordiger bij onbekwamen (e.g. 
kinderen)

• Recht op familiale privacy/eerbiediging privéleven van naaste 
gezinsleden



  



  



  

Titularissen van het recht op afbeelding

• Alle natuurlijke personen
• Geen rechtspersonen

• Uitsluitend afgebeelde persoon
• Uitoefening via vertegenwoordiger bij onbekwamen (e.g. 
kinderen)

• Recht op familiale privacy/eerbiediging privéleven van naaste 
gezinsleden

• Overledenen hebben geen recht op afbeelding
• Maar rol voor nabestaanden/erfgenamen

• Overdraagbaarheid van recht van afbeelding of eigen recht op 
familiale privacy en bescherming van de nagedachtenis?

• Belang van affectieve band met overledene



  

• Bescherming individu tegen ongewilde aantasting 
van zijn beeltenis door elke mogelijke derde:

• Door het maken van de afbeelding

• Door het gebruik van de afbeelding

Schending zodra een persoon zonder toelating wordt 
afgebeeld, alsook zodra een toegelaten afbeelding voor 
niet-toegestane doeleinden wordt gebruik

Inhoud van het recht op afbeelding



  



  



  



  



  



  



  



  



  

• Bescherming individu tegen ongewilde aantasting 
van zijn beeltenis door elke mogelijke derde:

• Door het maken van de afbeelding

• Door het gebruik van de afbeelding

Schending zodra een persoon zonder toelating wordt 
afgebeeld, alsook zodra een toegelaten afbeelding voor 
niet-toegestane doeleinden wordt gebruik

• Goede trouw irrelevant

• Zorgvuldigheid/fout irrelevant

• Geleden schade irrelevant 

Inhoud van het recht op afbeelding



  

• Maken van de afbeelding
• Nemen van de foto

• Filmen

• …

• Zelden voorwerp van betwisting
• Blijkt uit omstandigheden

•Veel problematischer is gebruik van afbeelding

Inhoud van het recht op afbeelding



  

Wat is gebruik?

• Veel ruimer dan commerciële exploitatie

• Winstoogmerk is irrelevant

• Voorbeelden
• Reproduceren van afbeelding

• Publiek tentoon stellen van afbeelding
• Ook op internet!!!

• Elke publieke verspreiding van afbeelding

• Verkopen, schenken, ter beschikking stellen



  

Toelating: het centrale element

Feitelijke gedraging of houding van de afgebeelde 
persoon waaruit blijkt dat hij zich niet verzet tegen 
het maken / gebruiken van de afbeelding

• Kenmerken van toelating
• Vrije wilsuiting, voorafgaand aan maken/gebruiken
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stilzwijgend)



  



  

Toelating: het centrale element
• Feitelijke gedraging of houding van de 
afgebeelde persoon waaruit blijkt dat hij zich niet 
verzet tegen het maken / gebruiken van de 
afbeelding

• Kenmerken van toelating
• Vrije wilsuiting, voorafgaand aan maken/gebruiken

• Zeker en ondubbelzinnig (uitdrukkelijk of 
stilzwijgend)

• Geen vormvereisten (mondeling of schriftelijk)

• Specifiek karakter
• Welbepaalde afbeelding(en)

• Welbepaald gebruik

• Gebruik binnen een welbepaalde context

• Beperkt in tijd  - omvang van verspreiding



  

Toelating: het centrale element
• Ondanks specifiek karakter van toelating, toch 
geen recht op inspraak inzake concrete 
vormgeving

• Restrictieve interpretatie van toelating
• Toelating voor maken van beeld, is geen toelating voor gebruik  
• Voor elk nieuw gebruik is nieuwe toelating nodig

• Gebruik voor ander doeleinde vergt nieuwe toelating

• Gewijzigde context vergt nieuwe toelating



  

• Precair karakter van toelating
• Unaniem aanvaard

• Voorwaarden
• Werkt ex nunc (enkel gevolgen voor toekomst)

• Discretionair (ad nutum – geen motivering)

• Doch niet ontijdig!
• Schadevergoeding bij laattijdige intrekking

• Intrekking zelf is geen fout, doch 
omstandigheden waarin ze geschiedt kunnen fout 
uitmaken

• Precair karakter van toelating

Recht tot intrekking van de toelating



  

Bijzondere gevallen 

• Vermoeden van toelating bij:



  



  

Bijzondere gevallen 

• Vermoeden van toelating bij:
• Sportfiguren, artiesten, fotomodellen tijdens uitoefening van 
hun professionele activiteit

• Vraag is steeds hoe ver toelating gaat
• Maken afbeelding = OK

• Gebruik?



