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Inleiding
1.1

Het “Reglement voor Registratie van .nl domeinnamen” (verder: “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. 6 februari 2007, aangevuld met een mail van dezelfde datum en per
post door het CvKB ontvangen op 15 februari 2007, heeft de heer H. Stokhorst
(hierna verder ook “klager”) een klacht ingediend bij het CvKB tegen de
domeinnaam nymphepoolman.nl.

1.3

In de mail en de brief wordt door klager aangevoerd dat Nymphe Poolman een jong
meisje was dat vermist werd, en waarvoor een man is opgepakt en veroordeeld
wegens moord. De zaak heeft in de media volgens Klager jarenlang uitvoerig
aandacht gekregen. De vrij unieke voornaam van het meisje roept volgens klager in
geheel Noord-Nederland en daarbuiten associaties op met de affaire. Haar
voornaam en haar volledige naam zijn door R.O.B. Praktijk voor Reïncarnatie
Therapie (verder te noemen “domeinnaamhouder”) als domeinnaam geregistreerd
en in gebruik genomen voor een website. Uit alle persberichten valt volgens klager
op te maken dat de domeinnaamhouder dit gedaan heeft om aandacht te vestigen
op zijn 'praktijk voor reïncarnatietherapie'. Daarmee wordt de naam van en de
nagedachtenis aan het bewuste kind volgens klager besmeurd. In een aanvullende
mail geeft klager aan dat de domeinnaamhouder weliswaar in de media heeft
aangegeven de website te zullen weghalen, maar dat hij dat uiteindelijk niet heeft
gedaan. Wel is de inhoud aangepast. Omdat volgens klager nog steeds informatie is
opgenomen over de praktijk van de domeinnaamhouder en zijn mogelijkheden tot
contact met het vermoorde meisje, handhaaft klager echter zijn klacht

1.4

Om zoals klager stelt ‘een einde te maken aan het misbruik van de
naamsbekendheid via de domeinnaam, en om te voorkomen dat de domeinnaam
ooit weer in gebruik wordt genomen’, wordt het CvKB verzocht de inschrijving van
de domeinnamen door te halen en de domeinnaam ter beschikking te stellen aan de
ouders van het kind.

1.5

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. 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.
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1.6

2

De klacht is op de zitting van 2 april 2007 behandeld. Klager heeft ter zitting zijn
klacht toegelicht. Klager voerde daarbij aan dat er in Noord-Nederland nog steeds
veel kennis over de zaak is. Daarnaast gaf hij aan zich vanuit persoonlijk perspectief
betrokken te voelen bij de zaak, mede omdat hij van dichtbij een vergelijkbare zaak
heeft meegemaakt. Klager kent de ouders van het meisje overigens niet en heeft
geen contact met hen gehad. De klacht richt zich met name tegen het gebruik van
de naam van het meisje in een domeinnaam voor een site ten behoeve van
commerciële doeleinden met betrekking tot maatschappelijk omstreden activiteiten.
Volgens klager is het vooral ook een principiële klacht. De uitspraak op de klacht
moet een precedent vormen voor nabestaanden in vergelijkbare zaken. Ter zitting is
vastgesteld dat de domeinnaam waartegen de klacht zich richt staat doorgelinkt
naar een internetpagina onder de domeinnaam www.wiewasik.nl, op welke pagina
de intussen aangepaste teksten staan.

Beoordeling
2.1

Het CvKB interpreteert de ingediende klacht tegen de domeinnaam
nymphepoolman.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 betreffende domeinnaam in strijd
is met de openbare orde of de goede zeden. Het CvKB constateert dat de
betreffende domeinnaam, zoals klager stelt, refereert aan Nymphe Poolman. De
domeinnaamhouder verwijst met behulp van de domeinnaam bezoekers door naar
een internetpagina op de site www.wiewasik.nl waar een verhaal met betrekking tot
Nymphe Poolman is opgenomen. De site www.wiewasik.nl verwijst weer naar
informatie over de commerciële activiteiten van de domeinnaamhouder. Het CvKB
acht het aannemelijk dat de domeinnaamhouder bij het aanvragen van de
domeinnaam de bedoeling had met behulp van de domeinnaam aandacht te
vestigen op zijn werkzaamheden.

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. 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.
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2.4

Het CvKB is van oordeel dat, hoewel gebruik van een domeinnaam onder
omstandigheden onrechtmatig kan zijn, dit – als dat zo is – niet gelijk staat aan de
constatering dat de domeinnaam in strijd is met de openbare orde of de goede
zeden. Daarvoor is vereist dat 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. .

2.5

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
doorverwees naar de inhoud van een internetpagina op de site www.wiewasik.nl
waarvan de oorspronkelijke tekst waarover in eerste instantie commotie ontstond en
intussen is vervangen door een aangepaste tekst. Ook de huidige inhoud van de
webpagina waarnaar via de domeinnaam nymphepoolman.nl wordt verwezen geeft
voor het CvKB geen aanleiding om de domeinnaam aan te merken als in strijd met
de openbare orde of de goede zeden.

2.6

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.

2.7

Het CvKB merkt terzijde op dat het verzoek om een domeinnaam aan een andere
partij toe te kennen niet te zijner beoordeling staat . 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.
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Beslissing
Het College voor Klachten en Beroep van de Stichting Internet Domeinregistratie
Nederland verklaart de klacht van de heer H. Stokhorst, d.d. 6 februari 2007, inzake de
domeinnaam nymphepoolman.nl ongegrond.
Deze uitspraak is gewezen door: prof. mr. A. Oskamp voorzitter, in tegenwoordigheid van
mr. A.P. Meijboom, H. Van Oers en R. Eissens leden, en mr. H.J.M. Gardeniers, lid en
secretaris van het College voor Klachten en Beroep.

De voorzitter

De secretaris

prof. mr. A. Oskamp voorzitter

mr. H.J.M. Gardeniers
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