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Koninklijke familie wint kort geding 1-11-07

De koninklijke familie heeft het kort geding tegen pedofielenvereniging 
Martijn gewonnen. De vereniging mag geen foto's van kinderen van de 
koninklijke familie op de website plaatsen. 

Dat heeft de rechtbank in Amsterdam vanmiddag bepaald. 

Vorige week verschenen afbeeldingen van Amalia en de kinderen van prins 
Maurits op de site van de pedoclub. De foto's waren geplaatst door een 
van de leden. 

De beheerders hebben de foto's meteen verwijderd, nadat een actiegroep 
de Oranjes getipt had over de foto's. Volgens de koninklijke familie stonden
de foto's daarna nog wel op het besloten deel van de site. Martijn stelde
dat de foto's alleen nog in de prullenbak van het forum zaten. Die is alleen 
toegankelijk voor de beheerders. 

De rechtbank besloot echter dat dit gedeelte van de site ook als openbaar 
moet worden beschouwd.

Portretrecht
De advocaat van het prinselijk paar wilde dat de beheerders van de site 
verantwoordelijk worden gehouden voor de content die leden plaatsen. 
Volgens de rechtbank maken de foto's inbreuk op het portretrecht en de 
persoonlijke levenssfeer van de leden van het Koninklijk Huis. 

Bovendien hield de rechter rekening met het karakter van de website die 
kinderen in verband brengt met pedofiele wensen en gedragingen.

De tegenwerping van Martijn dat het onmogelijk is te garanderen dat 
bezoekers van de site nooit meer dergelijke foto's zullen plaatsen werd 
afgewezen. Volgens de rechter kan het forum zo worden ingericht dat 
slechts berichten worden geplaatst waarop controle heeft plaatsgevonden.

Dwangsom
Martijn moet een dwangsom van 5000 euro betalen voor iedere keer dat er 
opnieuw foto's van kinderen van het Koninklijk Huis op de website
verschijnen. 

De Rijksvoorlichtingsdienst laat in een reactie weten dat de koninklijke 
familie "zeer verheugd" is over de uitspraak. Ze zijn blij dat hun eigen
kinderen nu bescherming krijgen en dat er ook jurisprudentie is ontstaan 
voor andere ouders die in een soortgelijke situatie terechtkomen.

Pedofielenvereniging Martijn liet zich overigens niet vertegenwoordigen 
door een advocaat. Een van de leden voerde namens de vereniging het
woord. 
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