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Nederlands:   
Voorlopige hechtenis van blogger is opgeschort 

De 40-jarige vrouw, J.R.,  die verdacht wordt van onder meer belaging (stalking), is vandaag maandag 6 
juli 2015 vrijgelaten uit haar voorlopige hechtenis. De vrouw was op dinsdag 30 juni  2015 aangehouden 
op verdenking van smaad, laster, belediging, bedreiging, afpersing en belaging (stalking).  

Gelet op de aard van de feiten en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte heeft het OM de 
rechter-commissaris geadviseerd de voorlopige hechtenis te schorsen onder bepaalde bijzondere 
voorwaarden. Zo mag de blogger geen contact opnemen met aangevers en moet de verdachte zich 
melden bij de reclassering. Daarnaast moet de verdachte meewerken aan de totstandkoming van een 
psychologisch en/of psychiatrisch rapport en mag zij geen nieuwe strafbare feiten plegen. 

De rechter-commissaris heeft dit standpunt gevolgd. Het Openbaar Ministerie heeft nog geen beslissing 
over een verdere vervolging genomen. Het is dan ook nog niet bekend wanneer een zitting zal 
plaatsvinden. 

 
Translation/English:  
 
Pre-trial detention of blogger suspended 
The 40-year-old woman, J.R., who is suspected of harassment (stalking), amongst other crimes, is 
released from her pre-trial detention today, July 6, 2015. The woman was arrested on Tuesday, June 30, 
2015 on suspicion of slander, defamation, insult, threat, extortion and harassment (stalking). 
 
Given the nature of the crimes and the personal circumstances of the suspect, the prosecutor  advised 
the judge of instruction to suspend the pre-trial detention under certain special conditions. The suspect 
is not allowed to contact the people that pressed charges against her and she must visit the probation 
service. Also she needs to cooperate in the creation of a psychological and/or psychiatric report and she 
cannot commit new crimes. 
 
The judge followed this advice. Het public prosecutors services had not taken any decision on further 
prosecution of the blogger yet. It is not yet known when a court hearing will take place. 
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