
  

 

 

Tilburg University

Een vergeten alternatief? Mediation in domeinnaamgeschillen

de Vries, B.R.

Published in:
Computerrecht

Publication date:
2004

Link to publication in Tilburg University Research Portal

Citation for published version (APA):
de Vries, B. R. (2004). Een vergeten alternatief? Mediation in domeinnaamgeschillen. Computerrecht, (4), 181-
188.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal
Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Download date: 23. May. 2023

https://research.tilburguniversity.edu/en/publications/55e03aa3-ad42-4c01-a28d-b83b5713bb3e


 

 1 

Een vergeten alternatief?  
Mediation in domeinnaamgeschillen1 

mr. Berend de Vries2 

 
Tot ruim een jaar geleden was men in Nederland voor wat betreft conflicten rond .nl 
domeinnamen op de overheidsrechter aangewezen. Sinds 29 januari 2003 heeft echter 
ook Nederland een alternatieve geschillenregeling om dergelijke conflicten te 
beslechten. Dit in navolging van vele andere nationale registries3 die soms al enkele 
jaren over een dergelijke regeling beschikken. Een zeer succesvolle procedure is die 
van Nominet, de beheerder van het .uk domein. Het bijzondere aan deze procedure is 
dat er voorafgaand aan een eventuele procedure mediation plaatsvindt, waarbij in 
meer dan de helft van de geschillen een oplossing bereikt wordt. De vraag die in deze 
bijdrage centraal staat is of er ook redenen zijn om binnen de Nederlandse regeling 
mediation mogelijk te maken. 

I. INTRODUCTIE 

Wellicht herinnert u het zich nog dat de naam van de dochter van het prinselijk paar, 
Catharina-Amalia, de dag na de geboorte in verschillende media verscheen? Het was 
de bedoeling dat kroonprins Willem-Alexander de naam een dag later, tijdens de 
geboorteaangifte, bekend zou maken. Het ‘lekken’ werd veroorzaakt doordat het 
Koninklijk Huis op de dag van de geboorte, ter voorkoming van een domeinnaam 
kaping, de domeinnaam www.catharina-amalia.nl geregistreerd had.4 Hoewel het 
Koninklijk Huis waarschijnlijk niet heeft vermoed dat de naam uit zou lekken, heeft 
zij er wel bewust voor gekozen om de naam ruim voor de bekendmaking te 
registreren. Dit recente voorbeeld is een illustratie van het belang dat domeinnamen 
tegenwoordig vertegenwoordigen. Dit kan zelfs zover gaan dat een onderneming in 
belangrijke mate afhankelijk is van een bepaalde domeinnaam. Dit is in het bijzonder 
het geval wanneer het internet voor een onderneming het enige of het belangrijkste 
verkoopkanaal is, zoals dat bijvoorbeeld voor internetboekhandel Amazon en 
computerfabrikant Dell geldt. Ook voor andere ondernemingen, overheden en 
personen zijn domeinnamen belangrijker geworden. Dit blijkt wel uit het grote aantal 
domeinnaamprocedures dat de afgelopen jaren is gevoerd.5 Van de ruim 190 

                                                 

1 Verschenen in Computerrecht 2004, 28 (pp. 181-188). 
2 Contact: mr. Berend de Vries is promotie-onderzoeker aan het Centrum voor Recht, Bestuur 

& Informatisering van de Universiteit van Tilburg en tevens hoofdredacteur van de 
domeinnaamjurisprudentie site DomJur. 

3 Een registry is verantwoordelijk voor de uitgifte en beheer van domeinnamen binnen een 
bepaald domein. Voor het Nederlandse .nl domein is dit de Stichting Internet Domeinregistratie 
Nederland, zie www.sidn.nl. 

4 Volkskrant 8 december 2003, Catharina Amalia?, 
http://www.volkskrant.nl/media/1070863442107.html. 

5 In Nederland zijn er tot mei 2004 ruim 190 domeinnaam zaken gepubliceerd (zie 
www.domjur.nl). Voor een recente bespreking van de Nederlandse domeinnaamjurisprudentie zie: L.L. 
Huisman, Domeinnamen 2002-2003, Mediaforum 2004/2, p. 28. 
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Nederlandse zaken werd het gros, veelal in kort geding, door de overheidsrechter 
beslist. Tot nu zijn er slechts 2 geschillen via de sinds 29 januari 2003 van kracht 
zijnde .nl arbitrage regeling beslecht.6 Voor veel andere toplevel domeinen7 zijn er al 
enkele jaren geschillenregelingen van kracht. Deze regelingen zijn alternatieven voor 
een traditionele procedure via de rechter. Dergelijke alternatieve procedures worden 
gemeenschappelijk aangeduid met de term Alternative Dispute Resolution (ADR).8 
 
Eén van die regelingen is de zeer succesvolle regeling van Nominet,9 de beheerder van 
het .uk domein. Het succes dat deze organisatie met mediation boekt, roept de vraag 
op of mediation ook in de Nederlandse situatie wenselijk is. In het domeinnaamdebat, 
een consultatieproces dat uiteindelijk tot de .nl arbitrage regeling heeft geleid, is wat 
mij betreft mediation niet als een serieus alternatief overwogen. Tekenend hiervoor is 
dat er in het afsluitende rapport alleen in een noot aan mediation als een voor 
domeinnaamgeschillen mogelijke ADR vorm wordt gerefereerd: 
  

‘Bij de vraag naar de vorm van de ADR is in beginsel een keuze mogelijk 
tussen arbitrage, bindend advies en een administratieve procedure zoals de 
UDRP.’10 Vervolgens in noot 48: ‘Naar hun aard lenen domeinnaamgeschillen 
zich minder goed voor mediation (bemiddeling), een andere vorm van ADR. 
Hiermee is ervaring opgedaan in het Verenigd Koninkrijk. Omdat iedere 
domeinnaam uniek is, is het moeilijker strijdende partijen tot een vergelijk te 
brengen, nu maar één van beide de domeinnaam tot zijn beschikking kan 
krijgen.’ 

 
Dat er wel degelijk redenen zijn om te overwegen in Nederland een mediation in te 
voeren zal ik in het hiernavolgende betoog uiteenzetten. Na een bespreking van de 
Engelse regeling zal door middel van een vergelijking van de .nl arbitrage regeling 
met geschillenregelingen in de ons omringende landen de in dit kader belangrijkste 
kritiek op de .nl arbitrage regeling worden besproken. Na deze discussie zal ik in meer 
detail de voor- en nadelen van mediation bespreken en bekijken in hoeverre door 

                                                 

6 WIPO Arbitration and Mediation Center 17 oktober 2003 (Ermenegildo Zegna vs Mattia 
Gerolanda), WIPO2003NL1, DomJur 2003-181 en WIPO Arbitration and Mediation Center 17 
november 2003 (Ermenegildo Zegna vs Tatiana Gerolanda), WIPO2003NL2, DomJur 2003-184 
(www.domjur.nl). Een reden voor het geringe aantal zaken is dat de regeling nog niet voor alle .nl 
domeinnamen geldt. Slechts domeinnamen die na 29 januari 2003 zijn geregistreerd of na die datum 
naar een andere internet provider zijn verhuisd, vallen onder de .nl arbitrage regeling. Uit 
cijfermateriaal blijkt dat na een klein jaar, op 1 januari 2004, ongeveer 27% onder de regeling valt 
(270.000). Verwacht wordt dat dit eind 2004 zal zijn gestegen tot ongeveer 45% (www.sidn.nl). 

