
College voor 
 Klachten en Beroep 
 
STICHTING INTERNET DOMEINREGISTRATIE NEDERLAND 

   

zaaknummer 2004/12 blad 1 van 4 

 

 
 
 
 
 

BESLISSING  

 
Plaats en datum uitspraak 
 
Zaaknummer 

 
: 
 
: 

 
Arnhem, 31 mei 2004 
 
2004/12 

 
Klager 
 
Domeinnaamhouder van de bij de 
klacht betrokken domeinnaam 
 

 
: 
 
 
: 

 
De heer C.R.C.B. Moesman, namens First Class 
Sports VOF te Rijswijk 
 
De heer N.P. Franken 

 
Klacht inzake de domeinnaam 

 
: 

 
firstclassrijswijkfailliet.nl 
 

 



zaaknummer 2004/12 blad 2 van 4 

1 Inleiding 

1.1 Het “Reglement voor Registratie van .nl domeinnamen” (verder: “het Reglement”) 
geeft in artikel 20 Reglement een ieder die van mening is dat een bepaalde 
(persoons)domeinnaam in strijd is met de openbare orde of de goede zeden de 
mogelijkheid een met redenen omklede klacht in te dienen bij het College voor 
Klachten en Beroep (hierna verder ook “CvKB”). 

1.2 Per mail d.d.16 januari 2004 heeft de heer C.R.C.B. Moesman, namens First Class 
Sports VOF te Rijswijk (hierna verder ook “klager”) een klacht ingediend bij het 
CvKB tegen de domeinnaam firstclassrijswijkfailliet.nl. Per mail d.d. 6 februari 2004, 
per post ontvangen 9 februari 2004, is een aanvulling op de klacht ontvangen.  

1.3 In de brief wordt aangevoerd dat het bedrijf First Class Sports VOF te Rijswijk niet 
failliet is, en niet failliet gaat. De suggestie die met de domeinnaam wordt gewekt is 
daarom volgens klager bedoeld om schade aan te richten. De achterliggende reden 
zou zijn dat de domeinnaamhouder van de domeinnaam firstclassrijswijkfailliet.nl, de 
heer N.P. Franken (verder te noemen “domeinnaamhouder”), een financieel geschil 
heeft met het bedrijf. Klager verzoekt het CvKB de domeinnaam per direct te 
verwijderen, en verdere aanvragen van deze domeinnaamhouder “betreffende deze 
gelegenheid” te weigeren. 

1.4 Het CvKB heeft vervolgens, conform artikel 10 van de Regeling van de 
samenstelling, werkwijze en procedures van het College voor Klachten en Beroep 
(verder: de CvKB-Regeling) de domeinnaamhouder op de hoogte gesteld van de 
klacht. De domeinnaamhouder heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid een 
verweerschrift in te dienen. Ook verder heeft het CvKB van de domeinnaamhouder 
geen reactie ontvangen. 

1.5 De klacht is op de zitting van 31 maart 2004 behandeld. Klager heeft voorafgaand 
aan de zitting aangegeven geen gebruik te willen maken van de mogelijkheid ter 
zitting door het College gehoord te worden.  

2 Beoordeling 

2.1 Het CvKB interpreteert de ingediende klacht tegen de domeinnaam 
firstclassrijswijkfailliet.nl als een klacht in de zin artikel 20 Reglement. De klacht 
voldoet aan de voorwaarden zoals opgenomen in artikel 9 van de CvKB-Regeling. 
Tevens heeft klager tijdig de op basis van artikel 9 lid 3 van de CvKB Regeling en 
het Kostenbesluit CvKB vereiste bijdrage overgemaakt aan SIDN.  

 



zaaknummer 2004/12 blad 3 van 4 

2.2 Aan het CvKB staat de vraag ter beoordeling of de domeinnaam 
firstclassrijswijkfailliet.nl in strijd is met de openbare orde of de goede zeden.  

2.3 Het CvKB stelt vast dat de domeinnaam firstclassrijswijkfailliet.nl in belangrijke mate 
beschrijvend van aard is. Het CvKB acht het aannemelijk dat de 
domeinnaamhouder bij het aanvragen van deze domeinnaam de vermoedelijke 
intentie had een onwaarheid in de domeinnaam op te nemen. Daarbij constateert 
het CvKB overigens dat de betreffende domeinnaam niet tevens grievend is, 
bijvoorbeeld jegens klager.  

2.4 Hoewel een beoordeling ex. artikel 20 Reglement in beginsel ziet op de 
hoedanigheid van een domeinnaam, valt niet uit te sluiten dat bij de vraag of een 
domeinnaam in strijd is met de openbare orde of goede zeden ook de inhoud van de 
daaraan verbonden website dient te worden meegewogen. In dat verband 
constateert het CvKB dat de domeinnaam tijdens het indienen van de klacht 
verwees naar de inhoud van een website, maar dat deze website op het moment 
van het vonnis niet meer via de betreffende domeinnaam was te raadplegen. 

2.5 Het CvKB is van oordeel dat hoewel de in de domeinnaam opgenomen beschrijving 
naar verwachting onjuist is, het daarmee nog geenszins vaststaat dat de 
domeinnaam ook in strijd is met de openbare orde of goede zeden. Het CvKB is in 
dat verband van mening dat klager op basis van de door de hem aangedragen 
overwegingen onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat er gronden zijn die tot 
een ander oordeel aanleiding zouden geven. 

2.6 Het CvKB merkt op dat het verzoek om verdere aanvragen van de 
domeinnaamhouder “betreffende deze gelegenheid” te weigeren, nooit ter 
beoordeling staat van het CvKB. Indien het CvKB een klacht gegrond verklaart, kan 
de houder op basis van artikel 12, lid 3 van de CvKB-Regeling het gebruik van de 
domeinnaam worden ontzegd, en kan de inschrijving in het register worden 
doorgehaald. 

2.7 Het CvKB is van oordeel dat haar bevoegdheden worden begrensd door de statuten 
van SIDN, het Reglement en de CvKB-Regeling. Het CvKB merkt op dat op grond 
van het bepaalde in artikel 4 lid 3 van de CvKB Regeling het CvKB gehouden is 
haar oordeel primair te baseren op het vigerende Reglement. Daarnaast komt het 
College tot een oordeel op basis van de jurisprudentie met betrekking tot de 
toepassing van het Reglement, de algemene rechtsbeginselen en de eigen 
inzichten. Rechtsoverwegingen die liggen buiten de genoemde bevoegdheden mag 
en kan het CvKB niet in zijn beoordeling betrekken. 
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3 Beslissing 

 
Het College voor Klachten en Beroep van de Stichting Internet Domeinregistratie 
Nederland verklaart de klacht van de heer C.R.C.B. Moesman, namens First Class 
Sports VOF te Rijswijk, van 16 januari 2004 inzake de domeinnaam 
firstclassrijswijkfailliet.nl ongegrond. 
 
Deze uitspraak is gewezen door: prof. mr. A. Oskamp voorzitter, in tegenwoordigheid van      
mr. A.P. Meijboom, en R. Eissens leden, en mr. H.J.M. Gardeniers, lid en secretaris van 
het College voor Klachten en Beroep. 

 

 
De voorzitter 
 
 
 
 
 
prof. mr. A. Oskamp voorzitter 
 

 
De secretaris 
 
 
 
 
 
mr. H.J.M. Gardeniers 
 
 

  
 


