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In artikel 16 Kinderrechtenverdrag en 

artikel 22 Grondwet staat dat de privacy 

van minderjarigen beschermd moet worden. 

Privacy kan slaan op:

• recht op rust en isolement, niemand 

mag bv. zomaar je kamer betreden zon-

der toestemming (zonder goede reden).

• recht op geheimhouding van persoon-

lijke informatie, niet iedereen kan 

zomaar je hulpverlenings-, leerlingen- 

of medisch dossier inkijken of foto’s  

van jou online plaatsen. Hiervoor is  

jouw toestemming (en soms die van  

je ouders) nodig.

• recht op fysieke, psychische en morele 

integriteit. Een leider uit de jeugdbewe-

ging die de badkamer binnenkomt op 

kamp terwijl je je wast, schendt jouw 

privacy.

• recht op het uitbouwen van menselijke 

contacten, zo mag je bv. met een vriend 

of vriendin sms’en en mogen je ouders 

die sms’en niet zomaar lezen. 

Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe Europese 

privacywet van toepassing, ook wel GDPR 

(General Data Protection Regulation) of AVG 

(Algemene Verordening Gegevensbescher-

ming) genoemd. Deze nieuwe wet zorgt voor 

een sterkere bescherming van persoons-

gegevens*. De AVG zorgt er ook voor dat 

minderjarigen vanaf 13 jaar actief mogen 

zijn op sociale media zonder toestemming 

en zonder inmenging van hun ouders. 

De bekwaamheid van minderjarigen op vlak 

van privacy wordt ook in België steeds meer 

aanvaard. Wanneer je privacy geschonden 

wordt, kan je hiervoor een klacht indienen 

bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (de 

vroegere Privacycommissie). Je kan ook 

een schadevergoeding vragen. Een inbreuk 

op je privacy kan soms zelfs leiden tot een 

strafrechtelijke vervolging.

met jouw 

Maar in sommige situaties mag je privacy wél geschonden worden. Dit kan als hier 

een wettelijke uitzondering voor is, bv. op vraag van de onderzoeksrechter.  Ook je 

ouders kunnen vanuit hun opvoedingstaak jouw privacy schenden als ze zich ernstig 

zorgen over je maken en bv. vermoeden dat je drugs gebruikt of als ze denken dat je 

benaderd wordt door een tienerpooier, …

1. algemeen

*****************************************

*****************************************
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**

**
**
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**

**
*** Alle informatie over een persoon waardoor 

men de identiteit van die persoon te weten 
kan komen. Dit kan een naam zijn, een 
telefoonnummer, een e-mailadres maar ook 
bv. een foto of een vingerafdruk.
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2. Enkele

ONLINE

➵ Algemeen

Chatten, muziek luisteren, filmpjes down-

loaden, informatie opzoeken, … zijn dingen 

die je doet voor je scherm. Maar er gebeuren 

ook zaken achter de schermen. Er zijn dus 

ook risico’s bij het ‘online zijn’. Mensen of 

bedrijven die je niet kent, kunnen bv. zomaar 

gegevens over je verzamelen zonder dat jij 

dat wilt en dat kan gevolgen hebben.

specifieke situaties

Je zoekt online een leuke broek. Als je 

de volgende keer op zoek gaat naar in-

formatie over een reisbestemming komen 

er (niet toevallig) allerlei advertenties 

van leuke broeken in beeld.

voorbeeld:

Het is belangrijk dat je jouw privacy beschermt, zodat je zelf kan beslissen met wie je 

welke informatie over jezelf deelt. Volgende tips kunnen je daarbij helpen:

•  beveilig je profiel goed (controleer 

hiervoor je privacyinstellingen) 

 

 

 

 

 

• denk na voor je iets op je profiel post

• zorg voor een veilige internetverbinding 

 

• gebruik een sterk wachtwoord en hou 

het geheim

• post geen informatie over de plaats 

waar je bent of wanneer je op vakantie 

gaat. Blokkeer hiervoor je locatie bij 

‘locatievoorzieningen’

• weet dat je het recht hebt om bepaalde 

verouderde of onjuiste informatie over 

jou te laten verwijderen

Weet je niet goed hoe je deze moet in-

stellen? Vraag dan hulp of typ in de zoek-

balk op Google of YouTube ‘privacyinstel-

lingen’ plus de naam van de website.

meer info ikbeslis.be
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    Sociale media

De AVG stelt dat minderjarigen vanaf 16 jaar 

zelf kunnen beslissen om op sociale media 

te gaan, d.w.z. zonder toestemming van hun 

ouders. Lidstaten mogen deze leeftijd verla-

gen naar 13 jaar. Onder andere België heeft 

hiervoor gekozen. In de meeste gezinnen 

worden hierover wel afspraken gemaakt 

tussen kinderen en ouders.