7 Een toplevel domein is het laatste deel van een domeinnaam. Bijvoorbeeld: het toplevel 
domein van tilburguniversity.nl is .nl. 

8 In hun standaardwerk omschrijven Brown & Marriott ADR als ‘a range of procedures that 
serve as alternatives to litigation through the courts for the resolution of disputes, generally involving 
the assistance of a neutral and impartial third party’; H.J. Brown & A.L. Marriott, ADR Principles and 
Practice, 2nd edition, Sweet & Maxwell Londen 1999 (hierna: Brown & Marriott 1999), p. 12. 

9 Er zijn van 24 september 2001 tot 1 mei 2004 1550 zaken geregistreerd zie: 
http://www.nic.uk/DisputeResolution/Statistics/.  

10 het .nl Eindrapport Domeinnaamdebat van de Stichting Internet Domeinregistratie 
Nederland (hierna: Eindrapport Domeinnaamdebat), p. 31, nr. 84. Zie uitgebreid 
www.domeinnaamdebat.nl. 
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toevoeging van een mediation aan de huidige geschillenregeling, bezwaren ten 
aanzien van de huidige Nederlandse procedure kunnen worden weggenomen. 
Voorafgaand zal ik hierna kort aandacht besteden aan de vraag waarom er voor 
domeinnaamgeschillen een markt voor alternatieve geschiloplossingsmechanismen 
bestaat. 

II. EEN ANTWOORD OP CYBERSQUATTING 

In de tweede helft van de jaren tachtig kwamen de eerste aanvragen voor de 
landencode domeinnamen binnen. Het .nl domein bestaat sinds 1986 en het .be 
domein sinds 1989. In deze tijd van pionieren was de uitgifte, het beheer en grosso 
modo ook het gebruik van deze domeinnamen veelal in handen van enthousiaste 
academici. Over domeinnaamgeschillen en speciale geschillenregelingen voor 
domeinnamen zullen deze internet pioniers waarschijnlijk niet al te veel nagedacht 
hebben. Pas na de introductie van het World Wide Web in 1991 en de eerste grafische 
webbrowser in 1993 begon het internet gestaag aan populariteit te winnen.11 De eerste 
conflicten rond domeinnamen die voor de rechter werden uitgevochten dateren van 
midden jaren negentig. Het is niet verrassend dat dit ongeveer samenvalt met het 
begin van de vercommercialisering van het internet. Het eerste in Nederland bekende 
conflict dateert uit 1996,12 tien jaar na de aanvraag van het .nl domein door de 
toenmalige beheerder van het .nl domein, het Centrum voor Wiskunde en 
Informatica.13  

Een belangrijke bron van domeinnaamconflicten is wat op een gegeven moment 
cybersquatting of domeinnaamkapen werd genoemd. Een domeinnaamkaping is 
populair gezegd het registreren van een domeinnaam die aan iemand anders 
‘toebehoort’ met als doel deze te verkopen aan een bedrijf of organisatie die 
rechthebbende is op aan de domeinnaam gelijke merk- of handelsnaamrechten.14 
Wanneer men niet op een eventueel bod van de kaper in wilde gaan, stond alleen de 
weg naar de rechter open. Procederen is echter niet goedkoop en in bepaalde gevallen 
behoorlijk tijdrovend. Een Nederlands kort geding kost al snel zo’n 7000 euro15 en 
wanneer de houder van een domeinnaam in een ander land gevestigd is zullen de 
kosten – doordat waarschijnlijk alleen een lokale rechter bevoegd is – nog hoger 
uitvallen. Het gevolg van deze situatie was dat dit domeinnaamkapingen stimuleerde; 
immers wanneer men voor de keuze staat om een domeinnaamkaper te betalen of een 

                                                 

11 Voor een uitgebreide beschouwing over de historie van het internet zie uit velen: J.G.L. van 
der Wees & W.G. Renden, Internet voor Juristen, jaarboek 2000, Kluwer, Deventer, p. 21. 

12 Pres. Rb. Zwolle 3 juni 1996, DomJur 2000-33 (www.domjur.nl) 
13 Voor een historische beschouwing over het .nl domein verwijs ik naar een boekje dat ter 

gelegenheid van het vijfjarig bestaan van SIDN werd uitgegeven: .NL 1986-1996-2001: geschiedenis, 
achtergronden, informatie, verkrijgbaar via: 
http://www.sidn.nl/sidn/flat/_shared_resources_Downloads/Boekje_5_jaar_SIDN_pdf_/5jaarSIDN.pdf 

14 Naast het merk- en handelsnaamrecht worden vorderingen voornamelijk gebaseerd op de 
onrechtmatige daad, zie Eindrapport Domeinnaamdebat, p. 19; Alexander Tsoutanis, 
Domeinnaamgeschillen: inbreuk, onrechtmatige daad of kwade trouw?, ITeR 58, Sdu Den Haag, 2003, 
p. 71 e.v. (hierna: Tsoutsanis 2003). 

15 Een domeinnaam kort geding kostte anno 2001 gemiddeld 6800 euro. Het grootste deel 
daarvan bedraagt de kosten van juridische bijstand, zie: Eindrapport Domeinnaamdebat, p. 19, nr. 12. 
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veel duurdere procedure te beginnen, is het niet onbegrijpelijk dat vaak (tot een 
bepaald bedrag) voor de eerste oplossing wordt gekozen.  

Om cybersquatting minder aantrekkelijk te maken is begin 2000 een alternatieve 
geschilbeslechtingsprocedure, de Uniform Dispute Resolution Procedure, ingericht.16 
Deze procedure regelt geschillen over generieke (internationale) domeinnamen die 
vermeend inbreuk maken op merken.17 De belangrijkste domeinen zijn .com, .net en 
.org.18 De UDRP is een idee uit de koker van de World Intellectual Property 
Organization (WIPO), een onder VN vlag vigerende organisatie die zich inzet voor de 
bescherming van het intellectuele eigendom.19 De UDRP is een regeling die voldoet 
aan twee belangrijke eisen: de regeling is efficiënt en effectief. Via deze procedure 
kunnen merkhouders tegen relatief lage kosten en binnen een redelijk korte termijn tot 
een oplossing van het geschil komen. Een UDRP procedure kost, afhankelijk van het 
gekozen ADR instituut,20 tussen de 1000 à 2000 dollar en duurt gemiddeld 30 dagen. 
De regeling is effectief doordat de domeinnaam, bij een beslissing in het voordeel van 
de klager automatisch aan de eisende partij wordt overgedragen.21 Het enige wat een 
verwerende domeinnaamhouder daartegen kan doen is een procedure aanhangig 
maken bij een bevoegde overheidsrechter. Dit schort de domeinnaamoverdracht op.22 
Daar er inmiddels zo’n 7000 geschillen door middel van de UDRP zijn beslist, kan 
worden geconcludeerd dat de regeling duidelijk in een behoefte voorziet.23 

De UDRP was in het begin niet op de landencode-domeinnamen van toepassing. Toch 
hebben veel beheerders van deze domeinen besloten om de UDRP onverkort van 
toepassing te verklaren.24 Een nadeel van de UDRP is dat in principe alleen 
merkhouders van de regeling gebruik kunnen maken. Anderen hebben – onder andere 
daarom - een eigen procedure ontworpen, die vaak wel op de UDRP gebaseerd is. 
Slechts een enkeling ontwierp een echt andere regeling. De Nederlandse .nl arbitrage 
regeling van de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) valt in de 

                                                 

16 http://www.icann.org/udrp/.  
17 Zie voor een bespreking van de UDRP onder andere: T.J.M. de Weerd & R. van Kralingen, 

De WIPO Domeinnaamarbitrage-procedure, Computerrecht 2001/5, p. 253-260; W. Wefers Bettink, 
Domeinnaamarbitrage onder de UDRP, in: Mediaforum 2001/2, p. 42 e.v.; Tsoutsanis 2003, p. 123 e.v. 

