
 

 
 

CEPANI – VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK 
Stuiversstraat 8 – 1000 Brussel  Telefoon: +32-2-515.08.35  Fax: +32-2-515.08.75 
E-mail: info@cepina-cepani.be   Site: http://www.cepina.be 
BNP PARIBAS FORTIS BANK: 210-0076085-89  KBC: 430-0169391-20  ING: 310-
0720414-81 
 

 
BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER 

 
 

Katrien Verwimp (voorzitter ACV-Transcom) / Servaas Le Compte 
 

Zaak nr. 44382: acvcultuur.be 
 
 
1. De Partijen 
 
1.1. De Klager: Katrien VERWIMP, voorzitter ACV-Transcom, 
   Met kantoor te 1000 Brussel, Grasmarkt 105/40 
 
 
1.2. De Domeinnaamhouder: 

  Servaas LE COMPTE, 
   Wonende te  2000 Antwerpen, Sint-Antoniusstraat 70. 
 
   Vertegenwoordigd door: 
 
   Meester Joris DEENE, advocaat, 
   Met kantoor te 9052 Gent-Zwijnaarde, Bollebergen 2A Bus 20 
 
 
 
2. Domeinnaam 
 
 Domeinnaam:  “acvcultuur.be” 
 Geregistreerd op:  16 oktober 2003 
 
 Hierna te noemen "de Domeinnaam". 
 
 
 
3. Procedurele voorgaanden 
 
Op 26 mei 2015 diende de Klager een klacht in bij Cepani om, overeenkomstig 
artikel 10 van de Algemene Voorwaarden voor domeinnaamregistratie binnen het 
“.be”-domein beheerd door DNS Belgium, de overdracht te bekomen van de 
Domeinnaam. 
 
De Domeinnaamhouder diende op 22 juni 2015 een antwoord in. 
 
Op 24 juni 2015 werd de Derde Beslisser overeenkomstig artikel 6.2 van het Cepani 
reglement voor de beslechting inzake domeinnaamgeschillen aangesteld. 
 
Op 1 juli 2015 diende de Klager in overeenstemming met artikel 13 van het Cepani 
Reglement een verzoek tot wederwoord in, waarbij direct het wederwoord werd 
gevoegd. 
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Tevens op 1 juli 2015 aanvaardde de Derde Beslisser het verzoek tot wederwoord 
van de Klager, en gaf aan de Domeinnaamhouder een bijkomende termijn van twee 
weken om op het ingediende wederwoord te antwoorden uiterlijk op 16 juli 2015. 
 
Op 16 juli 2015 diende de Domeinnaamhouder zijn repliek op het wederwoord van 
de Klager in, waarna de debatten werden gesloten. 
 
 
4. Feitelijke gegevens 
 
De Domeinnaamhouder is een militant/lid van de feitelijke vereniging ACV. Op 16 
oktober 2003 registreerde hij de Domeinnaam acvcultuur.be om er een website voor 
te ontwikkelen met informatie voor kunstenaars. In de periode tussen 2003 en 2008 
werd de Domeinnaam gebruikt door de Domeinnaamhouder zonder dat de Klager 
zich daartegen verzette, volgens de Klager omdat de Domeinnaamhouder een 
militant was van ACV. Als militant werd de Domeinnaamhouder naar zeggen van de 
Klager ook voor andere taken ingezet die allemaal te maken hadden met het 
syndicaal werk voor ACV-Transcom Cultuur, en kreeg hij in dat kader ook onkosten 
vergoed. 
 
