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GeachteHeerOnderzoeksrechter.
LNM Media / Marc Ernst - 37038
Ik vertegenwoordig
de belangenvan de HeerAlexanderDresen.
dat ik vandaagmet u had.
naarhet telefoongesprek
Ik verwijs in dezehoedanigheid
Mtjn cliënt heeft inderdaadontdekÍdat op het internetlasterlijkeartikelsworden gepubliceerd
door de HeerMarc Ernst.
terugvinden
artikels
kunt
deze
U
gs.
http://www.marcernst.com/blo asp?i id:A 60

op

de

volgende

website:

een klacht met burgerlijkepartijstellingis neergelegd
Wij hebbenvernomendat er onderfirssen
tegende HeerMarc Ernst.
aantijgingen
u
met
betrekking
tot
andere
brj
Het is onzevisie dat het artikeltegenmrjn cliënt niet betroffenis in dit onderzoek.
Daarom hebben wij de BVBA F{ostway, website provider (web host) van de website
op 24 september2008 in gebrekegesteldop basisvan artikel 20 van
http://www.marcernst.com
de wet van l l maart 2003 betreffendebepaalciejuridische aspectenvan de dienst van de
(hierna de "'Wet" (bijlage l) om de webblog van ziin website te
informatiemaatschuppU
verwijderen.
Wij kregennu antwoordvan dezelaatstedat zij niet aanhaarverplichtingenuit artikel 20 van de
emailHostwayvan29
onderzoek(zie
Wet kan voldoen,omwillevan het lopendestrafrechtelijke
2008,bijlage2).
september
Dezesituatieheeftals ongelukkiggevolgdat de BVBA Hostwaygeenenkelartikelvan de Heer
Ernst durft te verwijderengedurendehet hele strafrechtelijkeonderzoek.Zodoendekan de
BVBA Hostwayechtermedeverantwoordelijkewordengeachtvoor de schadedie verderwordt
veroorzaaktaanmrjn cliënt door de artikelsop de websiteen dit op basisvan artikel 20 van de
Wet.
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Mag ik u bij dezedan ook vriendelijk verzoekenmij per kerendete willen bevestigendat,
gedurendehet lopendestrafrechtelijkeonderzoektegende HeerErnst,het toch nog mogelijkkan
zijn om lasterlijke artikels, die geen voorwerp uitmaken van de neergelegdeklacht met
van het internette verwijderen?
burgerlijkepartijstellingnochvan het lopendestrafonderzoek,
In dit kaderwijzen wij erop dat het voor BVBA Hostwaytechnischmogelijk is om dezeartikels
omdat dezein eenarchiefbij de web host nog steedsbeschikbaar
ook laternog te reproduceren,
beschikkenwij ook over eenuitgeprinteversievan dit artikelwelkewlj u
blijven.Daarenboven
graagzullen overmakenindien u dit nodig acht in het kader van het lopendestrafrechtelijke
onderzoek.
wij dankenu alvastvoor uw reactie,en wij verblijven,
GeachteHeerOnderzoeksrechter,
Met de meestehoogachting,

AlexisHallemans

Tom Heremans

