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Hoofdstuk 1 Inleiding 

Stel je voor dat je ouders foto’s van jou zouden verspreiden onder je vrienden, geliefde, werkgevers 

en collega’s. Veel mensen zouden dit waarschijnlijk niet waarderen. Toch lijkt het alsof dit 

tegenwoordig online normaal gevonden wordt. Er zijn immers legio ouders die foto’s van en verhalen 

over hun kinderen delen op social media. De vraag wat deze kinderen hier zelf van vinden, lijkt hierbij 

nauwelijks een rol te spelen.  

De afgelopen jaren vindt er zo nu en dan een discussie plaats over ouders die foto’s van hun 

kinderen op social media delen.1 Een voorbeeld hiervan is de discussie die ontstond naar aanleiding 

van de reactie van de toen 15-jarige dochter van Gwyneth Paltrow. Op een foto waarop ze samen met 

haar beroemde moeder staat en die haar moeder op Instagram had gedeeld, reageerde ze met de 

tekst: “Mam, we hebben het hierover gehad. Je mag niks posten zonder mijn toestemming.”2 Niet alle 

kinderen hebben een ouder met ruim zeven miljoen volgers op social media, maar deze gebeurtenis 

bracht de discussie over dit onderwerp wel verder op gang. Daarbij is het de vraag of kinderen niet zelf 

het recht zouden moeten hebben om te beslissen of ze een foto waarop zij zelf staan, willen delen met 

de buitenwereld.  

Deze kwestie is relatief nieuw, doordat de opkomst van social media recent is. Zo is Facebook 

opgericht in 2004 en Instagram in 2010. De generatie die nu bezig is volwassen te worden, is de eerste 

generatie die volledig is opgegroeid met social media. Social media bestaan inmiddels al langer dan 

deze jongeren oud zĳn. De ouders van deze jongvolwassen waren zelf net volwassen toen social media 

opkwamen. Zij waren dus de eersten die hun hele leven gingen delen met een groter publiek. Facebook 

was jong en hip en veel oudere jongeren en jonge ouders sloten zich erbij aan. Waren in het begin van 

social media vooral de kinderen en jongeren zelf actief, tegenwoordig is er een verschuiving gaande 

naar een oudere generatie. Deze mensen delen hierbij ook veel over hun kinderen.3 

Social media maken een steeds groter onderdeel uit van de maatschappij. De kinderen die 

geboren zijn in de tijd van de opkomst van social media zijn ondertussen volwassen en soms zelf 

ouders. Deze jongeren zijn eraan gewend hun hele leven te delen met de buitenwereld door middel 

van het plaatsen van berichten op social media. Nieuwbakken ouders plaatsen trots veel foto’s van 

hun kinderen op de verschillende socialmediakanalen. Het overmatig delen van foto’s van kinderen 

wordt ook wel aangeduid met de term ‘sharenting’. De vraag is of de desbetreffende kinderen hier 

 
1 Scheffer, ‘Je kind showen op je socials? ‘Het is gewild materiaal voor criminelen’’, De Stentor, 17 mei 2022; 
‘Online jachtseizoen op kinderen’, Trouw, 6 augustus 2018; ‘Dochter Gwyneth Paltrow ontketent debat: 
hoeveel deel je als ouder over je kind?’, NOS.nl 29 maart 2019; ’Geen kinderfoto’s online’, De Telegraaf, 5 april 
2018; Duijn Schouten ‘Kinderfoto’s op social media: is dat wel zo verstandig?; Praat mee’, De Telegraaf, 29 
januari 2021; Pfauth, ‘Op weg naar een babyvrij Instagram, NRC, 19 september 2022. 
2 ‘Dochter Gwyneth Paltrow ontketent debat: hoeveel deel je als ouder over je kind?’, NOS.nl 29 maart 2019.  
3 Donavan, Peace Human Rights Governance 2020, p. 40. 
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prijs op stellen wanneer ze volwassen zijn, want wat betekenen al hun foto’s op het internet voor hun 

toekomst, als zij bijvoorbeeld willen solliciteren op een baan? 

Er is op dit moment nog weinig Nederlandse literatuur beschikbaar over het onderwerp 

sharenting.4 Met het onderzoek in deze scriptie wordt geprobeerd deze lacune op te lossen. Uit 

bestudering van de bestaande literatuur wordt duidelijk dat er meer onderzoek nodig is naar het 

fenomeen sharenting en de gevolgen hiervan. In andere landen staat het onderwerp al langer in het 

middelpunt van de publieke belangstelling.5 Dat neemt overigens niet weg dat ook in Nederland veel 

ouders informatie over en foto’s van hun kinderen op social media delen. Deze scriptie is daarmee niet 

alleen interessant voor juristen maar bevat ook een maatschappelijke relevantie voor Nederlandse 

ouders en kinderen die worstelen met dit onderwerp. In deze scriptie worden aanknopingspunten 

gegeven die van belang kunnen zijn bij een belangenafweging, niet alleen door de rechter maar ook 

door ouders onderling.  

In dit onderzoek staat de volgende vraag centraal: ‘Welke rol speelt het recht op privacy van 

kinderen jonger dan 16 jaar zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, in 

verhouding met het recht op vrijheid van meningsuiting van ouders op het gebied van sharenting?’ 

Om deze vraag te kunnen beantwoorden zijn de volgende drie deelvragen geformuleerd: 

− ‘Waarom doen ouders aan sharenting en wat zijn hiervan de (negatieve) gevolgen voor hun 

kinderen?’ 

− ‘Hoe worden privacyrechten van kinderen onder de 16 jaar met betrekking tot sharenting in 

Nederland gewaarborgd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming?’ 

− ‘Hoe wordt het recht op vrijheid van meningsuiting van ouders in het kader van sharenting 

gewaarborgd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming?’ 

Voor beantwoording van deze onderzoeksvragen wordt een juridisch dogmatisch onderzoek 

uitgevoerd.6 Door middel van het bestuderen van zowel nationale als internationale jurisprudentie, 

literatuur en de parlementaire geschiedenis antwoord wordt gegeven op de hoofdvraag. Er wordt in 

dit onderzoek specifiek gekeken naar de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de 

Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG) en het Europees Verdrag voor 

de Rechten van de Mens (EVRM). Dit onderzoek heeft betrekking op alle ouders die informatie over 

hun kinderen delen op social media en gaat niet specifiek in op bloggende ouders. Het zogenoemde 

grooming valt niet binnen de scope van dit onderzoek. Alhoewel de mogelijke verbetering van de 

 
4 Steendam Visser & de Jong AA20190642, p. 642-645 en Geld AA20210821, p. 821. 
5 Bessant, Communications Law 2018; Blum-Ross & Livingstone, The international Journal of Media and Culture 
2017; Brosch, The New Educational Review 2016; Donavan, Peace Human Rights Governance 2020. 
6 Asser/Vranken Algemeen deel**** 2014/1.2.  
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privacy van kinderen centraal staat in dit onderzoek, vallen collectieve acties7 op dit gebied buiten de 

scope van dit onderzoek, aangezien in dergelijke zaken (inter)nationaal opererende bedrijven 

optreden als verwerkingsverantwoordelijke en niet de ouder.  

In deze scriptie wordt in hoofdstuk 2 ingegaan op wat sharenting precies inhoudt en welke 

invloed dit verschijnsel heeft op kinderen. De redenen waarom ouders online informatie delen over 

hun kinderen worden in dit hoofdstuk besproken. Daarnaast wordt ingegaan de effecten die dit online 

gedrag op het kind in kwestie kan hebben.8  

Hoofdstuk 3 bevat een beschrijving van de wijze waarop privacyrechten van kinderen onder 

de 16 jaar met betrekking tot sharenting in Nederland gewaarborgd worden in de AVG. Er is steeds 

meer aandacht voor kinderrechten. In oudere privacywetgeving, zoals de Wet bescherming 

persoonsgegevens (Wbp) en de Wet persoonsregistraties (Wpr), was geen expliciet oog voor 

kinderrechten. In de AVG wordt nu specifiek aandacht besteed aan kinderrechten met het oog op de 

kwetsbaarheid van kinderen. 

In hoofdstuk 4 wordt vervolgens ingezoomd op de vraag op welke manier het recht op vrijheid 

van meningsuiting van ouders gewaarborgd wordt in de AVG in het kader van sharenting. Het recht op 

vrijheid van meningsuiting is een belangrijk recht voor een goed werkende democratie. De AVG 

verplicht de lidstaten in artikel 85 om bij het verwerken van persoonsgegevens het recht op 

bescherming van de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming te brengen met het recht 

op vrijheid van meningsuiting. In Nederland wordt hieraan uitvoering gegeven door artikel 43 UAVG.  

In hoofdstuk 5 wordt nader ingegaan op de vraag op welke manier het recht op privacy 

afgewogen moet worden tegen het recht op vrijheid van meningsuiting. Hierbij wordt uiteengezet op 

welke wijze deze afweging in de praktijk plaatsvindt op het gebied van sharenting. 

Tot slot wordt in hoofdstuk 6 uiteengezet welke rol het recht op privacy van kinderen jonger 

dan 16 jaar speelt in verhouding met het recht op vrijheid van meningsuiting van ouders op het gebied 

van sharenting in het kader van de AVG. Daarmee wordt de hoofdvraag van dit onderzoek beantwoord. 

 

  

 
7 Zoals de acties tegen TikTok en Facebook. 
8 Donavan, Peace Human Rights Governance 2020, p. 43. 
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Hoofdstuk 2 Sharenting  

In dit hoofdstuk wordt in paragraaf 2.1 ingegaan op wat sharenting precies inhoudt en welke invloed 

dit fenomeen heeft op kinderen. Er is in de afgelopen jaren reeds veel onderzoek gedaan naar de 

gevaren die kinderen lopen op social media. Waar tot nu toe minder aandacht voor is, zijn de gevaren 

die kinderen lopen wanneer hun ouders online informatie over kinderen verspreiden. Er is een aantal 

redenen waarom ouders online informatie delen over hun kinderen. Deze redenen komen aan bod in 

paragraaf 2.2. Social media kunnen voor ouders een fijne uitlaatklep zijn om problemen van hun 

kinderen met anderen te bespreken. Hierbij wordt niet altijd voldoende stilgestaan bij de effecten die 

dit online gedrag op het kind in kwestie kan hebben. De gevolgen die dit online gedrag kan hebben op 

kinderen komt in paragraaf 2.3 aan bod. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een deelconclusie. 

 

2.1  Het verschijnsel sharenting 

Social media zijn niet meer weg te denken uit de wereld van nu. Voor jongeren is het de aangewezen 

manier om met elkaar in verbinding te blijven en contacten te onderhouden. Mensen met jonge 

kinderen delen foto’s, filmpjes en verhalen over alle bijzondere en minder bijzondere gebeurtenissen 

van hun kinderen. Er gebeurt niets zonder dat hiervan een foto of video wordt gemaakt die vervolgens 

gedeeld wordt op een van de verschillende socialmediaplatformen. Dit veelvuldig plaatsen van foto’s 

en video’s van en verhalen over de eigen kinderen wordt sharenting genoemd. Het woord sharenting 

is een samentrekking van de Engelse woorden ‘share’ en ‘parenting’. In het woordenboek Dikke van 

Dale komt het woord sharenting (nog) niet voor. Voor een definitie is daarom het Engelse 

woordenboek Collins Dictionary geraadpleegd. Hierin wordt sharenting gedefinieerd als: “The habitual 

use of social media to share news, images, etc of one’s children.” In dit onderzoek wordt de volgende 

definitie gehanteerd: “De gewoonte van ouders om regelmatig veel gedetailleerde informatie over hun 

kind te delen op social media.” 

Uit onderzoek uit 2015 blijkt dat 56% van de moeders informatie deelt op social media over 

haar kind(eren) tussen de 0 en 4 jaar oud.9 Wanneer het kind ouder wordt, daalt dit percentage naar 

20%.10 In datzelfde onderzoek is tevens gekeken naar het soort foto’s die ouders van hun kinderen 

delen. Het valt op dat dit vaak foto’s zijn van persoonlijke, soms gênante situaties, zoals een kind dat 

(half) naakt te zien is op het strand of in bad, een kind tijdens de zindelijkheidstraining, kinderen met 

een vies gezicht of kinderen die huilen of slapen. Een ander aspect dat onderzocht werd, gaat over het 

soort informatie dat ouders delen over hun kinderen. Het valt op dat veel ouders bij het delen van 

foto’s op social media regelmatig zowel de voornaam als de geboortedatum van het kind vermelden.11 

 
9 Davis 2015, p. 1. 
10 Research report: Parents, Privacy & Technology Use 2015, p. 3. 
11 Brosch, The New Educational Review 2016, p. 231. 
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2.2  Redenen voor sharenting 

Ouders hebben altijd al verhalen over en ervaringen van hun kinderen met anderen gedeeld. Voorheen 

konden die verhalen gemakkelijk weer vergeten worden. Tegenwoordig blijft alle informatie eeuwig 

rondzweven op het internet, waar deze altijd toegankelijk blijft.12 Social media bieden een makkelijke 

manier om informatie en interesses te delen met andere mensen in dezelfde levensfase. 

Er zijn verschillende redenen waarom ouders informatie over hun kinderen delen op social 

media. Ze vinden het bijvoorbeeld prettig om te weten dat ze niet alleen staan in hun 

opvoedingsproblemen. Zo kunnen ouders het prettig vinden om te weten dat het gedrag van hun kind 

niet afwijkt van het gedrag van andere kinderen en dat andere ouders met dezelfde 

opvoeduitdagingen geconfronteerd worden. Ze zijn op zoek naar erkenning en het gevoel dat ze niet 

alleen zijn.13 Ouders gebruiken social media om ervaringen uit te wisselen en elkaar te helpen bij 

opvoedingsuitdagingen. Ouders die verhalen posten over moeilijkheden bij de opvoeding, zijn vaak 

gebaat bij de reacties en verhalen van andere ouders in een vergelijkbare situatie. Ouders kunnen 

steun hebben aan het verhaal van een ander en hiermee een oplossing voor een eigen probleem 

vinden. Tegelijkertijd kan het delen van een persoonlijk verhaal over de frustraties van het ouderschap 

andere ouders die dit lezen, helpen in hun zoektocht naar de beste opvoeding van hun kinderen. Het 

is ook belangrijk dat deze verhalen gedeeld blijven worden. Dergelijke verhalen zorgen immers voor 

verbondenheid, het doorbreken van stereotypen en ondersteunen mensen op een positieve manier.14 

Het delen van dergelijke verhalen wordt meestal niet gezien als het delen van privézaken over hun 

kinderen, maar over de privézaken van de ouder zelf. Ouders zijn er meestal niet op uit om moedwillig 

de privacy van hun kinderen schenden. Het is doorgaans niet duidelijk hoe ver dergelijke gedeelde 

berichten gaan.15  

Een andere reden waarom ouders informatie over hun kinderen delen op social media is dat 

ze graag belangrijke mijlpalen en prestaties van hun kinderen willen delen met anderen.16 Ze zijn trots 

op hun kinderen en willen dat de hele wereld weet hoe bijzonder hun kinderen zijn en daarmee zijzelf. 

Mensen hebben vaak de neiging om alleen een perfect beeld van zichzelf aan anderen te willen laten 

zien. Door het delen van foto’s van hun kinderen kunnen ze laten zien wat voor perfecte ouders ze 

zijn.17 Social media geven ouders de mogelijkheid om in contact te blijven met een breed publiek, 

waarbij ze anderen op een eenvoudige manier op de hoogte kunnen houden van hun privéleven, zeker 

 
12 Steinberg, Emory law journal 2017, p. 844. 
13 Blum-Ross & Livingstone, The international Journal of Media and Culture 2017, p. 118. 
14 Steinberg, Emory law journal 2017, p. 852. 
15 Steinberg, Emory law journal 2017, p. 842. 
16 Bessant, Communications Law 2018, p. 8. 
17 Donavan, Peace Human Rights Governance 2020, p. 41. 
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in tijden van een pandemie.18 Mensen vinden foto’s van kinderen vaak interessant en het plaatsen van 

dergelijke foto’s levert veel sociale interactie op. Het krijgen van veel likes heeft een positief effect op 

mensen; het krijgen van veel duimpjes of hartjes heeft een groot psychologisch effect en vergroot het 

gevoel van eigenwaarde.19 Door de positieve reacties op verhalen ontstaat er een goed gevoel over 

het delen van dergelijke verhalen. Wanneer anderen dit leuk vinden, stimuleert dit om vaker dit soort 

verhalen of foto’s te delen. 20 

 

2.3  Gevolgen van sharenting 

Over het algemeen handelen ouders met de beste bedoelingen als het op hun kinderen aankomt. 

Ouders zijn degenen die het beste kunnen beslissen wanneer ze welke informatie over hun kinderen 

met anderen willen delen, ook in het geval van sharenting.21 Er kleven echter ook nadelen aan het 

veelvuldig delen van informatie over kinderen. Deze nadelige gevolgen van sharenting zijn moeilijk te 

meten, doordat enerzijds de technologie steeds beter wordt en anderzijds de gevolgen niet direct 

optreden.22 Ouders zijn lang niet altijd volledig geïnformeerd, waardoor ze zich niet volledig bewust 

zijn van de risico's die kleven aan online informatie uitwisselen.23 Ouders beseffen vaak niet dat foto’s 

of informatie die ze online delen een veel groter bereik hebben dan ze in eerste instantie dachten24. 

Ook al is men zich bewust van de juiste privacy-instellingen en worden foto's slechts met een heel 

beperkte groep gedeeld, dan nog bestaat het risico dat het platform wordt gehackt waarbij allerlei 

persoonlijke data buitgemaakt worden. Als het betreffende platform dit bovendien niet of niet tijdig 

aan de toezichthouder meldt, is er als consument niets tegen te doen.25 Daarnaast kunnen foto’s 

misbruikt worden door personen met criminele intenties, bijvoorbeeld voor identiteitsfraude.26  

Een tweede probleem dat speelt bij sharenting is dat ouders met het online delen van 

informatie de eerste digitale voetafdruk van hun kinderen achterlaten.27 Deze kan door bedrijven 

bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden worden gebruikt door middel van ‘online behavioral 

targeting’. Onbedoeld delen ouders behoorlijk veel data over een kind, zoals de voornaam, leeftijd, 

geboortedatum en de naam van de school.28 Dit gebeurt soms al voordat het kind geboren is, onder 

 
18 Brosch, The New Educational Review 2016, p. 232. 
19 Donavan, Peace Human Rights Governance 2020, p. 43. 
20 Steinberg, Emory law journal 2017, p. 847. 
21 Steinberg, Emory law journal 2017, p. 843. 
22 Donavan, Peace Human Rights Governance 2020, p. 42. 
23 Steinberg, Emory law journal 2017, p. 847. 
24 Brosch, The New Educational Review 2016, p. 227. 
25 Hof, Wisconsin Law Jounal 2016, p. 19; Bessant, Communications Law 2018, p. 19; Donavan, Peace Human 
Rights Governance 2020, p. 51. 
26 Steinberg, Emory law journal 2017, p. 847. 
27 Milovidov 2020, p.7. 
28 Brosch, The New Educational Review 2016, p. 231. 
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andere door het delen van echofoto's.29 Ouders zijn zich er doorgaans niet van bewust dat dergelijke 

gegevens benut worden voor online marketing.30  

Een derde probleem dat bij sharenting speelt, is dat het niet in alle gevallen direct duidelijk is 

waar het verhaal van de ouder die zijn ervaringen deelt met anderen ophoudt en het verhaal van het 

kind begint.31 De meerderheid van de ouders vraagt niet aan hun kinderen wat zij ervan vinden dat zij 

foto’s online delen met een breed publiek. Onderzoek wijst uit dat ouders er niet bij stil staan om hun 

kinderen naar hun mening te vragen, omdat ze vinden dat ze handelen vanuit hun eigen recht om te 

beslissen welke informatie ze waar en wanneer delen.32 

 Een vierde probleem dat kan spelen bij sharenting, heeft betrekking op het welzijn van het 

kind zelf. Zo is het nog onbekend welke effecten sharenting op het kind heeft bij bijvoorbeeld 

toekomstige sollicitaties. Verder is er een risico dat het kind wordt gepest met zaken die op het internet 

worden gedeeld. Kinderen hebben misschien minder vriendjes omdat vriendjes niet ook willen worden 

gefilmd.33 De informatie die iemand deelt kan door een ander verder worden verspreid. Door 

persoonlijke en soms gênante verhalen of foto’s te delen op internet kunnen kinderen gepest worden. 

Bovendien kan de informatie worden bekeken door toekomstige scholen of werkgevers.34 Er zijn zelfs 

Facebookgroepen die er een sport van maken om online gedeelde foto’s belachelijk te maken.35 

 

2.4 Conclusie 

In de voorgaande paragrafen is beschreven wat sharenting is en welke gevolgen dit kan hebben voor 

een kind. Sharenting is het veelvuldig delen van foto’s van kinderen op social media. Ouders doen dit 

om verschillende redenen. Zo willen ze bijvoorbeeld trots de prestaties van hun kinderen met de rest 

van de wereld delen. Ouders hebben doorgaans niet de intentie dingen te doen die hun kinderen 

kunnen schaden. Sharenting is doorgaans een gevolg van onwetendheid en onbekendheid met de 

mogelijkheden van het internet. 

  

 
29 Bessant, Communications Law 2018, p. 7; Steinberg 2017, “Sharenting: Children's Privacy in the Age of Social 
Media”, Emory Law Journal, p. 849. 
30 Donavan, Peace Human Rights Governance 2020, p. 43. 
31 Blum-Ross & Livingstone,  The international Journal of Media and Culture 2017, p. 111; Bessant, 
Communications Law 2018, p. 10. 
32 Siibak and Traks, Catalan Journal of Communication & Cultural Studies 2019, p. 118. 
33 Steinberg, Emory law journal 2017, p. 854. 
34 Brosch, The New Educational Review 2016, p.227. 
35 Steinberg, Emory law journal 2017, p. 855. 
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Hoofdstuk 3 Het recht op privacy  

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de privacyrechten van kinderen onder de 16 jaar met 

betrekking tot sharenting in Nederland gewaarborgd worden in de AVG. Hiervoor wordt eerst in 

paragraaf 3.1 bekeken hoe de privacyrechten zijn geregeld in de AVG. In paragraaf 3.2 wordt ingegaan 

op de wijze waarop het recht op privacy voor kinderen is geregeld. Dit wordt onder andere 

gewaarborgd door het toestemmingsvereiste. Ouders moeten toestemming geven voor het verwerken 

van persoonsgegevens van kinderen jonger dan 16 jaar. In deze paragraaf wordt tevens ingegaan op 

de reden waarom dit ook nadelig voor kinderen kan uitpakken. Vervolgens wordt in paragraaf 3.3 

uiteengezet waarom het een probleem kan zijn dat kinderen geen zelfstandig klachtrecht hebben bij 

de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Het hoofdstuk wordt afgesloten met een deelconclusie. 

 

3.1 Algemene Verordening Gegevensbescherming 

In de jaren zeventig van de vorige eeuw werd voor het eerst aandacht besteed aan het recht op privacy. 

De reden hiervoor was dat bedrijven toen steeds meer databases met persoonsgegevens gingen 

aanleggen.36 Het duurde nog tot 1995 voordat de Richtlijn bescherming persoonsgegevens werd 

ingevoerd en zelfs tot 2001 voordat deze in Nederland werd geïmplementeerd.37 In 2016 is de Richtlijn 

vervangen door de AVG, voornamelijk met het oog op het verbeteren van de bescherming van 

(digitale) persoonsgegevens.38 Een van de redenen om privacywetgeving aan te scherpen was dat grote 

bedrijven te onvoorzichtig met persoonsgegevens omgingen.39 Om dit tegen te gaan werden er op 

Europees niveau nieuwe afspraken gemaakt op het gebied van gegevensverwerking.  

Het particuliere gebruik van smartphones, camera en drones is de afgelopen jaren aanzienlijk 

toegenomen. Dit komt enerzijds door snelle ontwikkelingen in de technologie en anderzijds door het 

ruime en goedkopere aanbod van deze artikelen. Met deze producten kan iedereen opnames van 

anderen maken, waarmee de privacy van derden mogelijk wordt geschonden. Artificial intelligence en 

big data worden steeds verfijnder en beter in het analyseren van data. Deze technologische 

ontwikkelingen hebben een grote invloed op het alledaagse leven van de burger.40 Het is in niemands 

belang dat er allerlei persoonsgegevens op straat liggen. Niets is menselijker dan bepaalde informatie 

voor jezelf te houden, ook al heb je niets te verbergen.41 De AVG is een van de regelingen die hiervoor 

moeten zorgen. 

 
36 Resolution N (73) 22 Council of Europe 1973 & Resolution (74) 29 Council of Europe.  
37 Richtlijn 95/46/EG. 
38 Sloot, P&I 2021, 'Horizontale privacy - de burger', p. 111. 
39 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/privacy-en-persoonsgegevens/privacyregels-beschermen-
persoonsgegevens, voor het laatst geraadpleegd op 21-05-2022.  
40 Hof 2018, p. 2. 
41 Hof 2018, p. 7. 
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De AVG is in eerste instantie voornamelijk geschreven met het oog op het verwerken van 

persoonsgegevens door de overheid en grote bedrijven, maar geldt voor alle organisaties die 

persoonsgegevens verwerken.42 De AVG kan echter ook van toepassing zijn op natuurlijke personen.43 

De meeste mensen zullen zich er echter vaak niet van bewust zijn dat de AVG ook op hen van 

toepassing kan zijn bij bijvoorbeeld het online en openbaar delen van een foto of filmpje waarop 

eveneens andere personen te zien zijn.  

De AVG is lang niet altijd van toepassing op natuurlijke personen. Wanneer natuurlijke 

personen persoonsgegevens verwerken en ze doen dit puur in het kader van huishoudelijke 

activiteiten, zijn de bepalingen met betrekking tot gegevensverwerking uit de AVG niet van 

toepassing.44 Het plaatsen van foto’s op social media doet men doorgaans voor zichzelf en een kleine 

kring bekenden. Hiermee lijkt sharenting op het eerste gezicht onder huishoudelijke activiteiten te 

vallen. In de AVG wordt onder een persoonlijke of huishoudelijke activiteit verstaan dat de activiteit 

geen verband mag houden met een beroeps- of handelsactiviteit.45 Of een bepaalde situatie in het 

kader van sharenting is aan te merken als een huishoudelijke activiteit, is niet exact aan te geven. Voor 

de beoordeling of sprake is van een zuiver huishoudelijke activiteit gaat het om de vraag of de persoon 

die de gegevens verwerkt dit doet op een manier die op geen enkele wijze verband houdt met een 

beroeps- of handelsactiviteit. Tevens is de kring van personen met wie de informatie wordt gedeeld 

van belang. Het betreft hier de activiteit van de persoon die de gegevens verwerkt en niet van de 

persoon van wie de gegevens worden verwerkt.46  

Uit jurisprudentie blijkt dat de huishoudelijke exceptie niet altijd van toepassing is op het delen 

van persoonsgegevens op social media. Het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU) heeft in het 

Lindqvist-arrest geoordeeld dat de verwerking van persoonsgegevens in het geval er sprake is van het 

vermelden van personen op een internetpagina met hun naam of anderszins, niet onder een van de 

uitzonderingen van artikel 3 lid 2, Richtlijn 95/46/EG valt.47 Het HvJ EU oordeelde dat de activiteiten 

die genoemd worden in artikel 3 lid 2 eerste streepje als afbakening van het toepassingsgebied gelden 

van de daarin geregelde uitzondering. Dit houdt in dat de uitzondering enkel geldt voor activiteiten die 

dus uitdrukkelijk in het artikel zijn vermeld, te weten activiteiten die tot het persoonlijke gezinsleven 

van een particulier behoren. Vrijwilligerswerk en religieuze activiteiten – waar het in het Lindqvist-

arrest om ging – zijn volgens het HvJ EU niet gelijk te stellen met de in artikel 3 lid 2 eerste streepje 

 
42 Sloot, P&I 2021, 'Horizontale privacy - de burger', p. 111; 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/algemene-informatie-avg/algemene-informatie-
avg#news, voor het laatst geraadpleegd op 24-12-2022. 
43 Sloot, P&I 2021, 'Horizontale privacy - de burger', p. 111. 
44 Artikel 2 lid 2 onder c AVG. 
45 Overweging 18 horende bij artikel 2 AVG. 
46 HvJ EU 11 december 2014, C‑212/13, ECLI:EU:C:2014:2428 (Ryneš) r.o. 31 en 33. 
47 HvJ EU 6 november 2003, C-101/01, ECLI:EU:C:2003:596 (Lindqvist), r.o. 48. 
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genoemde activiteiten en vallen dus niet onder de uitzondering. Het openlijke publiceren van 

persoonsgegevens op het internet valt volgens het HvJ EU niet onder het persoonlijke gezinsleven, 

omdat de informatie voor onbepaalde tijd en voor een onbepaald aantal personen toegankelijk blijft.48 

In 2020 heeft de Rechtbank Gelderland zich ook uitgesproken over de huishoudelijke exceptie 

in de AVG in de context van social media. De rechtbank oordeelde in deze zaak dat de AVG en UAVG 

van toepassing zijn bij het plaatsen van een foto op Facebook, omdat niet kan worden uitgesloten dat 

een foto die is geplaatst op Facebook niet verder verspreid wordt en mogelijk in handen van derden 

kan vallen.49  

Bij sharenting is sprake van het veelvuldig delen van foto’s en video’s van kinderen op social 

media. Alhoewel men vaak in de veronderstelling is dat dit een puur huishoudelijke activiteit betreft 

omdat het doorgaans geen enkel verband houdt met beroeps- of handelsactiviteiten, is deze opvatting 

niet juist. Zowel het HvJ EU als de Nederlandse rechter concluderen dat er bij het plaatsen van foto’s 

op social media geen sprake is van puur huishoudelijke activiteiten. Dit houdt in dat bij sharenting de 

bepalingen uit de AVG van toepassing zijn.  