Jens, 14 jaar, mag een Facebookprofiel 
aanmaken zonder toestemming van zijn 
ouders. Zijn 12-jarige zus, Hannah, mag 
dit nog niet. Ten eerste omdat zij jon-
ger dan 13 jaar is, ten tweede omdat 
het medium (hier: Facebook) dit niet 
toelaat. Facebook heeft de leeftijdsgrens 
namelijk ingesteld op 13 jaar. 

voorbeeld:

BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

Niemand mag je persoonlijke gegevens verzamelen, opslaan en verspreiden zonder je mede-

weten, en men mag dit alleen doen voor een doel dat vooraf is vastgelegd. 

    Afbeelding

Zo mag niemand ongevraagd je foto publiceren op een website, een socialenetwerksite, in 

de krant, in een tijdschrift of op een folder. Wanneer iemand jou fotografeert (of filmt), moet 

die persoon toestemming vragen om die foto te nemen én om die te gebruiken (hierbij moet 

dan ook specifiek gezegd worden waarvoor). De identiteit van minderjarigen die door de 

jeugdrechter geplaatst zijn, wordt bovendien extra beschermd: hun naam en foto mogen niet 

bekend gemaakt worden. 

    Dossier

Op school, in de jeugdhulp, bij de dokter, … verzamelt men informatie over jou, vaak in een 

dossier. Dat is handig maar men mag alleen noodzakelijke informatie bijhouden en niet 

langer dan nodig. Deze info moet bovendien veilig bewaard en afgeschermd worden. Jij hebt 

natuurlijk het recht om te weten wat men over je bijhoudt en je hebt ook het recht om onjuis-

te informatie te laten verbeteren. 
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Wanneer je de les stoort met je 

sma rtphone, mag de leerkracht je 

sma rtphone tijdelijk afnemen, maar 

mag hij/zij de sms’en of chatgesprek-

ken op je sma rtphone niet lezen. 

Wanneer je belt naar je provider, wordt dit gesprek 
soms opgenomen om de kwaliteit van de dienstverlening 
te verbeteren. Dit moet vooraf wel verteld worden. 

voorbeeld:

voorbeeld:

BESCHERMING BRIEFWISSELING

Je hebt recht op briefgeheim, dit recht gaat 

verder dan enkel brieven zoals het woord 

doet denken. E-mails, chatgesprekken en 

sms’en worden gelijkgesteld met brieven. 

Begeleiders in een voorziening of je ouders 

mogen deze dus niet zomaar lezen. Tenzij je 

zelf je privacy opgeeft door toestemming te 

geven, of door nonchalant met je privacy om 

te springen door bv. een chatvenster open 

te laten staan op een gemeenschappelijke 

computer. Aangezien je ouders het ouderlijk 

gezag over jou uitoefenen tot je 18 jaar bent, 

mogen zij dit recht schenden wanneer ze 

zich ernstig zorgen over jou maken.

     BESCHERMING

Met woonst wordt je verblijfplaats bedoeld, 

dit kan bv. je kamer in een voorziening of 

in een internaat zijn. Niemand mag die dus 

zomaar binnenkomen of doorzoeken, tenzij 

met jouw toestemming (of met die van je 

ouders wanneer je onbekwaam bent), of op 

bevel van de onderzoeksrechter. Ook thuis 

mogen je ouders je kamer niet zomaar betre-

den zonder jouw toestemming (tenzij ze zich 

ernstig zorgen over je maken). Wanneer je 

op heterdaad betrapt wordt op een misdrijf, 

wanneer er vermoedens zijn van druggebruik 

of -bezit of wanneer er sprake is van een 

noodtoestand (bv. brand) is jouw toestem-

ming niet nodig. 