Op 1 december 2008 trad de Domeinnaamhouder in dienst van de Klager, de 
feitelijke vereniging ACV-Transcom. Meer bepaald sloot de Domeinnaamhouder een 
arbeidsovereenkomst af met de heer Marc Van Laethem, toenmalig voorzitter van 
ACV-Transcom. Vanaf dan betaalde de Klager regelmatig kosten terug aan de 
Domeinnaamhouder m.b.t. de Domeinnaam. In die tijd werd de Domeinnaam 
gebruikt voor een website voor professionele doeleinden van ACV-Transcom. 
Tevens gebruikte de Domeinnaamhouder het e-mailadres info@acvcultuur.be voor al 
zijn professionele contacten 
 
Op 28 april 2015 werd de arbeidsovereenkomst tussen ACV-Transcom en de 
Domeinnaamhouder met onmiddellijke ingang beëindigd. Na zijn ontslag verwijderde 
de Domeinnaamhouder iedere verwijzing naar de feitelijke vereniging ACV, en 
plaatste hij de volgende tekst op de website: 
 

De Website wordt veranderd. 

 
Het was, het is en het blijft mijn ambitie om op een correcte manier binnen een 
wettelijk kader te opereren.  
Ik wil me alleszins blijven inzetten voor de sector, de kunstenaars, het 
bevorderen van hun statuut en hun activiteiten, op een correcte manier.  
En ik ben graag bereid de expertise die ik daarin heb opgebouwd met U te 
delen.  
 Hier vindt u mijn nieuwe contactgegevens: 
servaas@diavolo.be 
0495 508 408 

 
Kunstenaars zijn visionairen, zij voelen dingen aan die de rest van de wereld 
(nog) niet ziet. Zij zijn perfect geplaatst om onze ogen te openen voor wat we 
doorgaans negeren.” (Dirk De Wachter) 

 
Verder is er op heden geen informatie te vinden op de website. Volgens de 
Domeinnaamhouder wordt de website thans volledig aangepast en zal de 
aangepaste website medio augustus 2015 officieel online zijn. 
 
 

mailto:servaas@diavolo.be
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5. Standpunt van de partijen 
 
5.1. Standpunt van de Klager 
 

1) De domeinnaam van de Domeinnaamhouder is identiek aan of stemt 
zodanig overeen dat hij verwarring kan scheppen met een 
maatschappelijke benaming waarop de klager rechten kan doen gelden; 

 
ACV-Transcom, vereniging zonder rechtspersoonlijkheid en gekend onder het 
ondernemingsnummer 0877.736.766, wordt vertegenwoordigd door Katrien Verwimp 
in haar hoedanigheid van voorzitter van ACV-Transcom. Mevrouw Katrien Verwimp 
is overeenkomstig de statuten gemachtigd om de feitelijke vereniging ACV-Transcom 
in rechte te vertegenwoordigen. Op de vergadering van het Politiek Bestuur van 13 
mei 2015 heeft Mevrouw Verwimp bovendien als voorzitter van ACV-Transcom het 
uitdrukkelijke mandaat gekregen om de procedure aan te vatten bij Cepani om de 
overdracht te bekomen van de Domeinnaam acvcultuur.be. 
 
De Domeinnaam is volgens de Klager identiek aan de benaming van een afdeling 
van ACV-Transcom, namelijk ACV Cultuur. ACV Cultuur is volgens de Klager de 
maatschappelijke benaming die al enkele jaren gebruikt wordt voor de werking van 
de sectie ACV-Transcom-cultuur. ACV-Transcom is een onderdeel van het ACV, de 
christelijke vakbond van België, en is onder meer bevoegd voor de culturele sector. 
Vandaar dat ACV-Transcom t.a.v. bedrijven en instellingen in de sector en ten 
aanzien van professionele artiesten de naam ACV-Cultuur gebruikt. 
 
Vóór het ontslag van de Domeinnaamhouder werd de Domeinnaam gebruikt voor 
professionele doeleinden van ACV-Transcom. Indien de Domeinnaam nu voor 
persoonlijke doeleinden wordt gebruikt, is dit verwarrend voor de leden van het ACV. 
Aangezien de Domeinnaamhouder ook steevast het adres info@acvcultuur.be 
gebruikte voor al zijn professionele contacten, is er volgens de Klager geen twijfel dat 
de Domeinnaam behoort tot de werking van ACV-Transcom. 
 