  



  



  

Bijzondere gevallen 

• Uitzondering omwille van recht op informatie
• Volkomen publieke figuren 

•  Pers moet werk kunnen doen
• Gebruik beeldmateriaal voor informatiedoeleinden



  



  

Bijzondere gevallen 

• Uitzonderlijk geen toelating vereist
• Afbeelden van menigte

• Individu verliest persoonlijk karakter



  



  

Bijzondere gevallen 

• Uitzonderlijk geen toelating vereist
• Maken van foto’s op publieke plaats

• Wel toestemming vereist voor gebruik van foto!!!



  

Afdwinging van portretrecht

• Preventie
• Verbod gebruik/vervaardiging afbeelding, beslaglegging, 
vernietiging, dwangsom

• Sanctionering

• Civielrechtelijk
• Schadevergoeding, recht van antwoord, teruggave van 

materiaal, terugname uit handel, verwijdering affiches,…

• Strafsancties
• Laster en eerroof, schending beroepsgeheim, art. 433bis 

Sw. (aantasting persoonlijke levenssfeer minderjarigen), 
art. 383-389 Sw. (openbare schennis van goede zeden),…



  

Contractuele regelingen

• Portretrecht is onbeschikbaar 

• Recht kan niet overgedragen worden 

• Maar het geven van toelating kan deel zijn van 
hele contractuele regeling

• E.g. Fotomodellen

• Vaak financiële tegenprestatie voor 
toestemming
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Collectiebehoud



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

Eigendomsrechtelijke kwesties

• Diefstal en revindicatie

• Collectiestukken = roerende goederen

• Handel in roerende goederen 
• Beheerst door 2 fundamentele principes

• Rechtszekerheid voor de handel in roerend goed
• Beschikkingsvrijheid van de eigenaar

• Beperkingen ten bate van overheid (politiek van 
patrimoniumbescherming)



  

Wie verdient bescherming?
• Bestolen eigenaar
• Bonafide koper

Rechtszekerheid
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Tegenstelling van uitgangspunt tussen landen
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Wie verdient bescherming?
• Bestolen eigenaar
• Bonafide koper

Tegenstelling van uitgangspunt tussen landen

Continentaal-Europa
• Koper a non domino soms eigenaar

• Eigendomsovergang afhankelijk van:
• goede trouw

• tijd (verjaring)

• bewijs

• verkoopsomstandigheden

• Enkele illustraties

Rechtszekerheid



  

Wie verdient bescherming?
• Bestolen eigenaar
• Bonafide koper

Tegenstelling van uitgangspunt tussen landen

Angelsaksische wereld
• Nemo dat quod non habet

• Kan dus geen eigenaar worden
• dief

• bonafide koper van dief

• opeenvolgende bonafide kopers

• Verhaal tegen dief/smokkelaar

Continentaal-Europa
• Koper a non domino soms eigenaar

• Eigendomsovergang afhankelijk van:
• goede trouw

• tijd (verjaring)

• bewijs

• verkoopsomstandigheden

• Enkele illustraties

Rechtszekerheid
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Regime van bezitsbescherming in België2279 B.W.
Met betrekking tot 
roerende goederen 

geldt het bezit als titel

Niettemin kan hij die 
een zaak verloren heeft 

of aan wie een zaak 
ontstolen is, gedurende 

drie jaren, te rekenen 
van de dag waarop het 

verlies of de diefstal 
heeft plaatsgehad, de 

zaak terugvorderen 
van degenen in wiens 

handen hij ze vindt; 
behoudens het verhaal 
van de laatstgenoemde 
op degene van wie hij 

ze bekomen heeft.

