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Geachte heer,
Betreft: OCMW HOUTHALEN-HELCHTEREN/BIELEN
Uw ref.

- 30390

Ik werd geraadpleegd door het OCMW van Houthalen-Helchteren
websites vinkenhofbe en deodata.be.

in verband met uw

Met uw web sites zou u "de belangen van ouderlingen en rusthuisbewoners in het bijzonder"
meer onder de aandacht willen brengen. Deze op zich nobele doelstelling kan u echter alleen
nastreven wanneer u daarbij de rechten van anderen niet schendt.
Met betrekking tot de web site vinkenhof be dien ik op te merken dat u niet zo maar over het
Vinkenhof kan schrijven wat u wil. Er bestaat inderdaad een recht van vrije meningsuiting.
Dit betekent echter niet dat u leugens over het Vinkenhof en/of haar personeel, mandatarissen
en vrijwilligers kan verspreiden.
Het OCMW is verplicht om te waken over de privacy van haar personeel en haar "cliënten",
in casu de rusthuisbewoners en hun bezoekers. Foto's van personeel, andere rusthuisbewoners
en hun bezoekers mogen niet zonder hun toestemming op het internet worden gezet. Zoals u
weet, is privacy een grondrecht, en dit grondrecht dient ook door u te worden gerespecteerd.
Ik verzoek u daarom met aandrang alle foto's onmiddellijk Tv~an uy'v vvT~bsitc te hälen die ook
maar iets met het Vinkenhofte maken hebben, alsook alle verwijzingen naar het personeel, de
mandatarissen en de vrijwilligers.
Dezelfde opmerkingen gelden voor uw website deodata. beo U laat op deze website zelfs een
film zien waarop mevrouw Nouwens letterlijk "open en bloot" aan de buitenwereld wordt
vertoond tijdens een medische (osteopatische) behandeling. U zal willen begrijpen dat het
OCMW ook hier terecht bezorgd is om de privacy van haar cliënte. Het is bovendien volstrekt
onduidelijk hoe deze mensonwaardige,
aanstootgevende beelden "de belangen van
ouderlingen en rusthuisbewoners in het bijzonder" zouden dienen. Ik verzoek u daarom met
evenveel aandrang ook deze beelden onmiddellijk van het internet te laten verdwijnen .
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Het is blUkbaar niet alleen via de inhoud van uw web sites dat u het Vinkenhof schade wil
toebrengen, u tracht dit ook te doen door de keuze van de domeinnaam vinkenhofbe. Tenzij ik
mij vergis, heeft u geen enkel legitiem belang om deze naam te gebruiken en heeft u deze
domeinnaam enkel gekozen om het Vinkenhof schade toe te brengen. U zal deze domeinnaam
dan ook willen veranderen.
Tot slot zou ik u willen vragen waar u de morele of enige andere autoriteit haalt om op te
treden voor de ouderlingen en rusthuisbewoners. Door uw web sites op te stellen in de wijvorm lijkt het alsof er een hele organisatie of belangenvereniging achter deze website staat.
Bovendien profileert u zich als specialist wat betreft mantelzorg en rusthuizen. Uw website is
in die zin dan ook misleidend.
Ik stel u in gebreke onmiddellijk alle gevraagde maatregelen te nemen. In het andere geval
heb ik de opdracht gekregen verdere stappen te ondernemen.
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