2) De Domeinnaamhouder kan geen rechten of legitieme belangen laten 
gelden voor de domeinnaam 

 
De Domeinnaamhouder was tot 28 april 2015 in loondienst van ACV-Transcom en in 
die hoedanigheid gemachtigd om de website ACV-Cultuur te stofferen en te laten 
beheren op kosten van ACV-Transcom, die steeds de facturen van de webmaster 
betaalde. Op 28 april 2015 werd de arbeidsovereenkomst tussen ACV-Transcom en 
de Domeinnaamhouder met onmiddellijke ingang verbroken, waardoor de 
Domeinnaamhouder tevens de rechten verliest ten aanzien van de domeinnaam.  
 
In de periode 2003 (registratie van de Domeinnaam) – 2008 was de 
Domeinnaamhouder geen personeelslid van ACV-Transcom, maar wel militant. Hij 
werd toen ook voor andere taken ingezet die allemaal te maken hadden met het 
syndicaal werk voor ACV-Transcom-Cultuur, en kreeg daarvoor onkosten vergoed. 
 
Lid zijn van het ACV is geen legitiem belang om een website die betaald werd door 
ACV-Transcom en die sinds 2008 werd beheerd “in werktijd” nu te gaan gebruiken 
als hobbywebsite. De Domeinnaamhouder is ook niet algemeen gekend als ACV 
Cultuur. De enige link tussen de Domeinnaamhouder en ACV Cultuur, was zijn job bij 
ACV-Transcom-Cultuur tot 28 april 2015. Het gebruik van de naam ACV schept 
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verwarring, want de ACV-leden zullen denken dat “het om officiële ACV-informatie 
gaat”, zoals dat ook was vóór 28 april 2015. 
 

3) De domeinnaam van de Domeinnaamhouder is te kwader trouw 
geregistreerd of wordt te kwader trouw gebruikt 

 
De Klager betwist niet dat de registratie van de Domeinnaam niet te kwader trouw is 
gebeurd, maar benadrukt dat de Domeinnaamhouder de Domeinnaam wel sinds zijn 
ontslag op 28 april 2015 te kwader trouw gebruikt. De huidige tekst op de website 
onder de Domeinnaam laat duidelijk uitschijnen dat de leden van het ACV geen 
lidgeld meer moeten betalen bij het ACV omdat ze gratis voor advies terecht kunnen 
bij de Domeinnaamhouder. Het blijven gebruiken van de Domeinnaam enkel en 
alleen om de werking van de ACV-Transcom te ondermijnen is te kwader trouw. 
 
Dat de Domeinnaamhouder bewust verwarring zaait en schade probeert te 
berokkenen aan ACV-Transcom blijkt uit het gegeven dat hij de webmaster (die 
steeds de website voor ACV-Transcom, afdeling cultuur, heeft beheerd) heeft 
vervangen door een andere webmaster. Dat blijkt eveneens uit de inhoud van de 
site, die hij heeft gewijzigd om het moment van de wijziging van webmaster. Nu is dit 
geen website meer van ACV-cultuur, maar een persoonlijke website van de 
Domeinnaamhouder. Hij gebruikt de domeinnaam ACV-cultuur enkel om te kunnen 
surfen op de dienstverlening van zijn vorige werkgever, ACV-Transcom. 
 
 
5.2. Standpunt van de Domeinnaamhouder 
 

1) Eerste voorwaarde: de domeinnaam van de Domeinnaamhouder is identiek 
aan of stemt zodanig overeen dat hij verwarring kan scheppen met een merk, 
een handelsnaam, een maatschappelijke benaming of vennootschapsnaam, 
een geografische aanduiding, een benaming van oorsprong, een 
herkomstaanduiding, een persoonsnaam of een benaming van een 
geografische entiteit 
 

Mevrouw Katrien Verwimp heeft als voorzitter een mandaat heeft gekregen om ACV-
Transcom in het huidige Domeinnaamgeschil te vertegenwoordigen. ACV-Transcom 
is een feitelijke vereniging zonder rechtspersoonlijkheid. Overeenkomstig artikel 3.1 
van het reglement voor Domeinnaamprocedures, kan een Klacht enkel worden 
ingediend door een natuurlijke persoon of een rechtspersoon. Aangezien ACV-
Transcom geen rechtspersoon is, is de klacht namens ACV-Transcom 
onontvankelijk. 
 