 



  

Regime van bezitsbescherming in België2279 B.W.
Met betrekking tot 
roerende goederen 

geldt het bezit als titel

Niettemin kan hij die 
een zaak verloren heeft 

of aan wie een zaak 
ontstolen is, gedurende 

drie jaren, te rekenen 
van de dag waarop het 

verlies of de diefstal 
heeft plaatsgehad, de 

zaak terugvorderen 
van degenen in wiens 

handen hij ze vindt; 
behoudens het verhaal 
van de laatstgenoemde 
op degene van wie hij 

ze bekomen heeft.

 

Onderscheid m.b.t. bezitsverlies

Vrijwillig 

Uitlenen + misbruik 
van  vertrouwen

Onmiddellijke 
eigendomsovergang

Geen 
restitutierecht

Contractueel verhaal 
op detentor 

Onvrijwillig 

Diefstal of verlies

Eigendomsovergang 
na drie jaar

Driejarig 
restitutierecht

Buitencontractueel 
verhaal op dief

TELKENS MOET DE KOPER WEL 
TE GOEDER TROUW ZIJN!!!!!!



  

Regime van bezitsbescherming in België2279 B.W.
Met betrekking tot 
roerende goederen 

geldt het bezit als titel

Niettemin kan hij die 
een zaak verloren heeft 

of aan wie een zaak 
ontstolen is, gedurende 

drie jaren, te rekenen 
van de dag waarop het 

verlies of de diefstal 
heeft plaatsgehad, de 

zaak terugvorderen 
van degenen in wiens 

handen hij ze vindt; 
behoudens het verhaal 
van de laatstgenoemde 
op degene van wie hij 

ze bekomen heeft.

 

2280 B.W.
Indien de tegenwoordige bezitter van de 
gestolen of verloren zaak deze gekocht 
heeft op een jaarmarkt of op een andere 
markt, of op een openbare verkoping, of 
van een koopman die dergelijke zaken 
verkoopt, kan de oorspronkelijke eige-
naar zich de zaak niet doen teruggeven 
dan mits hij de prijs die zij hem gekost 
heeft, aan de bezitter terugbetaalt.

TELKENS MOET DE KOPER WEL 
TE GOEDER TROUW ZIJN!!!!!!

LET WEL: REGRESVORDERING



  

Regime van bezitsbescherming in België2279 B.W.
Met betrekking tot 
roerende goederen 

geldt het bezit als titel

Niettemin kan hij die 
een zaak verloren heeft 

of aan wie een zaak 
ontstolen is, gedurende 

drie jaren, te rekenen 
van de dag waarop het 

verlies of de diefstal 
heeft plaatsgehad, de 

zaak terugvorderen 
van degenen in wiens 

handen hij ze vindt; 
behoudens het verhaal 
van de laatstgenoemde 
op degene van wie hij 

ze bekomen heeft.

 

VERKRIJGENDE VERJARING

2262 B.W.
Alle zakelijke rechtsvorderingen 
verjaren door verloop van dertig jaar, 
zonder dat hij die zich op deze verjaring 
beroept, verplicht is daarvan enige titel te 
vertonen of dat men hem de exceptie van 
kwade trouw kan tegenwerpen. 

LET WEL: GEEN GOEDE TROUW VEREIST



  

Civielrechtelijke impact van de 
patrimoniumbeschermingspolitiek

Tot dusver alleen gemeenrechtelijke regels inzake rechts-
verkrijging a non domino en verkrijgende verjaring.

