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Bc*bttldng vn 2? lall. 2012

in dc zrak vgn

EET OPITIEAAR MINIS ERIE.
dat woonplarts kiest in's-Gnvcnhago,
vêrzockcr,
0n voor wic optradt ds ofiftcicr van justitie bij het psrkÊt in Asssn mlv. ml. dr. M.E. Meijer,

tegon

dc vereoiging
I'ERENIGING MARTI.'N,
die stetuttir gevestigd is in Hoogevcen,
vct'wcorstcr,
en voor wie als advocaat opt'Êedt mr. B.C. Swier.

Partijen worden hierna hot Opcnbarr Ministerie en dc Vorcniging Maltijn gonoemd.

l. De pmcedurc

l.l. Het verloop van de pÍocedurÊ bliih uit:
- hct verzoelcschÍig ingekomcn tor grifrrc van de rcchtbank op 16 deccmbcr 201 l;
- hct verwecrschrifi ingckomen ter grifiio vcn dc tËshtbonk op l0 mei 2012;
- het door het Openbaar Ministcrie toogozondcn rapport "Gerappottccrda problemên van

slachtoffers van rcksuecl migbruik in ds kindcrtijd";
- de door de Vcroniging Martijn toegezondon kamernd<ken;
- dc mondclingc bohandcling op l6 mci 2012 en de daerbij ovcrgelcgdc plciuantckoningcn,

lA. Ten slotte hcoft de rechtbank bcpald dat vandaag dc bogohikting wordt tggcYeÍ|.

2. De beoordcllng

2.1. .Élet Oponbaar Ministerie verzoch áe rechtbank de Vereniging Marti! Y9f!{9n !t
vcrktaren en tc ontbindcn. Dat veaock grondt hct Opcnbaer Ministcric oP 8Ít. 2:20 BW. Het

Opcnbrar Ministeris vozoekt dc rschtbgnk verder om Êcn vorcffen4Í te benoemell, nist

aijnde één van de basnrunledcn vur de Vettniging Manijn_cn_te bcPden dat een evcntuocl

Uitig tUAo na vercfrÊning wordt uitgekoord mn de Staat. Fla Opcnbaar Minisarie vozoeh

de róhtbank tot slot de beschikking uiWocóaar bij vmnaad te verklarcn.
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2.2. Het Openbrar Ministeric daartoe, sNmcng?v8t woeÍgegÊvon, dat de Vercniging
Martijn kinderen bedrrigt in hun emotionelc en seksuelc irrtcAitcit cn dc
rcohnn on vrijhedon van deo groop rentxt, Hct Openbrar Minigtoric stlh dst dit
op Ëên zodanige wijze plaaEvindt
2:20 BW.

et strijd is met de openbure orde in de zin van art

2.3. Het vetrvcer vra de V Martijn suekt tot ofirijzing van allc vcrzocken. Do
Vcrun i ging Maniin rrocrsprwkt too bcpaaldc door het Oponbaar MinistÊric arn hct

. Do Vereniging Mutiin voert tot haer verwccr verderYenook ten grondslag gclegds
.811, StmGngcvEt wcÊrEcgovÈn, zij nict varbodcn krn wordan vcrklrrrd op gpnd van niot
sbrfbarc uitingen of op lraar op?nbrar gemrakte niet staÍbue afbeeldirrgen. Voor

vri jheidvrnmcningsuiting,DcVert--------------rrigingMarti jnhct ovorige doazii con beroep op
venockt do rwhtbmk om do nict uitvoerbaar bii voorraad te verklaren, golot op
de complicatlos die kunncn

2.4. Tcn aanzicn ven dc in
ovorwÊegt de rechtbenk ds volgt.

2.5, Art.2:20 BW brtrtg
noetvetklann cn haar ontbi
Vercniging Mrnijn in srijd is
rcchtspruak volgt dat hct bogrip in aa 2:20 BlV dÉ dadcn van de
Vercniging Martijn botrcft cn/of woordon die de Vercniging Martijn sprcckt of echrijft.

