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Heeft Club Brugge een zaak tegen Stijnen?
Lastercampagne op internet
21 februari 2011 | Jan Custers

De negatieve uitlatingen over medespelers die Club Bruggedoelman Stijn Stijnen en/of zijn vriendin en broer op een
supportersforum achterlieten, krijgen mogelijk een juridisch
staartje.
Stijn Stijnen, voormalig eerste doelman bij Club Brugge en het
nationale team, was dit weekend de kop-van-jut toen hij door
het bestuur van zijn ploeg voor onbepaalde tijd naar de
B-kern werd verwezen.
Contractuele afspraken geschonden
De officiële reden luidt dat Stijnen herhaaldelijk onprofessioneel gedrag vertoonde,
contractuele afspraken heeft geschonden, en dat hij de ploeg in diskrediet bracht. Club
Brugge zou zich volgens De Standaard van verder commentaar onthouden omdat de
zaak een juridisch staartje krijgt.
Al gauw raakte bekend dat Stijnen ervan wordt beschuldigd een lastercampagne tegen
leden van Club Brugge opgezet te hebben. Onder de alter ego’s Frigo en Piop zou hij
op het Blauw Zwart-supportersforum anoniem concurrenten, andere ploegmaats
en het bestuur op de korrel hebben genomen en zichzelf de hemel in geprezen
hebben.
IP's van Stijnen en broer
Het recent vernieuwde bestuur van de Brugse voetbalploeg kwam de lastercampagne
op het spoor toen het enkele experts beval een onderzoek uit te voeren naar de
herkomst van de opruiende forumberichten. Die werden gelinkt aan het unieke
IP-adres van Stijnen en dat van zijn broer.
Even later volgde een verklaring van de broer en de vriendin van de doelman. Stijnen
zelf heeft nog niet gereageerd. Het duo neemt de verantwoordelijkheid op voor de
berichten die in naam van Piop en Frigo gepost werden en beweert dat de doelman
niet op de hoogte was van hun acties.
Vervelende zaak
“Dit is een vervelende zaak voor Stijnen”, zegt Bart Van den Brande, advocaat en
specialist in internet- en IT-recht. “Strafrechtelijk zie ik niet onmiddellijk een zaak,
maar burgerrechtelijk heeft Club Brugge mogelijk wel een kans.
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“Maar dan moet het onderzoek dat de club naar de personen achter de alter ego’s Piop
en Frigo heeft gevoerd, wel wettelijk zijn verlopen”, waarschuwt Van den Brande.
“Normaal gezien is er een gerechtelijk bevel nodig om bij de provider de
klantgegevens die bij een IP-adres horen op te vragen. Is dat niet gebeurd, dan heeft
Club Brugge de privacy geschonden.”

Hacktool mikt op servers met SSL

Bewijslast ligt bij Stijnen
Dat een deel van de lasterlijke berichten met de computer van Stijnen online werd
geplaatst, speelt in het nadeel van de doelman. De eigenaar van een IP-adres is
immers verantwoordelijk voor wat er met zijn computer gebeurt. Zelfs indien blijkt dat
de vriendin en de broer van de doelman achter de lastercampagne zaten, dan is het
nog onwaarschijnlijk dat Stijnen hier niet van op de hoogte was.

Telenet en Belgacom sluiten vervroegd Pirate Bay af

Video: de geboorte van de Nokia N9
Vooruitblik op Nokia World 2011
Geen Nokia's met Windows Phone in België
Telenet teruggefloten rond P2P-vertraging

Veel kritiek op startscherm Windows 8
Biografie Jobs: Apple-televisie komt
Vervang zelf het scherm van je iPhone
iPhone 4S heeft 512 MB RAM

“Het is dus aan Stijnen om, indien er een rechtszaak volgt, te bewijzen dat hij niet
degene is die de berichten heeft verzonden en dat hij voldoende maatregelen heeft
genomen om zijn computer af te schermen”, aldus Bart Van den Brande van Sirius
Legal.
bron: ZDNet
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21 personen vinden dit leuk. Vind dit als eerste van je vrienden leuk.
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Ja, ik waardeer het gebaar en ga er
zeker gebruik van maken

Waar ik nog nergens iets in de pers heb over gelezen is hoe ze in
godsnaam weten dat het van stijnen was.
Ik vermoed een tip van een kennis die wist dat stijnen of familie van
stijnen het deed. Dat hele ip verhaal klopt langs geen kanten tenzij
die "experts" de privacy wetgeving hebben overtreden en hulp
gehad hebben van een kennis bij belgacom of telenet (die dan ook
illegaal bezig is).

Het maakt me niet uit, ik blijf sowieso
bij mijn BlackBerry
Nee, ik had op een financiële
compensatie gehoopt
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De router van 90% van BelgiÃ?Â« is niet op een deftige manier
geconfigureerd.
Stijn Stijnen hangt ook met haken en ogen aan elkaar. Wie vliegt er
nu af op de voorzitter van den andere ploeg en moeten ze met 5 op
u springen voor u kalm te houden? En dan achteraf voor de camera
het volgende verklaren: "als ik hem had willen slaan, had ik hem
geslaan".
Die jongen heeft een groot probleem.

