
vonnis

RECHTBANK OVERIJSSEL

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Almelo

zaaknummer / rolnummer: C/08/282401 / KG ZA 22-130

Vonnis in kort geding van 28juni 2022

in de zaak van

I)JETE VAN EGTEN.
wonende te Enschede.
eiseres in conventie,
\ cr\veerster in reconvCntie.
advocaten: mrs. P. L. ijiam en E.R. ‘ an der Velde te Amsterdam.

tegen

1. HEN DRIKUS JOHANNES KAMPS.
wonende te Neede.
gedaagde in conventie.
advocaat: mr. J. de Jong van 1.ier te Enschede. die zich op 27 juni 2022 heeft onttrokken.
2. REGINA MAGDALENA JOHANNA VAN RIJBROEK.
wonende in de gemeente Meierijstad.
gedaagde in conventie.
eiseres in reconventie.
advocaat: mr. G.M.M. van Tilborg te Sittard.
3. GERHARDUS PLECHELMUS SANDERINK.
wonende in de gemeente Leudal.
gedaagde in conventie.
eiser in recon entie.
advocaat: mr. P.B.A. Acda te Roermond.

Partijen zullen hierna Van Egten. Kamps. Van Rijhroek en Sanderink genoemd worden.

1. De procedLlre

1 .1. 1-let verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaardingen van 21 juni 2022 met productie 1 (A en B). 2 (1 t/m 32), 3 (1 t/m 10). 4:
- de brief van Van Rijbroek van 23 juni 2022 niet 20 producties:
- de conclusie van eis in reconventie met productie 2 1 van Van Rijbroek:
- de brief van Sanderink an 23juni 2022 met 20 producties;
- de conclusie van eis in reconventie van Sanderink;
- de akte wijziging eis en overlegging aanvullende producties 5-9 van Van Egten:
- de e-mail van Van Egten van 24juni 2022 met productie 10:
- de pleitnota’s van Van Egten:
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— de pleitnotit ie ‘ an Kamps met 4 producties:
— dc pleitnota van Van Rijbroek en (deels) an Sanderink:
— de pleitnotities van Sanderi nk:
- cle e-mail van Kamps van 24juni 2022 met productie 5:
— cle mondelinge behandeling op 24 juni 2022 waar an de grimer zittingsaantekeningen
heef’t gemaakt
— de e-mail an uw. De Jong van Lier van 27juni 2022 waarin hij laat weten zich te hebben
onttrokken als advocaat van Kamps.

1.2. Het vonnis is bepaaldop vandaag. De oorzieningenrechter acht zich be oegcl om
van de vorderingen kennis te nemen. zowel in conventie als in reconventie. De feiten en cle
motivering waarop de in dit ‘ onnis te ge en beslissing steunt, zullen na andaag
afzonderl ij k worden vastgesteld.

2. De beslissing

De voorzieningenrechter

in conventie

2.1. gebiedt Kamps binnen 24 uur na betekening van dit vonnis om het proces-verbaal
van de FIOD waarin de verklaring van Van Egten is vastgelegd (hierna: het FIOD-pv) en
liet rapport ‘ nu Lumen Law vers (en delen ervan. waaronder e—mai Is en tekstberichten van
Van Egten die in het rapport worden geciteerd) permanent te ver ijderen van cle Kamps
Websites. waaronder in elk geval (maar niet uitsluitend) de w ebsites gekoppeld aan cle
domeinnamen onrecht.nl. omrecht.nl. voicelezz.nl. voicelezz.com en grootschandaal.nl. en
oni het FIOD-pv en (alle versies en delen van) liet rapport ‘ an Lumen Lawvers te
vernietigen en permanent te ver ijderen van al zijn gege\ ensdragers en e—mailaccounts:

2.2. verbiedt Kamps met onmiddellijke ingang om teksten, beeldmateriaal en/of
geluidmateriaal over Van Egten openbaar te (laten) maken ofte (laten) verspreiden, waarbij
haar goede naam en reputatie wordt geschaad:

2.3. veroordeelt Kamps tot betaling van een dwangsom van € 50.000.00 voor elke keer
en/of elke dag (een gedeelte van een dag telt als een dag) dat hij in strijd handelt met zijn
verplichtingen onder 2.1 en 2.2. niet een maximum van € 1.000.000.00:

2.4. verbiedt Sanderink en Van Rijbroek om:
(1) derden de opdracht te geven om artikelen over Van Egten te (laten) publiceren waarin de
goede naam en reputatie van Van Egten wordt aangetast:
(2) het FlOD-p (of delen ervan) op enigerlei wijze te verspreiden of openbaar te (laten)
make n:

2.5. verbiedt Van Rijbroek liet rapport van Lumen Lawyers (of delen ervan, waaronder
e-niails en tekstberichten van Van Egten die in liet rapport worden geciteerd) te (laten)
verspreiden of openbaar te (laten) maken:

2.6. gebiedt Van Rijbroek binnen 24 uur na betekening van dit vonnis liet rapport van
Lumen Law ers en alle (eerdere) conceptversies van dit rapport permanent te verwijderen
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an al haar gegevensclragers ( v aaronder haar computer. telefoon. ipad. e—mailaccounts. etc.)
en alle hardcopv ersies die zij in bezit of hevaring heeft te vernietigen:
2.7. veroordeelt Sanderink tot betaling van een dwangsom van € 100.000.00 voor elke
keer en’of elke dag (een gedeelte ‘.an een dag telt als een dag) dat hij in strijd handelt met
zijn verplichtingen onder 2.4. met een maximum van € 10.000.000.00:

2.8. \eroordeelt Van Rijbroek tot betaling van een dwangsom van € 50.000.00 ‘ oor
elke keer en/of elke (lag (een gedeelte van een dag telt als een dag) (lat ZIJ in strijd handelt
met haar ‘ erplichtingen onder 2.4 t/m 2.6. met een maximum van € 1 .000.000.00:

2.9. veroordeelt Kamps. Van Rijbroek en Sanderink hoofdelijk — in die zin dat als de
één betaalt. de anderen zullen zijn bevrijd — in de proceskosten. aan de zijde van Van Egten
tot op heden begroot op € 1 .330.00 (E 1 .301.00.00 aan griffierecht + E 2.63 1.00 aan salaris
advocaat):

2. 10. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar hij \ oorraad:

2. 11 . w ijst af het meer of anders ge\ orderde:

in reconventie

2. 12. wijst de vorderingen van Sanderink af:

2. 13. veroordeelt Sanderink in de proceskosten. aan cle zijde van Van Egten tot op heden
begroot op € 508.00 (/2 punt x tarief € 1.016.00):

2. 14. verbiedt Van Egten om:
(a) uitingen te doen of te laten doen. direct dan wel indirect, inhoudende dat Van Rijbroek
Van Egten beschuldigt van een moordaanslag op Van Rijhroek. publiekelijk en/of openbaar.
onder andere in gerechtelijke procedures. in uitingen in de media, tegenover journalisten.
schrijvers en op vebsites:
(b) uitingen te doen of te laten doen. direct dan vel indirect, waarmee de persoon
Van Rijhroek publiekelijk en/of openbaar wordt omschreven als charlatan. cybercharlatan.
notoire leugenaar. fantast, bedriegster ofw oorden van gelijke aard of strekking. in de
breedste zin van het woord:

2.15. veroordeelt Van Egten tot betaling van een dwangsom van € 50.000,00 voor elke
keer. althans elke dag of dagdeel (waarbij een deel van een dag telt als een dag) dat zij in
strijd handelt met haar verplichting onder 2.14. met een maximum . an € 1 .000.000.00:

2.16. veroordeelt Van Egten in cle proceskosten. aan de zijde an Van Rijbroek tot op
heden begroot op € 5 08.00 (‘/2 punt x tarief€ 1.016.00):

2.1 7. verklaart 2.13 t/rn 2.16 uitvoerbaar bij voorraad:

2.18. wijst af het meer of anders gevorderde.
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D t vonnis is ge ezen door mr. H. Bottenherg — van Ommeren en in het openbaar
uitgesproken door mr.. A.M. an Diggele op 28juni 2022. (PS)
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coli:


