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Veenstromen)/Loman

Geacht bestuur,
Geachte heer Hendrickx,
Geachte mevrouw Van den Anker,

Tot mij wendde zich Rabobank U.A. (tevens kantoorhoudende te Woerden) (hierna te
noemen: Rabobank) met betrekking tot het volgende.

jl.

mocht Rabobank van u ontvangen een - op voorhand telefonisch
aangekondigde - e-mail met daarin een (concept) publicatie die u voornemens bent te
publiceren/plaatsen op de website www.bankenboeven.nl .
Op 22 november

Uit genoemde conceptpublicatie blijkt dat u voor- en achternamen van medewerkers van
Rabobank noemt. Het noemen van die namen dient geen enkel legitiem doel. Op die plaatsen
zou ook kunnen worden volstaan met de aanduiding "een medewerker van Rabobank" of
"Rabobank".
Door het zonder toestemming noemen van de namen van de betreffende personen - en
temeer door het noemen hun namen in een specifiek vormgegeven context - schenden u en
uw stichting (onder meer) hun (grond)recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer
en de goede naam. Ditzelfde geldt of kan mogelijk ook gelden voor de namen van klanten
en/of van de bestuurders van klanten van Rabobank of derden die u in de publicatie ook
noemt.

Bij vonnis van 24 december 2014 (ECLI:NL:RBGEL:20t4:8167)
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBGEL:2014:8167

) van de
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Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, bent u en de Stichting
Krediet Verdriet (hoofdelijk) in een soortgelijke zaak veroordeeld om namen en
persoonsgegevens van (oud-) medewerkers van SNS Bank NV van uw website te verwijderen
en verwijderd te houden. Rabobank acht u dan ook bekend met de geldende wet- en
regelgeving.
Rabobank verzoekt u en de Stichting dan ook - en zo nodig sommeert zij u hierbij - om alle
namen van (oud-)medewerkers van de Rabobank vóór publicatie uit (concept) publicatie te
verwijderen en verwijderd te houden.

In afwachting en onder voorbehoud van alle rechten en weren,

m

vriendelijke groet,
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