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Geachte heer/mevrouw, 

Hierbij zend ik u het vonnis in bovengenoemde zaak. 

Omroepvereniging BNN-Vara 

Bij beantwoording de datum en ons 
kenmerk vennelden. Wilt u slechts 
een zaak In uw brief behandelen. 
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1.2. Ten slotte is vonnis bepaald. 

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: 
- de dagvaarding met de producties I tot en met 35: 
- productie 36 van de zijde v
- producties I tot en met 4 van de zijde van BNN-V ARA; 
- de conclusie van antwoord van BNN-VARA; 
- de mondelinge behandeling die heeft plaatsgevonden op 20 maart 2017: 
- de plcitnota van en de aanvullende producties 37 en 38: 
- de pleitnota van BNN-VARA: 
- de pleitnota van . 

1. De procedure 

Partijen zullcn hicrna BNN-VARA en  gcnoemd wordcn. 

I. de vcreniging 
OMROEPVERENIGING BNN-VARA. 
gcvcstigd te Hilversum, 
gcdaagde, 
advocaat mr. J.P. van den Brink tc Amsterdam, 
2. 
wonende te 
gedaagde. 

tegcn 

eiseres, 
advocaat mr. C.A. Gobbcns te Breda, 

gevcstigd 

de besloten vennootschap met bcperkte aansprakelijkheid 

in de zaak van 

Vonnis in kort geding van 21 april 2017 

zaaknurnrner I rolnurnmer: C/15/257696 I KG ZA 17-285 

Afdeling privaatrecht 
Sectie Handel & Insolventie 
Zittingsplaats Alkrnaar 

RECHTBANK NOORD-HOLLAND 

vonms • 



"( .. .) Het co11s11111e11te11progm111111a Kassa ,·an outroep BNN-VARA is benaderd door e<i111·a11 
111r kla111e11 met !,er verzoek 0111, met hulp van de Be/bus, een consutnentenprobleem opgelost 
te krijgeu. Wij hebben uitvoerig naar het dossier gekeken e11 zijn van 111e11i11g dat flier 
inderdaad sprake is van 011rec/11. Graag willen ll'ij daarotn langskonten am her probleem op 
te lossen. 
( ... ) 
Morgen zullen wij langsgaan bij de desbetreffende k/0111 voor een interview. In het kader 
van joumalistieke wederhoor willen wij raag de mogelijkheid gercm 
een verklaring of re leggen. Wij hebben en morgen (vrijdog 7 april} 11a 

2.5. Bij e-mail van 6 april 2017 om I 0.15 uur heeft de redactie van De Belbus hct 
volgende aan de dircctie van bericht: 

2.4. BNN:-VARA is een omroeporganisatie. Een van de door BNN-VARA uitgezondcn 
programrna's is het consumentenprogramma Kassa. Onderdcel van dat programma is 'De 
Belbus'. In deze rubriek helpt de presentator bij het oplossen van een probleem van een 
individuele consumcnt. heeft Kassa bcnaderd met het verzoek om, met hulp van de 
Belbus, haar probleern opgclost te krijgen. 

2.3. Tusscn en is een rneningsvcrschil ontstaan over 
de te plaatscn tegcls en de startdatum voor de uitvoering van de werkzaarnheden. 

2.2. hecft op I 7 fcbruari 2017 ecn ecrste factuur ad 
€ 5.475,- a betalingsherinneringen is deze factuur door
voldaan. Op 13 maart 2017 hccft een tweede factuur ad 
€ 25.047,73 toegezonden aan . Deze factuur is, ondanks herhaalde aanmaningcn, niet 
voldaan. 

Onder "Bctallngsvoorwnarden" is het volgende opgenomen: 
"I 5% van totaal - bi) opdracht 
85% van materiaal - 5 werkdagen ,·oor levering materiaal 
50% ,·a11 installatie - 5 werkdagen ,·<~or aa11w111g werkzaatnhedent ... )" 

( .. .) .. 

