ln naam van de p(onlng

vonnl§
RECHTBANK GELtrERLAND
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Yonnis in kort geding van 8 april 2016
in de zaakvan
de publiekrechtelijke rechtspersoon
DE STAAT DER NEDERLAI\IDEN (Openbaar Ministerie),

zetelende te Den Haag,
eiser,

advocaat mr. W. Heemskerk te Den Haag,
tegen

SEBASTIÀAN BEENS,
wonende op een geheim adres in Nederland,
gedaagde,

advocaat mr. S.M. Diekstra te teiden.

Partijen zullen hierna de Staat en Beens genoemd worden.

1.

De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding d.d. 8 april2016;'
- de mondelinge behandeling d.d. 8 april 2016, ter gelegenheid rvaarvan de
vcorzieningenrechter dit vonnis heeft ger,vezen, dat op een later moment zal worden
uitgewerkt;
- de pleitnota van de Staat;
- de pleitnota van Beens.

1.2.

Vervolgens is vonnis bepaald.

2.

De beslissing

De voorzieningenrechter

2.1. veroordeelt Beens om onmiddellijk na dit vonnis gedurende zes maanden alle
verklaringen van W.F. Holleeder, A.A. Holleeder, S.J. Holleeder en A. den Hertog uit de
strafrechtelijke onderzoeken "Fassage" en "Vandros" vaÍt de website
hrtp:ii:ebastiaagbesA§.+1te verw§derea en verwiiderd te houden, zowel rechtstreeks
gepubliceerde inÍbrrnatie als via een Cownloadfrtnctie, hyperiink of anderszins indirect

c/as3aazg7 Irrc zA t6-i43
8 april2016

i,:. -.._r-: : - -- r:l_i naar een website/internetlocatie u,aar
of via r,elke deze informatie ie r-i:ri;: .r :- ' ::,.-i:ren eff veíw'ijderd te houden, cp straffe
gepubliceerde informatie, alsmede

van een dwangsom na betekenintr i"::! j
in striid handelt tot een maximun: ', ::- -

i

' ::i-:.;i, :. :n € 10.000,- pcr ulrr dat Beens hiermee
- .'. ,.' -'- - i-r bereikt;

2.2. verbie<it Beens om geciureri; r;: =:,':i;e na dit vonriis enige informatie uit
voornoemde strafrechtelijke onderz,:.,.,*=: : : ::..:e *-ebsite te plaatsen of deze informatie
anderszins openbaar te maken of ie ::,;-. ::- --:,. '+ aaronder tevens is begrepen het
verrvijzen naar een websitelinterneti..;.i:." i.., i;- ,--,i f ia * eike deze informatie te vinden is, op
strafïè van een dr,vangsom na beteL::i:r-_: ';,: jil i'"r*:iis van € 10.000,- per uur dat Beens
hiemee in strijd handelt tot een ma:r;='.= : :;- € - *.-'!.000.- is hereikt;
2.3.

veroordeelt Beens in de prr,;=-...:

r;=.--- .::.1

ie zijde van de Staat tot op heden

begrootop€ 1.531,04;
2.4.

r.erklaaÍ dit vonnis nitvc,erbasr

b,i-l

Dit vonnis is gew'ezen door mr. D. \.'erg:uns:
I april2016.

r.".-,:rae,1 cp alle dagen en uren.
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