 

3.2 Kinderen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming 

Er komt steeds meer aandacht voor privacy. Niet alleen voor volwassenen, maar ook voor kinderen 

wordt het recht op privacy steeds belangrijker gevonden.50 In oudere wetgeving op het gebied van 

gegevensbescherming, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Wet 

persoonsregistraties (Wpr), was er geen expliciet oog voor kinderrechten. In de AVG wordt nu specifiek 

aandacht besteed aan kinderrechten met het oog op de kwetsbaarheid van kinderen.51 Op grond van 

overweging 38 AVG52 moeten kinderen extra worden beschermd, omdat zij zich door hun jonge leeftijd 

minder bewust zijn van de risico’s die ze lopen en de rechten die ze hebben op het gebied van de 

verwerking van hun persoonsgegevens. Dit geldt ook op het gebied van sharenting. Naast regelgeving 

op het gebied van profilering richt de bescherming uit overweging 38 bij artikel 8 AVG zich 

voornamelijk op situaties waarin het kind zelf online is en veel minder op wanneer anderen – in dit 

geval de ouders – gegevens van of over het kind online delen.53  

Een van de basisbeginselen van het Europese gegevensbeschermingsrecht is dat de 

gegevensverwerking rechtmatig moet zijn.54 Deze rechtmatigheid vereist dat de verwerking op een 

 
48 HvJ EU 6 november 2003, C-101/01, ECLI:EU:C:2003:596 (Lindqvist), r.o. 47. 
49 Rb. Gelderland 13 mei 2020, ECLI:NL:RBGEL:2020:2521, r.o. 4.5. 
50 Mulder, FJR 2016/28, p. 112. 
51 Overweging 38 AVG. 
52 Behorende bij artikel 8 AVG. 
53 Donavan, Peace Human Rights Governance 2020, p. 36. 
54 Artikel 7 Richtlijn 95/46/EG en nu artikel 6 lid 1 AVG. 
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van de zes grondslagen uit artikel 6 AVG wordt gebaseerd. Een van die grondslagen is ‘gerechtvaardigd 

belang’.55 Bij het vereiste van gerechtvaardigd belang moet het belang van de 

verwerkingsverantwoordelijke afgewogen worden tegen het belang of de fundamentele rechten van 

de betrokkene. Op het gebied van sharenting kan de ouder aandragen dat ook op deze grondslag de 

verwerking van gegevens rechtmatig kan zijn. Deze belangenafweging zal niet altijd makkelijk zijn en 

vergt een nauwkeurige beoordeling, waarbij expliciet stil moet worden gestaan bij de belangen van 

het kind.56 

Een andere grondslag is 'toestemming'.57 Toestemming wordt in de AVG gedefinieerd als 

“vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel 

van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling hem betreffende verwerking van 

persoonsgegevens aanvaardt.”58 Toestemming moet vrijelijk zijn gegeven en kan op elk moment weer 

worden ingetrokken. De AVG schrijft voor dat toestemming niet als vrijelijk gegeven wordt beschouwd 

wanneer het wel of niet verlenen van een dienst afhankelijk is van toestemming wanneer deze 

toestemming niet noodzakelijk is voor de uitvoering van de betreffende dienst.59 Het verwerken van 

gegevens die niet noodzakelijk zijn voor het doel mogen niet worden verwerkt ook niet in het geval de 

betrokkene hier toestemming voor heeft gegeven.60 Ook is er geen sprake van vrijelijk gegeven 

toestemming als er niet kan worden geweigerd zonder nadelige gevolgen.61  

Een belangrijke regeling die gaat over de bescherming van kinderrechten in de AVG is het 

toestemmingsvereiste uit artikel 8. Daar waar dit artikel als doel heeft een grote bescherming te bieden 

voor kinderen, kunnen kinderen tevens nadeel van dit artikel ondervinden.62 Op grond van artikel 8 

AVG mogen alleen kinderen van 16 jaar of ouder zelf toestemming geven voor het verwerken van hun 

persoonsgegevens. Voor kinderen jonger dan 16 jaar geldt dat hun ouders of wettig 

vertegenwoordigers toestemming moeten geven.63 Hiervoor geldt een uitzondering, namelijk wanneer 

een kind onder de 16 jaar rechtstreeks contact wil opnemen met een niet-commerciële advies- of 

hulpdienst. De toestemming van de ouder is in dat geval niet verplicht, zodat er geen onnodige 

drempels worden opgeworpen om zelfstandig hulp of advies te kunnen vragen.64  

 
55 Artikel 6 lid 1 sub f AVG. 
56 Advies 06/2014 over het begrip "gerechtvaardigd belang van de voor de gegevensverwerking 
verantwoordelijke" in artikel 7 van Richtlijn 95/46/EG, p. 28. 
57 Artikel 6 lid 1 sub a AVG. 
58 Artikel 4 lid 11 AVG. 
59 Overweging 43 AVG. 
60 Richtsnoeren 05/2020 inzake toestemming overeenkomstig Verordening 2016/679, p. 6. 
61 Kroes, NJB 2021/2886, p. 3244. 
62 Hof 2018, p .9. 
63 Vries 2021, aant. 2. 
64 Kamerstukken II 2017-18, 34851, nr. 8, p. 3. 
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Tijdens de beraadslagingen in de Tweede Kamer over de regels ten uitvoering van Verordening 

(EU) 2016/679 werden vragen gesteld over de leeftijdsgrens die moest worden opgenomen in de AVG 

als het aankomt op toestemming van de ouders. Op grond van artikel 8 AVG mogen lidstaten naar 

beneden afwijken van de standaardleeftijd van 16 jaar, maar niet verder dan 13 jaar. In Nederland is 

er bij implementatie voor gekozen om vast te houden aan de leeftijdgrens van 16 jaar in verband met 

de beleidsneutrale implementatie van de richtlijn. Men wilde de verwerkingsverantwoordelijken bij de 

overgang naar het nieuwe gegevensbeschermingsrecht niet te veel belasten met onnodige 

veranderingen.65 Daarnaast was men tijdens de behandeling van de Kamerstukken van oordeel dat de 

leeftijdsgrens van 16 jaar niet in strijd was met het recht op privacy.66  

In de Tweede Kamer is het vraagstuk over de leeftijdsgrens in de AVG verschillende keren aan 

bod gekomen.67 Er werd via een amendement gepoogd de leeftijdsgrens te verlagen, maar dit werd 

verworpen.68 De discussie over welke leeftijdsgrens moet worden opgenomen is nog steeds niet 

beslecht. Volgens de minister betreft dit een breed maatschappelijk vraagstuk waarvoor nader 

onderzoek nodig is.69 Dit onderzoek is vervolgens uitgevoerd door Pro Facto in opdracht van het 

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) in samenwerking met de 

Rijksuniversiteit Groningen. Uit deze evaluatie, waarbij onder andere naar de positie van kinderen is 

gekeken, blijkt dat de positie van kinderen in de UAVG nog steeds zwak is. Kinderen hebben recht op 

specifieke bescherming, maar krijgen deze nog te weinig vanuit de AVG.70 De Europese Commissie 

heeft tevens een evaluatie laten uitvoeren. Hierin werd geconcludeerd dat het hanteren van 

verschillende leeftijdsgrenzen door de lidstaten schadelijk is voor de volledige harmonisatie van de 

gegevensbescherming.71  

Voor de ontwikkeling van kinderen is het recht op privacy belangrijk om te kunnen opgroeien 

tot zelfstandige, onafhankelijke individuen. Wanneer kinderen niet de controle hebben over hun eigen 

persoonsgegevens en dus niet zelf kunnen beslissen wat daarmee gebeurt, kan dit nadelige gevolgen 

hebben voor hun vermogen om een eigen identiteit te ontwikkelen.72 Een kanttekening hierbij is wel 

 
65 Kamerstukken I 2017-18, 34851, D, p. 16. 
66 Kamerstukken I 2017-18, 34851, D, p. 17. 
67 Kamerstukken II 2017-18, 34851, nr. 13; Kamerstukken II 2017-18, 34851, nr. 19; Kamerstukken II 2017-18, 
34851, nr. 22; Kamerstukken II 2018-19, 32761, nr. 132; Kamerstukken II 2018-19, 34851, nr. 148; 
Kamerstukken II 2019-20, 34851, nr. 151; Kamerstukken II 2019-20, 34851, nr. 164; Kamerstukken II 2021-22, 
34851, nr. 246. 
68 Het amendement van lid Buitenweg (Kamerstukken II 2017-18, 34851, nr. 13) werd met 35 stemmen voor en 
115 stemmen tegen verworpen (zie: 
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/amendementen/detail?id=2018Z04022&did=2018D18245, voor 
het laatst geraadpleegd op 28-10-2022).  
69 Kamerstukken II 2017-18, 34851, nr. 19. 
70 Bijlage bij Kamerstukken II 2021-22, 32761, nr. 246. 
71 Resolutie 2020/2717 van het Europees Parlement (25 maart 2021) Evaluatieverslag van de commissie over 
de toepassing van de algemene verordening gegevensbescherming, twee jaar na de inwerkingtreding. 
72 Verdoodt & Lievens, Computerrecht 2017/155, p. 234. 
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dat dit afhankelijk is van de leeftijd van het kind. In de Code voor kinderrechten is een specificatie 

gemaakt naar leeftijdscategorie.73 Er worden vijf verschillende categorieën gedefinieerd, waarbij voor 

elke categorie aanbevelingen worden gegeven voor het communiceren over privacy.74 Heel jonge 

kinderen75 hebben niet het vermogen te begrijpen waar het over gaat. Vanaf een jaar of 8 kunnen 

kinderen doorgaans goed zelf een eigen mening vormen en uiten en zijn ze in staat om logisch te 

redeneren. Ze zijn in staat om meer complexe teksten te lezen en te begrijpen.76 Dit betekent echter 

niet dat kinderen ook de eventuele gevolgen van toestemming goed kunnen overzien. Bovendien is de 

ontwikkeling per kind verschillend. Kinderen begrijpen bijvoorbeeld minder snel waarmee ze 

instemmen dan volwassenen. Maar ook volwassenen lezen en begrijpen lang niet altijd waar ze mee 

instemmen. Mensen zĳn er snel toe geneigd te kiezen voor voordeel op de korte termijn en nadelige 

gevolgen op de lange termijn daarbij te negeren.77 Mensen klikken bijvoorbeeld makkelijk op de OK-

knop bij een cookieverklaring om zo snel en eenvoudig toegang tot een website te krijgen.78 In 2014 

heeft de consumentenbond onderzoek gedaan naar de manier waarop consumenten omgaan met 

cookies op het internet. Uit dit onderzoek blijkt dat het merendeel79 van de respondenten zogenoemde 

cookie-walls80 oneerlijk en onacceptabel vindt.81 Als ze echter een dergelijke constructie op het 

internet tegenkomen, zĳn ze wel snel geneigd hun akkoord te geven, ondanks hun weerstand tegen 

cookie-walls.82  

Op grond van artikel 12 AVG moet de verwerkingsverantwoordelijke passende maatregelen 

nemen om de betrokkene te informeren over het verwerken van gegevens van de betrokkene. De 

verwerkingsverantwoordelijke moet ervoor zorgen dat de betrokkene de informatie op een 

transparante, begrijpelijke en gemakkelijke manier ontvangt in een duidelijke en eenvoudige taal. Dit 

is extra belangrijk wanneer de informatie voor een kind is bestemd. In het onderzoek naar TikTok in 

2020 oordeelde de AP dat hiervan geen sprake is als het privacybeleid in het Engels is opgesteld voor 

Nederlandse kinderen.83 Er is volgens het AP niet voldaan aan het vereiste van begrijpelijkheid nu het 

 
73 De leeftijdscategorieën zijn 0-5, 6-9, 10-12, 13-15 en 16-17 jaar. 
74 Code voor Kinderrechten, te raadplegen via https://codevoorkinderrechten.nl.  
75 Tot ongeveer vier jaar. Vanaf deze leeftijd kunnen kinderen complexe zinnen begrijpen en produceren (zie: 
Peper & Smeets 2020, p.137). 
76 Peper & Smeets 2020, p. 139. 
77 De zogenoemde present bias; Zuiderveen Borgesius NJB 2015/680, p. 881. 
78 https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookiewet-heeft-weinig-opgeleverd (gepubliceerd op 25 
april 2014). 
79 64% van de ondervraagden. 
80 Met cookie-walls wordt de barrière bedoeld die opgeworpen wordt waarbij je akkoord moet gaan met het 
volgen van jouw surfgedrag op internet. Zonder akkoord te geven kun je niet verder op de betreffende website. 
81 Zuiderveen Borgesius, e.a., EDPL 2017, p. 357. 
82 https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookiewet-heeft-weinig-opgeleverd (gepubliceerd op 25 
april 2014). 
83 Boete TikTok Autoriteit Persoonsgegevens 2021, punt 98. 
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privacybeleid zelf enkel in het Engels werd aangeboden terwijl de app en ook de vraag om akkoord te 

gaan met het privacybeleid wel in het Nederlands zijn.84 

Een onderdeel van het recht op privacy is dat kinderen het recht hebben op hun eigen ruimte 

en mening. Ouderlijke toestemming kan hierbij in de weg staan. Toestemming vragen aan ouders kan 

kinderen in hun digitale vrijheid beperken. Dit kan gezien worden als ouderlijke controle in plaats van 

bescherming.85 Een hogere beschermingsgraad in de AVG heeft ook impact op kinderen op andere 

gebieden van participatie- en emancipatierechten, zoals het recht op persoonlijke ontwikkeling, het 

recht op vrijheid van meningsuiting, het recht op vereniging, het recht op mediatoegang en het recht 

om te spelen.86 Wanneer kinderen enkel als kwetsbare partij gezien worden en een groot deel van hun 

rechten in handen van de ouders wordt gelegd, kan dit problemen opleveren. Het kan namelijk 

voorkomen dat ouders zelf niet over digitale vaardigheden beschikken en evenmin zelf online zijn.87 

Bovendien zijn ouders zich wellicht niet goed bewust van de digitale voetafdruk die ze uit naam van 

hun kinderen achterlaten.88 Ouders zijn ook niet per definitie beter in staat om beslissingen te nemen 

over het verwerken van persoonsgegevens dan kinderen.89 

Het toestemmingsvereiste geeft een gevoel van controle, omdat het lijkt alsof hiermee 

bepaald kan worden wie welke informatie over individuen mag verwerken.90 In de praktijk blijkt dit 

soms anders uit te pakken. Ten eerste betekent toestemming geven niet altijd dat men totale controle 

heeft over het delen van informatie. Ten tweede zijn ouders zich niet altijd bewust van de gevaren en 

risico die inherent zijn aan het geven van toestemming.91 Ouderlijke toestemming is niet in alle 

situaties een verbetering in het beschermen van persoonlijke data van kinderen. In sommige gevallen 

is het een take it or leave it deal, zoals in het geval van cookie-walls. Hierbij is niet altijd sprake van een 

vrije keuze. Cookie-walls zĳn daarom in bepaalde gevallen ontoelaatbaar volgens de AP.92 Ten derde 

zijn mensen zich er niet altijd van bewust dat ze data delen.93 In de huidige, steeds meer digitaal 

gerichte wereld zijn nieuwe kennis en vaardigheden nodig om een goed geïnformeerde beslissing te 

kunnen nemen.94 

 
84 Boete TikTok Autoriteit Persoonsgegevens 2021, punt 133. 
85 Hof 2018, p. 14. 
86 Hof 2018, p. 16 en artikelen 6, 13, 15, 17 en 31 Verdrag inzake de rechten van het kind. 
87 Verdoodt & Lievens, Computerrecht 2017/155, p. 232. 
88 Donavan, Peace Human Rights Governance 2020, p. 39. 
89 Hof, Wisconsin International Law Journal 2016, p. 436 e.v. 
90 Hof 2018, p. 11.  
91 Donavan, Peace Human Rights Governance 2020, p.46. 
92 https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/normuitleg_ap_cookiewalls.pdf.  
93 Omdat dit bijvoorbeeld op de achtergrond uit het zicht gebeurt, zie 
https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/wat-zijn-cookies, voor het laatst geraadpleegd op 28-10-
2022. 
94 Hof 2018, p. 16. 
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Daar waar het kinderen betreft die vanwege hun leeftijd geen toestemming kunnen geven, 

kunnen de ouders in hun plaats toestemming geven.95 In het geval dat het de ouder zelf is die 

informatie deelt, is het de vraag of het toestemmingsvereiste nog steeds het belang van het kind 

beschermt. De ouder die informatie over het kind wil delen, geeft daarmee indirect toestemming aan 

zichzelf om dit te mogen doen. Het toestemmingsvereiste biedt in het geval van sharenting dus weinig 

bescherming aan het kind op het gebied van privacy.  

 

3.3 Kinderen en het klachtrecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens 

De taak van de AP is toezicht houden op de naleving van wettelijke regels met betrekking tot 

persoonsgegevens.96 Dit wordt onder andere gedaan door middel van onderzoek en het behandelen 

van privacyklachten. Wanneer iemand een schending van zijn privacy opmerkt, kan hierover een klacht 

worden ingediend bij de AP.97 Voor kinderen jonger dan 16 jaar werkt het indienen van een klacht een 

beetje anders. Een kind moet, voordat het een klacht kan indienen, toestemming van de ouders 

hebben om dit te doen.98 Dit is enigszins paradoxaal in het geval er sprake is van sharenting. Deze 

toestemmingsverplichting werpt immers een drempel op voor een kind om een klacht over de ouders 

in te dienen. Door het instellen van een leeftijdsgrens voor het klachtenrecht bij de AP is het mogelijk 

dat schendingen van privacyrechten van kinderen de AP niet bereiken. Zeker in het geval van 

sharenting is het niet erg logisch dat alleen de ouders een klacht kunnen indienen, aangezien zij de 

veroorzaker zijn van de inbreuk op het privacyrecht van het kind.99 Een mogelijke oplossing hiervoor 

zou bijvoorbeeld kunnen zijn om, zoals in het geval van niet-commerciële advies- of hulpdiensten, een 

uitzondering te maken, zodat ouderlijke toestemming niet nodig is. 

Dat er niet veel klachten met betrekking tot kinderen binnenkomen bij de AP blijkt eveneens 

uit de klachtenrapportages.100 In 2019 had 1% van de binnengekomen klachten betrekking op 

kinderen.101 In de rapportage over 2020 zijn klachten die over kinderen samengevoegd met nog vijf 

andere categorieën tot één categorie: ‘diverse categorieën’.102  

 
95 Bessant, Communications Law 2018, p. 17 
96 Kamerstukken II 2018–19, 35200 VI, nr. 1,p. 44. 
97 https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-privacy/het-werk-van-de-ap; voor het laatst geraadpleegd op 
29-06-2022. 
98 https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-privacy/jouw-privacy-voor-jongeren; voor het laatst 
geraadpleegd op 29-06-2022. 
99 Hanema, P&I 2020, p. 101. 
100 In de rapportages worden collectieve klachten (zoals de actie tegen TikTok of Facebook) buiten beschouwing 
gelaten. Bij deze acties gaat het ook over privacyrechten van kinderen. 
101 Klachtenrapportage Autoriteit Persoonsgegevens 2019, te vinden op: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/klachtenrapportage_ap_2019.pdf. 
102 Klachtenrapportage Autoriteit Persoonsgegevens 2020, te vinden op: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/ap_klachtenrapportage_2020.pdf.  
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Kinderen jonger dan 16 jaar kunnen dus niet zelf een klacht over het schenden van hun 

persoonsgegevens bij de AP indienen. Op de AP-website staat: “Ben je jonger dan 16 jaar en wil je een 

klacht indienen bij de AP? Dan heb je toestemming nodig van een van je ouders of verzorgers. Die 

toestemming moet je meesturen met je klacht. Je kunt ook een van je ouders of verzorgers vragen om 

namens jou de klacht in te dienen.” 103 Dit staat haaks op artikel 77 AVG waarin wordt aangegeven dat 

iedere betrokkene het recht heeft een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Er wordt in de AVG 

geen minimumleeftijd verbonden aan het indienen van een klacht.104 Artikel 5 UAVG geeft aan dat de 

rechten uit hoofdstuk 3 moeten worden uitgeoefend door wettelijk vertegenwoordigers als het gaat 

om een kind jonger dan 16 jaar.105 Het klachtrecht is echter niet geregeld in hoofdstuk 3. In dit 

hoofdstuk worden het inzagerecht, het recht op rectificatie, het recht om vergeten te worden en het 

recht van bezwaar geregeld, maar niet het klachtrecht. Dit laatste recht wordt geregeld in hoofdstuk 

4 van de AVG en valt daarmee niet onder artikel 5 UAVG.106 

  

3.4 Conclusie 

In dit hoofdstuk is beschreven hoe privacyrechten van kinderen jonger dan 16 jaar met betrekking tot 

sharenting zijn geregeld in de AVG. De AVG is van toepassing op alle organisaties die persoonsgegevens 

verwerken, maar kan tevens van toepassing zijn op natuurlijke personen. Sharenting lijkt op het eerste 

gezicht een activiteit die in het kader van het private leven van de particulier wordt uitgevoerd. Uit 

jurisprudentie blijkt echter dat de AVG eveneens van toepassing is bij het openbaar maken van 

persoonsgegevens op het internet. Bij sharenting zal doorgaans dan ook geen sprake zijn van een puur 

huishoudelijke activiteit, omdat foto’s en video’s die geplaatst zĳn op social media eenvoudig verder 

verspreid kunnen worden. Hierdoor ontstaat het risico dat ze in handen van derden terechtkomen. 

Kinderen moeten extra worden beschermd op grond van de AVG, omdat zij vanwege hun leeftijd extra 

kwetsbaar zijn. Om kinderen te beschermen moeten ouders toestemming geven voor het verwerken 

van persoonsgegevens van kinderen jonger dan 16 jaar. In dit hoofdstuk is duidelijk geworden dat deze 

leeftijdsgrens ter discussie staat. 

 

  

 

 
103 https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-privacy/jouw-privacy-voor-jongeren, geraadpleegd op 
3-2-2022. 
104 Op grond van artikel 8:21 Awb moet een natuurlijk persoon die onbekwaam is vertegenwoordigd worden 
door de vertegenwoordiger. Op grond van lid 2 mag de persoon zelf in het geding optreden als hij/zij tot 
redelijke waardering van hun belangen in staat kunnen worden geacht. Hierbij wordt echter ook geen 
leeftijdsgrens gesteld. 
105 Uitgezonderd hiervan zijn gratis hulp- of adviesdiensten conform artikel 5 lid 5 UAVG. 
106 Hanema, P&I 2020, p. 99. 
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Hoofdstuk 4 Vrijheid van meningsuiting  

In dit hoofdstuk staat de vraag centraal op welke wijze het recht op vrijheid van meningsuiting van 

ouders gewaarborgd wordt in de AVG op het gebeid van sharenting. Het recht op vrijheid van 

meningsuiting is een belangrijk recht voor een goed werkende democratie. Als eerste wordt in 

paragraaf 4.1 gekeken naar de rechten die ouders aan de AVG kunnen ontlenen om hun recht op 

vrijheid van meningsuiting uit te oefenen. Vervolgens wordt in paragraaf 4.2 wordt eerst gekeken naar 

wat de literatuur zegt over het recht op vrijheid van meningsuiting en vervolgens op welke manier er 

in de jurisprudentie verdere uitleg is gegeven aan dit recht. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een 

deelconclusie. 

 

4.1 Journalistieke exceptie in de Algemene Verordening Gegevensbescherming 

Op het moment dat gegevens worden verwerkt met een journalistiek doel, kan dit leiden tot een 

botsing tussen het recht op vrijheid van meningsuiting en het recht op bescherming van 

persoonsgegevens.107 De AVG verplicht de lidstaten in artikel 85 daarom om bij het verwerken van 

persoonsgegevens het recht op bescherming van de verwerking van persoonsgegevens in 

overeenstemming te brengen met het recht op vrijheid van meningsuiting. In de voormalige Wbp was 

een dergelijke uitzondering geregeld in artikel 3, welke was gebaseerd op artikel 9 Richtlijn 

95/46/EG.108 Bij de invoering van de AVG is de journalistieke exceptie uit dit artikel opgenomen in 

artikel 85 AVG. Inhoudelijk komen beide artikelen nagenoeg overeen. De uitleg van de arresten van 

het HvJ EU inzake artikel 9 Richtlijn 95/46/EG is daarmee nog steeds relevant voor de uitleg van de 

journalistieke exceptie in de AVG.109 In het Satamedia-arrest geeft het HvJ EU uitleg over het doel van 

artikel 9 Richtlijn 95/46/EG.110 Het HvJ EU herhaalt dit later in het Buivids-arrest en geeft aan dat het 

doel van dit artikel is het met elkaar verzoenen van het recht op vrijheid van meningsuiting met het 

recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Het is aan de lidstaten om daaraan nadere 

invulling te geven.111  

In Nederland wordt nadere invulling gegeven aan de journalistieke exceptie door artikel 43 

UAVG.112 De AVG is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens voor uitsluitend 

journalistieke doeleinden en ten behoeve van academische, artistieke of literaire 

uitdrukkingsvormen.113 Voor een beroep op de AVG moet als eerste worden vastgesteld of een foto of 

 
107 Kamerstukken II 2017–2018, 34851, nr. 3, p. 49. 
108 Kamerstukken II 1997–1998, 25892, nr. 3, p. 72. 
109 HvJ EU 14 februari 2019, C–345/17, ECLI:EU:C:2019:122, NJ 2019/423 m.nt. E.J. Dommering (Buivids), p. 
7166. 
110 HvJ EG 16 december 2008, C-73/07, ECLI:EU:C:2008:727 (Satamedia), r.o. 20. 
111 HvJ EU 14 februari 2019, C–345/17, ECLI:EU:C:2019:122 (Buivids), r.o 52-54. 
112 Kamerstukken II 2017–2018, 34851, nr. 3, p. 123. 
113 Met uitzondering van de artikelen 1 tot en met 4 en 5, eerste en tweede lid AVG. 
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video moet worden gezien als een persoonsgegeven. Volgens het HvJ EU is hiervan sprake als de 

persoon op de foto kan worden geïdentificeerd.114 Vervolgens moet worden vastgesteld of er sprake 

is van verwerking van persoonsgegevens. Het HvJ EU oordeelde herhaaldelijk dat het plaatsen van 

informatie op een website beschouwd moet worden als verwerking van persoonsgegevens.115 Om 

aanspraak te kunnen maken op de uitzonderingsgrond van artikel 85 lid 2 AVG116 moet sprake zijn van 

journalistieke activiteiten. Een beroep op de journalistieke exceptie geldt niet alleen voor 

professionele journalisten. De term ‘journalist’ moet breed worden uitgelegd.117 Door de snelle 

ontwikkeling van techniek en veranderende sociale gewoonten kunnen namelijk ook andere 

uitlatingen op het internet worden opgevat als journalistieke activiteiten. 118 Van een journalistieke 

activiteit is volgens het HvJ EU sprake als de activiteiten tot doel hebben om informatie, meningen of 

ideeën kenbaar te maken aan het publiek.119 De manier waarop de informatie wordt gedeeld, is daarbij 

niet van belang.120  

In het Buivids-arrest verwijst het HvJ EU ook naar de rechtspraak die door het EHRM op dit punt is 

gegeven.121 Of er met succes een beroep kan worden gedaan op de journalistieke exceptie, is volgens 

het EHRM afhankelijk van de mate waarin de publicatie bijdraagt aan het publieke debat. Het doel van 

de publicatie moet in ieder geval zijn om een bijdrage te leveren aan het publieke debat.122 Daar is  

bijvoorbeeld aan voldaan indien het een publicatie betreft die over het functioneren van een politicus 

gaat, maar niet indien de publicatie enkel betrekking heeft op het privéleven van een politicus. Bij de 

vraag of er een beroep kan worden gedaan op de journalistieke exceptie moet volgens het HvJ EU altijd 

een belangenafweging plaatsvinden tussen het recht op privacy en het recht op vrijheid van 

meningsuiting.123 Bij deze belangenafweging moeten tevens de criteria meegenomen worden die door 

het EHRM in zijn rechtspraak zijn ontwikkeld.124 Deze criteria zijn:  

i. beoordeling of er een bijdrage wordt geleverd aan een debat van openbaar belang;  