18 De UDRP is sinds 16 november 2000 ook van toepassing op zeven nieuwe domeinen: .aero, 
..biz, .coop, .info, .museum, .name en .pro. 

19 De WIPO heeft, op verzoek van de Amerikaanse overheid, een uitgebreid onderzoek 
verricht naar de relatie tussen domeinnaam en intellectuele eigendomsrechten. Veel van de 
aanbevelingen uit dit First WIPO Domain Name Process zijn uiteindelijk in de UDRP overgenomen, 
zie: http://wipo2.wipo.int/process1/.   

20 Begin mei 2004 zijn er vier UDRP providers: Asian Domain Name Dispute Resolution 
Centre (Beijing & Hong Kong), CPR Institute for Dispute Resolution (New York), National Arbitration 
Forum (Minneapolis) en de World Intellectual Property Organization (Genève). 

21 De UDRP is onderdeel van het registratiecontract voor onder de regeling vallende 
domeinnamen. Op grond van art. 3 c en 4 k wordt een domeinnaam 10 dagen na een beslissing 
overgedragen. 

22 art. 4 k UDRP. 
23 Op de site udrp.lii.info wordt een database bijgehouden met alle UDRP beslissingen. In mei 

2004 waren dat er 6957. 
24 Dit zijn er in mei 2004 25, zie: http://ecommerce.wipo.int/databases/cctld/output.html.  
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laatste categorie. In België heeft men, op enkele aanpassingen na, voor het UDRP 
model gekozen en in het Verenigd Koninkrijk is de geschillenregeling ook een variant 
op het UDRP model. Hierna zal ik, na een introductie op mediation, de Nominet 
Dispute Resolution Service bespreken. Ervaringen met de Belgische regeling komen 
later nog ter sprake. 

III. MEDIATION EEN GOEDKOPER EN SNELLER ALTERNATIEF 

A. Wat is mediation?: 2 hoofdvormen 

Eén van de vele vormen van geschilbeslechting die als alternatief voor een procedure 
via de overheidsrechter is ontwikkeld, is mediation. De overige ADR-vormen, in het 
bijzonder arbitrage, bindend advies en mini-trial, zijn te duiden als private varianten 
op een gerechtelijke procedure, omdat deze daar qua procedure vorm sterk op lijken.25 
Het bijzondere aan mediation is dat de neutrale derde uiteindelijk niet een beslissing 
neemt zoals een rechter of arbiter dat doet, maar dat deze persoon, de mediator, het 
onderhandelingsproces tussen partijen begeleidt. Mediation is derhalve meer verwant 
met een normale onderhandeling tussen partijen dan met andere ADR-vormen. Het 
zijn uiteindelijk de partijen zelf die besluiten om een conflict op te lossen, niet de 
neutrale derde. 

Een onderscheid tussen de verschillende vormen van mediation is die tussen de puur 
faciliterende mediation en de evaluatieve mediation.26 In beide vormen heeft de 
mediator een faciliterende rol, deze helpt partijen om de onderlinge communicatie te 
herstellen en zoekt met partijen naar mogelijkheden om een conflict op te lossen. In 
een faciliterende mediation beperkt de mediator zich tot deze taken. Hoewel ook in 
een dergelijke mediation de deskundigheid van de mediator én zijn inschatting van de 
voorliggende casus zeker invloed zal hebben op de wijze waarop deze zijn rol 
vervult,27 zal de mediator in ieder geval niet expliciet zijn zienswijze op het conflict 
uiten. In een meer evaluatieve mediation is dit wel mogelijk, maar ook dan zal de 
medation vooral gericht zijn op het mogelijk maken van een onderhandeling tussen de 
conflictpartijen. Zoals we zullen vaststellen heeft de mediation die onderdeel uitmaakt 
van de ADR procedure voor het .uk domein geen expliciete evaluatieve elementen en 
kan het derhalve als een faciliterende vorm worden aangemerkt.28  

De faciliterende en de meer evaluatieve mediation hebben beide voor- en nadelen. 
Een voordeel van de puur faciliterende mediation is dat het voor de mediator 
makkelijker is zich op de belangen van de partijen te concentreren. Het concentreren 
op belangen in plaats van rechten (wat in een evaluatie wel gebeurt) is één van de 
belangrijkste elementen van het zogenoemde probleem oplossend onderhandelen dat 

                                                 

25 Barendrecht & Van Beukering-Rosmuller noemen mediation onder andere daarom de meest 
vernieuwende ADR vorm, zie Recht rond onderhandeling, Boom Den Haag 2000, p. 15. 

26 Brown & Marriott 1999, p. 19, 137; Zie ook Brenninkmeijer c.s., Handboek Mediation, 
editie 2003, SDU Den Haag 2003 (hierna: Brenninkmeijer c.s. 2003),  p. 152 e.v. 

27 A.J. Kil, De betrokkenen in een mediationproces, in Brenninkmeijer c.s. 2003, p. 64. 
28 Nominet’s DRS Procedure (hierna: DRS Procedure) bevat geen verwijzingen naar een 

evaluatieve rol van de mediator, zie: http://www.nic.uk/DisputeResolution/DrsProcedure/. Nominet 
bevestigde desgevraagd dat de mediation inderdaad faciliterend van aard is. 
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een leidende gedachte is in de mediation literatuur en praktijk.29 Voordeel van een 
evaluatieve mediation is dat het voor de mediator mogelijk is om een onjuiste 
inschatting van de juridische positie (rechten) van een van de partijen te corrigeren. 
Dit is soms noodzakelijk om de beoogde onderhandeling mogelijk te maken. Een 
partij die onterecht overtuigd is dat zij gelijk heeft zal immers niet snel geneigd zijn 
om te onderhandelen. Puristen zullen dan zeggen dat een mediator een partij dan het 
advies moet geven zich juridisch te laten adviseren. Dit brengt echter (soms 
aanzienlijke) bijkomende kosten met zich mee. Anderen, waaronder Brenninkmeijer, 
pleiten voor een meer genuanceerde benadering.30 Zij pleiten voor een mediation die 
als uitgangspunt faciliterend is, maar waarin als de omstandigheden daartoe 
aanleiding geven een evaluatieve inbreng van de mediator mogelijk is. Om een 
evaluatie te kunnen maken zal de mediator wel over bepaalde specifieke kennis 
moeten beschikken. 