BESCHERMING TELEFOONGESPREKKEN

Men mag telefoongesprekken niet afluisteren,  

tenzij op bevel van de onderzoeksrechter of om een kwaliteitscontrole te doen. 

Begeleidster Marie komt Fiens kamer zonder te kloppen binnen om Fien haar boek terug te brengen die ze in de leefgroep vergeten was. Marie schendt Fien haar recht op privacy.

voorbeeld:

WOONST/VERBLIJFPLAATS
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PRIVACY VAN MINDERJARIGEN OP SCHOOL

PRIVACY VAN MINDERJARIGEN IN 

    Gsm en smartphone

Als je betrapt wordt met je gsm of smartphone 

mag de leerkracht die niet zomaar inkijken ten-

zij met jouw toestemming. Je leraar mag jou wel 

verplichten om je gsm af te geven (bv. tijdens 

een examen of bij gebruik tijdens de les) maar 

mag deze niet langer bijhouden dan nodig is.   

    Boekentas en locker

Leerkrachten mogen jouw boekentas en locker 

niet zelf doorzoeken. Ze mogen wel vragen om 

de inhoud ervan leeg te halen. Als jij dit weigert, 

kan de school contact opnemen met de politie. 

De politie mag jouw boekentas en locker zonder 

jouw toestemming doorzoeken wanneer er spra-

ke is van een betrapping op heterdaad van een 

misdrijf, wanneer ze hiervoor toestemming heeft 

van de onderzoeksrechter, of wanneer er sterke 

vermoedens zijn dat er drugs aanwezig zijn. 

    Foto’s

Foto’s van bv. een schooluitstap mogen 

niet zomaar op de website of op sociale 

media geplaatst worden. Zowel voor het 

nemen van een foto  als voor het plaatsen 

van een foto waar jij op staat, is toestem-

ming nodig van jouw ouders en als je 

ouder bent dan 12 ook van jouzelf.    

    Camera’s op school

Een school mag enkel camera’s plaatsen 

voor bewaking of toezicht, bv. om de 

fietsenstalling te bewaken. De school 

moet jou trouwens altijd informeren dat er 

camera’s hangen. Dit kan in het schoolre-

glement staan of kan door een pictogram 

worden aangetoond.  

DE INTEGRALE JEUGDHULP

Je kledingstijl is iets waarover je 

zelf beslist, zolang jij je er maar 

goed in voelt. Niemand anders mag 

hierover keuzes maken in jouw plaats.

Een poetsvrouw mag jouw zieken-
huiskamer niet kuisen wanneer je 
gewassen wordt. 

voorbeeld:
voorbeeld:

Je hebt recht op ruimte om jezelf te kunnen 

zijn. Hulpverleners, maar ook je ouders, moeten 

hiervoor respect hebben. Niemand mag zich dus 

zonder goede reden met je leven bemoeien. 

PRIVACY VAN MINDERJARIGE 
PATIËNTEN

Tijdens jouw verzorging/behandeling 

mogen enkel die personen aanwezig zijn 

die daarvoor nodig zijn. Zo mag een arts 

in opleiding enkel aanwezig zijn 

met jouw toestemming.
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Het is belangrijk dat je goed geïnformeerd bent over wat kan 

en niet kan volgens de wet. Vaak kan je hierover praten met 

mensen die je vertrouwt zoals vrienden, familie of andere 

mensen. Ook bij tZitemzo (vroeger de Kinderrechtswinkel) 

kan je steeds terecht voor meer uitleg. 

Met klachten over je privacy kan je bij het 

Kinderrechtencommissariaat terecht. Een klacht indienen, 

kan ook bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (de vroegere 

Privacycommissie) die daarnaast ook info en advies geeft. 

www.kinderrechtencommissariaat.be 

www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

www.ikbeslis.be 

www.childfocus.be 

Alle folders uit de “’tZitemzo”-reeks 

kunnen besteld worden bij tZitemzo of 

in PDF gedownload worden via de website 

www.tzitemzo.be

Je kan tZitemzo bereiken via: 

09 233 65 65
info@tzitemzo.be
www.tzitemzo.be
     tzitemzo

Uitgave 2019
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