Tegelwerk 
- Tegelen fonuaat groter dan 60x60 

- Tegelen formaat Kerlite 

2.1. hecft een overeenkomst gesloten met ter zake het 
leveren e r voor cen bedrag van in totaal E 36.500,-- inclusief 
BTW. De door opgestelde opdrachtbevestiging is op 17 februari 
2017 door In de opdrachtbevestiging is onder "Installatie 
Ovcrzicht" het volgende opgenomen: 
"(, .. ) Alge111ee11 

- A1ure11 e11 vloeren ega/isere11/11itv/akke11 mor het verwerken van de door 011s le 
levereu wand- en vloertegels of audere 1111wr- vloer ofwerking. 

2. De uitgangspuntcn 
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2.9. Op 11 april 2017 zijn BNN-VARA en op het kantoor van 
langs geweest en hebben zij filrnopuamen gernaakt. 

2.8. Op 7 april 2017 heeft mr. Gobbens zich namens tot de 
redactie van De Belbus gewend en hebben partijen via e- eerd. 

heeft op 10 april 2017 om 14.50 uur ecn ( eindjvoorstel gedaan. 
heirnhouding en dit voorstel die dag om 19.23 uur nog herhaald. 

2.7. Bij e-mail van 7 april 2017 hceft de rcdactie van De Belbus, voor zovcr hier van 
belang, het volgende aan cschrevcn: 
"( ... ) lntulddels hebben wij II n voorstel heef] gedaan 0111tre111 de 
badkamer. 
Dit voorstel willen wi] graag met de k/0111 e11 11 bespreken. Wij ltebben daarom het 
voornemeu dlnsdag 11 aprll 0111 160011 met de k/0111 e11 011:e presentator Amber Kortzorg 
longs le ko111e11 bi}  ( ... )" 

Uitgaaude dot de tegels bij een erkeude dealer gekocht zijn e11 dot de tegels am, de 11om1e11 
voldoeu ,·a11 een A klasse tegel. 
Graag :011 ik II willen vragen 0111 011.\· een bevestiging le st111·e11 van het tnerk 1!11 type Jegel 
zodat wij dit na k111111e11 gaan. ··. 

"Ter aa111•11/li11g ( ... ) 

en diczclfde middag om 13.49 uur: 

De start ,·,111 de werkzaamhedeu staan gepland in week 16. 
( ... ) 
De betaling m11 de openstaande fac11111r dient 5 werkdagen voor start werkzaamheden 
voldaan le zijn. 

Graag 0111m11ge11 ll'ij van 11 ltier ecu bevestiging van. 

2.6. Bij e-mail van 6 april 2017 om 12.52 uur heeft aan 
het volgendc bcricht: 

"Middels dit schrijven willen wij u berichten dat wij b11i1e11 011ze Alge111e11e Voorwaarden de 
door II te leveren tegels gam, plaatsen mils deze aan de volgende ,•00111•aarde11 voldoen: 
- de tegels dienen gerectificeerd te zijn 
- de tegels dieneu gekalibreerd le zijn 
- de tegels dienen niet van inferieure kwaliteit le zijn 
- wij gevcn geen garantic op de tegels e11 lie! tegelwerk 

Wij kw111e11 011s voorstellen dat 11 gmag wilt weten welke klacht he! betreft, Alvorens wij 
deze informatie verstrekken wil ik verzoeken vanof dit moment geen 
contact meer op le 11e111e11 met de k/0111. (. .. ) ·• 

14.00 met de klant en 011ze preseutator Amber Kortzorg longs te ko111e11 bij 
( ... ) om bet probleem te bes pre ken en op te lossen. 
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3.4. BNN-VARA heeft verweer gevoerd. Zij heeft zich op het standpunt gesteld dat 
de uitzending moet afwachten en dnama een procedure kan 

starten als zij meent dat haar onrecht is aangedaan. Het vooraf verbieden van een aflevering 
die nog niet is uitgezonden is strijdig met het censuurverbod. Alleen in zeer uitzonderlijke 
omstandigheden kan een preventieve maatregel warden opgelegd. Daarvoor geldt een zeer 
hoge drernpel, die in deze zaak niet wordt gehaald, De kwestie en het item dat Kassa eraan 
wit wijden, raakt zonder meer aan een 'debate of general interest". Voorts zal door BNN- 
V ARA op een afgewogen, zorgvuldige manier aandacht warden besteed aan de kwestie. 