ONVOLLEDIG BEELD
Collectiestukken als cultuurgoederen voorwerp van 
administratieve maatregelen (ter vrijwaring van 
patrimonium)

– Patrimoniumbeschermingspolitiek
– Civielrechtelijke impact (rei extra commercium-statuut)

• Onverhandelbaar/onvervreemdbaar
• Onverjaarbaar



  

Extra commercium-statuut 
van domeingoederen

• Domeingoederenrecht = 19e-eeuwse Franse 
uitvinding

• Onderscheid tussen openbaar en privaat domein
- Onbeslagbaar - Onbezwaarbaar
- Onverhandelbaar - Onverjaarbaar

• Vanaf midden 19e eeuw ook roerende goederen
- Cass. Fr. 10 aug. 1841, Bull. civ. 1841, nr. 104
- Cass. 11 juli 1886, Pas. 1886, I, 401

• Onttrokken aan art. 2262 en 2279-2280 BW
- Cass. 11 november 1886, Pas. 1886, I, 401
- Cass. 2 oktober 1924, Pas. 1924, I, 530



  

Extra commercium-statuut 
van domeingoederen

• Verspreiding openbaar domeingoederenrecht:
– België - Italië
– Frankrijk - Spanje
– Luxemburg - Portugal

• Geen domeingoederenrecht
– in UK & USA - in Ierland
– in Duitsland - in Oostenrijk
– in Griekenland - in Nederland
– in Zwitserland - in Zweden

• Stukken in publiek toegankelijke collecties van 
bibliotheken, archieven … = openbaar 
domein???



  

Zijn archieven deel van het openbaar 
domein?

• Vraag is niet zo eenduidig te beantwoorden
• Stukken van rijksarchieven zijn openbaar domein

• Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën
• Archief van het Koninklijk Paleis
• Archief van de wetgevende instanties
• Archiefdiensten van federale 
ministeries/overheidsdiensten
• Provinciale archieven
• Gemeentearchieven
• Archieven van lokale openbare besturen (polders, 
wateringen, OCMW’s)

Illustratie: Domein & archieven



  

• Stukken van gespecialiseerde 
archiefcentra ???

• Initiatief van publiekrechtelijke instanties
• Provinciale bibliotheek en Cultuurarchief (W.-Vl)
• Provinciaal archief- en documentatiecentrum (Limburg)
• Studie- en documentatiecentrum oorlog en hedendaagse 
maatschappij (SOMA/CEGES)
• Openbaar domein???

• Stukken van private archieven ???
• Initiatief van particulieren en private organisaties

• Bedrijven, politieke partijen, vakbonden, religieuze 
instituten, onderwijsinstellingen, ziekenhuizen, culturele 
& sociale organisaties, banken, …
• Geen openbaar domein???

Illustratie: Domein & archieven



  

•  Stukken van private archieven ???
• Initiatief van particulieren en private organisaties
• Erkende private archief- en documentatiecentra

• Kadoc, Amsab, Liberaal Archief, ADVN
• Gesubsidieerde culturele thema-archieven 

• Centrum Vlaamse Architectuur archieven 
• Resonant
• Forum Kerkelijke Archieven Vlaanderen
• Joods Museum voor Deportatie en Verzet, 
• Archief & Museum van het Vlaams Cultuurleven-Letterenhuis
• Archief en Museum van het Vlaamse Leven te Brussel
• Vrijzinnig Archief en Docu-centrum “Karel Cuypers”
• DACOB
• (Franse Gemeenschap: Institut Emile Vandervelde, Centre des Archives 
Communistes en Belgique; Institut d’Histoire ouvrière, économique et sociale, 
Centre André Cools, Mundaneum, Archives libérales francophones du centre 
Paul Hymans,…)

• Openbaar domein???

Illustratie: Domein & archieven



  

Bescherming buiten domanialiteit

• Domeingoederenrecht is niet gericht op erfgoedbescherming

•  Toch in vele landen bijzondere erfgoedreglementering

• Telkens wetgeving met civielrechtelijke impact
– Uitsluiten van bonafide rechtsverkrijging a non domino
– Uitsluiten van verkrijgende verjaring

• België???



