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inzake

STICHTiNG CHRISTELIJKE GEMEENTE NEDERLAND,
gevestigd te Apeldoorn,
appellante,
hierna te noemen: CGN, -

advocaat: mr. C.A. Alberdingk Thijm te Amsterdam,

tegen

1. NRC MEDIA B.V.,
gevestigd te Amsterdam,
2. Peter VANDERMEERSCH,
wonende te Amsterdam
3. Joep DOHMEN
wonende te Heerlen,
geïntimeerden,
hierna gezamenlijk te noemen: NRC c.s., en ieder afzonderlijk: NRC Media, Vandermeersch en
Dohmen,
advocaat: mr. J.P. van den Brink te Amsterdam.

Het geding

Bij exploot van 23 augustus 2017 heeft CGN hoger beroep ingesteld tegen het tussen partijen op
31juli 2017 in kort geding gewezen vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Den
Haag, team handel. Bij memorie van grieven (met producties) van 15 mei 2018 heeft CGN 9
grieven aangevoerd. Bij memorie van antwoord (met producties) van 26juni 201$ heeft NRC
c.s. de grieven bestreden. Na beraad is pleidooi gevraagd.
Op 18 april 2019 hebben partijen hun standpunten doen bepleiten, CGN doormr. Alberdingk
Thijm voornoemd en NRC c.s. door mr. Van den Brink voornoemd, beiden aan de hand van
pleitnota’s. Tot slot is arrest bepaald.

De beoordeling van het hoger beroep

1. De door de rechtbank vastgestelde feiten zijn niet in geschil, zodat ook het hof van
deze feiten zal uitgaan. Met inachtneming daarvan en van hetgeen overigens door partijen
onweersproken is aangevoerd in appel, gaat het in deze zaak samengevat om het volgende.
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1.1 CGN is een christelijke geloofsgemeenschap met in Nederland ongeveer 1.800-2.000
leden. CGN is gelieerd aan de Brttnstad Christian Church, die oorspronkelijk in Noorwegen
is ontstaan. De geloofsgemeenschap wordt ook wel aangedtiid als de ‘Noorse Broeders.
1.2 NRC Media is onder meer tiitgever van NRC Handelsblad en NRC Next.
Vandermeersch is hoofdredacteur van NRC Handelsblad, Dohmen werkt voor NRC
Handelsblad als journalist.
1.3 Dohmen heeft sinds oktober 2016 in het NRC Handelsblad en NRC Next diverse
artikelen geschreven over de CGN.
1.4 Dohmen heeft zijn artikelen mede gebaseerd op documenten die NRC Media in
handen heeft gekregen in verband met de arrestatie van een bestuurslid van de stichting
Hippo Mtindo Charity (HMC). Deze stichting wordt door CGN omschreven als “een goede
doelen stichting van CGN”. Het desbetreffende bestuurslid, dat gedurende zijn
bestuurslidmaatschap ook aangesloten was bij CGN, is gearresteerd vanwege verdenking van
het ten eigen voordeel uitgeven van geld van de stichting HMC.
1.5 Op de website van het NRC Handeiblad zijn bij de artikelen van Dohmen links
geplaatst naar webpagina’s waar een deel van de in handen van NRC Media gekomen
documenten die betrekking hebben op het onderwerp van het artikel, kunnen worden
ingezien.
1.6 Op 21 april 2017 heeft Dohmen op de facebookpagina “Noorse Broeders”, een
facebookpagina van voormalige leden van CGN, liet volgende bericht gelezen:
‘We hebben vernomen dat de Rabobank hun bankrelatie met de Noorse broeders ten einde
wil brengen.
Uit een intern onderzoek bij de Rabobctnk blijkt dat de geidstromen niet transparant genoeg
zijn om aan te tonen dat er voldaan wordt aan de bankregels (“comnpliance “,), aldus deze
bronnen.
De geldstromnen zijn niet te volgen omdat het gaat over honderden bankrekeningen en
geidstromnen via tanden die buiten het gezichtsveld van de bank lopen. (
1.7 Dotimen heeft hierna contact gehad met een persoon. NRC duidt deze persoon aan
als iemand die “vanuit haar positie (kon) beschikken over informatie die zekerheid geeft over
de status van de relatie tussen de Noorse broeders en Rabobank” (memorie van antwoord
6.19). CGN stelt dat het om de woordvoerder van de Rabobank gaat, maar heeft evenmin een
naam genoemd. Omdat partijen erover twisten of sprake is van een “bron” zal de persoon
hierna worden aangeduid als “de anonieme contactpersoon”. Dohmen heeft de anonieme
contactpersoon gevraagd of deze kon bevestigen dat de Rabobank af wilde van de Noorse
broeders en dat de beëindiging van de bancaire relatie niet was beperkt tot een bepaalde
persoon of entiteit. De reactie per iMessage op 10 mei 2017 om 16.52 ltiidde als volgt (de
stukken tussen [..] zijn door NRC onleesbaar gemaakt, hof):

[..J de noorse broeders en alle daaraan gelieerde instellingen. Afscheid van de hele
oom dzts”

1.8 Dezelfde dag, in de namiddag of avond (zo begrijpt het hof uit de inhoud van de
communicatie: “fijne avond”), heeft Dohmen nog een keer via iMessage contact gehad met
de anonieme contactpersoon (wederom geldt dat de stukken tussen [....] door NRC
onleesbaar zijn gemaakt):
- anonieme contactpersoon: “Vraag is niet te beantwoorden zonder te veel details te geven.
Sony”
- Dohmen: “Oke, maar het beslttit is dus genomen.”
- anonieme contactpersoon: “Dat [....] ervan willen: absolttztt Ervan af”
- Dohmen: “Dank, ik kom morgenvroegff terug niet tekst”
- anonieme contactpersoon: “Prima, fijne avond”
1.9 Op 11 mei 2017 heeft Dohmen een concept-tekst van zijn artikel naar de anonieme
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contactpersoon gestuurd. Deze heeft vervolgens een aantal gemarkeerde wijzigingen in het
concept aangebracht:

AMSTERDAM. Rabobank; ,..-haarrelatiemetdeNoorsebtoeders ;.r--.bbank
#eda flnandegv en het betaftnrkeer aan.

________

bedrijven,--stichtizigen en een onbekend aantal Cvoona) bastuundets van de starltch
1chrIstelijke geloofsgetneenschap_ —- — —

Dat blijkt uIt documenten die in handen van NRC zijn. Met s ‘.-‘ het beshitt wodt de
finand1e Infrastructuur van de Noorse broeders k Nederland platgelegd. Dat een verregaande
stap dle banken ook toepassen op bijvoorbeeld akninele o rasatier en terorlsmeverdachten.

6etroffenzIjn-le’it’ &2 .-t+
-

:; ctc.i; ;.: ;.- ‘---:

-£:uti.t n-p 1.. t s’t’t;;sk :: ;- - —

Ook..- stichtIngen van de broeders moeten op zoek naar een rueuwe baeik. Of ze daarIn slagenk de - - r.r

‘taag. Eerder wilde ING wegens ..compliance probleman geen zaken doen met de broeders. •--

--:ean de Rabobank volgt op betkhtevfng 1., NRC vorig Jaar. Uit 200.000 Interne
e-malls bleek dat de geloofsgemeenschap zkh al jaren sduag maakt aan beIastingontdung.

fratde. kinderarbeid en het scItenden van de Arbeldstijdenwet

1.10 Eveneens op 11 mei 2017 heeft Dohmen per e-mail van 14.16 uur de gewijzigde
inleiding van het artikel aan de anonieme contactpersoon gestuurd:
“Dit is het nti.

AMSTERDAM Rabobank verbreekt haar relatie met de Noorse broeders. De bank wil
stoppen met de financiering van, en het betalingsverkeer aan bedrijven, stichtingen en
(‘ex,) besttutrders van de in opspraak gekomen sektarisch christelijke geÏoofsgemeenschap.
De anonieme contactpersoon heeft om 14.3 4 teruggemaild:
“0K bedankt voor de update.”
1.11 Eerder die dag (11 mei 2017 om 9.02 uur) had Dolimen al aan enkele bestuursleden
van CGN om een reactie verzocht, met daarbij de mededeling dat de reactie véér 12 uur
binnen moest zijn. Hierop is om 11.48 uur als volgt gereageerd: -

“De informatie waarover it beschikt is nietjuist. Ons is bekend dat Rabobank met ons in
gesprek wil n. a. v. de pttblicaties in NRC Handelsblad. Rabobank heeft ons echter bevestigd
dat een gesprek niet betekent dat zij de relatie met CGN verbreekt. Ook Rabobank doet aan
wederhoor. Wij vertrozrn’en erop dat de Rabobank de relatie met CGN niet zal verbreken.
Van een “uitvoerig onderzoek” is ons niets bekend. Mocht Rabobank beschikken over andere
informatie dan de publicaties in NRC Handelsblad, dan zal zij die ons vanzelfsprekend
voorafgaand aan een gesprek sturen, zoals dat gebruikelijk is in een relatie tussen bank en
klant.”
1.12 Het artikel is op 11 mei 2017 rond 22.06 uur op de website van het NRC
Handelsblad geplaatst en is de dag erna, op 12 mei 2017, op de voorpagina van het NRC
Handelsblad en NRC Next gepubliceerd. Diverse media hebben vervolgens de inhoud
overgenomen.
1.13 Het volledige artikel is hieronder opgenomen:
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FRAUDE

Rabo stopt
met Noorse
broeders
De Rabobank onderzocht het netwerk van
de broeders, na berichten over fraude.

4
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deris a1ried. Dat 15 een ver
gatride maatregel de banken ook
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Het beJuut win de bank oIgt op
beriditgevin an NRC. Vorg jaar
bleek utdiepu blicaties dat de broe
dera deookbekendanalaCtiria
tefljke Geee1e Nederland (CilNJ
td scbu’dig traken aan belasting
oriwijldr. fraude, kinderarbeid en
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wet. Ook sertijken leiders zidi via
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da veettigduirend aanhangers we
reldwijd afstaaai. Van hen worrn er
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1.14 De brief waaruit in het artikel wordt geciteerd, is door de Rabobank op 2$ april 2017
verzonden aan Adsolve B.V., een vennootschap van het onder 1.4. bedoelde voormalige
bestuurslid. In de brief wordt de opzegging van de bancaire relatie met Adsolve B.V.
gemotiveerd met diens arrestatie. De brief vervolgt dan:
“Verder stellen wij vast en rekenen wij zt aan dat zt een actieve bijdrage hebt geleverd aan
het in strijd met de geldendefiscale regelgeving inzetten van ANBIfaciliteiten/structuren
voor commerciële doeleinden. De daarmee gepaard gaande geïdstromen heeft ti (‘in ede,) over
rekeningen van Rabobank laten lopen. Ook stellen we vast dat it een actieve rol heeft gehad
in het verhullen van werkelijke intenties van de (potentiële] rekeninghouders waardoor
onvoldoende transparantie is betracht naar Rabobank om aan de haar gestelde wettelijke
vereisten te kunnen voldoen. Het voorgaande is onacceptabel voor Rabobank. In de
negatieve pttblicaties worden verder relaties gelegd met belastingontduiking, overtreding
Arbeidstijden wetgeving kinderarbeid en zelfrerrjking van le idinggevenden.
Hetfeit dat u verdacht wordt van, dan wel in verband wordt gebracht met bovengenoemde
feiten neemt Rabobank zeer ernstig op. Rabobank wenst niet geassocieerd te worden met de
heesties waarmee ii, terecht ofonterecht, in verband wordt gebracht. Ook wenst Rabobank
op geen enkele wijze mee te werken, dan wel betrokken te zijn bij kwesties die het aanzien
(de reptttatie,) van de bank kunnen schaden, dan wel een gevaar opleveren voor de integriteit
van de bank. Naamverbondenheid van Rabobank met it leidt, althans kan leiden tot
aantasting van de reptttatie van de bank. Van banken wordt verwacht dat zij — op grond van
geldende (‘o. a. C’DD-,) regelgeving — de grootst mogelijke integriteit van hetfinanciële stelsel
bewaken. Rabobank dient zich den ook verre te houden van activiteiten die dit (kunnen,)
aantasten. (...)“.
1.15 Door CGN is nog een e-mail overgelegd van de advocaat van Rabobank aan de
advocaat van CGN van 3 mei 2017 waarin wordt ver’vezen naar een (niet overgelegde) e
mail van 30 maart 2017. De mail van 3 mei 2017 Luidt onder meer als volgt:
“Bij deze bevestig ik mi - mede op uw verzoek - kort ons telefoongesprek betreffende de
kwestie Rabobank / CGN (Nederland].
1. Rabobank en CGN (Nederland] gaan niet elkaar in gesprek over het door de bank in haar
e-mail van 30 maartf1. aan (mede als bestuurder van CGN Nederland)
uitgesproken voornemen om de bancaire relatie met onder meer CGN (Nederland,) te
beëindigen,
2. Rabobank zal voordat het gesprek heeft plaatsgevonden niet overgaan tot, althans nog
geen gevolg geven aan het door haar ititgesproken voornemen tot beëindiging van de
bancaire relatie met CGN (Nederland];
3. Rabobank heeft aangegeven dat zij medio mei 2017 - mede vanwege de meivakantie -

nader inhoitdeljk zal reageren op mv briefvan 25 april 2017. (
1.16 Na het verschijnen van het artikel van 11/12 mei 2017 heeft de advocaat van CGN
aan de advocaat van de Rabobank verzocht om te bevestigen dat de situatie niet veranderd
was en dat nog steeds sprake was van een “voomemen” zoals weergegeven in de e-mail van
3 mei 2017. De advocaat van de Rabobank heeft daarop bij e-mail van 12 mei 2017 onder
meer het volgende geschreven:
“Hierbij bevestig ik u dat de situatie sinds ons gesprek inderdaad niet is veranderd: de statzts
is dat Rabobank een voornemen heeft om de relatie met CGN te beëindigen. De brief
waaraan in het NRC artikel wordt gerefereerd, is ook bij Rabobank niet bekend. Het enige
bericht dat Rabobank aan CGN, althans haar bestuurder de heer t....], heeft verstuurd is de
e-mail van 30 maart 2017 (bij ii bekend].”
1.17 Door de CGN is voorts een e-mail, gedateerd 1juni 2017, in het geding gebracht,
afkomstig van de Rabobank en gericht aan de advocaat van de CGN. Deze e-mail luidt, voor



Zaakntimmer: 200.236.514/01
6

zover relevant:
“Rabobank heeft in de briefvan 23 ineiji. haar voornemen [om de bancaire relatie met de
CON te beëindigen; hof] toegelicht. (...) Rabobank verwijst in haar briefnaar inailverkeer
van 27 en 28janttari 2016 van Deze
e-mailcorrespondentie is door et het verzoek om
hierop conunentaar te geven (...).
Daarnaast verwijst Rabobank in hacir briefnaar ,nailverkeer tussen de (voormalig,)
bestutirders van CGNNederÏancl (..). Deze e-mailcorrespondentie heeft Rabobank uit
openbare bron verkregen. U kunt de openbare bron bereiken via de volgende internetlinks

(....)
Verder heeft Rabobank in haar brief onder meer aangegeven dat de verwevenheid tttssen de
stichtingen en bedrijven door CGNzeijis bevestigd en deze entiteiten gezamenlijk zijn
aangeduid als “CGN concern (...).“
1.18 CGN heeft tegen NRC c.s. een klacht ingediend bij de Raad voor de Journalistiek.
Deze Raad heeft op 31 januari 201$ onder meer het volgende overwogen:

(....)
Ad4. [de klacht dat in het artikel onvolledige en suggestieve informatie is verstrekt, hof]
Kern van klaagsters bezwaar is dat ten onrechte niet is vermeld dat de brief van de
Rabobank was geadresseerd aan en dat selectiefuit die brief
is geciteerd. Hierdoor zott - aldtts klaagster - ten onrechte de indruk zijn gewekt dat de brief
aan haar was gericht en een opzegging van haar bankrelatie betrof
De Raad deelt dit standpunt niet. In de eerste zin van de bewtiste passage is immers
uitdrukkelijk vernield dat het gaat om een onderzoek van de bank naar het netwerk van de
broeders. Voor de gemiddelde lezer is voldoende duidelijk dat de brief betrekking heeft op
iemand die behoort tot dat netwerk en als ‘oud-broeder’ kan als zodanig worden
beschotm’d. De Raad ziet dan ook geen aanleiding voor de c t Dohmnen en NRC
ter zake journalistiek onzorgvuldig hebben gehandeld.
Ad5. [de klacht dat Dohmen onvoldoende wederhoor heeft toegepast, hof]
In lijn met eerdere conclusies overweegt de Raad dat, als aan een betrokkene om een reactie
wordt gevraagd, die betrokkene niet steeds voorafvolledig behoeft te worden geïnformeerd
over de inhoud van de publicatie. Volstaan kan worden met duidelijk mee te delen, waarop
het te geven commentaar betrekking moet hebben. Daarbij is de mate waarin een journalist
opening van zaken moet geven afhankelijk van de aard van het te publiceren bericht.
Gelet op de inhoud van de reactie van klaagster moet worden geconclttdeerd dat haar de
strekking van de publicatie voldoende duidelijk moet zijn geweest en dat zij bovendien
voldoende tijd heeft gehad om te reageren. Verder stelt de Raad vast dat de kern van de
reactie is opgenomen in het artikel. Dohmen en NRC hebben op dit punt zorgvuldig
gehandeld.
Ad6 [de klacht dat de berichtgeving in strijd met de waarheid is en tendentieus, hof]
Klaagster heeft met name bezwaar gemaakt tegen de kop: de bewering dat de Rabobank de
bancaire relatie met haar verbreekt, is onjuist en bovendien pleegt zij geenfraude.
De Raad overweegt dat hetjournalistiek gebruikelijk is dat een artikel in de kop scherp
wordt aangezet; een kop mag een vergroving van de inhoud van het bijbehorende artikel
bevatten. De grenzen van journalistieke zorgvuldigheid worden alleen overschreden als de
kop geen grond vindt in het artikel. Daarvan is in dit geval geen sprake. Uit de toelichting
van klaagster blijkt dat de bank na de eerdere artikelenreeks in NRC het voornemen heeft
geuit de relatie met haar te willen beëindigen. In het artikel wordt de kop bovendien
voldoende dutideljk genuanceerd. In het geheel bezien is met de kop geen zodanig vertekend
beeld ofonzorgvzddige weergave van de hvestie gegeven, dat daarmee joztrnalistiek
onzorgvuldig is gehandeld.
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Voor zover klaagster heeft gesteld dat het artikel nog andere relevante onjuistheden bevat en
tendentieus is, onthoudt de Raad zich van een oordeel. Voor een weloverwogen oordeel is
een bredere kennis van de feiten nodig dan waarover de Raad beschikt. Gezien de
coinplexiteit van de kwestie kan de Raad geen gefundeerd oordeel geven zonder diepgaand
feitenonderzoek, hetgeen echter mede door de houding van Dohmen en NRC niet mogelijk is.
De procedztre bij de Raad leent zich er niet voor dat de Raad een dergelijkfeitenonderzoek
bttiten (een der) partijen om verricht.
(

2. CGN vordert, kort samengevat en zakelijk weergegeven:
1. een bevel aan NRC c.s. tot het plaatsen van de in de dagvaarding opgenomen
rectificatie ter zake van de beschuldigingen van kinderarbeid en fraude en ter zake van de
verbreking van de relatie door Rabobank, op een wijze en binnen een termijn als in der
dagvaarding omschreven;
11. een bevel aan NRC c.s. om de in de dagvaarding beschreven ptiblicatie te
verwijderen en blijvend niet langer voor publiek beschikbaar te doen zijn;
III. een bevel aan NRC c.s. om alle bij de eerdere publicaties uit 2016 op de website
geplaatste privécommunicatie en daarbij behorende bij lagen te verwijderen en blijvend niet
langer voor publiek beschikbaar te doen zijn;
IV. een bevel aan NRC c.s. om in de toekomst niet opnieuw te beweren dat de Rabobank
haar relatie met CGN verbreekt en/of dat CGN zich schuLdig maakt aan kinderarbeid en
fraude en geen beschuldigingen van gelijke strekking te publiceren die onvoldoende
feitelijke basis hebben en om bij toekomstige artikelen te vermelden dat CGN het niet eens is
met de beschuldigingen in de artikelenreeks vanaf 2$ oktober 2016, dat CGN daarom een
bodemprocedure aanhangig heeft gemaakt en dat de beschuldigingen van kinderarbeid en
fraude niet zijn bewezen en dat CGN daar nooit voor is veroordeeld;
V. een bevel om op het eerste schriftelijke verzoek van CGN of haar raadsman een
kennisgeving van rectificatie te sturen naar elk medium dat refereert aan het NRC
nieuwsbericht over het verbreken van de relatie door de Rabobank;
VI. een bevel om Google en Bing te verzoeken hun zoekmachines zo in te stellen dat het
artikel van 11/12 mei 2017 niet meer vindbaar zal zijn;
VII. de hoofdeljke veroordeling van NRC c.s. tot betaling van een dwangsom per
overtreding van de onder 1. t/m VI. vermelde bevelen;
VIII. met veroordeling van NRC c.s. in de proceskosten en nakosten, plus rente.

3. CGN voert ter onderbouwing van haar vorderingen aan dat sprake is van een
onrechtmatige perspublicatie. Volgens haar maakt het artikel van 11/12 mei 2017 een
inbreuk op haar recht op bescherming van haar goede naam als bedoeld in artikel 8 EVRM
en weegt dit recht in dit geval zwaarder dan het recht op vrijheid van meningsuiting als
bedoeld in artikel 10 EVRM. In de kern komt het betoog van CGN erop neer dat de bewering
“Rabobank verbreekt haar relatie” onjuist is en geen steun vindt in de feiten, dat bij de
totstandkoming gebruik is gemaakt van ondeugdelijke bronnen, dat aan CGN onvoldoende
gelegenheid is gegeven tot wederhoor en dat de reactie van CGN onvoldoende in het artikel
is verwerkt. Ook verwijt CGN aan NRC c.s. dat zij in het artikel ten onrechte op één lijn
wordt geplaatst met criminele organisaties en terrorismeverdachten.

4. Bij het bestreden vonnis zijn alle vorderingen afgewezen.

5. CGN vordert in appel vernietiging van het bestreden vonnis en alsnog toewijzing van
haar vorderingen. Met grief 1 betoogt CGN dat de voorzieningenrechter niet het juiste
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toets ingskader heeft toegepast. Volgens CGN komt haar een beroep toe op artikel $ EVRM

en moeten de artikelen $ en 10 EVRM dus tegen elkaar worden afgewogen, waarbij de
conclusie moet zijn dat artikel $ EVRM in dit geval zwaarder weegt. Grief 2 luidt dat de
voorzieningenrechter de passages in de context van het artikel als geheel had moeten
beoordelen en niet elke passage afzonderlijk had moeten bekijken. Met grief 3 voert CGN
aan dat er geen enkel bewijs is voor de bewering dat de Rabobank haar relatie met CGN
verbreekt en dat de publicatie dus geen grond vindt in de feiten. Grieven 4 tot en met 6
houden in dat Dohmen geen gebruik heeft gemaakt van deugdelijke bronnen. Met grief 7
betoogt CGN dat Dohrnen onvoldoende wederhoor heeft toegepast en de reactie van CGN
onvoldoende iii het artikel van 11/12 mei 2017 heeft verwerkt. Grief 8 is gericht tegen de
beslissing van de voorzieningenrechter om de vorderingen II en IIE niet-ontvankelijk te
verklaren voor zover deze vorderingen betrekking hebben op de publicaties uit 2016, dit
omdat in zoverre het spoedeisend belang ontbreekt. CGN merkt uitdrukkelijk op dat
vordering II uitsluitend ziet op het artikel van 11/12 mei 2017. CGN voert voorts aan dat
vordering III betrekking heeft op de publicatie van een groot aantal vertrouwelijke stukken
en dat de vraag of die stukken verwijderd moeten worden een separate individitete toets op
basis van artikel 8 EVRM vergt. Volgens CGN is in zoverre wel degelijk sprake van een
spoedeisend belang. Grief 9, tot slot, betreft de toewijsbaarheid van de vorderingen jegens
Dohmen en Vandermeersch in privé.

Reikwijdte van dit geding: uitsluitend artikel 11/12 mei 2017. Spoedeisend belang. Grief 8

6. Onbestreden is dat ter zake van de eerdere NRC-publicaties tiit 2016 geen sprake is
van een spoedeisend belang. CGN heeft echter expliciet verklaard dat in dit geding
uitsluitend de (on)rechtmatigheid van het artikel van 11/12 mei 2017 ter beoordeling voor

ligt, en dus niet tevens de (on)rechtmatigheid van die eerdere publicaties uit 2016. In het
artikel van 11/12 mei 2017 wordt verwezen naar de in die eerdere publicaties neergelegde
beschuldigingen, te weten de beschuldigingen van belastingontwijking, fraude, kinderarbeid,
het schenden van de Arbeidstijdenwet en het zichzelf via belastingparadijzen verrjken door
de leiders van de Noorse broeders met geld dat door de aanhangers wereldwijd is afgestaan.
De voorzieningenrechter heeft hieromtrent het volgende overwogen (alinea 4.12 van het
bestreden vonnis): “De vraag ofdie beschuldigingen in de publicaties door NRC mochten
worden gedaan valt buiten het bestek van dit kort geding. De CGN heeft aangekondigd
hierover een bodemprocedtire te willen beginnen. Voor zover de CGN stelt dat het verwijzen
naar die beschuldigingen in dit artikel onrechtmatig is, wordt dit verworpen. De
fon)rechtmatigheid van het verwijzen naar een beschuldiging kan niet los van dejttistheid
van de beschuldiging als zodanig worden beoordeeld. Daarvoor ontbreekt echter, als eerder
vermeld, het spoedeisend belang. “CGN heeft hiertegen geen grief gericht. Dit betekent dat
het hof niet inhoudelijk zal ingaan op hetgeen partijen over en weer hebben aangevoerd
omtrent de (on)juistheid van bedoelde beschuldigingen en dat de enkele verwijzing in het
artikel van 11/12 mei 2017 naar die eerder, in 2016 geuite beschuldigingen geen grond kan
zijn voor toewijzing van (één van) de vorderingen. Het hof voegt hier volledigheidshalve aan
toe dat geen sprake is van nieuwe beschuldigingen.

7. CGN stelt dat vorderingen 1 en El alleen betrekking hebben op het artikel van 11/12
mei 2017. Dit laat naar het oordeel van het hof onverlet dat bij de vordering 1 op dit moment
geen voldoende (spoedeisend) belang meer bestaat. Zelfs indien geen tekening wordt
gehouden met de vertraging die is veroorzaakt doordat het pleidooi in appel op verzoek van
NRC c.s. is verplaatst van een dag in januari 2019 naar 1$ april 2019, is sinds de publicatie
van het artikel in mei 2017 te veel tijd is verstreken om te kunnen aannemen dat CGN op dit
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moment nog voldoende (spoedeisend) belang heeft bij een rectificatie. Daarbij verdient nog
opmerking dat de onderhavige appelprocedure tegen het vonnis van 31 juli 2017 pas is
aangebracht in april 201$.

8. Nu CGN expliciet stelt dat ook vordering II (verwijdering) alleen betrekking heeft op
het artikel van 11/12 mei 2017, bestrijdt grief$ op zich terecht het oordeel van de
voorzieningenrechter dat vordering II niet-ontvankelijk is voor zover deze vordering ziet op
publicaties uit 2016. Mogelijk heeft CGN bij deze vordering voldoende spoedeisend belang,
nu CGN tijdens het pleidooi in hoger beroep heeft verklaard nog steeds last te hebben van
het artikel op de website van NRC, omdat derden die belangstelling hebben voor CGN bij
googelen op dat artikel stuiten. NRC betwist echter ook in zoverre het bestaan van een
voldoende spoedeisend belang. Naar het oordeel van het hof kan dit geschilpunt verder in het
midden blijven, gelet op hetgeen het hof hierna oordeelt over rechtmatigheid van de
publicatie.

9. Grief 8 faalt voor zover deze inhoudt dat er spoedeisend belang bestaat bij vordering
III (verwijdering stukken). De stukken waarop die vordering ziet zijn immers onlosmakelijk
verbonden met de artikelen uit 2016. Het zijn stttkken die zijn besproken in die artikelen uit
2016 en die NRC gelijktijdig met die artikelen op haar website heeft geplaatst, onder meer
om de betrouwbaarheid van die artikelen te vergroten en om de lezer in staat te stellen de
inhoud daarvan te verifiëren. Dat brengt mee dat een beoordeling van de rechtmatigheid van
de openbaarmaking van die stukken een de beoordeling van de rechtmatigheid van de
artikelen uit 2016 vergt. Dat — zoals CGN zelf uitdrukkelijk heeft opgemerkt — de
beoordeling van de artikelen uit 2016 zich niet leent voor een kort geding procedure
vanwege de veelheid en complexiteit van de beschuldigingen en vanwege het tijdsverloop
sinds het eerste artikel, geldt daarom ook voor de beoordeling van de verwijdering van de
stukken.

Toetsingskader — grieven 1 en 2

10. Voorop staat dat in een geschil als het onderhavige, waarin de rechtmatigheid van
een publicatie centraal staat, de verschillende passages van de publicatie niet los van elkaar,
maar in onderlinge samenhang en bezien in de gehele context, moeten worden beoordeeld.
CGN voert dit terecht aan (grief 2). De voorzieningenrechter heeft dit uitgangspunt overigens
ook niet miskend.

11. NRC c.s. beroept zich op de vrijheid van meningsuiting als bedoeld in artikel 10
EVRIvI. CGN beroept zich op haar beurt op artikel 8 EVRM. Partijen twisten over de vraag
of een rechtspersoon als CGN ter onderbouwing van haar vorderingen een beroep toekomt
op het door artikel 8 EVRM gewaarborgde “recht op bescherming van eer en goede naam”.
Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens heeft deze vraag nog niet (expliciet)
beantwoord. In 2002 heeft het EHRM wel bepaald dat het eveneens in artikel $ EVRM
neergelegde “recht op respect voor iemands woning/domicilie” ook geldt voor
rechtspersonen (EHRM 16/4/02, nr. 37971/97, ECLI:CE:ECHR:2002:04 1 6D003 797197,
AB 2002/277, Colas Est), maar de vraag of de reputatie van een bedrijf onder het begrip
privéleven van artikel $ EVRM valt, heeft het EHRM in 2014 in het midden gelaten (EHRM
2/9/14, nr. 32783/08, ECLI:CE:ECHR:2014:0902DEC00327$308, firma EDV Für Sie).
NRC meent dat deze vraag ontkennend moet worden beantwoord en heeft voorts ten verwere
aangevoerd dat het recht op bescherming tegen reputatieschade hoe dan ook (dus ook bij
privépersonen) slechts in uitzonderlijke gevallen onder het recht op privéleven als bedoeld in
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artikeL $ EVRM valt en dat dit alleen het gevat is bij een ernstige aanval op iemands reputatie

omdat alleen dan sprake kan zijn van een inbreuk op het persoonLijke genot van het recht op
respect voor het privéleven van iemand.

12. Het hof laat deze disctissie om proceseconomische redenen verder buiten
beschouwing en gaat er hierna veronderstellenderwijs van uit dat CGN in dit geding een
beroep kan doen op artikel $ EVRM. Dit betekent dat sprake is van een botsing tussen twee
fundamentele rechten, te weten enerzijds het recht op eer en goede naam en op eerbiediging
van de persoonlijke levenssfeer en anderzijds het recht op vrijheid van meningsuiting, of
anders gezegd: enerzijds het belang dat individuele burgers niet door pttblicaties in de pers
worden blootgesteld aan lichtvaardige verdachtmakingen en anderzijds het belang dat niet,

door gebrek aan bekendheid bij het grote publiek, misstanden die de samenleving raken
kunnen blijven voortbestaan. In het kader van het recht op vrijheid van meningsuiting komt
daarbij aan de positie van de pers bijzondere betekenis toe, gelet op enerzijds de taak van de
pers om informatie en ideeën van pttbtiek belang te verspreiden en om zijn vitale rol van
publieke waakhond te spelen en anderzijds het recht van het publiek informatie en ideeën te
ontvangen. Welk van deze twee belangen het zwaarste weegt, hangt af van de
omstandigheden van het geval. Zo heeft de Hoge Raad als in aanmerking te nemen
omstandigheden genoemd:
a. de aard van de gepubliceerde verdenkingen en de ernst van de te verwachten gevolgen

voor degene op wie die verdenkingen betrekking hebben;
b. de ernst bezien vanuit het algemeen belang — van de misstand welke de publicatie

aan de kaak beoogt te stellen;
c. de mate waarin ten tijde van de publicatie de verdenkingen steun vonden in het toen

beschikbare feitenmateriaal;
d. de inkleding van de verdenkingen, gezien in verhouding tot de onder a — c genoemde

factoren;
e. de mate van waarschijnlijkheid dat, ook zonder de verweten publicatie via de pers, in

het algemeen belang het nagestreefde doel langs andere, voor de wederpartij minder
schadelijke wegen met een redelijke kans op sttcces bereikt had kunnen worden;

f. een mogelijke beperking van het door de perspublicatie te veroorzaken nadeel voor
degene die erdoor wordt getroffen, in verband met de kans dat het betreffende stuk, ook
zonder de verweten terbeschikkingstelling aan de pers, in de publiciteit zou zijn
gekomen. -

Deze opsomming is niet limitatief: alle relevante omstandigheden moeten worden
meegewogen. Zo heeft CGN nog gewezen op g) de aard van het medium, de omvang van het
ontvangende publiek en het gezag van degene van wie de uitlating afkomstig is en h) de
vraag of gehandeld is conform de journalistieke richtlijnen.
Bij de afweging komt niet in beginsel voorrang toe aan het ene of het andere recht. Dit
brengt mee dat de toetsing in één keer dient te geschieden, waarbij het oordeel dat één van
beide rechten, gelet op alle ter zake dienende omstandigheden, zwaarder weegt dan het
andere recht, meebrengt dat daarmee de inbreuk op dat andere recht voldoet aan de
noodzakeljkheidstoets van het tweede lid van de in het geding zijnde artikelen.

13. Tegen deze achtergrond overweegt het hof het volgende.

Rectificatie / verwijdering artikel 11/12 mei 2017— grieven 3 tot en met 7

14. NRC is een gezaghebbende krant met een groot bereik. NRC c.s. dient zich bewust te
zijn van de verantwoordelijkheid die dit met zich brengt waar het gaat om de zorgvuldigheid
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van haar berichtgeving. Vaststaat dat de relatie tussen de Rabobank en CGN op 11 mei 2017
nog niet was verbroken en dat Dohmen dit wist. Vaststaat echter ook dat de Rabobank op
11 mei 2017 wel het voornémen had de relatie met CGN te verbreken. Dit is niet betwist en
het blijkt ook onomstotelijk uit de e-mails van de (advocaten van de) Rabobank van 3 mei
2017, 12mei2017 en 1juni2017 aan CGN (zie hierboven onder 1.15. — 1.17).

15. De kop (“Rabo stopt met Noorse broeders “) en de eerste zin van het artikel van
11 mei 2017 (“Rabobank verbreekt haar relatie met de Noorse broeders “) kunnen de
(onjuiste) indruk wekken dat destijds reeds sprake was van een voldongen feit. Dohmen
heeft in die eerste zin de door de anonieme contactpersoon voorgestelde wijziging
(“verbreekt” vervangen door “wil erbreken “) niet overgenomen. CGN voert aan dat de
gemiddelde krantenlezer (alleen) de krantenkoppen leest, maar wat daar ook van zij, de kop
is niet de meetlat voor de onrechtmatigheid van het hele artikel. Een kop mag scherp worden
aangezet en een vergroving van de inhottd van het bijbehorende artikel bevatten (vgl. de
conclusie van de Raad voor de Journalistiek, hierboven onder 1.18). Het hof is met de
voorzieningenrechter (en de Raad voor de Journalistiek) van oordeel dat de door de kop en
eerste zin van de inleiding gewekte (onjuiste) indruk voldoende wordt genuanceerd en
gecorrigeerd in de rest van het artikel. Direct na de hiervoor bedoelde eerste zin staat immers
dat de Rabobank een eind wil maken aan de relatie. Voorts is aan het eind van het artikel de
kern van de reactie van CON verwerkt, te weten dat Rabobank met CGN in gesprek wil en
dat de bank heeft laten weten dat een gesprek niet betekent dat zij de relatie zal verbreken.
Het hof is van oordeel dat Dohmen voldoende gelegenheid heeft gegeven voor wederhoor en
de reactie adequaat heeft venverkt (vgl. wederom de conclusie van de Raad voor de
Journalistiek op dit punt, hierboven onder 1.18.).