2.6. De rechtbank noomt bij
afi. t von do Grortdwct rn srt. I I
van dc mqrs en de fundamentele

beoordeling van het verzoek in ovorweging dat gelA op
hct Europcas verdrag tot bcschcrming van do rechterr

hct rccht van vereniging cn vrijc meningsuitirrg
grcndbeginsclen ven dc rtchtsgtaat zijn. De reshtbÈ* zal drarom art 2:20 BW
torughoudond tooparsen en alleen met de openbarc ordc aannemcn als inbreuk wordt
gcmaalc op dc algomean
p.3),

Eondvcsten yan ons rcchrstals€l (zie dc MvA 17 476,

2.7. Het Opcnbarr lcgt ern zijn vozook uitanlopcndc foiton on
omstandighoden ten grondslag. V wat betrefr hct vaststellen van de werlcaamhcid van
de Vercniging Martijn in dc zin síL2220 BW slartde rcchtbank uicluitcnd acht op de
wcrlczramheid van do Vcrcniging dic voor een ieder kenbaar is of kan z[in gewecrt,

doclrrrtoitr lcaraltar vrn dc tc

Al wat hct Opcnbarr Ministeria
en hurt stnficchtoliike vclcdcn
Íech6snk zel evcnmin acht slean
do Voreniging Mrnijn,

2,E, Voor hot vasstrllcn vsn
rrchtbank irr dc csrgto plaets achr
webpagina's van har webcite
indiening vu het inlcidcnds
tijd hceft gegêvÊn.

bii hÊt ingtollon van hogcr bcroep an het volgens haar
boschikking.

verband nrsscn prnijon opgckomon gcschilpuntcn

zich dgt dc rwhtbrnk do Voreniging MNÍtijn vartoden
n aeÍ uitsptken als blijlc dat de werleramlroid ven de
dc oponbrrc ordc. Uit dc w:Sgaechicdcrris crr uit dc

ên DnvocÍt ten ganzicn van individucle bestuurslcden
durom nict in do bomrdeling bctnokkcn. De

uitingen van derden op hot forum van de webcitc van

wêrlczÉmheid van dc Vcrtniging Manijn slaat dc
de infomrtic diedc Veruniging Mmijn op

org geêft oftot kort voor het moment van
in ccn dsrtÊn vmrafgaandc lange periodc van
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2,9, De rcchtbenk slaot in de tweedc plaats acht op uitingên van dc Vctcniging Mart[jn
in anderc media, Die uitingcn beteffen intcrviews dio bestuunleden hobben gegeycn of
andcrc publioiturs middolcn dio zij hcbbcn gcbruikt, bijvoorbccld het plamon vrn
vidcoblog's op de websito www.youtubacon

2,10. De rochtbrnk bGb?h een Ên andor in de bcoordeling; omdat do uitingen op de
webpaginCs van de rcbsitÊ www.nt*tljnotgendrtgonc wat de bcstuunlcden namcns dc
Vcroniging Martijn openboar msken, drdcn zijn van de Vcraniging Maftijn drn welde
woorden eijn die zij scbrijft ofdie aij sprcclc. Hêt bcr€ft dssrcm dc worlczremheid van do
Vcrcniging Manijn. Ton aanzien van dc inuwiews cly'of andoro publiokc uitingcn vrn
bcgtuursledm zoals die door het Openbaar Ministerie aan het verzoek tcn grondslag zijn
gelegd overu/e€gt dc rcohtbank dat dozo uitingon arn do Vercniging Manijn mogcn wordcn
tocgerekend als do bestuunlcden zich laten intervicwen in hun hoedanighcid van bestuurslid
eilof zij zich bijvoorbeeld in vidooblogiq uitcn namens de Vereniging Martiin.