 
114 HvJ EU 11 december 2014, C‑212/13, ECLI:EU:C:2014:2428 (Ryneš), r.o. 22 en HvJ EU 14 februari 2019, C–
345/17, ECLI:EU:C:2019:122 (Buivids), r.o 31. 
115 HvJ EU 6 november 2003, C-101/01, ECLI:EU:C:2003:596 (Lindqvist), r.o. 25-26; HvJ EU 13 mei 2014, C-
131/12, ECLI:EU:C:2014:317 (Google v. Spanje), r.o. 26; HvJ EU 14 februari 2019, C–345/17, ECLI:EU:C:2019:122 
(Buivids), r.o 38. 
116 en artikel 43 UAVG. 
117 HvJ EG 16 december 2008, C-73/07, ECLI:EU:C:2008:727 (Satamedia), r.o. 53-54; HvJ EU 14 februari 2019, C–
345/17, ECLI:EU:C:2019:122 (Buivids), r.o 51. 
118 HvJ EU 14 februari 2019, C–345/17, ECLI:EU:C:2019:122 (Buivids), r.o 54-56. 
119 HvJ EG 16 december 2008, C-73/07, ECLI:EU:C:2008:727 (Satamedia), r.o. 61; HvJ EU 14 februari 2019, C–
345/17, ECLI:EU:C:2019:122 (Buivids), r.o 53. 
120 HvJ EG 16 december 2008, C-73/07, ECLI:EU:C:2008:727 (Satamedia), r.o. 59-61. 
121 HvJ EU 14 februari 2019, C–345/17, ECLI:EU:C:2019:122 (Buivids), r.o 66. 
122 EHRM 27 juni 2017, ECLI:CE:ECHR:2017:0627JUD000093113 (Satamedia), § 169. 
123 HvJ EU 14 februari 2019, C–345/17, ECLI:EU:C:2019:122 (Buivids), r.o 57-63. 
124 EHRM 7 februari 2012, ECLI:CE:ECHR:2012:0207JUD003995408 (Axel Springer/Duitsland), § 96-108, EHRM 7 
februari 2012, ECLI:CE:ECHR:2012:0207JUD004066008 (Von Hannover v. Duitsland (no. 2)), § 108-113 en EHRM 
27 juni 2017, ECLI:CE:ECHR:2017:0627JUD000093113 (Satamedia), § 165. 
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ii. beoordeling van de mate van bekendheid van de getroffen persoon;  

iii. onderzoek van het onderwerp van het bericht;  

iv. onderzoek van het eerdere gedrag van de betrokken persoon;  

v. beoordeling van inhoud, vorm en gevolgen van de publicatie, en  

vi. inaanmerkingneming van de omstandigheden waarin de informatie is verkregen.125 

In Nederland heeft de Hoge Raad zich eveneens uitgelaten over publicaties op het internet. Het 

oordeel van de Hoge Raad was dat een publicatie op een eigen website die toegankelijk is voor een 

breed publiek, als perspublicatie moet worden gezien voor zover de publicatie een algemeen belang 

dient.126 De AP heeft daarop een richtlijn opgesteld om te kunnen beoordelen of er sprake is van een 

perspublicatie. Een van de voorwaarde hiervoor is dat de activiteit gericht is op (objectieve) 

informatieverzameling en verstrekking. Daarnaast moet het gaan om een regelmatige bezigheid en 

moet er iets van maatschappelijke strekking aan de orde worden gesteld. Tot slot moet de publicatie 

een recht van rectificatie achteraf kennen. Wanneer aan al deze voorwaarden is voldaan, is er sprake 

van journalistieke activiteiten.127  

 

4.2 Literatuur en jurisprudentie  

De vrijheid van meningsuiting is altijd al een belangrijk grondrecht geweest. In Nederland is het recht 

op vrijheid van meningsuiting geregeld in artikel 7 GW. Het werd reeds in 1815 in de Grondwet 

vastgelegd. In 1983 werd aan artikel 7 GW in lid 3 ook het recht op vrijheid van het uiten van gedachten 

en gevoelens via andere middelen toegevoegd. In dit artikel wordt onderscheid gemaakt naar het soort 

communicatiemiddel. De beperkingsmogelijkheden van de vrijheid van meningsuiting zijn dan ook 

afhankelijk van het soort communicatiemiddel dat gebruikt wordt.128 Lid 3 spreekt van gedachtes en 

gevoelens. Hieronder valt tevens de eigen mening van de persoon die deze gedachten of gevoelens 

openbaar maakt.129 Het gebruik van het internet als een vorm van openbaren valt onder de 

bescherming van het derde lid van artikel 7 GW.130 

Het recht op vrijheid van meningsuiting is eveneens in internationale wetgeving vastgelegd, 

zoals het EVRM en het IVBPR.131 Het recht op vrijheid van meningsuiting wordt gezien als een 

belangrijke bouwsteen voor een goed werkende democratie. Het in stand houden van dit recht is een 

basisvoorwaarde voor de zelfontplooiing van elk individu.132 

 
125 HvJ EU 14 februari 2019, C–345/17, ECLI:EU:C:2019:122 (Buivids), r.o 62. 
126 HR 18 januari 2008, ECLI:NL:HR:2008:BB3210, r.o. 3.7. 
127 Stcrt. 2007, 240. 
128 Nieuwenhuis 2013, p. 89. 
129 Kamerstukken II 1976/77, 13872, nr. 55b, p. 37. 
130 Nieuwenhuis 2013, p. 92. 
131 Artikel 10 EVRM en artikel 19 IVBPR. 
132 EHRM 8 juli 1986, ECLI:NL:XX:1986:AC0448 (Lingens/Oostenrijk), § 41. 
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Een ander belangrijk wetsartikel op het gebied van vrijheid van meningsuiting is artikel 10 

EVRM. In dit artikel staat kortgezegd dat iedereen recht heeft op vrijheid van meningsuiting. Dit recht 

heeft zowel betrekking op het hebben van een mening als de vrijheid om die mening te geven zonder 

dat de overheid zich hiermee mag bemoeien. De mate waarin dit recht wordt beschermd, is afhankelijk 

van de soort uitlating. Bijdragen aan het publieke debat hebben bijvoorbeeld een hogere 

beschermingsgraad dan uitingen die puur als amusement gedaan worden.133 Uit jurisprudentie van het 

EHRM blijkt dat de vrijheid van meningsuiting niet alleen van toepassing is op uitingen die geen kwaad 

kunnen en positief bedoeld zijn, maar ook op gedachten en ideeën en uitlatingen die choqueren of 

verstoren. “Dat zijn de eisen van het pluralisme, de tolerantie en de ruimdenkendheid zonder welke 

er geen democratische samenleving is”.134 Op grond van artikel 10 lid 2 EVRM zijn uitzonderingen op 

dit recht mogelijk. Deze uitzonderingen moeten strikt worden uitgelegd, waarbij tevens de noodzaak 

van de beperking overtuigend vastgesteld moet worden.135 Aan de andere kant heeft degene die het 

recht op vrijheid van meningsuiting uitoefent eveneens verantwoordelijkheden en plichten. De 

omvang hiervan is afhankelijk van de betreffende situatie en de technische middelen die gebruikt 

worden.136  

Inmenging in de vrijheid van meningsuiting is alleen mogelijk als wordt voldaan aan de drie 

voorwaarden zoals genoemd in artikel 10 lid 2 EVRM. De eerste voorwaarde is dat de inmenging moet 

zijn voorzien bij wet. Dit houdt in dat de beperking toegankelijk en voorzienbaar moet zijn.137 Dit 

vereiste levert in de praktijk doorgaans weinig problemen op.138  

Een tweede voorwaarde is het vereiste van een legitiem doel. Dit vereiste wordt doorgaans 

niet specifiek genoemd in jurisprudentie omdat er veel beperkingsgronden mogelijk zijn. In de praktijk 

worden de aangevoerde beperkingsgronden meestal gemakkelijk aanvaard door het EHRM. In de 

Baka-zaak was dit anders. In deze zaak wilde Hongarije de president van het Hooggerechtshof ontslaan 

op grond van partijdigheid. De Grote Kamer wees deze beperkingsgrond af omdat het ontslag was 

ingegeven door de kritische opmerkingen van de president inzake de reorganisatie van de rechtelijke 

macht.139  

De derde voorwaarde betreft de noodzakelijkheidstoets. Hier moet de vraag worden 

beantwoord in hoeverre de inmenging noodzakelijk is in een democratische samenleving. In het 

 
133 Nieuwenhuis 2013, p. 70-71. 
134 EHRM 7 december 1976, CE:ECHR:1976:1207JUD000549372 (Handyside v. het Verenigd Koninkrijk), § 49 en 
EHRM 23 september 1994, ECLI:CE:ECHR:1994:0923JUD001589089 (Jersild v. Denemarken), § 37. 
135 o.a. EHRM 21 januari 1999, ECLI:CE:ECHR:1999:0121JUD002571694 (Janowski v. Polen), § 30; EHRM 25 
november 1999, ECLI:CE:ECHR:1999:1125JUD002311893 1999-I (Nilsen en Johnsen v. Noorwegen), § 43. 
136EHRM 7 december 1976, CE:ECHR:1976:1207JUD000549372 (Handyside v. het Verenigd Koninkrijk), § 49. 
137 EHRM 26 april 1979, ECLI:NL:XX:1979:AC6568, m.nt. E.A. Alkema (Sunday Times v. Verenigd Koninkrijk), § 50. 
138 Nieuwenhuis, Mediaforum 2017-1, p. 5. 
139 EHRM 23 juni 2016, ECLI:CE:ECHR:2016:0623JUD002026112, (Baka v. Hongarije), § 96. 
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Handyside-arrest heeft het EHRM een toelichting gegeven op de term 'noodzakelijk'. De term moet 

niet dusdanig strikt worden uitgelegd dat hieronder 'onmisbaar' moet worden verstaan. Evenmin moet 

de term worden geïnterpreteerd als ‘toelaatbaar’, ‘gebruikelijk’, nuttig’, ‘redelijk’ of ‘wenselijk’. Met 

noodzakelijk wordt meer de proportionaliteit bedoeld. De beperking moet relevant en toereikend zĳn. 

Er moet sprake zĳn van een dringende sociale behoefte.140 Bij de beoordeling van de proportionaliteit 

moet steeds het belang dat de beperking dient, afgewogen worden tegen de ernst van de beperking. 

Ook de hoogte van de opgelegde sanctie kan een rol spelen bij de beoordeling van de 

proportionaliteit.141 

Daarnaast speelt mee op welk terrein de vrijheid van meningsuiting wordt uitgeoefend. Het 

EHRM heeft geoordeeld dat er in ieder geval op een tweetal terreinen in principe geen sprake van is 

dat inmenging noodzakelijk is in een democratische samenleving. Dit is ten eerste het geval wanneer 

het recht op vrijheid van meningsuiting wordt uitgeoefend op het terrein van politieke uitlatingen. Ten 

tweede zal in zaken die het algemeen belang dienen niet snel worden aangenomen dat een inmenging 

noodzakelijk is in een democratische samenleving.142 Een andere factor die een rol speelt bij de 

noodzakelijkheidstoets is de aard van de inmenging. Er moet worden beoordeeld in hoeverre de 

inmenging proportioneel is, waarbij het Hof beoordeelt of er ook alternatieven mogelijk zijn.  

In het geval van sharenting staan twee grondrechten tegenover elkaar. De ouder wil zijn recht 

op vrijheid van meningsuiting bewaken en het kind wil zijn recht op privacy bewaken. Waar 

grondrechten van oudsher worden beschouwd als typisch rechten die een burger tegenover de 

overheid kan inroepen, worden dergelijke rechten tegenwoordig steeds vaker gezien als rechten die 

ook horizontale werking hebben.143 Burgers kunnen grondrechten dus steeds vaker ten opzichte van 

elkaar inroepen.144 Het plaatsen van foto’s of filmpjes van anderen op social media kan daardoor een 

botsing tussen twee grondrechten opleveren, namelijk enerzijds het recht op vrijheid van 

meningsuiting en anderzijds het recht op privacy. Dit geldt eveneens als ouders foto’s of andere 

persoonsgegevens van hun kinderen online delen met een breder publiek. Of een publicatie inbreuk 

maakt op het recht op privacy hangt af van de omstandigheden van het geval. Voor het publiceren van 

verdachtmakingen heeft de Hoge Raad een toetsingskader opgesteld.145 Dit toetsingskader werd 

recent door de rechtbank Gelderland gebruikt in een zaak waarbij het recht op vrijheid van 

meningsuiting moest worden afgewogen tegen het recht op privacy.146 

 
140 EHRM 7 december 1976, CE:ECHR:1976:1207JUD000549372 (Handyside v. het Verenigd Koninkrijk), § 47-50. 
141 Nieuwenhuis 2013, p.10. 
142 EHRM 29 maart 2016, ECLI:CE:ECHR:2016:0329JUD005692508, (Bedat v. Zwitserland), § 49. 
143 Sloot, P&I 2021, 'Horizontale privacy - een probleemanalyse', p. 6. 
144 Sloot, P&I 2021, 'Horizontale privacy - een probleemanalyse', p. 6 en EHRM 16 juni 2015, 
ECLI:CE:ECHR:2015:0616JUD006456909 (Delfi v. Estland), r.o. 138. 
145 HR 11 november 2011, ECLI:NL:HR:2011:BU3917, r.o. 7 e.v. 
146 RBGEL 30 juli 2020, ECLI:NL:RBGEL:2020:3852, r.o. 4.2 - 4.4. 
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Bij een botsing tussen twee verschillende grondrechten onderzoekt het Hof of er een balans 

tussen de belangen is aangebracht. Bij deze afweging moeten zes criteria in acht worden genomen. 

Het eerste criterium ziet toe op de beoordeling of er een bijdrage wordt geleverd aan het publieke 

debat. In het geval van reclame-uitingen147 of privé-geschillen148 is hiervan volgens het EHRM 

doorgaans geen sprake. In sommige gevallen is het niet direct duidelijk of het om een privézaak gaat, 

of dat er bij een publicatie sprake is van een publiek belang. Uit jurisprudentie blijkt dat het moet gaan 

om publicaties die in enige mate bijdragen aan het publieke debat. De Grote Kamer spreekt over: 

“public judicial facts with a degree of general interest".149 Ook als het onderwerp van een publicatie 

bijdraagt aan de maatschappelijke discussie, hoeft de publicatie in kwestie niet per definitie een 

bijdrage aan het publieke debat te leveren.150  

Een tweede criterium dat van invloed is op de belangenafweging, is de mate van bekendheid 

van de persoon. Wanneer iemand een grote bekendheid geniet kan deze niet gelijkgesteld worden 

met een privépersoon. Een bekend persoon moet meer verdragen dan een privépersoon.151 Zolang de 

kritiek toeziet op het functioneren van de persoon en niet op de persoon zelf, is volgens het EHRM 

veel mogelijk.152 

Het derde en vierde criterium hebben betrekking op onderzoek van het onderwerp en het 

eerdere gedrag van de betrokken persoon. Heeft de persoon zelf in het verleden reeds een en ander 

naar buiten gebracht, dan is er geen sprake meer van privézaken.153  

Het vijfde criterium ziet op de beoordeling van de inhoud, vorm en gevolgen van de publicatie. 

