MOET OMA FOTO
KLEINKIND VAN
FACEBOOK HALEN?
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Een grootmoeder uit Doesburg zette foto’s van haar drie
kleinkinderen op Facebook. De kleinkinderen zijn 14, 6 en 5 jaar
oud. De oudste heeft gedurende zeven jaar, tot recent, bij zijn

grootouders gewoond. Met hem heeft oma een speciale band en dat
wil ze laten zien op Facebook. Oma heeft al een jaar ruzie met haar
dochter, de moeder van de drie kleinkinderen. De dochter wil niet dat
zij foto’s van de kleinkinderen online zet.
Mag oma een foto van haar kleinkinderen op haar Facebook-pagina
laten staan? Wanneer de oma de foto’s niet vrijwillig verwijdert komt
het tot een kort geding en moet de rechter deze vraag beantwoorden.
Bij de rechter gaat het uiteindelijk nog maar om één foto op
Facebook. Oma heeft alle andere foto’s dan al verwijderd van
Facebook. De foto die ze niet vrijwillig wil weghalen is die van haar
oudste kleinkind. Oma vraagt de rechter of ze die mag laten staan,
vanwege de speciale band die ze met de jongen had. Ze heeft
tenslotte jaren voor hem gezorgd.
De rechter is er snel klaar mee. Oma heeft formeel geen toestemming
gekregen om die foto’s te publiceren. Kinderen tot 16 jaar kunnen
hier zelf geen toestemming voor geven. Daarvoor is toestemming van
hun wettelijke vertegenwoordiger(s) vereist. De moeder is in dit
geval de wettelijk vertegenwoordiger. Zij heeft geen toestemming aan
oma gegeven om foto’s van haar kinderen op social media te
plaatsen.
De Algemene Verordening Gegevensbescherming is niet van
toepassing wanneer het gaat om zuiver persoonlijke of huishoudelijke

activiteiten. De voorzieningenrechter sluit niet uit dat het plaatsen
van een foto op een persoonlijke Facebookpagina zo’n zuiver
persoonlijke activiteit kán zijn, maar oma heeft niet voldoende laten
zien dat zij haar Facebook-account heeft afgeschermd. Ook is voor de
rechter onduidelijk of de foto’s via de zoekmachine van Google te
vinden zijn. Daarnaast is bij Facebook niet uit te sluiten dat
geplaatste foto’s verspreid kunnen worden en in handen van derden
kunnen komen, aldus de rechter. Hij gaat er daarom vanuit dat het
gebruik van de foto niet in het kader van een zuiver persoonlijke
activiteit plaatsvindt.
De rechter laat zich niet vermurwen door het emotionele belang van
oma om foto’s op social media te plaatsen. De rechter geeft de
moeder van de minderjarige kinderen gelijk. Oma moet de foto van
haar kleinzoon van Facebook verwijderen, en hij verbiedt haar om
opnieuw foto’s van de kinderen op social media te zetten. Als ze toch
weer een foto online zet, moet ze een dwangsom van 50 euro per dag
betalen, met een maximum van 1000 euro. Pas als de kinderen 16
zijn kunnen ze zelf beslissen of ze op de Facebook-pagina van oma
willen.
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