2.11. Het Openboar Ministerie hoeft in zijn vcrzmkschrift het op de tilebpagina's van dc
wcbsitc www,nurtlJn.argaengcroffcn mrtcriaelgorubricecrd cn Epcttcgoriscord. Dic
categorisatie onderschrijft de rrrchtbonk. Met het Opcnbaar Ministcrio is dc rcchtbenk van
oordeel dat uit dic categorisatio blijkt dar dc Vcrtniging Mrrtijn op dc webpaginers vrn hrer
wcbeitc uitdrusgt drt:

(i) kindcrcn ccn lustobjec{ zijn, Dit blijkt uit op do webprgina's vrn do wobsitê
aangebodeu matsriaal dat geen andor bedoeling km hobben dan om seksucal te
prikkelen. Darrtoo worden op do.wcbpagina'e afbcoldingen rangcbodcn van
kindsren in uitdagonde en scksudcl gotinte posês cn wcden op wcbpagina'e't?kstÊn
gopubliccerd waarin een crplioictc beschrijving van scksuecl contrct tusscn
volwcssGnen cn kindcren wordt gcgwon;

(ii) met scksuccloonhct tus$Ên volwasscncn ort kindorcn nicts mis is. Ín rrtikelon
wodt in dit vcrbsnd de stclling benoklcen datjuist door het niÊt toestsan van

seksuclc rclatios tusscn volwËscnen en kindcrcn, kinderen sshrdc wordt
bcrckkend. In anikclen wordt vcrdar nrsr yorctt gebrrcht dat kindertrt seksuoêl

contest mêt volwassoneir willcn, dat kindercn dat scksuele contact daErom

opzockcn cn drt kindorun oigcnlijk wonson drt hun oudGrs dat soksuelc sonu€t
aoudon toejuichm;

(iii) scksueol mntsct tu$Gn volwessÊnen on kindercn verheerlijkt most rvorden.

Daartoe worden bosohrijvinge[ gGgpven ven hoo fijn cn pmchtig scksuolo

sontlccn cn relatiss voor nict elleen dc volwasocne maar ook voor hot kind aijn;

( iv) strafrtchtcl ij ke vcrmrdol ingen voor zodcnm isdrijven mct ki ndcrcn bcspoEcl ij k
zijn;

(v) scksuecl contsct tuss€n volwasscn€n en kinderen heel "nahturliik" it, kindcren

dat seksuelc contest zoekcn, wcnsen en prg$ig vinden cn seksucel contact 3n het

fóriccren yen kind?ÍPotno voor kindcred nict schad?liik hoeft tc z[n.

tg vu.t/uu Í
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2.1i. De Veruiging Martijn weetspeckt niot haar aldus te cdcgoriseren uitingen op dc

webpagina's van harr wcbsite. Zij voert daartegen asn drt haar websitc ecn nieuwssrchief is

O* àilóze, duizendcn, ciuttn omvet cn det zij daaruroo ocn spccifick bcold sohÊts ovar hoo

anden er door veel mÊneen in dojarcn tachtig van do vorige eeuw geschreven en gedacht

werd ovcr soksualiteit hrsecn volwasscnen en kindcrtq dat drarpn publicrtic vul etËn on

ander niet plaesvindt tcr seksuelo prik*eling of om seks majongercn goed tc praten en det

aan de Vereniging Manijn niA denkbeelden van weleer mogen wotdcn tocgcrakend,

2.13. Hieruit en ook uit wat de Vereniging Martijn overigens tot haaÍ wrwccr oanvoelt
bogijpt ds rcchtbank dit hÊt vorwêêÍ or mcdo too strÊkt tot ccn nurnccring tc komcn vaa het

dór Èot Openb$r Minighrie geschetete beeld vur do Voreniging Mrrtijn m harr
wsrlczaarnlreid. Do numcering die de Vercniging Martijn bemg aan te brcngcn, wordt door
dc rtchtbanlq msde in hct licht van publieke uitingsn vrn hrrr huidige voorzitter, aldrs