Evenmin is aan de eerste voorwaarde voldaan. Noch “ACV”, noch “ACV Cultuur”, 
noch “ACV-Transcom“ zijn als merk ingeschreven door de feitelijke vereniging ACV-
Transcom. “ACV” is wel door andere bedrijven als merk ingeschreven. Tevens 
worden noch “ACV”, noch “ACV Cultuur”, noch “ACV-Transcom” als handelsnaam 
gebruikt. De Klager is immers een feitelijke vereniging, meer bepaald een 
vakbondsafdeling en voert aldus geen handel. Om diezelfde reden is er ook van een 
vennootschapsnaam geen sprake. ACV-Transcom is geen vennootschap. Van een 
geografische aanduiding, een persoonsnaam of een benaming van geografische 
entiteit is evenmin sprake.  
 
ACV-Transcom kan ook geen rechten laten gelden op een maatschappelijke 
benaming, want de term ‘maatschappelijke benaming’ slaat enkel op 
vennootschappen en ACV-Transcom is geen vennootschap. ACV-Transcom kan als 
feitelijke vereniging enkel rechten laten gelden op haar verenigingsnaam, maar een 
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verenigingsnaam staat niet vermeld in artikel 10.b.1 van de Algemene voorwaarden 
voor domeinnaamregistratie binnen het ".be"-domein beheerd door DNS BE. Mocht 
toch worden geoordeeld dat ACV-Transcom rechten kan laten gelden op de 
maatschappelijke benaming “ACV-Transcom”, geldt dat de totaalindruk van “ACV-
Transcom” en de Domeinnaam “acvcultuur.be” totaal verschillend is. 
 
De Klager voert volgens de Domeinnaamhouder voor het eerst in het wederwoord 
van 1 juli 2015 aan dat haar maatschappelijke benaming niet ACV-Transcom zou 
zijn, doch wel ACV-Cultuur, hoewel de klacht wordt ingediend namens de feitelijke 
vereniging ACV-Transcom. Het gaat volgens de Domeinnaamhouder te ver om voor 
te houden dat een afdeling binnen een feitelijke vereniging een specifieke 
maatschappelijke benaming kan hebben en een klacht kan indienen in een 
Domeinnaamprocedure. De gelijkenissen moeten dus worden beoordeeld tussen 
“ACV-Transcom” en “acvcultuur.be”. Overigens wordt m.b.t. de afdeling “Cultuur” in 
ACV-Transcom steeds over “ACV-Transcom Cultuur” gesproken en niet over “ACV 
Cultuur”.  
 

2) Tweede voorwaarde: de Domeinnaamhouder kan geen rechten of legitieme 
belangen laten gelden voor de Domeinnaam 

 
De Domeinnaamhouder is een militant/lid van het ACV. Toen hij in 2003 de 
Domeinnaam registreerde, was hij niet werkzaam voor het ACV of de Klager. Zijn 
arbeidsovereenkomst is pas in werking getreden op 1 december 2008.  
 
Ten tijde van de registratie had de Domeinnaamhouder een arbeidsovereenkomst 
met de Vlaamse Opera waar hij werkzaam was als muzikant (contrabassist). In die 
periode stelde hij vast dat er nood was een aan website met informatie voor 
kunstenaars. Hij registreerde dan ook de Domeinnaam en maakte zelf een website. 
Deze website is dus als een hobby gestart. De Klager – die kennis had van deze 
website - heeft in de periode 2003-2008 nooit problemen gehad met het feit dat de 
Domeinnaam door de Domeinnaamhouder werd gebruikt. Toen hij eind 2008 
werkzaam werd voor de Klager bleef hij (na zijn uren) deze website onderhouden en 
werden ook alle kosten voor deze website door de Domeinnaamhouder zelf betaald. 
Enkel de laatste 2 jaar werden bepaalde kosten door de Klager betaald. Het is in 
ieder geval niet zo dat de Klager sinds 2003 alle kosten betaald heeft. De 
Domeinnaamhouder heeft in elk geval ook alle auteursrechten op de inhoud van de 
website gekoppeld aan de Domeinnaam. 
 