3 .3. Aan haar vorderingen jegens heeft ten grondslag 
gelegd dat zij recht heefi op nakoming van de overeenkornst door 

3.2. heeft aan haar vorderingen jegens BNN-VARA ten 
grondslag gelegd dat publicatie van het door BNN-VARA gcmaakte beeldmateriaal en 
ruchtbaarheid gcven aan de kwcstic die speelt tusscn en 
onrechtrnatig is. Volgcns is er sprakc van ecn individueel geschil 
en draagt publicatie niet bij aan ecn debat over aangelcgenheden van publick belang. Van 
een misstand is gccn sprake. De discussie met  rechtvaardigt geen publiciteit, de 
gevolgen voor bij publicatic zijn niet te overzien, er is geen 
sprake van een misstand, er is geen eukele stcun voor de lezing van , de inklcding - in 
het tv-programrna Kassa Belbus - is te vergaand, er is geen gercchtvaardigd doel en er is 
gecn issue dat publiciteit behoeft. Voorts maakt BNN-V ARA volgens

rnisbruik van bevoegdheid. Door tot uitzending over te gaan, gaat BNN-VARA nan 
haar eigen doel, zijnde het helpen van consumenten. voorbij. Zij staat een ininnelijke 
rcgeling tussen en in de weg. Zij laat onverkort haar eigen 
belangcn prevaleren. Er is geen ander doe I dan te schaden, aldus 

3.1. vordert - samengcvat - na wijziging van haar vordering 
ter zitting: 

I. BNN-V ARA te verbieden het op 11 april 2017 gemaakte beeldmateriaal uit te 
zenden en/of op andere wijze openbaar le rnaken en/of te verspreiden, 

2. BNN-VARA te gcbieden om binnen twee dagen na betekcning van dit vonnis de 
dragers van het gernaakte beeldmateriaal te vernietigen; 

3. BNN-VARA te verbieden om op enigerlei wijze ruchtbaarheid te geven aan de 
kwestie tussen partijen, 

4. veroordeling van om binnen vijf dagen na 
betekening van dit vonnis in staat te stellen om ongehinderd haar werkzaarnheden 
zoals voortvloeiend uit de overeenkomst d.d. 17 februari 2017 uit te voeren, met 
dicn verstande dat door zullen warden gelegd de door 

zclf bcstcldc tegels, zonder dnt dat afbreuk wordt gedaan aan enige 
garanticbepaling, 

een en ander op straffe van vcrbeurtc van een dwangsom en onder hoofdelijke 
veroordeling van en in de kostcn van deze procedure, 
waaronder de nakosten begrepcu. 

3. Het geschil 
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4.4. Volgens BNN-V ARA staathet gevorderde verbod op gcspannen voet staat met 
artikel 7 Grondwet (Gw). I-let uitgangspunt van dit artikel - te weten dat een uiting a Ileen 
achteraf kan warden beoordeeld - is, aldus BNN-VARA. een van de fundamenten van een 
democratische rechtsstaat. Met BNN-V ARA is de voorzieningenrechter van oordeel dat 
artikel 7 Gw niet per definitie betekent dat een publicatie niet van tevoren mag worden 
verboden. Als voldoende bekend is over de voorgenornen publicatie om de 
onrechtmatigheid hiervan te kunnen vaststellen. kan uit het oogpunt van effectieve 
rechtsbescherming een verbod vooraf worden uitgesproken. Oit kan echter - zoals ook volgt 
uit het Mosley-arrest van IO mei 2011 van het EHRM (EHRC 2011/108)- slechts in zeer 

