MODEL TOESTEMMINGSFORMULIER
MODELFORMULIER WAARMEE MINDERJARIGEN HUN TOESTEMMING KUNNEN GEVEN TOT
MEDEWERKING AAN EEN MEDIAPRODUCT EN PUBLICATIE(S) ERVAN

VOORAF: HOE GEBRUIK JE DIT MODELFORMULIER?


Dit formulier dient als een model om u op weg te zetten voor het maken van een
toestemmingsformulier aangepast aan het specifiek doel waarvoor en de specifieke
context waarin u het gebruikt.



Toestemming past in een breder geheel van omgaan met minderjarigen in de media.
Meer informatie en concrete tips daarover vind je in de brochure van het
Kinderrechtencommissariaat voor journalisten en programmamakers. Deze brochure
bouwt verder op de Richtlijn bij artikel 15 van de code van de Raad voor Journalistiek.
Je vindt er bijvoorbeeld wanneer toestemming vereist is en van wie.



Schriftelijke toestemming maakt deel uit van een breder proces van informatie, dialoog
en betrokkenheid van de omgeving. Overloop het formulier zeker mondeling met de
ondertekenaars, en voorzie daarbij ruimte voor extra vragen. Zorg ervoor dat de
ondertekenaars ook steeds een exemplaar of kopie van het formulier krijgen.



Het gebruik van dit modeldocument, impliceert geenszins de goedkeuring van het
Kinderrechtencommissariaat van het uiteindelijk door u gebruikte formulier noch voor
het mediaproduct zelf. De gebruiker van dit document is zelf verantwoordelijk om na te
gaan of aan alle wettelijke en deontologische vereisten die gelden op het moment van
gebruik is voldaan.
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Contactpersoon (van het mediabedrijf):
naam, bedrijf, contactgegevens (mail, telefoon,…)

1. INFORMATIE
Omschrijf kort:
-

-

wie je bent
waarover het interview / de reportage / het programma / … gaat. Wat is het onderwerp,
wat is de bedoeling, het verloop?
hoe het mediaproduct wordt gemaakt.
Vb. We nemen alles op met een camera. Nadien worden korte stukjes van wat je vertelde
gebruikt en samen met wat andere jongeren vertelden tot één reportage gemaakt..
wanneer en hoe het mediaproduct wordt gepubliceerd en verspreid.
Vb. De reportage wordt uitgezonden op televisie op (datum / periode), maar we zetten het
ook op YouTube, op onze website en we linken vanuit Facebook.

Laat het kind bewust nadenken over zijn/haar toestemming.
Vb. Denk er goed over na of je meedoet. Praat erover met je ouder(s) en/of andere mensen
in je omgeving. Denk goed na of je herkenbaar wil zijn. En of het filmpje ook op internet
mag staan. Eens je iets op het internet plaatst is het bijna onmogelijk om het nog te laten
verwijderen.
Zit je nog met vragen of twijfels, dan kan je terecht bij de contactpersoon die bovenaan dit
formulier staat vermeld.

2. TOESTEMMING
Graag willen we jouw toestemming voor je medewerking aan (het mediaproduct) en voor de
(vertoning, publicatie) daarvan (in de krant, op TV, internet, …).
Ook aan je ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s) vragen we de toestemming.
Wil je daarvoor het kader hieronder invullen?
Alvast bedankt voor jouw medewerking!
Ik weet:
 Dat ik meewerk aan een artikel / programma / reportage over …
 Dat ik niet verplicht ben om mee te doen en op elk moment kan stoppen.
 Dat ik opgenomen word op film / geluidstape / ….
 Dat wat er uiteindelijk getoond wordt altijd een selectie en montage is.
 Dat ik de reportage / het artikel / de uitzending op voorhand kan zien en dan
opmerkingen kan geven waarmee rekening zal worden gehouden.
 Dat ik bij de bovenvermelde contactpersoon (naam) terecht kan als ik nog vragen heb of
iets kwijt wil, ook na de publicatie.
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Ik geef toestemming om:
 Mee te werken aan het artikel / het programma / … over … .
 wel / niet* herkenbaar getoond te worden in het artikel / (en) op de foto’s / in de
reportage / in het programma en dat mijn naam wel / niet vernoemd wordt.
 Dat de reportage / het programma / … op … (datum of periode) in de krant verschijnt /
op radio / op televisie wordt uitgezonden.
Het Kinderrechtencommissariaat beveelt aan om bij latere heruitzending opnieuw toestemming te
vragen. De context van een minderjarige verandert immers snel. Zie onze brochure.

 Dat de reportage / … of stukken ervan online geplaatst wordt (websites, youtube,
facebook, blog of andere online kanalen).
Gelezen, begrepen en goedgekeurd te ………………………….. (plaats) op …………………………(datum)
Naam van de minderjarige: ………………………………………
Handtekening
Ik wens gecontacteerd te worden via ……………………(vb. mail, gsm, messenger, skype, facebook)
Contactgegevens: …………………… ……………………….…………………… ……………………….

Ik ga akkoord met de toestemming(en) verleend door de hierboven vermelde minderjarige
Gelezen, begrepen en goedgekeurd te ………………………….. (plaats) op …………………………(datum)
Naam van de ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Hoedanigheid:
o Moeder
o Vader
o Andere (specificeer): …………………………………………
Handtekening(en):
Ik wens gecontacteerd te worden via ………………………………
Contactgegevens:

Geef het kind en zijn ouder(s) een exemplaar of kopie van het toestemmingsformulier,
zodat ze dit ook achteraf nog kunnen lezen!
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