16. Een gemiddelde lezer zal na lezing met gemiddelde aandacht van het gehele artikel
concluderen dat de Rabobank voornemens is de relatie met de Noorse Broeders te verbreken
en dat dit besluit (dit woord is door de anonieme contactpersoon — volgens CGN de
woordvoerder van de Rabobank — toegevoegd) is genomen na berichtgeving in de NRC. Dit
is feitelijk juist. De vermelding in het artikel dat het verbreken van de bancaire relatie een
vergaande maatregel is die ook tvordt toegepast bij criminele organisaties en
terrorismeverdachten, is eveneens feitelijk juist en niet onnodig diffamerend. Het hof neemt
hierbij in aanmerking dat al eerder kritische berichten over CGN en aan haar gelieerde
entiteiten waren gepttbliceerd, ook door andere media dan NRC Media, en dat het
onderhavige artikel een bijdrage kon leveren aan het maatschappelijke debat. Wat betreft de
klacht van CGN dat in het artikel ten onrechte niet is vermeld dat de brief waaruit in het
artikel is geciteerd, niet is gericht aan CGN, maar aan het onder 1.4. bedoelde bestuurslid van
HMC, sluit het hof zich aan bij hetgeen de Raad voor de Journalistiek daarover heeft
overwogen (zie hierboven onder 1.1$.).
Overigens zij nog opgemerkt dat het artikel niet alleen op CGN zag, maar ook op aan haar
gelieerde entiteiten. CGN heeft in appel niet gesteld dat de Rabobank haar relatie met geen
enkele van die entiteiten heeft verbroken (dan wel bezig is die relatie in overleg te
verbreken).

17. Gelet op het voorgaande is het niet nodig om in te gaan op de discussie over de
deugdelijkheid van de gebruikte bronnen. Ten overvloede merkt het hof op dat indien juist is
de stelling van CGN dat de anonieme contactpersoon van Dohmen in feite de woordvoerder
van de Rabobank is, de van die persoon verkregen informatie dus betrouwbaar kan worden
geacht. Het hof voegt daaraan toe dat Dohmen de reactie op 11 mei 2017 in de middag,
inhoudende “ok, dankvoorde update” (zie hierboven onder 1.10.), wel degelijk in
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redelijkheid mocht opvatten als goedkeuring van de toegezonden, aangepaste tekst van de
inleiding, dus incLusief de eerste zin.

1$. Met inachtneming van de onder 12 weergegeven maatstaf concitideert het hof dat
geen sprake is van een onrechtmatige perspublicatie. Het belang van CGN bij rectificatie /
verwijdering van het artikel weegt dcis niet zwaarder dan het belang van NRC c.s. bij
respectering van de persvrjheid. De vorderingen 1 en II zijn daarom terecht afgewezen.
Daarnaast bestaat bij vordering 1 ook geen voldoende (spoedeisend belang). Hierboven is
reeds overwogen dat dit ook geldt voor vordering III. Tegen de afwijzing van vorderingen IV

tot eii met VIII zijn geen afzonderlijke grieven gericht.

Vorderingen jegens Vanderineersch en Dohmen — grief9

19. Nu geen sprake is van een onrechtmatige perspublicatie, zijn de vorderingen ook
jegens Vandermeersch en Dohmen in privé niet toewijsbaar. Ten overvloede overweegt het
hof dat de vorderingen jegens hen hoe dan ook niet toewijsbaar zouden zijn geweest. NRC
c.s. heeft er terecht en onweersproken op gewezen dat alleen NRC Media kan rectificeren en
verwijderen.

ConcÏtsie

20. De conclusie luidt dat het appel geen succes heeft en dat het bestreden vonnis zal
tvorden bekrachtigd. CGN zal als de in het ongelijk te stellen partij in de kosten van de
procedure in appel worden veroordeeld, inclusief de nakosten. Conform de vordering van
NRC c.s. zal de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard.

Beslissing

Het hof:

- bekrachtigt het bestreden vonnis van 31juli 2017;

- veroordeelt CGN in de kosten van het geding in hoger beroep, tot op heden aan de zijde van
.1I NRC c.s. begroot op € 726,- voor griffierecht en € 3.222,- voor salaris van de advocaat en op

€ 131,- aan nasalaris voor de advocaat, nog te verhogen met € 6$,- indien niet binnen
veertien dagen na aanschrijving in der minne aan dit arrest is voldaan en vervolgens
betekening van dit arrest heeft plaatsgevonden;

bi) - verklaart deze procesveroordeling uitvoerbaar bi] voorraad.

c1
Oc

Dit arrest is gewezen door mrs. EM. Dousma-Valk, P.H. Blok en E. Bauw en tiitgesproken ter
-..n openbare terechtzitting van 4jtini 2019, in aanwezigheid van de griffier.

‘ 1

0 —

Voor
De Griffier van

te Den