4.3. Tocwijzing van hct door gevorderde publicatieverbod 
zou cen beperking inhoudcn van het in artikcl IO lid I van hct Europees Vcrdrag voor de 
Rechten vande Mens (EVRM) necrgclegdc grondrecht van BNN-VARA op vrijheid van 
rneningsuiting. Dit recht kan slechts warden beperkt, indien dit bij wet is voorzien en 
noodzakclijk is in een democratischc sarnenleving, bijvoorbeeld ter beschermingvan de 
goede naarn co de rechten van andercn (zie artikcl IO lid 2 EVRM). Van een beperking die 
bij wet is voorzien is sprake, indien de voorgenomen uitzending van BNN-VARA op 22 
april 2017 onrechtmatig is in de zin van artikel·6:J62 van het Burgerlijk Wetboek (BW). 
Voor her antwoord op de vraag of dit het geval is, mocten alle wedcrzijdse- in beginsel 
gelijkwaardige - belangen tegen elkaar warden afgewogen. Het belang van BNN-V ARA is 
er met name in gelegen dat zij zich in het openbaar kritisch, informerend, opinierend en 
waarschuwend moet kunnen uitlnten over misstanden die de sarnenleving taken. Het belang 
van is er met name in gelegen dat zij niet lichtvaardig wordt 
blootgesteld aan verdachtmakingen en dat haar goede naam niet onnodig wordt geschonden. 
Bij deze belangcnafweging dienen alle ornstandigheden van het geval in ogenschouw te 
warden genornen, 

4.2. De voorzieningenrechter begrijpt de vorderingen van 
aldus dat ender haar vorderingcn mede is begrepcn de vordering lot het verbicden van BNN- 
V ARA om zaterdag 22 april 20 I 7 ccn item tc wijden nan het geschil met waarin 

verwikkcld is geraakt. Door is dat 
oak in deze zin ter zitting tocgclicht. Oil deel van de vordering is het minderc van de voorts 
algcmecn geformuleerde vordering. De voorzicningeurcchter zal allercerst overgaan tot 
beoordcling van dit deel van de vordering. Daartoe wordt het volgcndc ovcrwogcn. 

Ten aanzien van de jegens BNN-VARA gevorderde verboden 
4.1. Omdat de uitzending van BNN-VARA gepland staat op 22 april 2017 heeft 

spoedeisend belang bij haar vordering tegen BNN-VARA. Oat de 
ingestelde vorderingen tegen BNN-VARA ruimer zijn gcformuleerd dan een verbod op de 
voorgenomen uitzending van 22 april 2017, maakt dat niet anders. 

4. De beoordeling 

3.6. Op de stellingen van partijen wordt hiema, voor zover van belang, nader ingegaan. 

3.5. . heeft ook verweer gevoerd. Zij betwist dat 
spoedeise lang heeft bij de jegens haar ingestelde vordering. Voorts stelt zij zich op het 
standpunt dat zij de overeenkornst terecht heefi ontbonden. 
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4.8. Daar gelaten de vraag of in het geschil dat is gerezen 
tussen haar en uridisch in haar rec ht staat, is ter zitting naar voren gekomen dater bij 

zijnde e urncnt, sprake is van teleurgestelde vcrwachtingen in verband met de 
aankoop van een luxe badkarner en voorts sprake is van een teleurstelling over de reactie 
van op de door haar geuite klachten. Dit op zichzelf kan, anders 
dan betoogt. warden aangernerkt als een misstand die de 
samenleving raakt. 

4.7. Voorts is relevant in dit verband dat BNN- VARA heeft toegezegd geen 
medewerkers in bceld te brengen en geen namen van medewerkers te noemen. 

en BNN-VARA twisten over de vrang of er een carneraploeg bij 
naar binnen is geweest. Het antwoord op die vraag kan echter in het 

midden blijven, nu in ieder geval door BNN-VARA is toegezegd dater geen beelden zullen 
worden getoond die bij binnen zijn gemaakt. 