B. De Engelse procedure 

Nominet, de beheerder van het .uk domein biedt sinds 1997 een ADR dienst aan om 
domeinnaamgeschillen op te lossen. Tot een grondige herziening van de procedure in 
2001, waren er al zo’n 1500 zaken behandeld.31 In deze eerdere versie maakte een 
mediation al deel uit van de procedure, waarbij rond 30% van de geschillen via 
mediation werden opgelost.32 

Ook in de huidige procedure van Nominet is mediation een belangrijk onderdeel van 
de procedure. Deze begint met de ontvangst van een op schrift gestelde klacht. Een 
kopie van dit document wordt daarop door Nominet naar de domeinnaamhouder 
verstuurd, die daarbij wordt uitgenodigd een reactie te geven. Nadat de klagende partij 
eventueel nog een reactie op de zienswijze van de domeinnaamhouder kan geven, 
begint er uiterlijk 30 werkdagen na ontvangst van de klacht een mediation. Deze 
mediation vindt telefonisch plaats en moet zelf binnen 10 werkdagen afgerond 
worden. Hoewel partijen niet verplicht zijn om aan een dergelijke mediation deel te 
nemen, neemt de mediator – wanneer er van de domeinnaamhouder een reactie is 
ontvangen – altijd contact op met beide partijen.33 De afspraken die partijen in een 
mediation maken, worden niet door de regeling ondersteund. Hoewel er geen 
specifieke gegevens beschikbaar zijn, verwacht ik dat partijen de gemaakte afspraken 
in de meeste gevallen nakomen. Dit wordt ondersteund doordat 75% van de partijen 
die gebruik hebben gemaakt van mediation aangaven dat dit voor hen nuttig is 

                                                 

29 Vgl. Brown & Marriott 1999, p. 137. Deze problem solving approach is geïntroduceerd door 
Roger Fisher en William Ury in Getting to Yes: negotiating agreement without giving in, Houghton 
Mifflin, 1981. 

30 Brenninkmeijer 2003, p. 152-156; Brown & Marriot 1999. 
31 De herziening zag vooral op de wijze waarop de derde beslissingsprocedure werd 

vormgegeven. In eerste instantie werd deze door Nominet zelf uitgevoerd. Nu wordt dit, zoals dat ook 
bij de UDRP en andere domeinnaamgeschillenregelingen het geval is, door een onafhankelijke expert 
gedaan. Deze arbiters zijn veelal actief als advocaat en/of wetenschapper. Zie uitgebreid: David Flint, 
We Did It Our Way…, Business Law Review, January 2002. 

32 Eleanor Bradley, .uk Dispute Resolution Service, presentatie bij CENTR, zie: 
http://www.centr.org/meetings/admin-ws-2/UK.pdf. 

33 Art. 6a DRS Procedure. 
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geweest.34 Belangrijk om te vermelden is dat deze mediation fase voor zowel de klager 
als de domeinnaamhouder gratis is.35 Pas wanneer een klager besluit om het geschil 
aan een onafhankelijke derde beslisser voor te leggen, is deze een bedrag van 750 
pond verschuldigd. Dit is één van de factoren die bijdraagt aan het succes van de 
mediation. Men heeft immers niets te verliezen. Van de 576 mediations die tot 1 mei 
2004 hebben plaatsgevonden, zijn de partijen in 55% van de gevallen tot een 
oplossing van het conflict gekomen (317 succesvolle mediations). Dit is een hoger 
aantal dan de 262 zaken die uiteindelijk ter beoordeling aan een derde beslisser zijn 
voorgelegd. Ook voor het begin van de mediations wordt al 11% van de conflicten 
opgelost.36 Hoewel het waarschijnlijk is dat er in een groot deel van de gevallen ook al 
voorafgaand aan de procedure contact tussen de klager en de domeinnaamhouder is 
geweest, is men nu wel bereid om tot een oplossing te komen. Wat mogelijk een rol 
speelt is dat een deel van de verweerders inziet dat een klager echt serieus blijkt te 
zijn. Daarnaast heeft een verweerder inmiddels de op schrift gestelde klacht 
ontvangen en kan men ook op basis van die informatie besluiten de domeinnaam over 
te dragen. In ongeveer één derde van het totale aangebrachte aantal zaken besluit de 
klager om de zaak terug te trekken en dus niet een derde beslisser naar het conflict te 
laten kijken.37 Een deel van hen heeft dan al een niet-succesvolle mediation achter de 
rug. Een belangrijke oorzaak is dat een deel van de eisers niet bereid blijkt te zijn om 
de kosten die gemoeid zijn met het vervolgen van de procedure te dragen. Een deel 
van de zaken zal derhalve niet via de geschillenregeling opgelost worden. Dit is geen 
nadelig effect van de procedure, want een belangrijk deel van deze groep eisers was 
zonder de mogelijkheid van gratis mediation nooit met een procedure begonnen én 
een voordeel is juist dat een deel van de mensen die niet bereid is om 750 pond voor 
een procedure te betalen in mediation wel tot een oplossing is gekomen. Daarnaast is 
het belangrijk om op te merken dat een beslissing van een klagende partij om het 
geschil niet aan de derde beslisser voor te leggen, ook het gevolg kan zijn van nieuw 
opgedane inzichten. Een klager beseft na het verweer van de domeinnaamhouder en 
hetgeen in de mediation is gebeurd, dat zijn klacht wellicht voldoende grond mist. 

Zoals al opgemerkt, is een belangrijke reden voor het succes van mediation dat zij 
voor partijen kosteloos is. Een andere reden is dat de mediators hun werk goed lijken 
te doen. Ze zorgen ervoor dat partijen met elkaar in gesprek gaan, dat beide hun 
juridische positie en de achterliggende belangen aan de wederpartij kenbaar kunnen 
maken én dat er over mogelijke oplossingen wordt gepraat. Zoals ik later uitvoeriger 
zal bespreken, is een reden waarom partijen niet al eerder tot een schikking komen dat 
vooral de verwerende domeinnaamhouders niet erg geneigd zijn om juridisch advies 
in te winnen. Een mogelijk gevolg is dat ze de eigen kansen rooskleuriger inschatten 
en daardoor een eerder aanbod van een klagende partij niet accepteren.38 Hoewel de 

                                                 

34 Zie: http://www.nic.uk/DisputeResolution/DisputeResolutionFaq/#mediation.  
35 De mediations worden gefinancierd vanuit de vergoedingen die Nominet voor de 

domeinnaamregistraties vraagt. 
36 Gegevens afkomstig van de Nominet website waar maandelijks een bijgewerkt overzicht 

wordt geplaatst, zie: http://www.nic.uk/DisputeResolution/Statistics/. 
37 Zie noot 35. 
38 Kahneman, D. & Tversky, A. 1995, Conflict Resolution: A Cognitive Perspective, in Arrow 

e.a. (red), Barriers to Conflict Resolution, W.W. Norton & Company: New York  1995, p. 44-60. 
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Nominet mediator de partijen niet expliciet informeert over de juridische positie en de 
kansen in een procedure, ontstaat er gaandeweg – deels door sturing van de mediator 
– wel een reëler beeld van het conflict. Dit lijkt bij te dragen aan het succes van de 
regeling. 

C. Mediation in Singapore en Zwitserland: de procedurekosten 

Buiten de Engelse regeling is er nog weinig ervaring opgedaan met mediation in 
domeinnaamgeschillen. Slechts bij een klein aantal regelingen is mediation 
daadwerkelijk een onderdeel van de procedure. Het gaat naast het Verenigd 
Koninkrijk om de ADR-procedures van Chili, Liechtenstein, Polen, Singapore, 
Zwitserland en de kanaaleilanden Guernsey en Jersey.39 Ik zal hier kort aandacht 
besteden aan de regeling van Singapore en de per 1 maart 2004 van kracht zijnde 
regeling die van toepassing is op het Zwitserse .ch en het .li domein van 
Liechtenstein. Er wordt vooral aandacht besteed aan de kosten van een mediation, 
omdat dit een belangrijke succesfactor is van de Engelse regeling. Nu is het 
interessant om te kijken of andere regelingen een andere invulling kiezen en wat daar 
de (verwachte) effecten van zijn. 
 
Hoewel er via de Singaporese procedure slechts één mediation en drie administratieve 
procedures hebben plaatsgevonden, is het toch interessant naar deze regeling te 
kijken.40 In Singapore heeft het panel, dat bestaat uit één of drie derde-beslissers, de 
mogelijkheid om op verzoek van beide partijen een mediation te beginnen. Zowel de 
klager als de verweerder moeten hiermee instemmen. Een belangrijk verschil met de 
Engelse regeling - en waarschijnlijk ook de oorzaak van het geringe animo voor 
mediation - is dat de klager voor iedere procedure, zowel voor een succesvolle 
mediation, als voor een beslissing van het panel (eventueel voorafgegaan door een 
mediation) ruim 1300 Euro41 moet betalen. Mogelijk dat er wel een redelijk aantal 
schikkingen ‘in de schaduw’ van een mogelijke procedure plaatsvindt.42 Daarnaast zal 
een deel mogelijk via de overheidsrechter beslecht worden.  
 
De Engelse en de Singaporese regeling zijn wat betreft de procedurekosten uitersten. 
Mediation is in Engeland gratis en in Singapore moet men meteen de kosten voor een 
volledige procedure betalen. Dat er ook een tussenoplossing mogelijk is, laat de 
Zwitserse regeling zien.43 Een mediation kost 500 Zwitserse Francs en een beslissing 
van een deskundige kost 2000 CHF. In dit model zal er, indien er van de 
domeinnaamhouder een reactie wordt ontvangen, altijd een poging tot mediation 
                                                 

39 Dit blijkt uit de WIPO ccTLD database waarin alle ADR procedures zijn opgenomen, zie:  
http://ecommerce.wipo.int/databases/cctld/output.html.  

40 Zie: http://www.disputemanager.com.sg/sdrp/Proceedings_info.asp, SDRP-2002/0002(L) is 
de enige waarin een niet succesvolle mediation heeft plaatsgevonden. Navraag bij de ADR provider 
bevestigde dat er geen andere (niet gepubliceerde) mediations hebben plaatsgevonden. 

41 De fee voor 1 tot 5 domeinnamen bedraagt 2750 Singaporese dollar. In juni 2004 was dat 
gelijk aan 1331 EURO. 

42 Vgl. ‘In the shadow of litigation’: Daughety, A.F. & Reinganum, J. (1999), Stampede to 
Judgment: Persuasive Influence and Herding Behavior by Courts, American Law and Economics 
Review, Vol. 1, Nos. 1 & 2, 158-189.  

43 Rules of Procedure for Dispute Resolution Proceedings for .ch and .li Domain Names, zie: 
http://www.switch.ch/id/disputes/rules_v1.html. 
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plaatsvinden. Of het geschil na een mislukte mediation aan een derdebeslisser wordt 
voorgelegd, is afhankelijk van de vraag of een klager dit bij aanvang van de procedure 
heeft aangegeven.44 Indien deze dat niet heeft gedaan rest enkel de mogelijkheid om 
het geschil aan een overheidsrechter voor te leggen.  
 
Een eigenschap van de Engelse en de Zwitserse regeling, en waarschijnlijk een 
belangrijke voorwaarde voor het succes van de regeling, is dat er een soort 
onderhandelingsruimte wordt gecreëerd. Immers doorprocederen kost een klager 750 
pond, respectievelijk 2000 Zwitserse francs. Een gevolg is wel dat er in een mediation 
mogelijk over bedragen onderhandeld wordt. Hoewel men dit onwenselijk kan 
vinden, is dit wat mij betreft niet een echt probleem. Deze onderhandelingsruimte 
bestaat immers voorafgaand aan bijna alle procedures. Een voordeel van een ADR 
procedure is dat deze ruimte door relatief lagere kosten kleiner is.  
 
De onderhandelingen zullen ook beïnvloed worden wanneer óók de verwerende 
domeinnaamhouder een financieel risico draagt. Denk dan bijvoorbeeld aan de 
mogelijkheid dat een klager bij een rechter een procedure begint die mogelijk tot een 
schadevergoeding kan leiden of dat de verweerder bij verlies mogelijk (een deel van) 
de kosten van de procedure moet betalen, zoals dat bij de .nl arbitrageregeling het 
geval is. Er bestaat dan voor beide partijen een financiële prikkel om te 
onderhandelen. Bij de hierna nog te bespreken UDRP ontbreekt een dergelijke – op 
zich gezonde - prikkel aan de zijde van de verwerende domeinnaamhouder.  

IV. KRITIEK OP DE .NL ARBITRAGE REGELING 

A. Consultatieproces en uitgangspunten 

De Nederlandse geschillenregeling voor .nl domeinnamen is tot stand gekomen na een 
consultatieproces, het domeinnaamdebat.45 In het eindrapport van dit debat wordt 
SIDN onder meer geadviseerd om een geschillenregeling op te zetten. Een ander 
belangrijk punt dat samenhangt met het advies om een geschillenregeling te 
introduceren, is het advies om alle registratie-eisen te laten vervallen. Voorheen was 
het alleen voor Nederlandse bedrijven en organisaties mogelijk een .nl domein aan te 
vragen. Nu kunnen ook natuurlijke personen en buitenlandse personen en bedrijven 
een .nl domein registreren. Deze liberalisatie van het .nl domein is één van de 
argumenten geweest om een geschillenregeling op te zetten. Zonder een 
laagdrempelige ADR regeling, wordt het voor rechthebbenden immers moeilijker om 
een geschil aanhangig te maken, daar in bepaalde gevallen alleen in het buitenland 
tegen een buitenlandse domeinnaamhouder een procedure aanhangig gemaakt kan 
worden.  
 
In het eindrapport is een aantal criteria genoemd waaraan een nieuwe ADR regeling 
zou moeten beantwoorden: snelheid, transparantie, zorgvuldigheid, deskundigheid, 

                                                 

44 Art. 19 onder I van de Zwitserse regeling. 
45 De arbitrageregeling is beschikbaar via: 

http://www.sidn.nl/sidn/flat/Algemeen/Voorschriften/Regeling_voor_.nl-domeinnaamarbitrage/ 
(hierna: de .nl arbitrageregeling) en informatie over het domeinnaamdebat op 
www.domeinnaamdebat.nl.  
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afdwingbaarheid en kosten.46 Hoewel de .nl arbitrageregeling in belangrijke mate aan 
deze eisen voldoet, zal ik hieronder de voor- en nadelen van enkele aspecten van de 
huidige regeling kritisch bespreken. De regeling wijkt ten aanzien van deze drie 
aspecten ook het meest af van de UDRP. Ik zal tenslotte bespreken op welke wijze 
mediation aan deze genoemde bezwaren tegemoet kan komen.  

