VASTSTELLINGSOVEREENKOMST
De ondergetekenden:
(1)

Fortis N.V., een naamloze vennootschap, statutair gevestigd te Amsterdam en
kantoorhoudende aan de Archimedeslaan 6, 3584 BA, Utrecht,

(2)

Fortis SA/NV, een vennootschap naar buitenlands recht en kantoorhoudende
aan de Rue Royal 20, 1000, Brussel,

(3)

De heer Graaf M.R.J.M.G. Lippens, woonachtig te Brussel,
(partijen (1) tot en met (3) hierna gezamenlijk te noemen: "Fortis"),

en
(4)

De heer M. Kat, geboren 5 april 1963 te Amsterdam, woonachtig aan het Stationsplein 54, 3112 HJ, Schiedam, (hierna te noemen: “Kat”),

(5)

Stichting Klokkenluideronline.nl, een stichting, statutair gevestigd te Amsterdam
en kantoorhoudende aan de Prinsengracht 185-1, 1015 DS, Amsterdam, (hierna te noemen: de "Stichting"),

Partijen (1) tot en met (5) hierna gezamenlijk te noemen: "Partijen"
overwegende:
a.

Kat heeft van 9 juli 2008 tot en met 30 juli 2008 een aantal artikelen gepubliceerd op diverse websites, waaronder de website van de Stichting,
www.klokkenluideronline.nl, en de website www.hetvrijevolk.com. In die artikelen zijn Fortis en haar bestuursvoorzitter Graaf M.R.J.M.G. Lippens in verband
gebracht met pedofilie en seksueel misbruik van kinderen. Deze artikelen zijn
aangehecht als bijlagen 1 t/m 7 (de “Publicaties”).

b.

Fortis heeft op 24 juli 2008 Kat en de Stichting gesommeerd de Publicaties te
verwijderen en Kat en de Stichting gedagvaard te verschijnen in kort geding.

c.

Op 28 juli 2008 vond de behandeling van het kort geding plaats door de Voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam. Kat en de Stichting hebben
beiden verstek laten gaan. Op 29 juli 2008 hebben Kat en de Stichting zich
alsnog gesteld en het verstek gezuiverd. Een nieuwe zitting is bepaald op 21
augustus 2008.
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d.

Op 30 juli 2008 hebben Kat en de Stichting Fortis benaderd met een schikkingsvoorstel. Fortis zal onder de hierna beschreven voorwaarden het kort geding jegens Kat en de Stichting intrekken.

e.

Partijen wensen in deze vaststellingsovereenkomst de aldus overeengekomen
schikking vast te leggen.