4.6. BNN-VARA heeft toegezcgd dat de directeur-groot aandeclhouder van 
in de gclcgenheid zal warden gesteld om weerwoord tc geven 

voorafgaande nan de uitzending op 22 april 2017, te weten op 21 april 2017. Die 
gelcgenhcid is hem ook al op 7 april 2017 en 11 apri I 2017 geboden doch daarvan hecft hij 
gcen gebruik gcmankt. BNN-V ARA zal met haar camcraplocg op 21 april 2017 bij 

aanwezig zijn, nu de dircctcur-groot aandeelhouder van 
hecft aangevocrd de gclegcnheid le willen krijgen tot het geven van 

wecrwoord als zijn vordering tot het vcrbicdcn van de uitzending wordt afgewezen. Ook is 
door BNN- VARA tocgezegd dat het stand punt van ten aanzien 
van het geschil met in de uitzending zal warden betrokken. In dit kadcr heefi zij 
concreet toegezegd aaudacht le bestcden aan het standpunt van 
dat we) zou zijn ovcrecngekomen' dat de tegels bcsteld mocten warden bij cen van hun vaste 
leveranciers en dat zij niet met mecrdcre partijen wil werken, om de kwaliteit te kunnen 
waarborgen en gnrantie le kunnen bieden. De voorzieningcnrcchter gnat er voorts van uit dat 
hetgeen de directeur-groot anndeclhouder van op 21 april 2017 
tcgenovcr de cameraplocg zal verklaren eveneens in de uitzcnding zal warden vcrwcrkt. 

4.5. De juistheid van de verwijten, althans de feitelijke onderbouwing en de inkleding 
daarvan, vormen ender meer omstandigheden die in voornoernde belangenafweging 
betrokken dienen te worden. Daarbij is voorts van belang dat bij een 
consumentenprogramma als Kassa het publiek eerder zal aannemen dat in dit programma 
gedane feitclijke beweringen juist en gebezigde kwalificaties en geuite beschuldigingen 
gegrond zullen zijn dan wanneer het gaat om beweringen, kwalificaties en beschuldigingen 
in het algemeen. Van de samenstellers van een informatief en kritisch 
consumentenprogramma mag daarom warden verwacht dat zij een grate mate van 
zorgvuldigheid betracht., waarbij client te warden gewaakt tcgen nodeloos grievende 
uitlatingen, verdraaiingen van de feiten, ongefundecrde verdachtmakingen of schending van 
hct recht van wcdcrhoor. Aan de andere kant hocft van BNN-VARA niet te warden 
verwacht dat de juistheid van hetgecn zij uitzendt onomstotclijk vast is komen te staan. 

uitzonderlijke omstandigheden plaatsvinden. Dit plaatst 81\TN-VARA ~peen voorsprong in 
de onder 4.3. genoemde belangenafweging. 
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Ten aauzien l'OII de vordering jegens  
4.14. heeft zich op het standpunt gesteld dat zij spoedeisend 
belang hecft bij haar vordering jegens omdat alle materialen gereed liggen en ook de 
planning gereed is. Als eerst een bodemprocedure moet warden doorlopen, zal een 
andere badkamer hebben. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is het voorgaande 
onvoldoende voor het oordeel dat van niet kan warden gevergd 
dat zij de uitkornst van een bodemprocedure afwacht. Deze vordering zal derhalve wegens 
het ontbreken van spoedeisend belang word en af gewezen. 

4.13. De vordering tot het in zijn algemccnheid verbieden van BNN-VARA om het op 
I I april 2017 in de kwestie tusscn en gemaakte 
beeldrnateriaal openbaar te maken en de vordcring om Bl\'N-VARA te verbicden om 
ruchtbaarheid te geven nan deze kwestie. zijn gelet op het vorenoverwogene cvcnmin 
toewijsbaar. Deze vordcringen zijn bovendien dermate algemeen geformuleerd dat 
toewijzing daarvan disproportioneel zou zijn. 

