
 
 

  

 
Collectieve actie van Stichting Stop Online Shaming tegen de exploitant van de website 
www.vagina.nl 
 
Stichting Stop Online Shaming voert bij de rechtbank Amsterdam een procedure tegen de 
exploitant van de website www.vagina.nl ten behoeve van personen die daarop tegen hun wil 
zichtbaar zijn (geweest). Dit heet een “collectieve actie”. De genoemde stichting is door de 
rechtbank aangewezen als exclusieve belangenbehartiger.  
Wilt u over deze collectieve actie meer informatie, kijk dan op stoponlineshaming.org. De 
volledige dagvaarding in deze zaak leest u hier. 
 
Niet meedoen of juist wel meedoen 
 
Als u behoort tot de groep van personen voor wie Stichting Stop Online Shaming opkomt en u 
vindt het goed dat deze stichting ook uw belangen behartigt, dan hoeft u niets te doen.  
Als u niet wilt dat ook uw belangen in deze procedure worden behartigd (bijvoorbeeld omdat 
u hierover zelf een procedure wilt voeren), dan kunt u dat aan de rechtbank kenbaar maken. U 
bent dan niet aan de uitspraak in deze zaak gebonden, maar u kunt er ook geen rechten aan 
ontlenen. 
 
Als u geen woonplaats of verblijf in Nederland hebt, heeft de collectieve actie geen 
betrekking op uw belangen. Dat is alleen anders als u kenbaar maakt dat u wilt dat de 
stichting ook voor uw belangen optreedt. Als de vorderingen van Stichting Stop Online 
Shaming geheel of gedeeltelijk worden toegewezen, kunt u daaraan rechten ontlenen, maar als 
deze worden afgewezen, bent u daaraan gebonden. 
 
Wilt u niet dat ook uw belangen in deze procedure worden behartigd, of hebt u geen 
woonplaats of verblijf in Nederland, maar wilt u juist wel dat ook uw belangen worden 
behartigd, stuur dan een brief aan Rechtbank Amsterdam, Team Handel, Postbus 84500, 1080 
BN  Amsterdam. U kunt dit doen tot en met 30 april 2021.  
 
U kunt de volgende teksten gebruiken:  
 
“Ik wil niet dat in de collectieve actie van Stichting Stop Online Shaming (zaak/rolnummer 
C/13/680916 / HA ZA 20-284) mijn belangen worden behartigd en wens mij daarvan te 
bevrijden.”  
 
OF 
 
“Ik heb geen woonplaats of verblijf in Nederland, maar stem ermee in dat in de collectieve 
actie van Stichting Stop Online Shaming (zaak/rolnummer C/13/680916 / HA ZA 20-284) 
ook mijn belangen worden behartigd.” 
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https://www.stoponlineshaming.org/
https://webredactie.zmjubit.nl/SiteCollectionDocuments/dagvaarding-collectieve-vordering-vagina.nl.pdf