De Domeinnaamhouder is dan ook van oordeel dat hij wel degelijk legitieme 
belangen heeft op deze Domeinnaam nu hij ACV lid is en ACV-leden/kunstenaars wil 
informeren over culturele aangelegenheden. 
 

3) Derde voorwaarde: de domeinnaam van de Domeinnaamhouder is te kwader 
trouw geregistreerd of wordt te kwader trouw gebruikt 

 
Van een registratie ter kwade trouw is er geen sprake. De Domeinnaam werd in 2003 
geregistreerd door de Domeinnaamhouder met de beste bedoelingen. Aan die 
Domeinnaam werd een website gekoppeld met informatie voor kunstenaars. 
 
Na zijn ontslag bij ACV-Transcom wordt de Domeinnaam nog steeds gekoppeld aan 
deze website, zij het dat elke verwijzing naar de vakorganisatie ACV is verwijderd, 
zodat niet de minste verwarring met de internetgebruikers kan ontstaan. De 
Domeinnaamhouder blijft de Domeinnaam wel gebruiken, omdat de Domeinnaam in 
de kunstensector een referentie geworden is. De Klager kan op geen enkele wijze 
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rechten claimen op de afkorting ACV, die trouwens door verschillende andere 
ondernemingen als merk geregistreerd is.  
 
Het is in elk geval niet zo dat de Domeinnaam werd geregistreerd of gebruikt wordt 
door de Domeinnaamhouder om de Klager te beletten deze te gebruiken. De Klager 
heeft immers een eigen domeinnaam zijnde “acv-transcom.acv-online.be”. De 
Domeinnaam is evenmin hoofdzakelijk geregistreerd om de handelsactiviteiten van 
een concurrent te verstoren. Vooreerst gaat het in deze niet om handelsactiviteiten 
en zijn partijen geen concurrenten van elkaar. De Domeinnaam wordt evenmin 
gebruikt om met het oog op het behalen van een commercieel voordeel, 
internetgebruikers naar de website van de Domeinnaamhouder te lokken steunend 
op verwarring. Aangezien de website en de initiatieven van de Domeinnaamhouder 
geen commercieel oogmerk hebben, kan er evident van een commercieel voordeel 
geen sprake zijn. Bovendien zorgt de website voor geen enkele verwarring met de 
logo’s van het ACV. 
 
Het feit dat de Domeinnaamhouder de Domeinnaam bij een andere hostprovider 
heeft ondergebracht (zoals dit in de Klacht wordt aangehaald) is geen criterium om 
tot kwade trouw te besluiten. De Domeinnaamhouder wenste immers niet meer 
samen te werken met de ICT hofleverancier van het ACV, hetgeen uiteraard zijn 
goed en legitiem recht is. 
 
 
6. Discussie en bevindingen 
 
Overeenkomstig artikel 16.1 van het CEPANI-reglement voor de beslechting van 
geschillen inzake domeinnamen oordeelt de Derde beslisser met in achtneming van 
de Beleidslijnen en het CEPANI-reglement voor de beslechting van geschillen inzake 
domeinnamen. 
 
Overeenkomstig artikel 10, b, 1 van de Algemene voorwaarden voor 
domeinnaamregistratie binnen het ".be"-domein beheerd door DNS BE moet de 
Klager het aantonen dat: 
 

 "de domeinnaam van de Domeinnaamhouder identiek is aan of overeenstemt 
zodanig dat hij verwarring kan scheppen met een merk, een handelsnaam, 
een maatschappelijke benaming of vennootschapsnaam, een geografische 
aanduiding, een benaming van oorsprong, een herkomstaanduiding, een 
persoonsnaam of een benaming van een geografische entiteit waarop de 
klager rechten kan doen gelden; en 

 

 de Domeinnaamhouder geen rechten of legitieme belangen kan laten gelden 
voor de domeinnaam; en 

 

 de domeinnaam van de Domeinnaamhouder te kwader trouw geregistreerd is 
of te kwader trouw gebruikt wordt." 
 