B. Een ander toetsingsmodel 

De UDRP kent een drie stappentoets om te bepalen of er sprake is van een 
misbruikmakende domeinnaamregistratie. Daarvan is sprake wanneer een 
domeinnaam (i) identiek is aan of verwarringwekkend overeenstemt met een merk, 
(ii) de domeinnaamhouder geen eigen recht op of legitieme belang bij de domeinnaam 
heeft (iii) en de registratie én het gebruik te kwader trouw zijn.47  Het kwade trouw 
criterium is de kern van deze toets. Wanneer een klagende merkhouder het 
bovenstaande aannemelijk kan maken en de domeinnaamhouder niet bijvoorbeeld zelf 
een merkrecht heeft zal de domeinnaam, naar keuze van de klager, worden 
overgedragen of worden opgeheven.48 
 
De .nl arbitrage hanteert een afwijkend toetsingsmodel. Een belangrijk verschil met 
de UDRP is dat niet de kwade trouw als inbreukcriterium wordt gehanteerd, maar dat 
er op basis van het Nederlandse handelsnaam- en merkenrecht moet worden bepaald 
of er sprake is van een inbreuk.49 De regeling is daardoor breder dan de UDRP en het 
voordeel is dat deze aansluit bij de in de afgelopen jaren door de overheidsrechter 
gevormde jurisprudentie. Er is in feite sprake van een soort twee-stappen toets. 
Immers: de eiser moet het recht op een handelsnaam- en/of een merkrecht aantonen 
én aannemelijk maken dat de domeinnaamregistratie op deze rechten inbreuk maakt.50 
Nadeel van het .nl toetsingsmodel is dat er geen aansluiting is met veel andere landen 
waar men ‘gewend’ is aan de UDRP.51 Dit argument geldt echter vooral voor die 
conflicten waarbij één of meer buitenlandse partijen betrokken zijn.  

C. De weg naar de rechter voor domeinnaamhouders uitgesloten 

Bij de UDRP is het op ieder moment tijdens de procedure en tot 10 werkdagen na de 
procedure mogelijk om bij een overheidsrechter een procedure te beginnen.52 
Interessant is dat in het kleine aantal gevallen waarbij dit voorkomt, rechters soms wel 
tot een andere uitkomst komen.53 Bij de .nl arbitrageregeling is de gang naar de rechter 
                                                 

46 Vgl. twee aanbevelingen van de Europese Commissie waarin voor ADR in 
consumentengeschillen soortgelijke criteria zijn ontwikkeld, 98/257/EG en 2001/310/EC. 

47 Art. 4 a UDRP, zie: http://www.icann.org/dndr/udrp/policy.htm.  
48 Art. 4 i UDRP. 
49 Art 6.3 onder 8 .nl arbitrage regeling. 
50 Art. 6.3 onder 7 en 8 .nl arbitrage regeling. 
51 Vgl. Tsoutsanis 2003, p. 282. 
52 Art. 4 k UDRP. 
53 Zie voor een waarschijnlijk incompleet overzicht van UDRP-Court Challenges: 

http://www.udrplaw.net/UDRPappeals.htm. Een bekende procedure is die rond de domeinnaam 
Barcelona.com. Pas in 2e instantie bleek dat de domeinnaamhouder de domeinnaam mocht houden. 
WIPO Arbitration and Mediation Center, Case no. D2000-0505, zie: 
http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2000/d2000-0505.html; Barcelona.com, Inc. v. 
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voor de domeinnaamhouder uitgesloten. Daarvoor heeft een eiser wel de keuze om in 
plaats van een mogelijke arbitrageprocedure voor een procedure via de rechter te 
kiezen. Vanuit het perspectief dat de regeling goedkoop en snel moet zijn, is het een 
voordeel dat er een duidelijke en finale beslissing komt. Wel is er nog een 
mogelijkheid van een arbitraal beroep.54 Een belangrijker voordeel van arbitrage is dat 
het een executoriale titel oplevert en het daardoor mogelijk is om een, hierna in meer 
detail te bespreken, schadevergoeding op te leggen én te effectueren. Dit laatste lijkt 
de belangrijkste reden te zijn geweest om voor arbitrage te kiezen.55 
 
Voor een procedure die een beroep op de rechter uitsluit, gelden zwaardere 
zorgvuldigheidseisen dan voor een procedure, zoals de UDRP, waarbij dat niet het 
geval is. Een eventueel processueel tekort kan dan immers door de rechter 
gerepareerd worden. In het Eindrapport Domeinnaamdebat is het belang van een 
zorgvuldige procedure ook onderkend.56 Wanneer de regeling niet zorgvuldig 
vormgegeven wordt zal er immers mogelijk strijd zijn met artikel 6 EVRM.57 Hoewel 
hij vraagtekens zet bij het verplichte karakter van de regeling, stelt Visser in het 
Nederlands Juristenblad terecht dat doordat SIDN in de procedure enkele waarborgen 
heeft ingebouwd een ‘verwijt dat de regeling in strijd zou komen met artikel 6 EVRM 
misschien minder snel zal slagen.’58 Hij wijst daarbij op de mogelijkheid van een 
mondelinge behandeling en de mogelijkheid van een arbitraal beroep. Hoewel ook ik 
betwijfel of de huidige regeling daadwerkelijk strijdig is met het EVRM, moet wel 
worden opgemerkt dat art. 6 EVRM slechts ondergrenzen voor een eerlijke procedure 
aangeeft. Met andere woorden: een procedure kan altijd beter voldoen aan de in het 
EVRM vastgelegde beginselen. 
 

D. De ongeïnformeerde domeinnaamhouder 

Doordat zij via het registratiecontract aan de regeling gebonden zijn, kunnen 
domeinnaamhouders een domeinnaamgeschil dus niet aan de rechter voorleggen. Een 
                                                                                                                                            

Excelentisimo Ayuntamiento de Barcelona, No. CA-00-1412 (Virginia Eastern District Court February 
22, 2002); Barcelona.com, Inc. v. Excelentisimo Ayuntamiento de Barcelona, No. 02-1396 (4th. Cir. 
Jun. 2, 2003), zie: http://pacer.ca4.uscourts.gov/opinion.pdf/021396.P.pdf. 

54 Art. 26 .nl arbitrageregeling. 
55 Zie: Eindrapport Domeinnaamdebat, p. 33. Echter voor de overdracht of doorhaling van de 

domeinnaam is arbitrage niet noodzakelijk. Net zoals in de UDRP kan de SIDN zichzelf hiertoe 
verplichten, zie ook: D.J.G. Visser, Waarom de domeinnaam-eigenaar afhouden van de rechter?, NJB, 
vol. 77 (2002), nr. 26, p. 1242. 

56 Eindrapport Domeinnaamdebat, p. 30. 
57 Schellekens merkt in zijn artikel Online arbitration and e-commerce in het Electronic 

Communications Law Review 9, p. 124 in noot 28 op dat artikel 6 EVRM in principe niet van 
toepassing is wanneer partijen vrijelijk besluiten om zich aan arbitrage te onderwerpen (Bramelid and 
Malström v Sweden, Nos 8588/79 en 8589/79, 38 DR 18 (1983) Com Rep. Hoewel ik betwijfel of 
gezegd kan worden dat partijen die een .nl domeinnaam registreren zich vrijelijk aan arbitrage 
onderwerpen, schrijft hij dat bepaalde in 6 EVRM vervatte rechten zo fundamenteel zijn dat deze ook 
in een vrijwillige arbitrage gerespecteerd moeten worden. Dit is onder andere het geval wanneer er 
sprake is van een inbreuk op het recht van de ‘equality of arms’ (Kaufman v. Belgium No 10938/84, 50 
DR 98). 