  

Bescherming buiten domanialiteit

• Erfgoedwetgeving in België
– Vlaamse Topstukkendecreet
– Décret du 11 juillet 2002 relatif aux biens culturels mobiliers

• Betreft zowel goederen in privé als overheidsbezit

• Heeft geen civielrechtelijke (zakenrechtelijke) impact
– Materiële beschermingsmaatregelen (+ subsidies)
– Legt alleen verbod op export op



  

Internationaal Privaatrecht

Betekenisvolle nationale verschillen 
IPR bepaalt het toepasselijke recht voor internationale 
zakenrechtelijke geschillen in functie van de plaats 
waar het goed zich bij de eigendomsoverdracht bevond 

De lex rei sitae-regel 

 Bepaling toepasselijke recht is kern van vele geschillen



  

Collectieverwerving



  

Diverse mogelijkheden

• Aankoop 

• Schenking/legaat

• Bruikleen

• Bewaargeving (depot)



  

Schenking/legaat

• Begunstigde wordt eigenaar
• Herhaaldelijk voorwaarden aan verbonden

• Voordeel
• Goederen kunnen tot het openbaar domein gaan 
behoren waardoor ze enigszins “theft-protected” 
worden



  

Bruikleen & Bewaargeving

• Uitlener blijft eigenaar
• Strenge teruggaveplicht

•Voordeel
• Risico van tenietgaan door overmacht rust bij 
eigenaar

• Nadeel

• Goederen kunnen niet tot het openbaar domein gaan 
behoren waardoor ze enigszins “theft-protected” 
worden



  

Collectieontsluiting
- Portretrecht -



  

1. Problemen gelieerd aan het portretrecht
• Bescherming van wie op de foto staat

• Tegen aantasting van zijn privacy en persoonlijkheid

1. Problemen gelieerd aan het auteursrecht
• Bescherming van maker fotograaf

• Tegen aantasting van zijn persoonlijkheid

• Tegen ongewenste economische exploitatie van zijn 
werk

Fotografie en recht



  



  

Portretrecht is persoonlijkheidsrecht
• Onschendbaarheid van beeltenis van de mens

• Rechten onlosmakelijk verbonden met het “mens-
zijn”

• Kenmerken
• Universeel (elk natuurlijk persoon)

• Extrapatrimoniaal

• Ontwikkeling in rechtspraak en rechtsleer
• Partiële verankering in (inter)nationale wetgeving

Portretrecht / Recht van afbeelding



  

Portretrecht / Recht van afbeelding

• Wat is afbeelding?
• Telkens wanneer de beeltenis van een persoon wordt 

weergegeven d.m.v. technieken, mimiek, vermomming of 
nabootsing die wordt vastgelegd op materiële of immateriële 
wijze.

• Ruimer dan fotografie: ook in film, op schilderij, als beeld, 
op tekening (e.g. stripverhaal, videospel), op website,…



  



  



  



  



  

Portretrecht / Recht op afbeelding

• Wat is afbeelding?
• Telkens wanneer de beeltenis van een persoon wordt 

weergegeven d.m.v. technieken, mimiek, 
vermomming of nabootsing die wordt vastgelegd op 
materiële of immateriële wijze.

• Ruimer dan fotografie: ook in film, op schilderij, als 
beeld, op tekening (e.g. stripverhaal, videospel), op 
website,…

• Persoon moet herkenbaar zijn
• Door zichzelf of naasten

• Soevereine beoordeling door rechter

• Ook portretrecht van dieren en onroerende goederen?



  



  

Juridische grondslagen van portretrecht
Art. 10 - Auteurswet van 30 juni 

1994

De auteur of de eigenaar 
van een portret dan wel 
enige andere persoon die 
een portret bezit of 
voorhanden heeft, heeft niet 
het recht het te 
reproduceren of aan het 
publiek mede te delen 
zonder toestemming van de 
geportretteerde of, 
gedurende twintig jaar na 
diens overlijden, zonder 
toestemming van zijn 
rechtverkrijgenden.

• Geen portretrecht op 
(on)roerende goederen



  

Juridische grondslagen van portretrecht

Art. 22 GW

Ieder heeft recht op eerbiediging 
van zijn privé-leven en zijn 
gezinsleven, behoudens in de 
gevallen en onder de 
voorwaarden door de wet 
bepaald.

