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Pornosite aangeklaagd wegens illegale naaktbeelden 

Amsterdam, 26 februari 2020 -  Helpwanted.nl en Stichting Stop Online Shaming starten een rechtszaak
tegen de website Vagina.nl. De pornosite exploiteert naaktbeelden zonder toestemming van de mensen die
in beeld zijn. Onder deze video’s zijn ook beelden waarop mensen te zien zijn, die niet lijken te weten dat zij
gefilmd zijn. Deze zijn gemaakt met verborgen camera’s. 

Met  de  rechtszaak  onderstrepen  beide  partijen  dat  derden  niet  zonder  toestemming  van  betrokkenen
naaktbeelden op internet mogen zetten. Stichting Stop Online Shaming (SOS Online) is opgericht om online
shaming aan te pakken via gerechtelijke procedures. Helpwanted.nl behoort tot het Expertisebureau Online
Kindermisbruik (EOKM) en is een advieslijn voor jongeren onder de 26, die te maken krijgen met online
seksueel  misbruik.  Helpwanted.nl  constateert  al  langer  dat  pornosites  zogenaamde  amateurbeelden
publiceren zonder uitdrukkelijke toestemming van de personen die in beeld zijn.  “Vervolgens krijgen we
verzoeken om te helpen het materiaal verwijderd te krijgen, iets wat niet altijd succesvol is”, aldus Arda
Gerkens directeur van het EOKM.

Op Vagina.nl  staat  naast  professionele porno ook amateurporno,  waaronder heimelijk gefilmd materiaal.
“Een deel van de slachtoffers is gefilmd, in een pashokje van een kledingwinkel, onder de douche, in de
sauna of op een openbaar strand”, stelt Willem van Lynden, bestuurslid van SOS Online. “Met titels als Een
verborgen  camera  bij  de  H&M en  Stiekem ex-vriendin  onder  de  douche filmen worden  beelden  online
geplaatst, die met een verborgen camera gefilmd zijn. Dit is heel bedreigend. Iedereen die wel eens gebruik
maakt van deze openbare gelegenheden kan dit overkomen. Deze beelden worden vervolgens commercieel
op internet geëxploiteerd. Dat maakt een enorme inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de personen
die in beeld zijn.” 
  
Gerkens verbaast zich al jaren dat dit soort beelden klakkeloos kunnen worden geplaatst. Maar dat is nog
niet alles. “Wat de zaak nog kwalijker maakt is dat er op site geen enkele leefdtijdscontrole plaatsvindt,
waardoor  het  ook  mogelijk  is  naaktbeelden  van  minderjarigen  te  plaatsen.  De website  vagina.nl  claimt
weliswaar  dat  alle  modellen  18  jaar  en  ouder  zijn,  maar  dat  is  een  loze  kreet  want,  dat  wordt  niet
gecontroleerd.”

Pornowebsites als Vagina.nl moeten volgens de organisaties garanderen dat de betrokkenen toestemming
hebben gegeven voor het plaatsen van video’s met blootmateriaal. Nu kunnen deze video’s zonder enige
check ge-upload worden. “Dat moet omkeren”, onderstreept Gerkens: “Laat deze sites maar aantonen dat
daar wel toestemming voor is.” Otto Volgenant van Boekx Advocaten staat SOS Online en Helpwanted.nl bij
in deze rechtszaak en zegt: “Het is vanuit juridisch oogpunt duidelijk dat het online aanbieden van dit soort
beelden niet is toegestaan. Probeer de video’s er maar eens af te krijgen. Voor een individueel slachtoffer is
dat heel moeilijk.  Om dat makkelijker te maken, pakken wij  dit  nu collectief aan, namens alle mogelijke
slachtoffers. Dit moet stoppen.” 

Om de rechtszaak te kunnen bekostigen, starten de organisaties een  crowdfunding-actie onder de naam
“Niet zonder mijn toestemming”. Gerkens: “We roepen mensen op ons te steunen met een klein bedrag.
Elke euro helpt. Zo kunnen we deze rechtszaak financieren en kunnen supporters laten zien dat zij achter de
eis staan, dat dit soort sites niet zomaar naaktfilmpjes kunnen plaatsen.” de link naar de crowdfundingsite is:
https://www.pifworld.com/projects/RMoRyXNcAgw/niet-zonder-mijn-toestemming

https://www.pifworld.com/projects/RMoRyXNcAgw/niet-zonder-mijn-toestemming


Wilt  u  meer  informatie  over  dit  onderwerp,  of  heeft  u  vragen,  neemt u  dab contact  op  met  met  Tessa Marsman,
communicatiemedewerker EOKM. Tel: 06-49387531, mail: T.Marsman@eokm.nl
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