BENVDV

Win 2x Sitecom Wireless
Gigabit Router 300N X5
WLR-5000!
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23/02/2011 21:26:52

IP-adres van zijn PC? Even vergeten dat steeds het IP adres van de
modem of router wordt meegegeven wanneer je thuisnetwerk op
een deftige manier is geconfigureerd. Het houdt gewoon geen steek.
Ben altijd Club fan geweest maar hier ben ik overtuigd dat het onzin
is. Het verhaal hant met haken en ogen aan elkaar.

TigerDS

22/02/2011 14:57:36

Dat het IP adres mee word gestuurd klopt inderdaad, maar de
terugkoppeling IP naar gebruiker ligt volledig in handen van de ISP.
Dus Zonder gerechtelijk bevel mag de ISP niet doorgeven welke
klant desbetreffend IP address gebruikt.
Via het internet zijn er verschillende mogelijkheden om IP's te
traceren, maar hiermee weet je enkel (in grootte lijnen) waar de PC
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maakt.

EENoog
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en met welke wet mag een IP adres aan derden verstrekt worden?
Btway... zo ver hoef je het allemaal niet te zoeken.
Voetballers zijn nu eenmaal niet van de snuggerste en als je
inside-info vrijgeeft Ã?Â©n steeds "jezelf" ophemelt...
No shit Sherlock

schwungman

22/02/2011 13:01:11

Mja. Als Stijnen zelf al eens een mailtje stuurt naar zijn werkgever,
zou dat dan al niet volstaan om die IP gegevens te
controleren/koppelen? Bevatten die headers ook niet het source IP
address ? Moet niet altijd zwendel zijn, misschien is het zo simpel als
dat.

Cocaloca

22/02/2011 11:04:06

Ik geloof trouwens niet dat er iemand bij de ISP zomaar op
aanvraag van een ’expert’ of kennis meer gegevens over een
bepaald IP adres zal gaan opzoeken. In dat geval begaat die
medewerker toch wel een grote fout en een zware inbreuk op de
privacy.
Sorry voor de triple-post

Cocaloca

22/02/2011 10:59:10

En net dat laatste zal waarschlijnlijk niet gebeurd zijn. Een rechter
geeft niet zomaar het bevel om even een IP adres op te gaan zoeken
aan een provider. Zeker niet wanneer de vraag niet komt van politie
ofzo.

Cocaloca

22/02/2011 10:56:23

Inderdaad, ten eerste moet het forum het IP adres van de poster
vrijgeven aan die experts. Daarmee kunnen ze misschien
achterhalen van welke provider het was, maar meer niet.
Als ze het IP adres hadden op het moment dat de poster online is,
kan men nog achterhalen van waaruit die ongeveer aan het posten
is.
Achteraf zouden ze dan nog via de politie de toelating krijgen om de
eigenaar (van die de lijn is) van het IP adres te achterhalen. Dit kan
alleen door de provider gebeuren, zij houden namelijk bij welke
abonnee wanneer welk IP gebruikte.
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22/02/2011 09:08:30

jij woont op je ip-adres?

billgoldberg

22/02/2011 08:44:32

Er is een gerechtelijk bevel nodig om bij de isp op te vragen van wie
dat ip adres is.
Je hebt het duidelijk verkeerd verstaan.
Dit wil dus zeggen dat die experts het door een kennis bij belgacom
of telenet hebben laten opzoeken en er dus sprake is van privacy
schending.

bitnoise

22/02/2011 07:25:42

@V: ik denk dat je je toch serieus vergist hoor: een ip wordt
meegegeven op meerdere manieren, maar daarom ben je nog niet
gerechtigd van dit te gebruiken. Dit zou iedere advocaat moeten
weten.
@ZDNet: sinds moderne rechtspraak is de wet gebaseerd op:
onschuldig tot anders vastgesteld, dit is niet anders op internet.
@marcovi: origineel, maar hoe weet jij dat hij een open wifi heeft .)
.)

marcovi

21/02/2011 22:07:49

Heeft er al eens iemand aan gedacht aan zijn open WiFi netwerk. Zo
kan iemand met een laptop voor de deur ook zijn IP
(ge-)(mis-)bruiken.

stronken

21/02/2011 20:32:44

Aangezien het zijn vriendin en zijn broer geweest zijn, en beide
vanop de zelfde pc , dan denk ik dat zijn vriendin een scheve
schaats rijd met zijn broer.
.-)

v...

21/02/2011 19:41:15

âÂ?Â?Normaal gezien is er een gerechtelijk bevel nodig om bij de
provider de klantgegevens die bij een IP-adres horen op te vragen.
Is dat niet gebeurd, dan heeft Club Brugge de privacy
geschonden.âÂ?Â?
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Als iemand mij een email stuurt, stuurt hij automatisch zijn ip adres
mee in de headers.
Als diezelfde persoon op een website die door mij gehost wordt, een
bericht plaatst, wordt ook automatisch zijn ip adres meegestuurd
(de meeste forum softwarepaketten laten toe om automatisch het ip
adres te zien waarmee een gebruiker registreerde).
Ik zie niet in waarom hier een onderzoeksrechter aan te pas moet
komen. De persoon stuurde beide keren namelijk zelf zijn ip adres,
ik zie niet in hoe dat een schending van de privacy is.
Onwetendheid/domheid van de gebruiker staat volgens mij niet
gelijk aan bescherming van de privacy.
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