4.12. I let voorgaande maakt cveneens dnt van misbruik van bevoegdheid door BNN- 
V ARA geen sprakc is. Oat a Ileen een minnclijke regcling met 

 wil aangaan indien BNN-VARA geen ruchtbaarheid gecft aan de kwestic en dat 
Bl\'N-VARA nan ecn minnelijke regeling tussen  en in de 
wcg staat omdat zij hieraan wel ruchtbaarheid wit gevcn, maakt dat niet anders. De 
vordering tot het verbicdcn van BNN-V A RA om zaterdag 22 apri I 2017 een item te wijden 
nan het geschil met waarin verwikkeld is gcrnakt, zal 
derhalve word en uf gcwczen. 

4.1 I. Concluderend client, gezien bovengcnoerndc omstandighedcn, in dit geval hct 
belang van BNN-VARA bij de vrijheid van meningsuiting te prevalcrcn bovcn het belang 
van bij de bcscherming van haar goede naam. 

4.10. De voorzieningenreclner houdt er ernstig rekening mee dat 
door.de uitzending op 22 april 2017 zal worden geschaad in haar goede naam. Oat 

dit onherroepelijk tot haar faillissement zal leiden, is echter onvoldoende aannemelijk 
geworden. Deze stelling is door immers onvoldoende 
onderbouwd. Gesteld noch gebleken is dat van ondernerningen waaraan Kassa in haar 
uitzending nandacht heeft bcsteed, het faillissement is aangevraagd als gevolg van die 
uitzending in Kassa. Oat er mogelijk schadelijke 'gevolgen zullen zijn door hct geschil met 

 waarin verwikkcld is geraakt, bchoort tot het 
ondemcmingsrisico van 

4.9. Door is verder betoogd dat de gevolgen voor 
, indien tot uitzending zou warden overgegaan niet te overzien zijn. 

Volgens zou dit onherroepelijk leiden lot haar faillissement. Ats 
potentiele klanten van op internet, het mecst gebruikte medium 
in de branche, zien dat er een item aan haar is gewijd in Kassa zullen deze klanten direct 
afhaken, ook zonder het desbetreffende item le hebben gezien. De inhoud van het item is 
daarbij van ondergeschikte waarde voor de potentiele klanten. 
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type: t;:K 
coll: 

Dit vonnis is gewezen door mr. E. Kanuinga-Jonker, voorzieningenrechter, en in het 
openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier mr. L. Kliffen op 21 april 2017. 

5.4. verklaart de proceskostenveroordellng en de veroordeling in de nakosten met 
betrekking tot BNN-VARA uitvocrbaar bij voorrand. 

5.3. veroordcelt in de na dit vonnis ontstane kosten nan de 
zijde van BNN-V ARA, bcgroot op E 131,- aan salaris advocaat, tc vermccrdercn met een 
bedrag van€ 68,- aan salaris advocaat, indien betekcning van de uitspraak heeft 
plaatsgcvonden en niet binnen 14 dagen na aanschrijving nan hct 
vonnis heeft voldaan; 

5.2. veroordeelt in de kostcn van hct geding, welkc kostcn 
nan de zijde van BNN-V ARA warden begroot op€ 618,- nan vcrschotten en op€ 816,- aan 
salaris van de advocaat, en mm de zijde van wordcn bcgroot ope 287,- nan 
verschottcn; 

5.1. wcigert de gevraagde voorzieningen; 

De voorzieningenrechtcr: 

5. De beslissing 

4.16. De door BNN-VARA gevorderde veroordeling in de nakosten is in het kader van 
deze procedure slechts toewijsbaar voor zover deze kosten op dit moment reeds kunnen 
warden begroot, De nakosten zullcn dan ook warden toegewezen op de wijze zoals in de 
beslissing vermcld. · 

De proceskosten 
4.15. zal als de in het ongelijk gestelde partij warden 
veroordeeld in de kosten van de procedure, welke kosten aan de zijde van Bl\lN-V ARA 
worden begroot op€ 618,- nan verschotten en op E 816,- aan salaris van de advocaat, en aan 
de zijde van warden begroot op€ 287,- aan verschotten. 
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