
Foto’s en gemeentelijke (social) media  
Gemeente Etten-Leur maakt vaak gebruik van foto’s en ander beeldmateriaal. Zowel voor drukwerk 

als voor digitale toepassingen (social media en website). De foto’s kunnen gemaakt zijn door of in 

opdracht van Gemeente Etten-Leur of alleen voor ons gebruik zijn aangekocht van een fotograaf. U 

heeft in alle gevallen toestemming nodig van Gemeente Etten-Leur of van de fotograaf, als u die 

foto’s wilt gebruiken. Daarvoor kunt u contact opnemen met de afdeling Communicatie.  U krijgt dan 

te horen wat de mogelijkheden zijn om de foto te gebruiken of met welke fotograaf u contact kunt 

opnemen om bijvoorbeeld de kosten en/of gebruiksrechten voor het gebruik van de foto te regelen 

(buiten de gemeente om).  

Het delen via social media van het gehele gemeentelijke bericht mét foto(‘s) is natuurlijk geen 

probleem. Dat wordt juist op prijs gesteld.  

Personen in beeld  

Er staan vaak personen op onze foto’s. Bij het in beeld brengen van bijvoorbeeld evenementen, 

activiteiten en bijeenkomsten, maken juist de mensen het verschil. En ook op foto’s van bijzondere, 

of juist alledaagse, plekjes verlevendigen de gefotografeerde personen het beeld. In het algemeen 

geldt dat filmen en fotograferen op de openbare weg en in de openbare ruimte, door onze 

fotografen met een camera of mobiel, is toegestaan. Dat valt namelijk onder de zogeheten ‘vrijheid 

van informatiegaring’. We hoeven dat ook niet aan te kondigen of te vermelden.  

Bij foto’s van personen geldt dat er een belangenafweging dient te worden gemaakt tussen het 

belang (meningsuiting, promotie en informatievoorziening) van de gemeente  en het belang van de 

geportretteerde (privacy). Een geportretteerde persoon moet dan wel aantoonbaar maken dat zijn of 

haar privacy geschonden is. Dat een geportretteerde niet blij is met een gepubliceerde foto, is niet 

genoeg. Zij of hij heeft geen vetorecht over de portretten. Natuurlijk zijn wij er bij onze fotokeuze 

alert op dat de foto’s een juist en treffend beeld geven van de situatie.  

Kinderen tot 16 jaar op de foto  

In de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is vastgelegd dat er bij het fotograferen 

van kinderen tot 16 jaar, waarbij zij duidelijk herkenbaar in beeld zijn, toestemming moet zijn  

gegeven door een ouder / verzorger. Als wij geen toestemming hebben, wordt die foto niet 

geplaatst. Als kinderen tot 16 jaar niet duidelijk herkenbaar in beeld zijn (bijvoorbeeld gefotografeerd 

van een afstand, of van de zijkant / achterkant) kunnen we wel plaatsen zonder toestemming. De 

gemeente kiest er niet voor om foto’s te blurren (het gezicht onherkenbaar maken). Omdat dat 

volgens ons afbreuk doet aan de sfeer van het beeld. In dat geval kiezen we er dus voor om de foto 

niet te plaatsen.  

Contact  

We plaatsen dagelijks foto’s op onze (social) media volgens de hierboven beschreven werkwijze. 

Heeft u ondanks onze zorgvuldige afwegingen, toch een vraag of opmerking over een gepubliceerde 

foto, dan kunt u dat melden via fg@etten-leur.nl.  
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