
Het maken van reportages en ‘vrijheid van informatiegaring’ 
 
RTV Vlissingen valt onder de categorie media, en maakt geregeld reportages op 
locatie of op de openbare weg en of openbare ruimte. In het algemeen geldt dat 
filmen en fotograferen op de openbare weg en in de openbare ruimte mag, omdat dat 
valt onder de zogeheten ‘vrijheid van informatiegaring’, beter bekend als de vrijheid 
van meningsuiting. Echter kan het zo zijn dat individuen bezwaar maken en niet 
gefilmd willen worden, en zich beroepen op het portretrecht. Wat inhoud dat een 
bepaald persoon niet zomaar gefilmd mag worden dan wel gepubliceerd via internet 
of andere kanalen. RTV Vlissingen zal hier zorgvuldig mee omgaan om het recht op 
privacy niet te schenden.           
 
Besloten ruimtes  
In besloten ruimtes zijn de regels strenger. Dit vloeit voort uit het feit dat mensen dan 
in de veronderstelling verkeren dat zij privacy hebben. Aan het recht van privacy 
wordt in dat geval meer gewicht toegekend. Zoals bij bedrijven op het werk, mogen 
mensen in beginsel niet zomaar ongevraagd worden gefilmd!    
   
Openbare ruimtes 
Is bij filmen in openbare ruimtes dan praktisch alles toegestaan onder het mom van 
vrijheid van informatiegaring/vrijheid van meningsuiting? Nee, want tegenover dit 
belang staat het portretrecht van een ieder en het daarmee verband houdende recht 
op privacy. Daarnaast houdt het portretrecht in dat een foto of film van een bepaald 
persoon niet zomaar mag worden gepubliceerd (op bijvoorbeeld het internet) als de 
betreffende persoon een redelijk belang tegen publicatie heeft. Wanneer een 
persoon die op straat wordt gefilmd of gefotografeerd een redelijk belang tegen 
publicatie heeft, is niet eenvoudig te zeggen, aangezien hier de nodige juridische 
discussies over zijn. Bovendien is het vaak moeilijk om een harde lijn te trekken, 
omdat verschillende situaties zich voor kunnen doen.   
 
Reportages  
In geval van vooraf aangekondigde reportages gemaakt door RTV Vlissingen en met 
medewerking van derden en of andere partijen op locatie gaan deze automatisch 
akkoord met de voorwaarden die gelden voor en namens RTV Vlissingen. Wat 
inhoud dat de beelden gepubliceerd worden via de website en andere kanalen zoals 
sociale media en internet. Ook is het mogelijk dat deze beelden via andere regionale 
en landelijke media worden overgenomen.  
 
Kinderen  
Geregeld maken we ook reportages waar minderjarigen in voorkomen. Indien dit het 
geval mocht zijn moet er eerst toestemming worden gevraagd aan de ouders of 
verzorgers voor publicatie.  


