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Naam van de instelling 
Stichting Stop Online Shaming 
Ook bekend als: ‘Stichting SOS’, of kortweg ‘SOS’.  
 
RSIN / fiscaal nummer 
860499017 
 
Contactgegevens 
T: 020 – 673 88 87 
E: info@stoponlineshaming.org 
 
Doel van de stichting 
Hoofddoelstelling: het behartigen van de belangen van slachtoffers van online privacy-inbreuken en 
online onrechtmatige uitingen. In het bijzonder door het handhaven, bevorderen en verkrijgen van 
afdoende juridische bescherming van de rechten en belangen van die slachtoffers. Alles in de ruimste 
zin des woords. 
 
De stichting heeft een maatschappelijk doel en is een algemeen nut beogende instelling. De stichting 
heeft geen winstoogmerk. 
 
Hoofdlijnen van het beleidsplan 
 
Beleidsdoelstellingen voor 2020 
• toekenning ANBI-status; 
• het selecteren van geschikte zaken om over te procederen; 
• het werven van donateurs en fondsen voor het voeren van rechtszaken; 
• het daadwerkelijk aanhangig maken van de eerste rechtszaak en volgende zaken; 
• het genereren van media-aandacht voor de eerste rechtszaak en volgende zaken. 
  
Beleidsdoelstellingen voor 2021 
• vervolg-inspanningen voor het werven van donateurs en fondsen voor het voeren van 

rechtszaken; 
• het werven van extra fondsen voor een of meer (betaalde) bureaumedewerkers; 
• het werven van extra fondsen voor het ondersteunen van individuele slachtoffers; 
• het opzetten en inrichten van een aanmeldprocedure voor individuele slachtoffers; 
• het voeren van meer rechtszaken. 
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Langetermijnbeleid (na 2021) 
Op termijn wil de stichting het volgende bereiken: 
• dat er een superspoedprocedure bij één centrale rechtbank in Nederland komt, waarbij een 

rechter het verzoek om compromitterende content offline te halen binnen 24 uur (of liefst nog 
sneller) beoordeelt; 

• dat de privacy van slachtoffers in rechtszaken gemaximaliseerd wordt. Met name dat deze zaken 
achter gesloten deuren plaatsvinden. De slachtoffers mogen niet opnieuw in de media 
verschijnen (met naam en toenaam, compromitterende beelden, etc.); 

• dat er een volledige proceskostenveroordeling komt in dit soort zaken, dus inclusief de eigen 
advocaatkosten. Anders wordt het voor individuele personen onredelijk duur, en daarmee 
beperkend, om het tegen (grote) mediaondernemingen op te nemen. We willen dat dit eenzijdig 
gaat gelden, dus dat een groot platform de werkelijke kosten van een rechtszaak aan een 
individueel slachtoffer vergoedt als het slachtoffer wint. En dus niet andersom, als het slachtoffer 
verliest; 

• dat websites en socialmediaplatforms vooraf moeten beoordelen of de content die bij hen wordt 
aangeboden, rechtmatig gepubliceerd kan worden. Ze moeten uitsluiten dat onrechtmatig 
materiaal online komt. Bijvoorbeeld door te controleren of alle betrokkenen toestemming voor 
publicatie hebben gegeven; 

• dat de Stichting Stop Online Shaming de status van trusted flagger krijgt. Oftewel: dat een 
verzoek van Stop Online Shaming (aan websites en socialmediaplatforms) om bepaalde content 
per direct offline te halen, meteen wordt ingewilligd. Net zoals dat nu al gebeurt bij verzoeken 
van het EOKM (Expertisebureau Online Kindermisbruik) voor kinderporno. Het EOKM is een 
trusted flagger; 

• dat rechtsbijstandsverzekeraars een vergoeding voor ‘online shaming’-zaken in hun pakketten 
zullen opnemen. 

 
Bestuur (namen en functies) 
• Sannette Naeyé – voorzitter 

Sannette was directeur van Cinekid. Op dit moment werkt zij als consultant en expert op het 
gebied van media en cultuur. 

• Carina van Eck – vicevoorzitter 
Carina was lid van het College voor de Rechten van de Mens en is op dit moment rechter-
plaatsvervanger bij de Rechtbank Amsterdam, sector strafrecht. 

• Henk Boeke – secretaris 
Henk is oprichter en voormalig directeur van Ouders Online. Op dit moment is hij actief voor het 
Platform Bescherming Burgerrechten en de Adviescommissie van Nicam/Kijkwijzer. 

• Willem van Lynden – penningmeester 
Willem is oprichter van Mediamaze, een organisatie die adviseert over online 
reputatiemanagement, en ondersteuning biedt bij het toepassen van het vergeetrecht. 
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Beloningsbeleid 
De bestuurders krijgen niet betaald voor hun werkzaamheden. 
 
Activiteiten 
 
Rechtszaken 
In 2020 werden twee procedures gevoerd:  
 
• Vagina.nl 
Soort procedure: collectieve actie 
Rechtsgebied: afdeling privaatrecht 
Zaaknummer: C/13/680916 / HA ZA 20-284 
Zittingsplaats:  Rechtbank Amsterdam 
Uitspraken:  tussenvonnis 28 oktober 2020 
   tussenvonnis 18 november 2020 
   tussenvonnis 24 februari 2021 
 
• Zwartelijstartsen 
Soort procedure: kort geding 
Rechtsgebied: civiel recht 
Zaaknummer: C/16/511941 / KG ZA 20-581 
Zittingsplaats:  Utrecht, Rechtbank Midden-Nederland  
Uitspraak:  Vonnis in kort geding - 8 januari 2021 
 
Overige activiteiten 
Alle beleidsdoelstellingen voor 2020 werden gehaald: 
• toekenning ANBI-status; 
• het selecteren van geschikte zaken om over te procederen; 
• het werven van donateurs en fondsen voor het voeren van rechtszaken; 
• het daadwerkelijk aanhangig maken van de eerste rechtszaak en volgende zaken; 
• het genereren van media-aandacht voor de eerste rechtszaak en volgende zaken. 
 
Daarnaast werden de volgende activiteiten verricht: 
• het beantwoorden van mails van slachtoffers, gedupeerden, studenten en scholieren. (De 

stichting profileert zich vooralsnog niet als expertisecentrum, maar is wel behulpzaam waar 
mogelijk); 

• het opstellen van een concept-regelement voor de (toekomstige) Adviesraad; 
• het opzetten van een cloud-infrastructuur, met online kennisbank, voor intern gebruik; 
• nadenken over het toekomstige beleid:  ons beperken tot juridische procedures, of een bredere 

support opzetten om de positie van slachtoffers te versterken en te verbeteren? 
 
 

https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/RBAMS-tussenvonnis-collectieve-vordering-vaginanl.pdf
https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/RBAMS-tussenvonnis-collectieve-vordering-vaginanl-vervolg.pdf
https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/RBAMS-tussenvonnis-collectieve-vordering-vaginanl-vervolg_2.pdf
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2021:23
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Balans per 31-12-2020 
Bedragen in euro’s: 
 
Activa   
liquide middelen 2.193,81  
  2.193,81 
Passiva   
eigen vermogen 1.043,81  
kortlopende leningen 1.150,00  
  2.193,81 
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