De manier waarop bijvoorbeeld de gepubliceerde foto's zijn gemaakt, kan een rol spelen bij de 

beoordeling of sprake is van een publieke of privézaak. Zolang de foto's zijn gemaakt bij openbare 

gelegenheden of door de betrokkene zelf eerder zijn gepubliceerd, is er doorgaans sprake van een 

publieke zaak.154 

 
147 EHRM 10 januari 2013, ECLI:CE:ECHR:2013:0110JUD003676908 (Ashby Donald e.a. v. Frankrijk), r.o. 39. 
148 EHRM 19 februari 2010, ECLI:CE:ECHR:2010:0218JUD004239604 (Taffin/Frankrijk), r.o. 63. 
149 EHRM 7 februari 2012, ECLI:CE:ECHR:2012:0207JUD003995408 (Axel Springer v. Duitsland), § 96. 
150 EHRM (GK) 29 maart 2016, no. 56925/08 (Bédat/Zwitserland), r.o. 64; EHRM 6 september 2016, 
ECLI:CE:ECHR:2016:0906DEC002644812, (Gaunt v. het Verenigd Koninkrijk), r.o. 59 
151 Nieuwenhuis, Mediaforum 2017-1, p. 9. 
152 EHRM 6 september 2016, ECLI:CE:ECHR:2016:0906DEC002644812 (Gaunt v. het Verenigd Koninkrijk), r.o. 46; 
EHRM 12 september 2011, ECLI:CE:ECHR:2011:0912JUD002895506 (Palomo Sanchez e.a. v. Spanje), r.o. 67; 
EHRM 4 oktober 2016, ECLI:CE:ECHR:2016:1004JUD005313911 (Do Carmo de Portugal & Castro v. Portugal), r.o 
32; EHRM 15 november 2012, ECLI:CE:ECHR:2012:1115JUD005357909 (Bargao & Domingos Correia v. 
Portugal), r.o.34. 
153 EHRM 7 februari 2012, ECLI:CE:ECHR:2012:0207JUD003995408 (Axel Springer v. Duitsland), r.o.92; EHRM 10 
november 2015, ECLI:CE:ECHR:2015:1110JUD004045407 (Couderc en Hachette Filipacchi Associés), r.o. 52; 
EHRM 8 juni 2010, ECLI:CE:ECHR:2010:0608JUD004410204 (Sapan v. Turkije), r.o. 34. 
154 EHRM 8 juni 2010, ECLI:CE:ECHR:2010:0608JUD004410204 (Sapan v. Turkije), r.o. 35. 
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Het zesde en laatste criterium heeft betrekking op de omstandigheden waarin de informatie 

is verkregen. Hierbij speelt de aard en de ernst van de gemaakte inbreuk een rol. Zo zal informatie in 

de intieme sfeer niet snel werden gezien als een bijdrage aan het publieke debat.155  

Alhoewel de publicatie van foto’s onder het recht op vrijheid van meningsuiting valt, moet niet 

uit het oog worden verloren dat foto’s persoonlijke en intieme informatie bevatten over individuen en 

moet aan de bescherming van de rechten van deze anderen veel belang worden gehecht.156 Het Hof 

heeft geoordeeld dat het niet relevant is via welk medium de mening wordt verspreid. Het internet 

vormt tegenwoordig een belangrijk medium waarop veel mensen hun ideeën en gedachten 

verspreiden.157 Bij het maken van een belangenafweging tussen het recht op vrijheid van 

meningsuiting en het recht op privéleven en privacy, legt het Hof altijd de nadruk op de bijdrage aan 

het debat van algemeen belang. Wanneer het publiceren van foto’s niet bijdraagt aan het debat in een 

democratische samenleving, moet de vrijheid van meningsuiting eng worden uitgelegd.158 

   

4.3 Conclusie 

Op grond van de AVG moeten lidstaten ervoor zorgen dat het recht op vrijheid van meningsuiting 

verenigbaar is met het recht op bescherming van persoonsgegevens. In de AVG worden twee 

uitzonderingsgronden beschreven wanneer deze wet deels niet van toepassing is. De huishoudelijke 

exceptie is in hoofdstuk 3 aan bod gekomen. Daarnaast is dat het geval wanneer er sprake is van 

journalistieke activiteiten waarbij het doel is om informatie te delen met een breder publiek. Deze 

informatie moet een bijdrage leveren aan het publieke debat. Wanneer een ouder informatie over zĳn 

of haar kind deelt, is er geen sprake van journalistieke activiteiten. Dergelijke publicaties leveren 

doorgaans geen bijdrage aan het publieke debat.  

Als we kijken naar de vrijheid van meningsuiting waarop ouders zich kunnen beroepen bij het 

plaatsen van foto’s van hun minderjarige kinderen op social media, is een aantal zalen van belang. Als 

eerste mag de vrijheid van meningsuiting alleen worden beperkt als is voldaan aan de vereisten van 

artikel 10 lid 2 EVRM. Zo moet de beperking zijn voorzien bij wet, een legitiem doel dienen en 

noodzakelijk zĳn in een democratische samenleving. De rode draad die in de behandelde uitspraken is 

te ontdekken, is dat alleen in het geval van journalistieke activiteiten de vrijheid van meningsuiting 

niet beperkt mag worden. In deze zaken oordeelt het EHRM dat de publicaties een bijdrage leveren 

 
155 Nieuwenhuis, Mediaforum 2017-1, p. 10. 
156 EHRM 7 februari 2012, ECLI:CE:ECHR:2012:0207JUD004066008 (Von Hannover v. Duitsland (no. 2)), § 103. 
157 EHRM 10 januari 2013, ECLI:CE:ECHR:2013:0110JUD003676908 (Ashby Donald e.a. v. Frankrijk), § 34. 
157 EHRM 1 december 2015, ECLI:CE:ECHR:2015:1201JUD004822610 (Cengiz e.a. v. Turkijke), § 49. 
158 EHRM 7 februari 2012, ECLI:CE:ECHR:2012:0207JUD004066008 (Von Hannover v. Duitsland (no. 2)), § 60-66 
en EHRM 10 november 2015, ECLI:CE:ECHR:2015:1110JUD004045407 (Couderc en Hachette Filipacchi 
Associés), § 100-103. 
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aan het publieke debat. Het beperken van dergelijke uitingen is niet noodzakelijk in een democratische 

samenleving en daarom in strijd met artikel 10 EVRM.  

In zaken die voor het overgrote deel over privézaken gaan, valt op dat het EHRM doorgaans het 

recht op privacy zwaarder vindt wegen dan het recht op vrijheid van meningsuiting. Bij sharenting gaat 

vaak om onbelangrijke verhalen, in die zin dat deze verhalen doorgaans geen grote impact hebben op 

de wereld. Het gaat om zaken van persoonlijk belang en niet zo zeer van openbaar belang. Ook vormen 

de publicaties doorgaans geen toevoeging aan het publieke debat.159 Dat betekent dan ook dat er in 

het geval van sharenting veelal geen beroep openstaat voor de ouder op de journalistieke exceptie. 

De kans is dan ook groot dat bij een belangenafweging het recht op privacy zwaarder weegt dan het 

recht op vrijheid van meningsuiting. 

  

 
159 Bessant, Communications Law 2018, p. 14. 
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Hoofdstuk 5 Afweging van belangen 

In de voorgaande hoofdstukken is uiteengezet dat bij een botsing tussen twee grondrechten het EHRM 

beoordeelt in hoeverre er een gedegen belangenafweging heeft plaatsgevonden bij de nationale 

rechter. In het geval van sharenting moeten ook twee belangen tegen elkaar worden afgewogen, 

namelijk het recht op vrijheid van meningsuiting aan de kant van de ouders en het recht op privacy 

aan de kant van het kind. In paragraaf 5.1 wordt nader ingegaan op het botsende belang tussen 

kinderen en hun ouders op het gebied van sharenting. Vervolgens wordt in paragraaf 5.2 gekeken naar 

welke jurisprudentie er in Nederland is op dit gebied. 

 

5.1 Botsende grondrechten 

Op het gebied van sharenting ontstaan twee conflicten. Als eerste is er een intern conflict bij de ouder. 

Sinds de jaren zeventig is de manier waarop men aankijkt tegen ouderlijk gezag, aan verandering 

onderhevig. Een kind heeft tegenwoordig een zekere mate van autonomie en de ouder schuift meer 

op naar de rol van ondersteuner.160 Deze ontwikkeling is onder andere terug te zien in de verandering 

van ouderlijke ‘macht’ naar ouderlijk ‘gezag’ in artikel 1:245 BW.161 In eerste instantie wilde men bij de 

wijziging van de regeling over ouderlijk gezag nog verder gaan en een derde lid toevoegen aan artikel 

1:247 BW. In dit derde lid zou moeten komen te staan dat ouders afhankelijk, van de leeftijd en het 

ontwikkelniveau van het kind, rekening moeten houden met de mening van het kind over zaken die 

het kind aangaan. Ook zouden ouders er rekening mee moeten houden dat het kind een steeds grotere 

behoefte ontwikkelt tot het zelfstandig inrichten van zijn of haar leven en het kind hierin 

ondersteunen. Uiteindelijk is dit derde lid niet in het wetboek terecht gekomen. De reden hiervoor 

was dat men het overbodig vond, aangezien het bovenstaande redelijkerwijs voortvloeit uit het feit 

dat het ouderlijk gezag naar redelijkheid en billijkheid moet worden uitgeoefend.162 Overigens is in 

artikel 5 IVRK wel een dergelijke bepaling opgenomen. Hierin staat dat ouders rekening moeten 

houden met de groeiende ontwikkeling van het kind. Op grond van artikel 16 lid 2 IVKR heeft ieder 

kind het recht op bescherming van de wet tegen inmenging of aantasting van zijn of haar recht op 

privacy.163 

Ouders zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling en veiligheid van hun kinderen164 en 

daarmee voor de bescherming van de persoonlijke informatie van hun kinderen.165 De ouder wil zelf 

 
160 Graaf 2008, blz. 24.  
161 In 1995. 
162 Kamerstukken II 1994-95,23012, nr. 11. 
163 Graaf 2008, p.74. 
164 Artikel 1:247 BW. 
165 Op grond van artikel 8 AVG moeten ouders toestemming geven voor het verwerken van persoonsgegevens 
van kinderen jonger dan 16 jaar. 
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zijn of haar recht op vrijheid van meningsuiting uitoefenen, maar heeft tegelijkertijd de 

verantwoordelijkheid om de persoonsgegevens van het kind zo goed mogelijk te beschermen. Aan de 

ene kant heeft de ouder het gezag over het kind en mag op grond hiervan beslissen wanneer welke 

informatie wordt gedeeld. Aan de andere kant heeft de ouder tevens de verantwoordelijkheid en 

verplichting om de gegevens en privacy van het kind te beschermen. De ouder zal dus ook een interne 

belangenafweging moeten maken tussen het willen uiten van zijn of haar mening en het willen 

beschermen van de privacy van het kind. 

Het tweede conflict dat ontstaat bij sharenting is het conflict tussen de ouder en het kind. De 

ouder wil niet beperkt worden in zijn of haar recht op vrijheid van meningsuiting, terwijl het kind zijn 

of haar persoonlijke leven privé wil houden. Ouders hebben het recht hun kinderen naar eigen inzicht 

op te voeden.166 Hierbij mogen ze dus zelf bepalen welke informatie ze met de buitenwereld willen 

delen en eveneens op welke manier ze dit willen doen. Het zou bijzonder zijn als het ouders verboden 

wordt de mijlpalen en prestaties van hun kinderen te vieren op een manier die zij geschikt vinden. 

Kinderen kunnen hiertegen inbrengen dat dit niet altijd in het beste belang van het kind is.167 Ouders 

zijn dus in grote mate vrij om hun verhalen en ervaringen te delen op de manier zoals zij willen.168 Dit 

kan haaks staan op het belang van het kind. Het kind heeft er een groot belang bij om de eigen privacy 

te beschermen. Kinderen kunnen behoorlijk nadeel ondervinden van gegevens die hun ouders over 

hen delen op social media.169 De Hoge Raad heeft in een uitspraak in 2016 bepaald dat ouders vrij zijn 

in de manier waarop zij hun kinderen opvoeden, maar dat dit wel op een verantwoorde manier moet 

worden gedaan waarbij het belang van het kind voorop moet staan.170 

 Wanneer er een conflict ontstaat tussen het belang van de ouder die zijn of haar recht op 

vrijheid van meningsuiting wil uitoefenen en het belang van het kind dat zijn of haar recht op privacy 

wil behouden, moeten deze belangen tegen elkaar worden afgewogen. Daarbij dienen alle 

omstandigheden van het geval meegenomen te worden. Het eerste aspect dat meespeelt is het belang 

dat de ouder heeft bij het delen van informatie. Voor de ouders is het belangrijk om hun verhaal kwijt 

te kunnen en te laten zien hoe trots ze zijn op hun kinderen. Wanneer vervolgens echter naar het 

belang van het kind gekeken wordt, heeft het kind er doorgaans geen enkel belang bij dat grote delen 

van zijn of haar leven met de rest van de wereld wordt gedeeld. Het kind heeft er juist belang bij om 

dit alles niet te delen met de buitenwereld. De kans op verdere verspreiding of het risico op pestgedrag 

is immers niet ondenkbaar. Bovendien moet bij alle maatregelen die over kinderen gaan, het belang 

 
166 Mulder, FJR 2016/28, p. 115. 
167 Bessant, Communications Law 2018, p. 15. 
168 In hoofdstuk 2 is reeds besproken wat de redenen zijn waarom ouders dit doen. 
169 Deze nadelen zijn reeds in hoofdstuk 2 besproken. 
170 HR 25 september 1998, ECLI:NL:HR:1998:ZC2714, r.o. 3.2 met verwijzing naar EHRM 28 november 1988, 
ECLI:CE:ECHR:1988:1128JUD001092984 (Nielsen), r.o. 61. 
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van het kind altijd voorop staan.171 De risico’s die kinderen lopen bij sharenting moeten daarom zwaar 

meewegen in de afweging tussen privacy en vrijheid van meningsuiting.  

