
Richtlijn over het gebruik van informatie en beeldmateriaal van 
persoonlijke websites en sociale netwerksites

Het internet, meer bepaald persoonlijke websites en blogs, internetfora en 
sociale netwerksites, maakt het mogelijk dat persoonlijke gegevens, 
meningen en afbeeldingen worden gedeeld met een groot publiek.

Persoonlijke websites en sociale netwerksites kunnen voor de media een 
bron van informatie zijn. Het feit dat iemand persoonlijke gegevens, informatie 
of beeldmateriaal op het internet of op een sociale netwerksite plaatst, zelfs 
als het om publiek toegankelijke pagina’s gaat, betekent evenwel niet 
automatisch dat dit materiaal zonder meer mag worden overgenomen in 
andere media.

Om dit materiaal toch te kunnen gebruiken, moeten een aantal afwegingen 
worden gemaakt.

1. Context van de informatie

1. De journalist houdt rekening met de aard en de doelstelling van de site, 
zelfs wanneer het gaat om publiek toegankelijke pagina’s. Een site die zich 
vooral richt tot een specifieke groep of omgeving wordt anders behandeld dan 
een site of informatie die duidelijk bedoeld is voor het algemene publiek.

2. Wanneer de betrokkene zelf de toegang tot de informatie heeft beperkt, is 
gebruik in principe niet geoorloofd. De journalist moet aantonen dat er sprake 
is van een gewichtig maatschappelijk belang om het eventuele gebruik toch te 
rechtvaardigen.

3. Er is bijzondere terughoudendheid vereist wanneer informatie of 
beeldmateriaal wordt gebruikt dat in een totaal andere context of met een 
totaal andere bedoeling op het net werd geplaatst dan die van de 
nieuwsfeiten waarover bericht wordt. Verspreiding in de ene context betekent 
niet dat de informatie of het beeldmateriaal zomaar in een andere context 
mag worden gebruikt.

2. Maatschappelijk belang

4. De aantasting van het privéleven mag niet verder gaan dan noodzakelijk in 
het maatschappelijk belang van de berichtgeving. Het maatschappelijk belang 
moet van die aard zijn dat het recht op informatie het recht op privacy 
overstijgt.

5. Het gebruik zonder toestemming van herkenbaar beeldmateriaal kan enkel 
verantwoord worden in het licht van het maatschappelijk belang van de 
berichtgeving. De journalist moet dit maatschappelijk belang kunnen 



aantonen.

6. Hoewel ook bekende of publieke figuren recht hebben op respect voor hun 
privéleven, moeten zij meer dan anderen aanvaarden dat bepaalde 
privégegevens die door hen op het internet zijn geplaatst en die voor het 
publiek toegankelijk zijn, openbaar worden gemaakt in het kader van 
verslaggeving. Ook hier mag de aantasting van het privéleven evenwel niet 
verder gaan dan noodzakelijk in het maatschappelijk belang van de 
berichtgeving.

3. Personen in een maatschappelijk kwetsbare positie

7. Bijzondere terughoudendheid is vereist bij het bekend maken van 
gegevens of afbeeldingen die de identificatie mogelijk maken van mensen in 
een maatschappelijk kwetsbare positie, zoals minderjarigen, slachtoffers van 
criminaliteit, rampen en ongevallen, en hun familie.

8. Over zwaar gewonde en overleden slachtoffers die geen publieke figuren 
zijn, worden geen persoonlijke details vrijgegeven zo lang er geen zekerheid 
is dat de directe naasten werden ingelicht.

9. Bij slachtoffers die geen publieke figuren zijn, vergewist de journalist zich 
ervan dat hij informatie en beeldmateriaal, afkomstig van persoonlijke 
websites en sociale netwerksites, kan overnemen. Wanneer blijkt dat 
nabestaanden of slachtoffers zelf zich verzetten tegen de openbaarmaking, 
leeft de journalist dit verbod na.

4. Behandeling van de informatie

10. De journalist checkt de waarachtigheid van de informatie of de beelden. 
Hij gaat na of de informatie door de betrokkene zelf op het net werd geplaatst, 
dan wel door anderen zonder toestemming. In het laatste geval kan de 
informatie enkel gebracht worden indien er een gewichtig maatschappelijk 
belang mee gemoeid is.

11. Bij de selectie en de publicatie van de informatie, in het bijzonder van 
beelden, draagt de journalist er zorg voor dat deze aangepast is aan de 
omstandigheden van de berichtgeving. De journalist vermijdt overdrijving bij 
het vrijgeven van beelden en/of details, ook wanneer de feiten de publieke 
opinie sterk beroeren.
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