Beeldmateriaal en sociale media:
Waar moet je op letten bij het maken en publiceren van foto’s en video’s?
Bronnen:
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/whitepaper/privacyregels-waar-moet-een-vereniging-rekening-meehouden
https://sport.nl/media/21900/questions-and-answers-avg-sportverenigingen-april-2018_v2.pdf
De nieuwe media zorgen voor steeds meer mogelijkheden als het gaat om bijvoorbeeld gebruik van foto’s en
video’s op je website en sociale media. Maar hoe ga je daar verstandig mee om?
Mag ik foto’s en filmpjes van sporters en toeschouwers publiceren?
Voor het maken en publiceren van beeldmateriaal moet de sportorganisatie toestemming hebben van
herkenbaar in beeld gebrachte betrokkenen, óf een gerechtvaardigd belang hebben. Denk bij een
gerechtvaardigd belang bijvoorbeeld aan persvrijheid, direct marketing, promotie van de organisatie of
beveiliging. Ook wedstrijdverslaggeving kan gemotiveerd onder het gerechtvaardigd belang vallen. Een
sportorganisatie mag in dat geval foto’s en beelden van wedstrijden publiceren of uitzenden, ook als daarbij
bijvoorbeeld toeschouwers herkenbaar in beeld komen.
De belangenafweging moet zorgvuldig zijn en de belangen van de vereniging én die van de betrokkenen moeten
uitvoerig afgewogen en beschreven.
Let op bij kinderen: hun privacybelang weegt extra zwaar. Vraag daarom uitdrukkelijk toestemming aan
de ouders of voogd voordat je overgaat tot publicatie.
In principe is het maken van foto’s in de openbare ruimte en het publiceren van die foto’s in de krant, het
verenigingsblad of op de website van de vereniging toegestaan.
Recht van verzet tegen publicatie
Let op: iemand die toestemming geeft voor het maken van een foto, geeft daarmee niet per definitie
toestemming voor de publicatie ervan. Een herkenbaar in beeld gebrachte persoon heeft in sommige gevallen het
recht om zich te verzetten tegen publicatie van dergelijke beelden. In de regel zal je gehoor moeten geven aan
een dergelijk verzoek. Is dit bezwaarlijk en wil je als vereniging niet aan een dergelijk verzet meewerken, vraag
dan om deskundig advies.
Informeren
Zorg ervoor dat leden en toeschouwers op enige manier zijn geïnformeerd over eventuele beeldopnamen. Dat
kan bijvoorbeeld in huisreglementen of met behulp van een bordje op het terrein.
Sociale media
Ook op social media ben je als vereniging verantwoordelijk voor het verspreiden van beeldmateriaal namens de
vereniging via eigen sociale-media-accounts en pagina’s. Je kunt overwegen om een paragraaf over social mediagebruik op te nemen in het huisreglement. De kern is uiteindelijk dat je de privacy borgt van leden/personen die
dergelijke publiciteit willen vermijden, en dat je adequaat omgaat met hun eventuele klachten en verzoeken.

Mag mijn vereniging beeldmateriaal van minderjarige leden publiceren?
Bron: https://avgverenigingen.nl/kennisbank/
In hoofdlijnen zijn de regels onder de AVG hetzelfde als onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Dat
komt er op neer dat je foto’s van minderjarige leden wel mag publiceren, maar alleen als je daarvoor
toestemming hebt gekregen. Nieuw is dat je als vereniging moet kunnen aantonen dat deze toestemming is
verleend en dat je maatregelen hebt genomen om de beelden te beschermen. We gaan op beide onderdelen
verder in.
Toestemming van ouder/voogd of lid
Wil je beeldmateriaal (video/foto) publiceren van leden jonger dan 16 jaar? Dat kan online zijn, maar ook in het
papieren clubblad, dan heb je toestemming nodig van zijn of haar ouder/voogd. Bij minderjarigheid, maar ouder
dan 16, mag het lid daar zelf toestemming voor geven. Onder de AVG moet je de toestemming kunnen aantonen
(bijvoorbeeld een handtekening op papier). En het moet bovendien makkelijk zijn om de toestemming weer in te
trekken. Beelden moeten dan verwijderd worden als iemand daar later om vraagt.
Toestemming moet aan 3 voorwaarden voldoen
Om elke twijfel uit te sluiten moet de toestemming hier aan voldoen:




Deze moet vrij en niet onder druk gegeven zijn.
Deze moet ondubbelzinnig zijn. Je mag niet uit gaan van het principe ‘wie zwijgt, stemt toe’.
Je moet toestemming vragen voor een specifieke verwerking en een specifiek doel. Bijvoorbeeld om via
beeldmateriaal op de site verslag te doen van een toernooi.

TIP: vraag in een keer toestemming voor de publicatie van beeldmateriaal voor meerdere activiteiten gedurende
het jaar. Je moet dan wel per activiteit aan de drie voorwaarden voldoen.
Beveiligen van beeldmateriaal
Onder de AVG moet je aan kunnen tonen dat je voldoende technische en organisatorische maatregelen hebt
genomen om beeldmateriaal van minderjarige leden te beschermen.
Een praktisch voorbeeld: wil je alleen ouders en (minderjarige) leden toegang geven tot het beeldmateriaal? Dan
is een aparte omgeving binnen je website, waar alleen deze groep op in kan loggen, een goede oplossing. Let wel
op: deze moet wel met https beveiligd zijn. Lees meer hierover in één van onze andere kennisberichten.
Er zijn ook apps en andere online diensten op de markt die het mogelijk maken om binnen een afgeschermde
groep beelden te delen. Let er wel goed op wat de aanbieder met de persoonsgegevens doet. Dat lees je terug in
de privacy policy. Niet alle internationale diensten voldoen namelijk aan de regels die binnen de AVG gelden.

Doordat het privacybelang van kinderen zwaar weegt, valt het maken en publiceren van foto’s van
kinderen vaak niet onder het gerechtvaardigde belang.