Een van de omstandigheden die van invloed kan zijn op de belangenafweging is de frequentie 

waarmee informatie wordt gedeeld. Een enkele verjaardagsfoto zal bijvoorbeeld een veel minder grote 

impact hebben dan de situatie waarin van alle aspecten in het dagelijks leven foto’s of verhalen worden 

gedeeld. Een tweede omstandigheid waarmee rekening gehouden moet worden is het soort foto dat 

wordt gedeeld. Hierbij kan bijvoorbeeld onderscheid worden gemaakt naar het soort foto. Foto’s van 

kinderen in gênante omstandigheden, zoals huilend, boos of driftig of deels ontkleed, kunnen extra 

schadelijk zijn.  

Op de ouders is het effect van korte duur, terwijl de gevolgen voor het kind voor de langere 

termijn zijn. 172 Ook uit jurisprudentie is af te leiden dat in het geval van sharenting het belang van het 

kind om zijn privacy te beschermen in rechtszaken vaak zwaarder weegt dan het belang van de ouder 

bij het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting. In de volgende paragraaf wordt hierop 

nader ingegaan. 

 

5.2 Jurisprudentie 

In de Nederlandse rechtspraak zijn tot op heden slechts enkele zaken geweest die over sharenting 

gaan.173 Dat zijn doorgaans zaken waarin een geschil is ontstaan tussen gescheiden ouders. De ene 

ouder wil veel foto’s op social media delen en de andere geen. Er zijn tot op heden geen zaken geweest 

waarbij het kind de ouders voor de rechter heeft gedaagd.174 

 De eerste uitspraak komt uit 2017 van de rechtbank Overijssel. De rechtbank stelt dat het in 

de huidige tijd gebruikelijk is allerlei zaken te delen via het internet en dan met name via social media. 

De rechtbank vindt het begrijpelijk dat ouders foto’s van hun kinderen op bijvoorbeeld Facebook willen 

plaatsen. Het probleem is echter dat wanneer een foto op Facebook wordt geplaatst, Facebook het 

gebruiksrecht krijgt op alle geplaatste content. De rechtbank ziet het daarom als een reëel risico dat 

een foto na het plaatsen op Facebook wordt doorverkocht en op andere plaatsen opduikt, zoals in 

reclamecampagnes. Degene die de foto heeft geplaatst heeft dan geen controle meer over de foto. 

Volgens de rechtbank zĳn er voldoende alternatieven mogelijk om als trotse ouders mijlpalen en 

 
171 Artikel 3 lid 1 Kinderrechtenverdrag. 
172 Donavan, Peace Human Rights Governance 2020, p. 43. 
173 Rb. Overijssel 18 september 2017, ECLI:NL:RBOVE:2017:3924; Rb. Gelderland 31 mei 2018, 
ECLI:NL:RBGEL:2018:2737; Rb. Den Haag 1 oktober 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:13105; Rb. Gelderland 13 mei 
2020, ECLI:NL:RBGEL:2020:2521; Hof Arnhem-Leeuwarden 7 juli 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:5195; Rb. 
Gelderland 26 juli 2021, ECLI:NL:RBGEL:2021:4449. 
174 Er gaan geruchten rond dat een Oostenrijkse 18-jarige vrouw in 2016 dit wel heeft gedaan, maar de 
uitkomst van deze rechtszaak is niet bekend. Bovendien werd er naderhand getwijfeld aan het 
waarheidsgehalte van deze berichten (zie https://nos.nl/op3/artikel/2132179-vrouw-klaagt-ouders-aan-om-
babyfoto-s-op-facebook, voor het laatst geraadpleegd op 26-12-2022).  
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dergelijke van je kind te delen met anderen.175 De rechtbank beslist dat er geen foto’s en/of filmpjes 

van het minderjarige kind op het internet via social media mogen worden geplaatst.176 Deze beslissing 

wordt mede ingegeven doordat de moeder in deze zaak de gezaghebbende ouder is en niet wil dat 

foto’s van de kinderen op social media worden geplaatst.  

In 2018 oordeelt de rechtbank Gelderland dat het plaatsen van foto's of video's in de eerste 

plaats iets is wat ouders gezamenlijk moet beslissen.177 Wanneer dit niet lukt, is er sprake van een 

gezagsgeschil.178 De rechtbank hanteert in dat geval enkel het belang van het kind als toetsingskader.179 

Ook acht de rechtbank het in deze zaak een niet uit te sluiten risico dat foto’s die op social media en 

met name op Facebook worden geplaatst, verder verspreid kunnen worden en daarmee in handen van 

derden kunnen terechtkomen. De rechtbank is van mening dat het doel van de vader om vol trots zĳn 

kind aan anderen te laten zien, ook op een andere wijze bereikt kan worden. De rechtbank vindt hierbij 

het belang van het eenjarige kind zelf van doorslaggevend belang. Het kind heeft zelf geen enkel belang 

bij het plaatsen van haar foto’s op Facebook. De rechtbank beslist dat de vader geen foto’s en filmpjes 

op social media mag plaatsen.180 Het verbod is echter niet voor onbepaalde tijd. De rechtbank ziet 

tevens in dat het belang van het kind zelf in de toekomst kan veranderen. Er kan een tijd komen dat 

het kind wel een positief belang heeft bij de aanwezigheid van haar foto’s op het internet en op social 

media.181  

In hetzelfde jaar oordeelt ook de rechtbank Den Haag over een zaak waarbij foto's en filmpjes 

van minderjarige kinderen worden gedeeld op het internet. Ook in deze zaak overweegt de rechter als 

eerste dat de vraag of foto's en video's van kinderen wel of niet op social media geplaatst moeten 

worden, in de eerste plaats iets is waarover ouders samen moeten beslissen. In dit geval komen de 

ouders er onderling niet uit en oordeelt de rechtbank dat er bij het plaatsen van foto's en video's van 

minderjarige kinderen een risico bestaat op pestgedrag en andere nadelige gevolgen voor het latere 

functioneren in het sociaal-maatschappelijk verkeer. Dat dit nu niet gebeurt, is volgens de rechtbank 

redelijkerwijs het gevolg van de jonge leeftijd van de kinderen.182 De rechtbank acht de kans niet uit te 

sluiten dat dit in de toekomst wel gebeurt.183 De rechtbank gebiedt de moeder dan ook het 

beeldmateriaal van het internet te verwijderen.184  

 
175 Rb. Overijssel 18 september 2017, ECLI:NL:RBOVE:2017:3924, r.o. 5.11. 
176 Rb. Overijssel 18 september 2017, ECLI:NL:RBOVE:2017:3924, r.o. 6.2. 
177 Voor zover zij het gezamenlijk gezag hebben over het kind. 
178 In de zin van artikel 1:245 lid 4 BW. 
179 Rb. Gelderland 31 mei 2018, ECLI:NL:RBGEL:2018:2737, r.o. 5.9. 
180 Rb. Gelderland 31 mei 2018, ECLI:NL:RBGEL:2018:2737, r.o. 5.11. 
181 Rb. Gelderland 31 mei 2018, ECLI:NL:RBGEL:2018:2737, r.o. 5.12. 
182 2 en 4 jaar oud. 
183 Rb. Den Haag 1 oktober 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:13105, r.o. 4.5. 
184 Rb. Den Haag 1 oktober 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:13105, r.o. 5.1. 
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In 2020 doet de rechtbank Gelderland uitspraak in een zaak waarbij de moeder niet wil dat de 

oma foto's van haar kinderen via social media deelt. Voor de beoordeling van dit geschil verwijst de 

rechtbank naar de AVG voor de bescherming van persoonsgegevens. De rechtbank oordeelt dat de 

AVG en UAVG van toepassing zĳn op dit geval. De huishoudelijke exceptie is volgens de rechtbank hier 

niet van toepassing, omdat niet vast is komen te staan of de privéinstellingen op de social media-

account wel op ‘afgeschermd’ staan. Het is niet duidelijk geworden of de foto's via zoekmachines te 

vinden zĳn. Ook hier acht de rechtbank het een niet uit te sluiten risico dat foto's die op Facebook zĳn 

geplaatst verder verspreid kunnen worden, waardoor ze in handen van derden terecht kunnen 

komen.185 De rechtbank oordeelt dat de grootouder bij gebrek aan toestemming van de ouders geen 

foto’s op social media mag delen. Het emotionele belang van de grootouder doet hier niets aan af.186  

Twee maanden later doet het Hof Arnhem-Leeuwarden uitspraak in een zaak waarbij een 

geschil is ontstaan tussen ex-partners over het plaatsen van foto's en video's van hun kind op social 

media. Het Hof oordeelt in deze zaak dat bij het plaatsen van foto's op social media de socialmedia-

organisatie het recht wordt gegeven deze foto’s verder te verspreiden en naar eigen inzicht te 

gebruiken. Het Hof is dan ook van mening dat het plaatsen van beeldmateriaal op social media niet in 

het belang van het kind is. Het Hof vindt het kind zelf te jong187 om de gevolgen van het plaatsen van 

foto's op social media te kunnen overzien.188 Het Hof verbiedt de moeder om gedurende vijf jaar foto's 

op social media te plaatsen.189 Het Hof vindt het niet in het belang van het kind om een verbod voor 

onbepaalde tijd op te leggen.  

In 2021 doet de rechtbank Gelderland opnieuw uitspraak in een zaak omtrent foto's van 

minderjarige kinderen op social media. In deze zaak oordeelt de rechtbank dat het recht op 

eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van de kinderen wordt geschonden door het plaatsen van 

foto's en filmpjes van hen op het internet. De kinderrechter is van mening dat het belang van de 

kinderen zwaarder weegt dan het belang van de vader om zĳn recht op vrijheid van meningsuiting uit 

te oefenen.190 

De rode draad die in deze paar rechtszaken is te ontdekken, is dat dat het wel of niet plaatsen 

van foto's en filmpjes van minderjarige kinderen in de eerste plaats een kwestie is waarover de ouders 

samen moeten beslissen.191 Wanneer de ouders er gezamenlijk niet uitkomen, dient er een afweging 

te worden gemaakt tussen enerzijds het belang van de ouder om aan anderen te kunnen laten zien 

 
185 Rb. Gelderland 13 mei 2020, ECLI:NL:RBGEL:2020:2521, r.o. 4.5. 
186 Rb. Gelderland 13 mei 2020, ECLI:NL:RBGEL:2020:2521, r.o. 4.6. 
187 Het kind is zes jaar oud. 
188 Hof Arnhem-Leeuwarden 7 juli 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:5195, r.o. 5.8. 
189 Hof Arnhem-Leeuwarden 7 juli 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:5195, r.o. 7.2. 
190 Rb. Gelderland 26 juli 2021, ECLI:NL:RBGEL:2021:4449, r.o. 6.8. 
191 Rb. Gelderland 31 mei 2018, ECLI:NL:RBGEL:2018:2737, r.o. 5.9; Rb. Den Haag 1 oktober 2018, 
ECLI:NL:RBDHA:2018:13105, r.o. 4.4. 
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dat hij een trotse ouder is en anderzijds het belang van het kind op het recht op eerbiediging van de 

persoonlijke levenssfeer.192 Alhoewel het in deze tijd gebruikelijk is om allerlei zaken met vrienden en 

familie te delen via social media, bestaat er een groot risico dat een geplaatste foto wordt 

doorverkocht of verder verspreid en voor andere doeleinden wordt gebruikt. Er is dan geen controle 

meer over het gebruik van de foto.193 Ook wordt het risico op pestgedrag en andere nadelige gevolgen 

in het maatschappelijk verkeer ingeschat als groot. 194 In de helft van de zaken besliste de rechtbank 

expliciet dat het kind zelf geen enkel belang had bij het plaatsen van foto's op social media. Hierbij 

wordt wel de nuancering gemaakt dat een kind mogelijk op enig moment wel de leeftijd bereikt 

waarop het in staat is hier zelf een mening over te hebben en daarmee wellicht wel een belang kan 

hebben bij het plaatsen van foto's op social media.195 Er wordt door de rechtbank geen indicatie 

gegeven op welke leeftijd dit zou kunnen zijn. In twee zaken oordeelt de rechtbank dat het van 

doorslaggevend belang is dat de ouder ook op een andere wijze zijn of haar doel had kunnen bereiken, 

die minder belastend voor de kinderen zou zijn.196 In alle aangehaalde arresten is de uitkomst dat er 

geen foto’s en/of video’s van de minderjarige kinderen op social media geplaatst mogen worden.  

 

5.3 Conclusie   

Bij het afwegen van grondrechten tussen ouder en kind moeten alle omstandigheden van het geval 

worden meegenomen. Deze omstandigheden zijn in ieder geval het risico dat het kind loopt op 

bijvoorbeeld pestgedrag of het risico dat informatie verder verspreid of doorverkocht wordt en daarbij 

in andere handen valt. Uit de behandelde jurisprudentie kan geconcludeerd worden dat de 

rechtbanken het belang van het kind altijd zwaarder laten wegen dan het belang van de ouders. Vaak 

kan er voor een minder ingrijpend middel worden gekozen om hetzelfde doel te bereiken. Bovendien 

oordelen de rechters dat het plaatsen van  foto’s op social media  doorgaans niet in het belang van het 

kind is.

 
192 Rb. Gelderland 31 mei 2018, ECLI:NL:RBGEL:2018:2737, r.o 5.11; Rb. Gelderland 26 juli 2021, 
ECLI:NL:RBGEL:2021:4449 r.o. 6.8. 
193 Rb. Overijssel 18 september 2017, ECLI:NL:RBOVE:2017:3924, r.o. 5.11; Rb. Gelderland 31 mei 2018, 
ECLI:NL:RBGEL:2018:2737, r.o 5.11; Hof Arnhem-Leeuwarden 7 juli 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:5195, r.o. 5.8; 
Rb. Gelderland 13 mei 2020, ECLI:NL:RBGEL:2020:2521, r.o. 4.5. 
194 Rb. Den Haag 1 oktober 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:13105, r.o. 4.2.  
195 Rb. Gelderland 31 mei 2018, ECLI:NL:RBGEL:2018:2737, r.o. 5.11; Hof Arnhem-Leeuwarden 7 juli 2020, 
ECLI:NL:GHARL:2020:5195,r.o. 5.9; Rb. Gelderland 26 juli 2021, ECLI:NL:RBGEL:2021:4449, r.o. 6.8. 
196 Rb. Gelderland 26 juli 2021, ECLI:NL:RBGEL:2021:4449, r.o 6.8; Rb. Gelderland 31 mei 2018, 
ECLI:NL:RBGEL:2018:2737, r.o 5.11. 
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Hoofdstuk 6 Conclusie 

In het nieuws zien we zo nu en dan een discussie opleven over het delen van foto’s van kinderen op 

social media. Mensen maken zich er zorgen over dat foto’s in verkeerde handen kunnen terechtkomen. 