komen overeen als volgt:
Verwijdering Publicaties
Artikel 1
1.1 Kat en de Stichting hebben de Publicaties per 30 juli 2008 van de website
www.klokkenluideronline.nl verwijderd. Zij zullen deze verwijderd houden. Ook zijn de
Publicaties verwijderd van www.hetvrijevolk.com. Ook op die website zullen Kat en de
Stichting de Publicaties niet meer plaatsen. Kat heeft eerder aangekondigd dat hij de
Publicaties in november opnieuw zal plaatsen. Daarvan zal dus geen sprake zijn.
1.2 Gebleken is dat de Publicaties nog wel via de zogenoemde “In cache”-functie van
zoekprogramma Google in te zien zijn. Kat en de Stichting zullen per direct Google
verzoeken ook dit te verwijderen.
1.3 Voorts zullen Kat en de Stichting zich onthouden van het, rechtstreeks dan wel doormiddel van een met (één van) hen verbonden (rechts)persoon, onrechtmatige artikelen of berichten openbaar maken of anderszins publiceren of verspreiden, waarin
(één van de) in de aanhef sub 1 tot en met 3 genoemde partijen of enige met hen
verbonden (rechts)persoon op enigerlei wijze in verband worden gebracht met pedofilie, pedofiele handelingen en/of seksueel misbruik van kinderen.
1.4 Indien Partijen van mening verschillen over de onrechtmatigheid van een artikel als in
het vorige artikel bedoeld, zal die onrechtmatigheid tussen Partijen vast komen te
staan indien deze wordt geconstateerd door een of meer door beiden aan te wijzen
derde(n) dan wel indien de voorzieningenrechter in kort geding een verbod ten aanzien van die artikelen toewijst en/ of Kat en/of de Stichting daarvoor veroordeelt, ongeacht of tegen die uitspraak beroep wordt aangetekend. Zodra de onrechtmatigheid
als bedoeld in dit artikel vast staat zal de in artikel 1.6 bedoelde boete door Kat en de
Stichting aan Fortis worden betaald.
1.5 Indien Kat en de Stichting in hoger beroep in het gelijk worden gesteld zal Fortis hen
de betaalde boete terugbetalen, ongeacht of tegen die uitspraak een rechtsmiddel
wordt aangewend. De partij die na een eventuele cassatie- of in een bodemprocedure
in het gelijk wordt gesteld heeft jegens de andere partij aanspraak op de oorspronkelijk door Kat en/of de Stichting betaalde boete.
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1.6 Kat en de Stichting zullen Fortis een boete betalen van EUR 10.000,- (tienduizend
Euro) voor iedere (gehele of gedeeltelijke) overtreding van artikel 1.1 t/m 1.3. Deze
boete zal door Fortis aangewend worden ten behoeve van een door haar te bepalen
organisatie, die zich bezighoudt met het bestrijden van seksueel misbruik van minderjarigen.
Rectificatie, overige publicaties
Artikel 2
2.1 Kat en de Stichting zullen per de datum van ondertekening van deze vaststellingsovereenkomst de volgende rectificatie op de website www.klokkenluideronline.nl
plaatsen:
“Rectificatie
In zeven artikelen van Micha Kat die gepubliceerd zijn op deze website en op
www.hetvrijevolk.com is medegedeeld dat de heer M. Lippens zich zou hebben
schuldig gemaakt aan pedofiele praktijken, waaronder het verrichten van seksuele handelingen met kinderen. Deze mededelingen vinden onvoldoende steun
in de feiten. Wij hebben deze artikelen daarom van die websites verwijderd en
zullen deze verwijderd houden.”
2.2 Kat en de Stichting zullen de onder 2.1 genoemde rectificatie gedurende drie weken
(21 dagen) vanaf de datum van ondertekening van deze overeenkomst op de homepage van de website www.klokkenluideronline.nl handhaven prominent op de bovenzijde van de homepage, juist onder de titel van de betreffende website, in lettertype
Arial en lettergrootte 14 pt.
2.3 Kat en de Stichting zullen zich per de datum van ondertekening van deze vaststellingsovereenkomst onthouden van enigerlei mededeling waarin de onder 2.1 genoemde rectificatie op enigerlei wijze wordt ontkracht of afgezwakt.
2.4 Kat en de Stichting verklaren dat er voorafgaand aan de ondertekening van deze
overeenkomst geen andere publicaties van hun hand zijn en die door hen zijn openbaar gemaakt waarin aantijgingen worden gedaan als zou de heer Lippens zich hebben schuldig gemaakt aan pedofilie, pedofiele handelingen of seksueel misbruik van
kinderen dan de Publicaties genoemd in artikel 1.1.
2.5 Indien onverhoopt niettemin aanwezig, zullen Kat en de Stichting iedere onder 2.4
genoemde publicatie binnen 24 uur na ontdekking en melding door Fortis verwijderen
en verwijderd houden.
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2.6 Het artikel 2.1 tot en met artikel 2.5 bepaalde geldt op straffe van een aan Fortis te
betalen boete van EUR 2.000,- (tweeduizend Euro) voor iedere (gehele of gedeeltelijke) overtreding van de betreffende bepaling en voor iedere dag dat de overtreding
voortduurt. In geval van lid 2.5 verbeuren Kat en de Stichting deze boete pas indien
de publicatie niet is verwijderd binnen 24 uur na ontdekking en schriftelijke melding
(waaronder begrepen melding via e-mail) daarvan door Fortis aan Kat dan wel aan de
Stichting.
Intrekking kort geding, finale kwijting
Artikel 3
3.1 Fortis zal het door haar aanhangig gemaakte kort geding tegen Kat en de Stichting
binnen 24 uur na ondertekening van deze overeenkomst intrekken en de raadsman
van Kat en de Stichting een afschrift sturen van de betreffende brief aan de Voorzieningenrechter ten bewijze hiervan.
3.2 Partijen verlenen elkaar door deze overeenkomst volledige en finale kwijting
terzake dit geschil over de verschenen Publicaties genoemd in artikel 1.1, behoudens en onverminderd het bepaalde in deze overeenkomst.
Gedeeltelijke ongeldigheid
Artikel 4
4.1 Mocht deze vaststellingsovereenkomst gedeeltelijk ongeldig of onverbindend
blijken te zijn, dan blijven Partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige of onverbindende gedeelte vervangen door bedingen
die wel geldig en verbindend zijn en waarvan de gevolgen, gelet op de inhoud en
de strekking van de vaststellingsovereenkomst zoveel mogelijk overeenstemmen
met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte.
Ontbinding
Artikel 5
5.1 Ontbinding of vernietiging van deze vaststellingsovereenkomst is uitgesloten.
Toepasselijk recht, geschillen
Artikel 6
6.1 Op deze vaststellingsovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.
6.2 Alle geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met deze vaststellingsovereenkomst, inclusief geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan, zullen
worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.
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overeengekomen en ondertekend door:

__________________________________
Mede namens Fortis N.V. en Fortis SA/NV
Naam: de heer Graaf M.R.J.M.G. Lippens
Titel: Voorzitter raad van bestuur
Datum:
Te:

______________________________
Namens Fortis N.V. en Fortis SA/NV
Naam:
Titel:
Datum:
Te:

__________________________
Naam: de heer M. Kat
Datum:
Te:

__________________________
Namens Stichting Klokkenluideronline.nl
Naam:
Titel:
Datum:
Te:

__________________________
Namens Stichting Klokkenluideronline.nl
Naam:
Titel:
Datum:
Te:
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