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Pornosite Vagina.nl verliest rechtszaak. Wat kun je daarmee in de praktijk? 
28 maart 2022 

 

In ons persbericht schreven we dat de uitspraak tegen Vagina.nl ‘verstrekkende gevolgen’ heeft. 

Maar wat betekent dat in de praktijk? Wat zijn dan die verstrekkende gevolgen? En wat kun je er nu 

feitelijk mee? Die vragen werden veel gesteld; op sociale media, en aan ons persoonlijk. Door 

slachtoffers, mentoren en vertrouwenspersonen. Wij geven daar graag antwoord op. 

 

Hieronder eerst de belangrijkste punten uit het vonnis en wat daar nieuw aan is. Daarna de 

praktische betekenis ervan en wat je er feitelijk mee kunt. 

 

De belangrijkste punten uit het vonnis 

1. Stiekem opgenomen naaktbeelden (en halfnaaktbeelden, bikinibeelden, etc.) mogen alleen 

gepubliceerd worden met toestemming van de betrokkenen. Zoals: foto’s en video’s van mensen 

in kleedkamers, douches, sauna’s en op het strand. Zonder toestemming van de betrokkenen is 

publicatie van deze beelden ‘onrechtmatig’ (dus illegaal, oftewel niet toegestaan). 

2. Ook seksfoto’s en seksvideo’s, met personen die herkenbaar in beeld zijn, mogen alleen 

gepubliceerd worden met toestemming van die personen. Denk hierbij aan shame-sexting en 

wraakporno. Professioneel gemaakte porno valt hierbuiten. 

3. De exploitant van Vagina.nl is aansprakelijk voor het leed van de slachtoffers. Hij kan zich niet 

beroepen op de vrijstelling van aansprakelijkheid voor platforms die beelden ongefilterd 

doorgeven. (Omdat deze exploitant aantoonbaar modereert. De flauwe filmpjes die wij zelf – bij 

wijze van test – indienden, werden niet geplaatst). 

Wat dit betekent voor platforms die beelden wél ongefilterd doorgeven, is nog niet bekend. 

4. De exploitant van Vagina.nl moet schadevergoedingen betalen aan iedereen die ten onrechte 

(zonder persoonlijke toestemming) op die website terecht is gekomen. 

5. De stichtingen Stop Online Shaming en EOKM (lees: Helpwanted) mochten deze – collectieve – 

procedure voeren, namens de anonieme slachtoffers. 

 

Wat er zo nieuw aan is 

• Vanaf nu hoeft er dus niet meer van één specifiek filmpje vastgesteld te worden dat dat niet 

gepubliceerd had mogen worden, maar mogen hele categorieën van beelden niet meer 

gepubliceerd worden als daar geen toestemming voor is gegeven (zie de punten 1. en 2. 

hierboven). Daardoor sta je juridisch sterker wanneer je een website of ander platform vraagt 

om een filmpje te verwijderen. 

• Vanaf nu kunnen dit soort zaken dus ook via een collectieve procedure worden beslecht, namens 

anonieme slachtoffers. 

 

Gevolgen in de praktijk – wat kun je doen? 

• Door deze uitspraak zullen pornosites waarschijnlijk zelf al foute content gaan verwijderen, om 

schadeclaims te voorkomen. Daar hoef je dus niets voor te doen. 

• Staat er toch een filmpje van jou online dat je wil laten verwijderen? Dan kun je die website (of 

ander platform) vragen om het filmpje te laten verwijderen. Met verwijzing naar deze uitspraak. 

https://www.stoponlineshaming.org/wp-content/uploads/2022/02/Rechter-verbiedt-het-zonder-toestemming-plaatsen-van-naaktbeelden-door-pornowebsite.pdf
https://linkeddata.overheid.nl/front/portal/document-viewer?ext-id=ECLI:NL:RBAMS:2022:557
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• Sta je zelf ten onrechte (omdat je geen toestemming hebt gegeven) op Vagina.nl? Dan kun je je 

melden bij onze advocaat. Die kan het filmpje laten verwijderen, en kijken of er een 

schadevergoeding voor je geregeld kan worden.  

• Sta je op een andere (porno)site dan Vagina.nl, dan kun je daar een verzoek indienen om de 

beelden offline te halen. Eveneens met verwijzing naar het vonnis. Als dat niet het gewenste 

effect heeft, neem dan contact op met Helpwanted of een advocaat. 

 

Tot slot nog een opmerking over de kosten van eventuele hulp of ondersteuning. Helpwanted is altijd 

gratis, maar een advocaat meestal niet. Hoe hoog die kosten zullen zijn, valt moeilijk te zeggen, 

omdat het afhangt van de situatie. Bespreek dit met je advocaat. 

https://boekx.com/nl/homepage/
https://linkeddata.overheid.nl/front/portal/document-viewer?ext-id=ECLI:NL:RBAMS:2022:557
https://www.helpwanted.nl/

