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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 brief d.d. 9 januari 2007, ontvangen 2 februari 2007 heeft Mevrouw M.G.B. 
Breed, namens de Stichting Kontext (hierna verder ook “Klager”) een klacht 
ingediend bij het CvKB tegen de domeinnaam huiselijkgeweldhaarlem.nl. Per brief 
d.d. 30 maart 2007, is een aanvulling op de klacht ontvangen.  

1.3 In de brief wordt aangegeven dat de domeinnaam huiselijkgeweldhaarlem.nl tot 4 
oktober 2006 in gebruik was bij de Stichting Kontext. Nadat de domeinnaam was 
vrijgekomen is deze op 10 oktober 2006 geregistreerd door de nieuwe 
domeinnaamhouder, Sy Web-Invest Ltd (verder te noemen “Domeinnaamhouder”).  
De domeinnaamhouder heeft de domeinnaam doorgelinkt naar een Duitse erotische 
site (erotize.de). Klager geeft aan dat de domeinnaam tot 4 oktober 2006 gebruikt 
werd door het Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld (AMHG). Het AMHG heeft als 
doel fysiek en psychologisch geweld binnen gezinnen terug te brengen door 
slachtoffers te stimuleren via het meldpunt melding te doen van huiselijk geweld. De 
site gaf hierover informatie, inclusief de mogelijkheid daarvan melding te doen. Naar 
aanleiding van het onderbrengen van het AMHG in een regionaal 
samenwerkingsverband is de site opgeheven.  In plaats van de site is een regionale 
site gekomen. De domeinnaam is per 4 oktober 2006 vrijgegeven.  

1.4 Klager voert aan dat het huidige gebruik van de site in tegenspraak is met de 
oorspronkelijke doelstelling van de site en daarmee ook in strijd met de goede 
zeden zoals bedoeld in artikel 20.1 van het Reglement. De domeinnaam heeft 
inhoudelijk geen enkel verband met de site die erachter zit. Volgens de klager lijkt 
de conclusie dan ook gerechtvaardigd “dat het opzet van de huidige 
domeinnaamhouder is om niets vermoedende bezoekers van de site, die feitelijk op 
zoek zijn naar AMHG, ongewild te confronteren met de inhoud van een pornosite, 
blijkbaar met de opzet deze ongewilde bezoekers vanuit commercieel oogpunt tot 
een verder gebruik van de website te verleiden”. Klager is van mening dat hiermee 
“misbruik wordt gemaakt van de domeinnaam en het feit dat deze domeinnaam een 
zekere bekendheid had”.  
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Met name de ongewilde confrontatie met het expliciete karakter van de Duitse site 
door argeloze bezoekers, de tegenspraak met de oorspronkelijke aard van de site 
waaraan de domeinnaam was gelieerd, en het gebruik van de bekendheid van de 
domeinnaam vanuit een kennelijk commercieel oogpunt, is naar de mening van de 
klager in strijd met de goede zeden. Dat de domeinnaam is vrijgegeven doet hieraan 
volgens klager niets af. Bovendien kan de Stichting volgens klager imagoschade 
lijden door voornoemd misbruik.  

1.5 Klager verzoekt het CvKB de domeinnaamhouder het gebruik van de domeinnaam 
te ontzeggen en de inschrijving daarvan door te halen.  

1.6 Het CvKB heeft, 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. Het 
CvKB heeft van de domeinnaamhouder geen reactie ontvangen en de 
domeinnaamhouder heeft derhalve geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid een 
verweerschrift in te dienen. 

1.7 De klacht is op de zitting van 2 april 2007 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 
huiselijkgeweldhaarlem.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.    

2.2 Aan het CvKB staat de vraag ter beoordeling of de domeinnaam 
huiselijkgeweldhaarlem.nl in strijd is met de openbare orde of de goede zeden. Het 
CvKB stelt vast dat de domeinnaam huiselijkgeweldhaarlem.nl oorspronkelijk is 
aangevraagd en gebruikt door de klaagster zelf. Klaagster heeft vervolgens de 
inschrijving in het register laten doorhalen, waarna de huidige houder de 
domeinnaam heeft geregistreerd.  

2.3 De bevoegdheden van het CvKB om te oordelen over de grondslag van de klacht 
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 zijn oordeel primair te baseren op het vigerende 
Reglement.  
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Daarnaast komt het CvKB 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. 

2.4 Er is sprake van een domeinnaam die in strijd is met de openbare orde of de goede 
zeden indien de domeinnaam onbetwistbaar het karakter heeft dat het een 
overwegend deel van het algemene publiek schokt en instandhouding van de 
domeinnaam daarom niet aanvaardbaar is. Het CvKB is van oordeel dat de 
domeinnaam huiselijkgeweldhaarlem.nl - een domeinnaam die de klaagster ook zelf 
in gebruik heeft gehad - als zodanig niet in strijd is met de openbare orde of goede 
zeden.  

2.5 Hoewel een beoordeling ex. artikel 20 Reglement in beginsel ziet op de 
hoedanigheid van een domeinnaam, valt echter 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 doorlinkt naar een website met erotische 
inhoud.  

2.6 Het gebruik van een eerder gebruikte domeinnaam voor het doorlinken van 
internetgebruikers naar een andere site, zoals een erotische site, kan wellicht onder 
omstandigheden onrechtmatig zijn maar is naar het oordeel van het CvKB als 
zodanig niet in strijdt met de openbare orde of de goede zeden.  

2.7 Ook in het onderhavige geval is naar het oordeel van het CvKB geen sprake van 
strijd met de openbare orde of de goede zeden, temeer omdat klaagster de 
voormalig houdster van de domeinnaam was en, nadat zij een andere naam kreeg 
en een daarmee corresponderende andere domeinnaam registreerde en in gebruik 
nam, de tot dan toe gebruikte domeinnaam vrijwillig doorhaalde en zodoende de 
mogelijkheid creëerde dat een derde partij de domeinnaam zou registeren en voor 
andere doeleinden in gebruik zou nemen. Dat ander gebruik is in casu voor een 
erotische website, hetgeen naar het oordeel van het CvKB veel voorkomt en als 
zodanig in het licht van de betekenis van de domeinnaam in het normale 
spraakgebruik van een zodanige aard is dat het niet een overwegend deel van het 
algemene publiek schokt waardoor de instandhouding van de domeinnaam daarom 
niet aanvaardbaar is. 
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3 Beslissing 

 
Het College voor Klachten en Beroep van de Stichting Internet Domeinregistratie 
Nederland verklaart de klacht van Mevrouw M.G.B. Breed, namens de Stichting 
Kontext, van 9 januari 2007 inzake de domeinnaam huiselijkgeweldhaarlem.nl 
ongegrond. 
 
Deze uitspraak is gewezen door: prof.  mr. A. Oskamp voorzitter, in tegenwoordigheid 
van      mr. A.P. Meijboom, J.C.M. van Oers, en R. Eissens leden,  en mr. H.J.M. 
Gardeniers, lid en secretaris van het College voor Klachten en Beroep. 
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