rgl vv3/ vv í

brgfrpen dat dc Vereniging MaÍtijn
kan vindcn om saksucol contlct tc h

ook wil uitdrrgen
afitffi-Rnd Ên een volw*scnc dt ruimte moeleo kurrncn krijgcn om oen rtlelie op tc
bouwen die zioh óók meg ontwildclen td êsn solcsuele relatiq zolang een kind maar de

wijheid hcsft zich uit die rclatie tcrug te ockken en er alleen maar handclingen plaatwinden
dic in owrcenstomming zijn mot do ontwilckoling van het kind.

2,14, De rcchóank oordcelt drt do wcr{czarnhcid van do Veruniging M"ttijq bczien

vanuit de onderlinge samcnhang en het onderlirrge veÈand van het op dc webpagina'! van

haar webaitc augcboden matcriaal en hrar opvatingcn zoals hatÍ bccttlu$lcden die

oponboar mrken, er bl[ik vrn goeft dst d0 Vorniging Mutijn voor haar lcdel 
"cslogÉlF

ssl$uecl contas't te *uóon hoËben met kinderto in ào Vertniging Martijn &zrT?ít-
soksuelc aontÊÊt vorhccrlijkt on voorstolt ala ias rrat normaal Gn acclPtabal is of zou mostcn

zijn, Het is d* stffiÏfrïon ornstrge inbreuk vonnt op de geldendc fiurdamontcle warrden

binnenï*nË-'fáË'Ciiïêling cn darrom'indrui*tcgcÍr orrzo ttchtsoÍdc. Dc Vcrcniging Martijn
crotbrt of dreegt daarmee bii aat hÊt best&m van e.n subcultuur waarbinnon soksucle

hoadelingerr trsscn volwass€ncn en kinderen als normaal cn accoptabcl geldcn Daarutee

hst do Voreniging Martijn do rcchon van kindcrtrt un, Dc beschcrming van dc scbucls
integricit van kindatn voÍmt onmiskenbaar éÉn van de mecst wozÊnlijko bcginsclên van

onza rschtsordo, Dc Ncdorlands€ ltshtsstsgt bchoort bovcndicn vanuit intcmationaal

rcctrtclijk perrpectief voor die inbrcuk goen ruimte tE bieden.

2.15. De nuanccring die de Vertniging tcn ranzicn van haar werkzaamhcid kennolijk wil
aanbrcngcnn dost hieÍean niet af. Zokan ni* voorbij wordcn gegrán aaa het onvlrrmogcn

vrn kindcrcn om zich tp uitcn ên acn wil tc bcpalon gp eÊn wijzc waarop oan volwasecnc

geacht mag wordcn dat c/El tc kunnen doen. Een kind hecft in hct algema.en niet hA
íet-ogcnách nrug tc tekken uit cen contNct mct Ën volwassene die seksuele wcnsêi

openUaart. KindoIpn zijn niot wccrbsar ga kunnen geen of orrvoldoende wccrstlnd biedon

ain seksu.le ïyÊnsen van een yolwassone. Het is nia "natuurliik" voor sËn kind om geksucpl

contsst tË hobbcn mst €cn volwarccnc. Uit hêt door hat Oponbeer Ministorie in dit vcrbond

goproducecrde matoriaal is het de rehtbank bovendien nie geblekerr det ct bij een kind ccn

Inlnvitttctingsfise kan worrdcn artlgcrvezÊn wurbinncn hct nonnaal is of wtaóinnen het

past om sekiueel contrct tc hobbenmet cen volwassene, in welke vonn of mate dan ook.