Een ander zorgpunt is dat kinderen het recht wordt ontnomen om zelf te beslissen wat er over hen op 

het internet komt te staan. Vooral dit laatste punt roept de vraag op of de privacy van kinderen op het 

internet wel voldoende wordt beschermd. In deze scriptie is daarom onderzoek gedaan naar de 

volgende vraag: ‘Welke rol speelt het recht op privacy zoals vastgelegd in de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming van kinderen jonger dan 16 jaar in verhouding met het recht op vrijheid van 

meningsuiting van ouders op het gebied van sharenting?‘ Om deze vraag te kunnen onderzoeken zijn 

aan de hand van een literatuur- en jurisprudentieonderzoek de volgende drie deelvragen behandeld: 

− Waarom doen ouders aan sharenting en wat zijn hiervan de (negatieve) gevolgen voor hun 

kinderen? 

− Hoe worden privacyrechten van kinderen onder de 16 jaar met betrekking tot sharenting in 

Nederland gewaarborgd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming? 

− Hoe wordt het recht op vrijheid van meningsuiting van ouders in het kader van sharenting 

gewaarborgd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming? 

 

Onder sharenting wordt in dit onderzoek verstaan: “De gewoonte van ouders om regelmatig veel 

gedetailleerde informatie over hun kind te delen op social media.” Er is een aantal redenen waarom 

ouders veel informatie over hun kinderen delen op social media. De belangrijkste reden voor ouders 

om dit te doen, is dat ze graag willen laten zien dat ze trots zijn op hun kinderen. Een bijkomend 

voordeel is dat het krijgen van likes op een gedeelde foto hun gevoel van eigenwaarde vergroot. Een 

blijk van waardering zorgt voor een geluksmomentje. Om deze reden is het aantrekkelijk om te 

proberen dit gevoel zo vaak mogelijk op te roepen. Daarom plaatsen mensen steeds opnieuw foto's 

en video’s op social media. Omdat foto's en video’s van kinderen doorgaans door veel mensen 

interessant gevonden worden, is het voor de ouder aantrekkelijk om juist dit soort content te plaatsen.  

De redenen waarom ouders foto's van kinderen delen op social media zijn dus begrijpelijk, 

maar welke invloed heeft dit op kinderen? Dit is niet eenvoudig vast te stellen. De gevolgen voor 

kinderen ontstaan vaak pas op de langere termijn. Daarnaast gaat de ontwikkeling van technologie zo 

snel dat gevolgen die nu niet te voorzien zijn, zich op de lange termijn wel degelijk kunnen voordoen.  

Een ander probleem dat bij sharenting kan ontstaan, is dat foto's op social media gemakkelijk 

verder verspreid kunnen worden. Ouders zijn zich er vaak niet van bewust dat er risico’s kleven aan 

het delen van informatie op social media. Foto's die verder verspreid worden, kunnen op verschillende 

manieren misbruikt worden. Hierbij kan gedacht worden aan identiteitsfraude of oplichting. Ook 

bestaat de kans dat een kind gepest wordt met de informatie die over hem of haar op het internet is 
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te vinden. Welke langetermijngevolgen er bijvoorbeeld zijn bij sollicitaties en dergelijke is nog niet 

bekend; de generatie die nu volwassen wordt, is de eerste generatie waarvan de ouders actief 

informatie op social media delen.  

Na de uiteenzetting van de redenen en gevolgen van sharenting, is in dit onderzoek 

uiteengezet welke privacyrechten kinderen hebben. Privacy wordt steeds belangrijker. Zeker met de 

opkomst van het internet en later social media worden mensen zich steeds meer bewust van het 

belang om hun privacy zo goed mogelijk te beschermen. Ook op het gebied van wetgeving groeit de 

aandacht hiervoor. Van oudsher richtte wetgeving op het gebied van gegevensbescherming zich niet 

specifiek op kinderen, maar de laatste jaren neemt de aandacht voor de privacyrechten van kinderen 

toe.  

De AVG is een van de belangrijkste wetten op het gebied van gegevensbescherming. De 

bescherming van persoonsgegevens mag echter niet zo ver gaan dat deze in strijd komt met het recht 

op vrijheid van meningsuiting. Daarvoor dient ook de journalistieke exceptie opgenomen in de AVG 

die met zich meebrengt dat de AVG niet in het geheel van toepassing zal zijn op een dergelijke 

verwerking. Het is aan de lidstaten om deze twee grondrechten met elkaar in evenwicht te brengen. 

 Daarnaast is de AVG niet van toepassing in situaties waarbij een natuurlijk persoon gegevens 

verwerkt die alleen bedoeld zijn voor particulier huishoudelijk gebruik. In eerste instantie lijkt het delen 

van foto’s van eigen kinderen een activiteit die binnen het privéleven van het gezin plaats vindt. Zolang 

er geen verband is met beroeps- of handelsactiviteiten, zal er in veel gevallen sprake zijn van zuiver 

huishoudelijke activiteiten. Voor informatie die gedeeld wordt op het internet en social media ligt dit 

iets genuanceerder. Het HvJ EU oordeelde in een dergelijke situatie dat wanneer personen herkenbaar 

op een website worden vermeld, er geen sprake meer is van puur huishoudelijke activiteiten. De 

gegevens op het internet zijn voor onbepaalde tijd en voor een onbekend aantal personen 

toegankelijk. Omdat de gegevens op het internet zijn geplaatst en daarmee met de buitenwereld zijn 

gedeeld, is er geen sprake van een zuiver huishoudelijke activiteit. Bij sharenting wordt informatie per 

definitie op het internet geplaatst en daarmee gedeeld met de buitenwereld. Er zal in het geval van 

sharenting dan ook niet snel sprake zijn van een puur huishoudelijke activiteit. 

 Wanneer is vastgesteld dat de AVG van toepassing is bij sharenting, betekent dit dat 

persoonsgegevens alleen mogen worden verwerkt met een gerechtvaardigd doel en in 

overeenstemming met de wet. Dit vereist onder meer een rechtmatige grondslag voor de verwerking, 

zoals het verkrijgen van toestemming van de betrokkene. De toestemming moet vrijelijk zijn gegeven. 

Dit houdt in dat er geen voorwaarden gesteld mogen worden aan het geven van toestemming. Voor 

kinderen onder de 16 jaar kunnen alleen de ouders deze toestemming geven. Dit vereiste van 

toestemming is ingericht met het oog op de bescherming van kinderen. Kinderen moeten in verband 

met hun kwetsbare positie extra worden beschermd. Tot welke leeftijd deze bescherming moet gaan, 



35 
 

levert nog altijd discussie op. In de AVG is bepaald dat de leeftijdsgrens bij toestemming tussen de 13 

en 16 jaar moet liggen. De lidstaten zijn vrij in de keuze hierin. In Nederland is gekozen voor de 

leeftijdsgrens van 16 jaar. Deze keuze heeft reeds een aantal keren ter discussie gestaan. De reden om 

voor 16 jaar te kiezen is voornamelijk ingegeven doordat men niet te veel veranderingen tegelijkertijd 

wilde invoeren, waarbij werd geoordeeld dat de grens van 16 jaar niet in strijd was met het recht op 

privacy. Voor kinderen zijn er ook nadelen verbonden aan het toestemmingsvereiste. Kinderen hebben 

het recht op een eigen mening, ruimte en privacy. Toestemming vragen aan ouders kan deze rechten 

van kinderen beperken. In hoeverre kinderrechten worden beperkt door het verplicht moeten vragen 

van toestemming is onder andere afhankelijk van de leeftijd van het kind. In de Code voor 

Kinderrechten zijn daarom leeftijdscategorieën gedefinieerd. In het geval van sharenting biedt het 

toestemmingsvereiste niet altijd uitkomst. Immers, de ouder die informatie over zijn of haar kind deelt 

op het internet, geeft zichzelf daarmee indirect toestemming om gegevens te delen. 

Wanneer kinderen zich hiertegen willen verzetten, kunnen ze niet naar de AP, want het AP 

schrijft voor dat een klacht alleen kan worden ingediend door iemand die ouder is dan 16 jaar. Voor 

kinderen onder de 16 jaar moeten ouders eerst toestemming geven. Deze leeftijdsgrens is ingesteld 

omdat jonge kinderen vaak niet voldoende besef hebben van wat privacy inhoudt en de manier waarop 

ze een klacht moeten indienen. Kinderen jonger dan 16 jaar kunnen dus niet opkomen tegen een 

schending van hun privacy door hun ouders. Een oplossing hiervoor zou kunnen zijn om een 

uitzondering te maken ten aanzien van de leeftijdsgrens in het geval een jongere een klacht wil 

indienen. De uitzondering kan op dezelfde manier worden vormgegeven als de reeds bestaande 

uitzondering met betrekking tot commerciële advies- of hulpdiensten. 

Om de derde en laatste deelvraag te beantwoorden is onderzoek verricht naar de vrijheid van 

meningsuiting van ouders op het gebied van sharenting. De vrijheid van meningsuiting is een 

belangrijke basisvoorwaarde voor een goed werkende democratie. Iedereen heeft het recht zijn 

mening te uiten, waarbij niet alle uitingen op dezelfde manier worden beschermd. Uitingen die van 

belang zijn voor het maatschappelijk debat worden doorgaans meer beschermd dan uitingen die alleen 

een entertainmentwaarde hebben. De vrijheid van meningsuiting mag alleen worden ingeperkt als dat 

noodzakelijk is in een democratische samenleving.  

In de AVG wordt ook specifiek aandacht besteed aan journalistieke activiteiten. Bij 

journalistieke uitlatingen zijn niet alle bepalingen uit de AVG van toepassing. Uit jurisprudentie van het 

EHRM en HvJ EU blijkt dat sprake is journalistieke uitlatingen als deze een bijdrage leveren aan het 

publieke debat. De belangrijkste uitgangspunten zijn dat ten eerste de persoon op de foto 

geïdentificeerd moet kunnen worden en ten tweede dat het moet gaan om journalistieke activiteiten. 

Hiervan is sprake als de activiteiten het doel hebben om informatie, meningen of ideeën kenbaar te 

maken aan het grote publiek. De uitingen hoeven niet te zijn gedaan door een professioneel journalist 
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en het is evenmin relevant op welke wijze de informatie kenbaar is gemaakt. Zolang het delen van 

informatie niet ten doel heeft om het publiek te informeren en/of de persoon op de foto is niet 

identificeerbaar, kan geen beroep worden gedaan op de journalistieke exceptie en is de AVG gewoon 

van toepassing. In het geval van sharenting zullen ouders doorgaans geen beroep kunnen doen op de 

journalistieke exceptie. De informatie die ze delen heeft immers niet tot doel om het algemene publiek 

te informeren. Ook levert hun foto, video of verhaal geen bijdrage aan het maatschappelijk debat. 

Nu is vastgesteld dat sharenting een inbreuk maakt op het recht op privacy van kinderen, moet 

wordt bekeken op welke wijze de belangen van het kind en de ouder tegen elkaar moeten worden 

afgewogen. De ouder wil zijn of haar recht op vrijheid van meningsuiting uitoefenen en heeft een 

aantal belangen bij sharenting. Ten eerste is het delen van foto’s via social media voor de ouder een 

relatief eenvoudige manier is om zijn of haar verhaal kwijt te kunnen. Een andere reden is dat 

dergelijke verhalen doorgaans op veel goedkeuring van anderen kunnen rekenen, waardoor het gevoel 

van eigenwaarde van de ouder stijgt. Het kind daarentegen heeft belang bij de bescherming van zijn 

of haar privégegevens. Voor het kind bestaat bij sharenting een kans op pestgedrag en materiaal kan 

gemakkelijk in handen van onbekende derden belanden, wat weer de nodige risico’s met zich 

meebrengt. De overige omstandigheden die in de afweging meegenomen moeten worden, zijn de 

frequentie van delen en het soort foto of informatie dat gedeeld wordt. 

 In Nederland zijn een aantal rechtszaken geweest met betrekking tot sharenting. In deze zaken 

waren het doorgaans gescheiden ouders die het niet met elkaar eens konden worden over het wel of 

niet delen van foto’s op social media. De rode draad die in deze jurisprudentie is te ontdekken is dat 

de rechter bij conflicten tussen de belangen van de ouders en de belangen van het kind altijd het 

belang van het kind zwaarder vindt wegen. De rechters vinden doorgaans dat de voordelen voor de 

ouders niet opwegen tegen de risico’s voor de kinderen, zeker omdat vaak ook op een andere manier 

hetzelfde doel voor de ouder kan worden bereikt. Concluderend kan dan gesteld worden dat 

sharenting niet in het belang van het kind is en dat ouders voorzichtig moeten zijn met welke 

informatie zij delen met de buitenwereld.  

Er zijn tot op heden nog geen zaken geweest waarbij het kind zelf de ouders aanklaagt voor 

het delen van foto’s op social media. Het is daarom nog niet exact aan te geven op welke manier de 

belangenafweging tussen het kind en de ouders zal plaatsvinden. Het feit dat het kind inmiddels 

volwassen is geworden wanneer het de ouders aanklaagt, kan tevens een rol gaan spelen in die 

belangenafweging. Het is afwachten of de rechter dan tot eenzelfde afweging zal komen als in de zaken 

tussen gescheiden ouders. Een dergelijke rechtszaak wordt vol interesse afgewacht. 

Alles afwegende ben ik van mening dat de positie van het kind nog niet voldoende is verankerd 

in de AVG. Sharenting brengt naar mijn mening meer risico’s met zich mee voor het kind dan dat het 

voordelen voor de ouder oplevert. Het belang van het kind moet in mijn optiek zwaarder wegen dat 
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de voordelen die sharenting oplevert voor de ouder. Gelukkig zijn er ook een aantal zaken die ouders 

op voorhand kunnen doen om de negatieve gevolgen van sharenting zoveel mogelijk te beperken 

zonder dat ze hier direct zelf nadeel van ondervinden. Zo is het ten eerste van belang om van tevoren 

te bedenken welke impact de gedeelde informatie in de toekomst voor het kind kan hebben en in 

hoeverre dat het welzijn van het kind aantast. Dit kan bijvoorbeeld door goed het privacybeleid van 

een website of app door te lezen. Ten tweede is het aan te raden om nooit de locatie van een kind te 

delen en geen foto’s van (half) naakte kinderen of foto’s waarop het kind zich in andere gênante 

posities bevindt zoals huilend of slapend te delen. Tot slot kunnen ouders ervoor kiezen om hun 

kinderen vanaf een bepaalde leeftijd een vetorecht te geven over wat er wel en niet gepost mag 

worden. Hiermee heeft het kind inspraak in wat wel en niet op social media geplaatst wordt.  
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