Onderwerp: hyperlinks naar privéfoto's van leden KH
Dames en heren,
Op verzoek van […] stuur ik u onderstaand bericht:
------------------------------------------------------------------------------------------------Tot nu toe is geen bijzondere aandacht besteed aan hyperlinks naar privéfoto’s van leden
van het Koninklijk Huis die elders op internet zijn geplaatst. Maar om te voorkomen dat
hierdoor een trend ontstaat die de basis onder de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer zou kunnen aantasten hecht ik er aan u te wijzen op het volgende.
Zoals bekend hebben leden van het Koninklijk Huis, net als ieder ander, het recht om zich
in privéomstandigheden vrij en onbespied te wanen. Er is alleen een juridische
rechtvaardiging om met het publiceren van privéfoto’s een inbreuk te maken op de
persoonlijke levenssfeer wanneer met de publicatie van de foto’s een bijdrage wordt
geleverd aan een publiek debat van algemeen belang.
Het plaatsen van een link naar een privéfoto van een lid van het Koninklijk Huis staat in
zoverre gelijk aan het publiceren van die privéfoto, dat wanneer de bewuste foto geen
bijdrage levert aan een publiek debat van algemeen belang ook met het plaatsen van de
link onrechtmatig gehandeld wordt.
Uit jurisprudentie blijkt onder meer dat een onderliggend document dat met één
handeling (te weten het klikken/dubbel klikken op de link) kan worden opgevraagd
geacht wordt zodanig verbonden te zijn met de link dat het document door het plaatsen
van de link in zekere zin onderdeel is geworden van het stuk waarin de link is geplaatst.
In die zin wordt door het plaatsen van de link ook het onderliggende document verspreid.
Ook de Raad voor de Journalistiek heeft geoordeeld dat het plaatsen van hyperlinks naar
foto’s beschouwd moet worden als het (zelf) publiceren van die foto’s. De Raad geeft aan
dat bij het plaatsen van een link ook een afweging moet worden gemaakt tussen de
privacy van de geportretteerde en het maatschappelijk belang dat met de berichtgeving
is gediend. Overigens tekent de Raad hier ook bij aan dat het feit dat hetzelfde
fotomateriaal reeds op meerdere websites is geplaatst niet betekent dat aan het belang
van bescherming van de privacy van de geportretteerde geen gewicht meer toekomt.
Ik adviseer u in de toekomst rekening te houden met bovenstaande en bij het plaatsen
van een link naar privéfoto’s van leden van het Koninklijk Huis die elders op internet
staan net als bij publicatie van dergelijke foto’s eerst af te wegen of er een bijdrage
wordt geleverd aan een publiek debat van algemeen belang.
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