58 D.J.G. Visser, Waarom de domeinnaam-eigenaar afhouden van de rechter?, NJ, vol. 77 
(2002), nr. 26, p. 1242. 
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bijkomend punt van zorg is de omstandigheid dat – zoals ik hierna nader zal 
bespreken - in veel gevallen domeinnaamhouders niet goed geïnformeerd lijken te 
zijn over de procedure. Dit is vooral een probleem omdat het in de .nl 
arbitrageregeling mogelijk is gemaakt om de verliezende partij te veroordelen de 
kosten van de procedure en een beperkte schadevergoeding te betalen. In de twee 
zaken die tot nu toe via de regeling zijn beslecht zijn behoorlijke 
kostenveroordelingen uitgesproken. 
Beide procedures zijn aangespannen door het Italiaanse modehuis Ermenegildo 
Zegna, een exclusief merk dat kleding, schoenen en geuren op bijna alle continenten 
aan de man brengt.59 De onderneming realiseerde zich begin 2003 dat een groot aantal 
aan haar merken gelijke domeinnamen waren geregistreerd door een groep personen 
die gezamenlijk via het internet erotische geuren verkochten. Via verschillende 
geschilprocedures is er over de domeinnamen essenzadizegna.it, ermenegildo–
zegna.it,60 essenzadizegna.be, ermenegildozegna.be,61 essenzadizegna.net, 
essenzadizegna.biz en essenzadizegna.info62 een procedure gevoerd. In Nederland 
ging het over ermenegildozegna.nl en ezzenzadizegna.nl.63 Alle procedures hebben tot 
de overdracht van de domeinnamen geleid. Alleen in de Nederlandse procedure werd 
een vergoeding van de kosten van de procedure en juridische bijstand van 3750 en 
respectievelijk 3250 EURO opgelegd. Alhoewel ik hier de mogelijkheid van een 
kostenveroordeling zelf niet ter discussie wil stellen (Het is immers legitiem om, net 
zoals dat bij de rechter het geval is, degene die ongelijk had de kosten van de 
procedure te laten betalen), moet wel worden opgemerkt dat wanneer één van de 
partijen de risico’s van een procedure niet overziet enige voorzichtigheid op zijn 
plaats is. 
 
Het is niet eenvoudig te onderzoeken of, en in welke mate, partijen zich geïnformeerd 
hebben ten behoeve van een te voeren of een dreigende procedure. Een indicatie 
hiervoor zou kunnen zijn of partijen zich door een advocaat of merkgemachtigde laten 
vertegenwoordigen.64 Doordat een onderzoek naar de .nl arbitrageregeling met slechts 

                                                 

59 Het merk richt zich enkel op heren. 
60 Via de Italiaanse domeinnaamgeschillenregeling: Centro Risoluzione Dispute Domìni 18 

juli 2003, beschikbaar via: http://www.crdd.it/decisioni/essenzadizegna.htm en Centro Risoluzione 
Dispute Domìni 19 mei 2003, beschikbaar via: http://www.crdd.it/decisioni/ermenegildo-zegna.htm. 

61 Via de Belgische geschillenregeling: Cepani 21 november 2003, case no. 44039, 
beschikbaar via: http://www.cepani.be/dec44039.pdf en Cepani 3 november 2003, case no. 44038, 
beschikbaar via: http://www.cepani.be/dec4038.pdf. 

62 Via ICANN’s Uniform Dispute Resolution Policy: WIPO Arbitration and Mediation Center 
19 januari 2004, Case no. D2003-0752, beschikbaar via: 
http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2003/d2003-0752.html; WIPO Arbitration and 
Mediation Center 12 januari 2004, Case no. D2003-0753, beschikbaar via: 
http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2003/d2003-0754.html en WIPO Arbitration and 
Mediation Center 12 januari 2004, Case no. D2003-0754, beschikbaar via: 
http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2003/d2003-0753.html. 

63 Via de .nl arbitrage regeling: WIPO Arbitration and Mediation Center 17 oktober 2003, 
Case no. WIPO2003NL1, DomJur 2003-181 (www.domjur.nl) en WIPO Arbitration and Mediation 
Center 17 november 2003, Case no. WIPO2003NL2, DomJur 2003-184 (www.domjur.nl). 

64 Het is dan wel mogelijk dat partijen op een andere wijze geadviseerd zijn. Een diepgaander 
onderzoek voert voor dit artikel te ver. Ik werk op dit moment aan een dissertatie over de 
mogelijkheden die de techniek biedt om partijen in de fase voorafgaand aan een 



 

 13 

twee zaken niet representatief is, heb ik de tot heden 32 via de .be geschillen regeling 
beslechte uitspraken onderzocht.65 Deze uitspraken verdienden de voorkeur boven de 
uitspraken van de Nederlandse rechter omdat ook in de Belgische regeling partijen 
niet verplicht zijn om zich door een advocaat te laten vertegenwoordigen. In een kort 
geding bestaat er immers voor eisers een verplichte procesvertegenwoordiging. 

Uit het onderzoek blijkt dat in de Belgische domeinnaamzaken 78% van de klagers 
juridisch werd bijgestaan. Hoewel het aantal van 32 zaken tot voorzichtigheid noopt, 
lijkt het verstandig om als eiser een advocaat in de arm te nemen. Wanneer men geen 
advocaat heeft is er namelijk een kans van 43% op verlies en met een advocaat daalt 
dit tot slechts 16%. Uiteraard speelt ook een rol dat partijen met juridische bijstand 
vaker zullen besluiten toch geen procedure te beginnen, omdat een advocaat beter in 
staat is de mogelijkheden van een procedure in te schatten. Dit raakt een gevoelig 
punt, want juist de domeinnaamhouders blijken niet geneigd te zijn om zich te laten 
bijstaan in een procedure. Veel van hen reageren helemaal niet op een klacht en een 
ander deel besluit zelf een reactie te geven. Uiteindelijk blijkt dat maar een kleine 
16% vertegenwoordigd is. Uiteraard kan het zo zijn dat partijen zich op een andere 
manier informeren. Toch meen ik te mogen concluderen dat er aanwijzingen zijn dat 
een belangrijk deel van de gedaagde domeinnaamhouders zich niet uitvoerig 
informeren en ten gevolge daarvan de kans groot is dat ze op onjuiste gronden 
besluiten om een beslissing in een procedure af te wachten. 

In een typisch domeinnaamgeschil is de eiser vaak een groter bedrijf en zijn 
gedaagden veelal eenlingen. Er is derhalve sprake van een zekere ‘inequality of arms’. 
In de overheidsrechtspraak is dit veelal opgelost door procesvertegenwoordiging te 
verplichten. In Nederland bestaat er alleen voor gedaagden in een kort geding een 
uitzondering. Interessant is dat voorzieningenrechters in een kort geding geen 
schadevergoedingen opleggen, maar enkel partijen veroordelen in de proceskosten.66 
Een schadevergoeding past niet bij het karakter van de regeling, een uitspraak in kort 
geding is immers een voorlopige oplossing, maar anderzijds heeft het ook te maken 
met het feit dat gedaagden niet verplicht zijn zich te laten vertegenwoordigen en dat 
partijen maar een korte voorbereidingstijd hebben. Nu kan ook binnen de .nl regeling 
voor een verplichte vertegenwoordiging gekozen worden, maar dit druist in tegen de 
eis dat de regeling relatief goedkoop moet zijn.67 Een andere oplossing is dat SIDN 
besluit om de mogelijkheid de kosten op de verliezende partij te verhalen, te 
schrappen. Een te verkiezen aanpak zou zijn om ook voorafgaand aan de arbitrage 
regeling een mediation mogelijk te maken.  