Wet van 8 december 1992 tot 
bescherming van de persoonlijke 
levensfeer ten opzichte van de 
verwerking van persoonsgegevens

Wet van 5 augustus 1992 op het 
Politieambt
Wet van 6 januari 2003 Wet 
betreffende de bijzondere 
opsporingsmethoden en enige 
andere onderzoeksmethoden



  

Art. 8 EVRM 

1. Een ieder heeft recht op 
respect voor zijn privé leven, 
zijn familie- en gezinsleven, zijn 
woning en zijn correspondentie.

2. Geen inmenging van enig 
openbaar gezag is toegestaan in 
de uitoefening van dit recht, dan 
voor zover bij de wet is voorzien 
en in een democratische 
samenleving noodzakelijk is in 
het belang van de nationale 
veiligheid, de openbare 
veiligheid of het economisch 
welzijn van het land, het 
voorkomen van 
wanordelijkheden en strafbare 
feiten, de bescherming van de 
gezondheid of de goede zeden of 
voor de bescherming van de 
rechten en vrijheden van 
anderen.

Internationale grondslagen van portretrecht
Artikel 17 BUPO

1. Niemand mag 
worden onderworpen 

aan willekeurige of 
onwettige inmenging in 

zijn privé leven, zijn 
gezinsleven, zijn huis 
en zijn briefwisseling, 

noch aan onwettige 
aantasting van zijn eer 

en goede naam.

2. Eenieder heeft recht 
op bescherming door 
de wet tegen zodanige 

inmenging of 
aantasting.

Artikel 16 IVRK
Elk kind heeft het recht 

op bescherming van 
willekeurige of 
onrechtmatige 

inmenging in zijn/haar 
privéleven, gezinsleven 
of briefwisseling alsook 

tegen elke 
onrechtmatige 
aantasting van 

zijn/haar eer en goede 
naam.



  

Titularissen van het recht op afbeelding

• Alle natuurlijke personen



  



  

Titularissen van het recht op afbeelding

• Alle natuurlijke personen
• Geen rechtspersonen
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• Uitsluitend afgebeelde persoon



  



  

Titularissen van het recht op afbeelding

• Alle natuurlijke personen
• Geen rechtspersonen

• Uitsluitend afgebeelde persoon
• Uitoefening via vertegenwoordiger bij onbekwamen (e.g. 
kinderen)

• Recht op familiale privacy/eerbiediging privéleven van naaste 
gezinsleden



  



  



  

Titularissen van het recht op afbeelding

• Alle natuurlijke personen
• Geen rechtspersonen

• Uitsluitend afgebeelde persoon
• Uitoefening via vertegenwoordiger bij onbekwamen (e.g. 
kinderen)

• Recht op familiale privacy/eerbiediging privéleven van naaste 
gezinsleden

• Overledenen hebben geen recht op afbeelding
• Maar rol voor nabestaanden/erfgenamen

• Overdraagbaarheid van recht van afbeelding of eigen recht op 
familiale privacy en bescherming van de nagedachtenis?

• Belang van affectieve band met overledene



  

• Bescherming individu tegen ongewilde aantasting 
van zijn beeltenis door elke mogelijke derde:

• Door het maken van de afbeelding

• Door het gebruik van de afbeelding

Schending zodra een persoon zonder toelating wordt 
afgebeeld, alsook zodra een toegelaten afbeelding voor 
niet-toegestane doeleinden wordt gebruik

Inhoud van het recht op afbeelding



  



  



  



  



  



  



  



  



  

• Bescherming individu tegen ongewilde aantasting 
van zijn beeltenis door elke mogelijke derde:

• Door het maken van de afbeelding

• Door het gebruik van de afbeelding

Schending zodra een persoon zonder toelating wordt 
afgebeeld, alsook zodra een toegelaten afbeelding voor 
niet-toegestane doeleinden wordt gebruik

• Goede trouw irrelevant

• Zorgvuldigheid/fout irrelevant

• Geleden schade irrelevant 

Inhoud van het recht op afbeelding



  

• Maken van de afbeelding
• Nemen van de foto

• Filmen

• …

• Zelden voorwerp van betwisting
• Blijkt uit omstandigheden

•Veel problematischer is gebruik van afbeelding

Inhoud van het recht op afbeelding



  

Wat is gebruik?

