
Straatfotografie 
 

Wat is straatfotografie? 

Volgens Wikipedia is straatfotografie het volgende: 

Straatfotografie (Engels: street photography) is een fotografiegenre waarbij mensen op 

publieke plaatsen zoals straten, parken en metrostations gefotografeerd worden zonder dat 

ze zich daar bewust van zijn. 

 

Géén straatfotografie: 

Alles wat je op straat fotografeert valt niet per definitie onder de noemer straatfotografie; 

Fotografeer je een oude roestige fiets tegen een boom, dan is dat géén straatfotografie. Als 

er een persoon naar deze fiets staat te kijken en je maakt daar een foto van, dan valt dat 

weer wél onder de noemer straatfotografie. 

 

Straatfotografie en de privacywet.  

Er is in de media al veel gezegd en geschreven over de privacywet en veel straatfotografen 

vragen zich af wat er nu wel of juist niet kan of mag. 

Onderstaand een deel van wat de NVJ (Nederlandse Vereniging van Journalisten) hier over 

schrijft op haar website: 

 

Een foto van een persoon is doorgaans een persoonsgegeven. Bijna alles wat je met de foto 
doet, bijvoorbeeld opslaan op je computer of verkopen aan derden, geldt als een verwerking 
van persoonsgegevens waarvoor de regels van de AVG gelden. 

De AVG geldt niet als de persoon op de foto niet direct of indirect identificeerbaar is. Onder 
identificeerbaar wordt verstaan dat de identiteit zonder onevenredige inspanning kan worden 
vastgesteld. Lees hier meer over persoonsgegevens.  

Fotografie in de openbare ruimte 

Bij foto’s gemaakt in de openbare ruimte waar mensen op te zien zijn, moet je je steeds 
afvragen of er sprake is van een persoonsgegeven. Denk aan straatfotografie, publiek bij 
een voetbalwedstrijd, mensen op een kermis etc. Kunnen de personen die daarop staan 
zonder onevenredige inspanning worden geïdentificeerd? Zo ja, dan is er sprake van een 
persoonsgegeven en is de AVG van toepassing. 

Voorbeeld 
In de Nota van verslag over de Uitvoeringswet AVG is de volgende vraag opgenomen. Een 
persoon staat in Amsterdam op de Dam en maakt een foto van het paleis op de Dam. Op de 
foto zijn ook andere personen herkenbaar afgebeeld. Vervolgens wordt de foto online gezet. 
Is dit een verwekring van persoonsgegevens in de zin van de AVG? 

Daarop heeft de Minister voor Rechtsbescherming (Dekker) het volgende geantwoord. Eerst 
moet worden vastgesteld of er überhaupt sprake is van een persoonsgegeven. Daarvoor 
moeten de personen die op een dergelijke foto op de achtergrond te zien zijn direct of 
indirect kunnen worden geïdentificeerd. Hierbij is het uitgangspunt dat een persoon 
identificeerbaar is als zijn identiteit redelijkerwijs, zonder onevenredige inspanning 
vastgesteld kan worden. Dat lijkt bij willekeurige voorbijgangers op de Dam zeer de vraag. 

 

https://www.nvj.nl/privacy/avg/avg-algemeen


Waar dien je verder rekening mee te houden! 

 Als je onderwerp bezwaar maakt dat je foto’s van hem of haar maakt of hebt 

gemaakt. Doe dat dan ook niet (ook niet stiekem). Ga niet in discussie om je zin te 

krijgen, wees een heer / dame en verwijder zichtbaar de gemaakte foto’s. 

 Sommige publieke ruimtes zijn soms niet zo publiek als ze lijken. Kijk bij twijfel goed 

om je heen of er verbodsbordjes hangen en respecteer dat verbod. 

 

Tips voor straatfotografie, lees ze op de volgende links:  

 

 Photofacts straatfotografie 

 Oskamfotografie.nl 

 Zoom.nl straatfotografie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.photofacts.nl/fotografie/rubriek/tips_en_truuks/10-tips-voor-straatfotografie.asp
http://oskamfotografie.nl/straatfotografie/wat-is-straatfotografie/
http://zoom.nl/artikel/cursussen/23056-7-tips-voor-straatfotografie.html