                                                                                                                                            

geschiloplossingsprocedure te begeleiden. In dat onderzoek zal wel aan deze aspecten aandacht worden 
besteed. 

65 De resultaten van deze quick scan zijn beschikbaar via www.geschiloplossing.nl. Er zijn tot 
nu toe 43 zaken aangebracht. Daarvan werden er 11 door de eiser teruggetrokken. Voor een bespreking 
van de Belgische geschillenregeling zie: P. Vergote, De alternatieve geschillenregeling voor .BE 
domeinnamen, Computerrecht 2002/3. 

66 Dit komt neer op een kleine 1000 Euro. 
67 De kosten van een kort geding over een domeinnaamgeschil bestaan voor het belangrijkste 

deel uit de kosten van juridische bijstand, zie noot 14. 
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V. HERKANSING VOOR EEN VERGETEN ALTERNATIEF? 

A. Zorgvuldige procedure 

SIDN heeft doordat zij ervoor kiest om een arbitrageprocedure aan te bieden - gelet 
op het voorgaande – een zekere plicht om partijen te informeren over de door haar 
aangeboden procedure. Dit betekent dat de regeling begrijpelijk moet zijn en dat zij 
partijen uitdrukkelijk informeert over de risico’s van een procedure. Mijn voorkeur 
zou echter uitgaan naar een mediation voorafgaand aan een eventuele arbitrage, omdat 
partijen daarbij nadrukkelijk gewezen kunnen worden op de (financiële) risico’s van 
een arbitrage.68 Er zal dan een keuze tussen twee verschillende benaderingen moeten 
worden gemaakt. De mediator kan, zoals dat in het Engelse model het geval is, een 
meer faciliterende functie hebben. Of deze kan een meer expliciet evaluerende functie 
hebben. Voordeel van een evaluatieve mediation is dat een mediator makkelijk een 
onjuiste inschatting van een positie kan corrigeren. Om dergelijke inschattingen te 
kunnen maken zal de mediator wel over bepaalde specifieke kennis moeten 
beschikken. Er zijn schrijvers die betogen dat een puur faciliterende mediation in 
bepaalde gevallen zelfs onwenselijk is.69 Soms hebben partijen immers behoefte aan 
een reality-check. Hoewel ik meer zie in mediation waarbij de mediator onder 
omstandigheden een evaluatieve rol mag vervullen, zal waarschijnlijk ook een meer 
faciliterende mediation al tot de nodige evaluatie van partijen leiden.  

B. Afdwingbaarheid 

Een nadeel van mediation is dat de in een mediation gemaakte afspraken, niet op een 
eenvoudige manier afdwingbaar zijn. Een mediation levert immers geen executoriale 
titel op. Dit vormt echter geen groot probleem omdat het belangrijkste onderwerp van 
het domeinnaamconflict, de domeinnaam, op een relatief eenvoudige wijze effectief 
kan worden overgedragen of doorgehaald. SIDN kan immers in de regeling opnemen 
dat zij zichzelf verplicht om na een mediation de domeinnaam op verzoek van de 
beide partijen over te dragen of door te halen. Voor wat betreft de nakoming van de 
eventuele overige afspraken zal in eerste instantie toch moeten worden vertrouwd op 
de beide partijen.70 Er zou eventueel een bepaalde periode ingesteld kunnen worden 
waarbinnen partijen alsnog een arbitrage kunnen starten opdat er een zekere druk is 
om aan de gemaakte afspraken te voldoen.   

C. Lagere kosten en een snelle procedure 

Wanneer we mediation vergelijken met een arbitrage dan verdient een mediation, wat 
betreft de duur en kosten van de procedure, de voorkeur. Hoewel in het Engelse 
model een mediation binnen maximaal 10 werkdagen afgerond wordt, zal de totale 
procedure in vergelijking met een arbitrage of de UDRP procedure niet veel sneller 

                                                 

68 Een klager moet de mogelijkheid behouden om een geschil aan een rechter voor te leggen. 
(in de huidige situatie hebben klagers die mogelijkheid voorafgaand aan een arbitrage ook). Tijdens de 
mediation kan immers blijken dat een geschil zich, bijvoorbeeld vanwege de complexiteit, niet voor 
arbitrage leent. 

69 Brown & Marriot 1999, p. 387-362 en Brenninkmeijer 2003, p. 152-156. 
70 Deze afspraken zullen in de regel weliswaar in een overeenkomst worden vastgelegd, maar 

de nakoming van die afspraken zal alleen via een (kostbare) rechterlijke procedure kunnen worden 
afgedwongen. 
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zijn. In het Engelse model moet men – net zoals bij de UDRP en de .nl arbitrage -
voorafgaand aan een mediation namelijk ook een uitgebreide klacht en een 
verweerschrift indienen. Na een eventueel mislukte mediation kan een arbiter op basis 
van deze documenten wel direct aan de slag. Doordat alle communicatie telefonisch 
plaats kan vinden, hoeven de kosten van een mediation niet erg hoog te zijn. Bij een 
arbitrage kost onder meer het uitschrijven van de beslissing veel (kostbare) tijd. Bij 
een mediation is dat niet nodig. In Engeland heeft de registry besloten zelf de kosten 
van de mediations te betalen. In het Zwitserse systeem kost een mediation 500 
Zwitserse Franc. Wanneer SIDN besluit om voorafgaand aan de arbitrage een 
mediation mogelijk te maken, dan lijkt het raadzaam om de mediations in ieder geval 
een stuk goedkoper aan te bieden dan een arbitrage. Dan ontstaat er namelijk 
onderhandelingsruimte, waardoor eenvoudiger tot een oplossing gekomen kan 
worden.  

D. Concluderend 

Met mediation is in Engeland goede ervaring opgedaan. Er worden daar inmiddels 
meer geschillen middels mediation opgelost dan door middel van een derdebeslisser. 
Wanneer mediation gratis of tegen geringe kosten wordt aangeboden, is het 
waarschijnlijk dat meer geschillen door middel van ADR worden opgelost. Dit 
bevordert de laagdrempeligheid van de procedure. Ook enkele andere landen lijken 
mediation als belangrijk instrument te zien voor het oplossen van een belangrijk deel 
van de domeinnaamgeschillen. Hoewel deze niet dwingend zijn, zijn er ook in 
Nederland belangrijke overwegingen om mediation mogelijk te maken.71 Juist door 
mediation mogelijk te maken lijken er uiteindelijk meer geschillen op een goede 
manier te kunnen worden opgelost. Daarbij pleit ik er voor om de arbitrage procedure 
uitsluitend als een vangnet te gebruiken. Arbitrage is dan de procedure waarbij het 
gerechtvaardigd is dat een verliezende partij de kosten van een procedure moet 
dragen, omdat er voor die procedure voldoende gelegenheid is geweest om het geschil 
in der minne te schikken. Wie die kans niet grijpt, moet dan maar voelen. 

 

 

                                                 

71 Wanneer er voor de invoering van mediation wordt gekozen is het aan te bevelen om de 
reikwijdte van de huidige arbitrageregeling te verbreden tot ‘strijd met een door het Nederlandse recht 
beschermd teken’. Ook in Zwitserland is deze oplossing gekozen, zie art. 12b onder vi van de 
Zwitserse regeling, http://www.switch.ch/id/disputes/rules_v1.html.  


