BESLISSING

Datum uitspraak

: 5 juni 2019

Zaaknummer

: 2019/01

Appellant

: [Naam onderneming]

Geïntimeerde

: Stichting Internet Domeinregistratie Nederland

Beroep tegen

: Besluit van de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland

Inzake

: Vereenvoudigde afhandeling op basis van artikel 5.2 CvKBregeling van een beroep tegen een besluit tot beëindiging van
de registrarovereenkomst
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Inleiding
1.1

Appellant heeft per e-mail d.d. 5 mei 2019 beroep ingesteld bij het College voor
Klachten en Beroep voor .nl domeinnamen (hierna ook te noemen “het CvKB”), tegen
een besluit van Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (hierna verder ook:
“SIDN”) inzake de royering van het registrarschap (hierna ook te noemen: “het
Besluit”).

1.2

In het per e-mail aan het CvKB opgestuurde beroepschrift heeft Appellant vermeld dat
het account van [naam onderneming] door SIDN is geroyeerd ten gevolge van het niet
voldoen aan de financiële verplichtingen. De oorzaak hiervan is volgens Appellant
gelegen in een periode van verminderde telefonische bereikbaarheid van Appellant. In
de 16 jaar dat Appellant klant is bij SIDN zijn de rekeningen verder keurig op tijd
voldaan. Appellant verzoekt het CvKB tot heropening van het registrar account op
naam van [naam onderneming].

1.3

Op 9 mei 2019 heeft het CvKB Appellant een ontvangstbevestiging van het
beroepschrift gestuurd. Daarbij is vermeld dat het beroep door het CvKB wordt opgevat
als een beroep tegen een beslissing van SIDN op basis van artikel 8.3 onder b van de
Algemene Voorwaarden voor Registrars (verder: de “Algemene voorwaarden”). Deze
bepaling ziet op de onmiddellijke beëindiging van de tussen SIDN en Appellant
gesloten registrarovereenkomst. Tegen een dergelijk besluit kan op basis van artikel 4,
lid 2 van de regels voor de samenstelling, werkwijze en procedures van het College
voor Klachten en Beroep (verder: de “CvKB-regeling”) binnen 30 dagen na dagtekening
van het besluit beroep worden aangetekend bij het CvKB. Artikel 4.3 van de CvKBregeling bepaalt aan welke vereisten de inhoud van een beroepschrift moet voldoen.
Appellant is er door het CvKB op gewezen dat het ingediende beroepsschrift niet aan
de vereisten zoals opgenomen in de CvKB-regeling voldeed. Appellant is nadrukkelijk
verzocht binnen een week het beroepschrift aan te vullen. Het CvKB heeft vervolgens
geen verdere aanvullingen op het beroepschrift van Appellant ontvangen.
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Vereenvoudigde afhandeling

2.1

Voorafgaande een inhoudelijke beoordeling van het beroep, dient te worden
vastgesteld of het beroepschrift van Appellant tegen de beslissing van SIDN inzake de
royering van het registrarschap, voldoet aan de eisen die de CvKB regeling daaraan
stelt.

2.2

Artikel 4.3 van de CvKB-regeling stelt vereisten aan de inhoud van een beroepschrift.
Het door Appellant opgestuurde beroepschrift voldoet niet aan de voorwaarden zoals
opgenomen in de CvKB regeling. Zo bevat het beroepschrift geen kopie van het door
SIDN genomen besluit waartegen het beroep zich richt. Ook mist de contactinformatie
van Appellant en de mededeling of deze gehoord wil worden. Door het ontbreken van
de kopie van het besluit is het voor het CvKB onder meer niet mogelijk om vast te
stellen of het beroep tijdig is ingesteld, dat wil zeggen: binnen de in artikel 4, lid 2
CvKB-regeling gestelde termijn van 30 dagen na dagtekening van het besluit
waartegen het beroep is gericht. Voor de goede orde wordt in dit verband opgemerkt
dat het CvKB een van SIDN onafhankelijk college is, en niet beschikt over de interne
besluiten van SIDN.

2.3

Daarbij komt dat Appellant door het CvKB nadrukkelijk op de hoogte is gesteld van de
tekortkomingen in het beroepschrift, en de mogelijkheid om het beroepschrift alsnog
aan te vullen. Appellant heeft van die mogelijkheid geen gebruik gemaakt.

2.4

Het beroep is gelet op het voorgaande niet ontvankelijk. Het CvKB komt aldus niet toe
aan een inhoudelijke beoordeling van de vraag of het besluit van SIDN rechtmatig was.
De voorzitter heeft daarom besloten het beroep vereenvoudigd af te handelen en direct
uitspraak te doen conform artikel 5.2 CvKB-regeling.

3

Beslissing
De voorzitter van het College voor Klachten en Beroep van de Stichting Internet
Domeinregistratie Nederland verklaart Appellant niet ontvankelijk in zijn beroep d.d. 5 mei
2019.

Deze uitspraak is gewezen door de voorzitter van het College voor Klachten en Beroep.
W.G. de voorzitter

W.G. de secretaris

mr. drs. J.I. de Vreese-Rood

mr. H.J.M. Gardeniers
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