i{ot is (nedc) om dczc redenen dat zedenwgtgeving bestaat n'satmêe wordt beoogd do

ssksuclc integritcit vur kindeÍËn to boschormen.
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2.16. Hot voorgaande in ondcrling verband en samenhang beschouw{ leidt tot het

volgende. De rwhtburk steh voorop d* hot uitdragen van in de ogtn van velen ongcwcnstÊ

opvattingcn op zichzclf gcnomên gccn grorrd gcefr om têt een vortodcnverklaring cn

onrbinding te komen van de Vereniging M"rtlin. Hst recht van vcreniging cn hot ttcht van
vrijc neningsuiting komt toc aan ecn icdor en drernm ook ren diegoncn dic seksuolo
gwoelens voor kindcrsn hcbbcn, Dit doct er ccht€r niet aan af dgde rrnrlczarrnheid van de
Vereniging Martijn inbreuk maakt op dc qlggrncen unvaardc grondvostcn vatr ons

rcè-n$_$arel cÍt-dèzo werkzumhcid dssom in óFijd is met dc openbtt orde, De rechtbank

zal op die grond do Vercniging Martijn verboden veklarpn en hazr ontbindcn.

2.17. Da ontbinding bren6 mct zish dat het vcnnogen van dc Vereniging Martijn moet
wordcn vcreffend. ln de verbodenverlclrring on de ontbinding ziot de rcchtbank aanleiding
om een vorcffcnur te bcnoemen,zodat bestuunleden-vercffenaars van rechsrvege
defturgertn.

2.1t. Hot verzoek tc bopelen dat con eventreel batig saldo toekomt aarr de Staat eal de

rechtbank afivijzcn, Derrvoor is rudengevend dat zondcr nrdcrt toclichting dio hot
Openbaar Ministerie nict gneÈ de rcshtbanh mede gclot op wat art.2t23b lid t BW b€pastt,
nia begrijpt hoc op vmrlrand karr wordon vastgestcld dat cen evcnirccl batíg saldo na dc
vercffcning hoc dan ook moct worden uitgekcord arn de Staat.

2.19. Dc rrchtbank zel hur baschikking uitvocÈaer b[j voonard vcrklrrcn, Andcrs dan

do Vereniging Martijn beplei! is geen sprake van cen ïtecltatóirc uitspraak. Gelet op de te
nemen bcslissing de Vcrurriging Martijn vcrbodcn tc vorklucn cn to ontbindan op gond van

de inbrcuk dia zii marlc op dc opcnbare orde, valt nia in te zicn wafllm een irt te sFllcn
hoger berocp schorseude working zou mocton hebben. De rcchtbank znl daarom op do voet
van wBt rÍt. 360 Rv rnogeliik maakt, hary bêschil*ing uiwoerhrr bii voorread verklrren.

2.20. Het Opcnbaar Ministeric hccít niet vozocht do Voreniging Mrítijn in do kosten
van deze proccdure te veroordelen, zodat bn aanzien van dc kostcn gncn beslissing hocft to
worden gcnomcn.

3. Dr bcrllrring

Do rochtbmk

verklanrt de Vereniging Martijn vcrbodcn,

ontbindt de Vereniging Mart'rjÍb

bsnocmt mr. J.J. Reiziger (Trip Advocatcn & Notarissen, Postbus 300' 9405 PS in Asscn)

tot vcrcfrenaar ên vcÍEtaat dat mot die bcnoeming de bestuurslcden-vcrcffeneers vrn de

Vercniging Martijn van rcchbwegc dcfungcren,
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bsnoemt het lid ven dezÊ reshtbank mr. A.M.A.M. Kager tot rtchter-commissaris ten

ovcrstaarr ven wic, yoor zover dc rwhter+ommissaris dslrbij berokken is gswepst de

vcrrfbnaar rckoning on vcrantwoording van ziJn bchocr aflogt'

ver*laart deze beschiklcing uiwocrbaar bU voomad,

wijst af wat meer of anders is vczocht.

Dcze beschiklcing is gegevón door mr. tt. ïVolthuis, mr, B,R. Tromp cn mr. F, Brekelmans

en in het openbaar uitgesproken op 27juni 2012.

voSR AFSCHHTFT


