WIJ, FILIP, KONING DER BELGEN,
AAN ALLEN DíE NU ZIJN EN HIERNA WEZEN ZULLEN,
DOEN TE WETEN

:

Dat de Nederlandstalige rechtbank van eerste

aanleg Brussel,
De hiernavolgende beslissíng heeft uitgesproken,

Waarvan de inhoud luidt als volgt
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EENZIJOIG VERZOEKSCHRIFT BIJ VOLSTREKTE NOODZAKELIJKHEID
íart. 584, lid 4 en lid 5. 7' Ger.W.)

Aan de voorzitter van de Nederlandstralíge rechtbank van eersle aanleg van Brussel,

Verzoekt met eerbied:

De heer StEn

Vjx S4muo, muzikànt, geboren

te

p t9 maart 1979, wonende te
ingeschreven in het riJksregísternummer onder numme

f
Verzoeker;

Bijgestaan en

vertegenwoordigd

door

Mr,

Patrick

Horsreösslen

(oatrick-hofstrossler@eubeliu§.com, + 32 475 42 22 78), Mr. Tom Bauwens
(tom.bauwens@eubelius,com, +32 Z 543 31 741 en Mr. Lies VAN W*oe
([ie5.ygnvrelde@eubetius.com. +32 2 543 35 29), advocaten met kantoor te 1050 Brussel,
Louizalaan 99, actief binnen Eubelius CVBA met zetel op hetselfde adres;
Dat u dit verzoek toelaatbaar en gegrond verklaarl en de gevraagde maatregelen beveelt, zoals die
hierna worden ulteengezet.
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DE PERTINENTE FErrEN VOOR DE BERECHTING VAN DIï VERZOEKSCHRIFT
Verzoeker is een bekend Vlaams acteur en muzikant.

Enkele maanden geleden werd verzoeker via zijn lnstagram-account benaderd door een
jongedame die zich voorstelde als 'Eveline',
Verzoeker heeft met "Eveline" een internet-vriendschapsrelatie aangeknoopt en met haar gaandeweg
gesprekken opgebouwd.

3-

Omdal lnsiagram geen geschikt medium is om persoonlijke gesprekken te voeren, werd
beslist om de gesprekken tussen verzoeker en "Eveline" via een chat-applicatie, nl. KIK Messenger
(hlerna 'KlK') verder te zetten.
KIK is een chatdienst voor smartphones waarmee geregisireerde gebruikers onderling persoonlijke
berichten kunnen sturen. Hel is vergelijkbaer met WhatsApp en Facebook Messenger, maar wordt
geschikler geacht voor het verzenden van persoonlijke berichten,

4.

Na enige tijd was er tussen verzoaker en "Eveline" een vertrouwensband gegroeid en weÍden
de chatgesprekken tussen verzoeker en'Eveline" persoonlijk, vervólgens persoonlijker en uiteindelijk
zeer persoonlijk
Uiteindelilk wisselden verzoeker en'Eveline" zeer persooníijke en intieme berichten uit,

5.

Binnan het raam van die strikt persoonlijke berichtenultwísseling, uitslultend tussen verzoeker,
enerzijds, en 'Eveline", anderzijds, zond verzoelter vla deze applicatie folo's en filmpjes aan 'Eveline".
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