• Veel ruimer dan commerciële exploitatie

• Winstoogmerk is irrelevant

• Voorbeelden
• Reproduceren van afbeelding

• Publiek tentoon stellen van afbeelding
• Ook op internet!!!

• Elke publieke verspreiding van afbeelding

• Verkopen, schenken, ter beschikking stellen



  

Toelating: het centrale element

Feitelijke gedraging of houding van de afgebeelde 
persoon waaruit blijkt dat hij zich niet verzet tegen 
het maken / gebruiken van de afbeelding

• Kenmerken van toelating
• Vrije wilsuiting, voorafgaand aan maken/gebruiken
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• Zeker en ondubbelzinnig (uitdrukkelijk of 
stilzwijgend)



  



  

Toelating: het centrale element
• Feitelijke gedraging of houding van de 
afgebeelde persoon waaruit blijkt dat hij zich niet 
verzet tegen het maken / gebruiken van de 
afbeelding

• Kenmerken van toelating
• Vrije wilsuiting, voorafgaand aan maken/gebruiken

• Zeker en ondubbelzinnig (uitdrukkelijk of 
stilzwijgend)

• Geen vormvereisten (mondeling of schriftelijk)

• Specifiek karakter
• Welbepaalde afbeelding(en)

• Welbepaald gebruik

• Gebruik binnen een welbepaalde context

• Beperkt in tijd  - omvang van verspreiding



  

Toelating: het centrale element
• Ondanks specifiek karakter van toelating, toch 
geen recht op inspraak inzake concrete 
vormgeving

• Restrictieve interpretatie van toelating
• Toelating voor maken van beeld, is geen toelating voor gebruik  
• Voor elk nieuw gebruik is nieuwe toelating nodig

• Gebruik voor ander doeleinde vergt nieuwe toelating

• Gewijzigde context vergt nieuwe toelating



  

• Precair karakter van toelating
• Unaniem aanvaard

• Voorwaarden
• Werkt ex nunc (enkel gevolgen voor toekomst)

• Discretionair (ad nutum – geen motivering)

• Doch niet ontijdig!
• Schadevergoeding bij laattijdige intrekking

• Intrekking zelf is geen fout, doch 
omstandigheden waarin ze geschiedt kunnen fout 
uitmaken

• Precair karakter van toelating

Recht tot intrekking van de toelating



  

Bijzondere gevallen 

• Vermoeden van toelating bij:



  



  

Bijzondere gevallen 

• Vermoeden van toelating bij:
• Sportfiguren, artiesten, fotomodellen tijdens uitoefening van 
hun professionele activiteit

• Vraag is steeds hoe ver toelating gaat
• Maken afbeelding = OK

• Gebruik?



  



  



  

Bijzondere gevallen 

• Uitzondering omwille van recht op informatie
• Volkomen publieke figuren 

•  Pers moet werk kunnen doen
• Gebruik beeldmateriaal voor informatiedoeleinden



  



  

Bijzondere gevallen 

• Uitzonderlijk geen toelating vereist
• Afbeelden van menigte

• Individu verliest persoonlijk karakter



  



  

Bijzondere gevallen 

• Uitzonderlijk geen toelating vereist
• Maken van foto’s op publieke plaats

• Wel toestemming vereist voor gebruik van foto!!!



  

Afdwinging van portretrecht

• Preventie
• Verbod gebruik/vervaardiging afbeelding, beslaglegging, 
vernietiging, dwangsom

• Sanctionering

• Civielrechtelijk
• Schadevergoeding, recht van antwoord, teruggave van 

materiaal, terugname uit handel, verwijdering affiches,…

• Strafsancties
• Laster en eerroof, schending beroepsgeheim, art. 433bis 

Sw. (aantasting persoonlijke levenssfeer minderjarigen), 
art. 383-389 Sw. (openbare schennis van goede zeden),…



  

Contractuele regelingen

• Portretrecht is onbeschikbaar 

• Recht kan niet overgedragen worden 

• Maar het geven van toelating kan deel zijn van 
hele contractuele regeling

• E.g. Fotomodellen

• Vaak financiële tegenprestatie voor 
toestemming
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