 

Wat betreft het argument van de Domeinnaamhouder dat de Klacht onontvankelijk is 
omdat alleen een natuurlijke persoon of een rechtspersoon Klacht kan indienen 
(artikel 3.1 van het Cepani Reglement), geldt dat de klacht is ingediend door een 
natuurlijke persoon, nl. mevrouw Katrien Verwimp, die optreedt namens de feitelijke 
vereniging ACV-Transcom die haar hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd heeft. De klacht 
is dus ontvankelijk en hierna worden de voorwaarden ten gronde nader onderzocht. 
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6.1. De Domeinnaam is identiek aan of overeenstemmend met één van de 
limitatief opgesomde benamingen 
 
De Klager dient ten eerste aan te tonen dat de Domeinnaam van de 
Domeinnaamhouder identiek is aan of overeenstemt zodanig dat hij verwarring kan 
scheppen met een merk, een handelsnaam, een maatschappelijke benaming of 
vennootschapsnaam, een geografische aanduiding, een benaming van oorsprong, 
een herkomstaanduiding, een persoonsnaam of een benaming van een geografische 
entiteit waarop de Klager rechten kan doen gelden. Het gaat om een limitatieve lijst 
(zie ook B. DOCQUIR en O. DE PRELLE, “L’enregistrement abusif des noms de 
domaine; aperçu de la jurisprudence des Tiers-décideurs du CEPANI”, in .be 
domeinnamen, 10 jaar bestaan van het reglement ter beslechting van de geschillen 
in deze materie », Brussel, Bruylant, 2013, p. 42). 
 
De Klager slaagt er niet in om aan te tonen dat de naam “ACV Cultuur” valt binnen 
één van de benamingen limitatief opgesomd door artikel 10.b.1 van de Algemene 
Voorwaarden. 
 
De Klager kan geen rechten laten gelden op een merk, een handelsnaam, een 
vennootschapsnaam, een geografische aanduiding, een benaming van oorsprong, 
een herkomstaanduiding, een persoonsnaam of een benaming van een geografische 
entiteit. Dat wordt ook niet betwist door de Klager. 
 
Enkel over de vraag of de Klager namens de feitelijke vereniging rechten kan laten 
gelden op een maatschappelijke benaming, bestaat er discussie. De Klager laat 
gelden (al van in de klacht, in tegenstelling tot wat de Domeinnaamhouder beweert) 
dat “ACV Cultuur” de “benaming” is die al enkele jaren wordt gebruikt voor de 
werking van de afdeling Cultuur van ACV-Transcom. In tegenstelling tot wat de 
Domeinnaamhouder beweert, is het dus reeds van in het begin duidelijk dat de 
Klager in casu optreedt ter behartiging van de belangen van de afdeling Cultuur van 
ACV-Transcom, en dat zij de (maatschappelijke) benaming “ACV Cultuur” inroept ter 
ondersteuning van haar klacht. 
 
De Domeinnaamhouder voert aan dat ACV-Transcom als feitelijke vereniging zonder 
rechtspersoonlijkheid enkel een verenigingsnaam heeft, en geen maatschappelijke 
benaming, die voorbehouden is aan rechtspersonen (met rechtspersoonlijkheid). Een 
feitelijke vereniging zonder rechtspersoonlijkheid zoals ACV-Transcom kan volgens 
de Domeinnaamhouder geen maatschappelijke benaming hebben. 
 
Waar er nog discussie kan bestaan over de vraag of “ACV-Transcom” geldt als de 
maatschappelijke benaming van ACV-Transcom, een feitelijke vereniging zonder 
rechtspersoonlijkheid, staat het in ieder geval vast dat “ACV Cultuur” juridisch niet 
kan gelden als een “maatschappelijke benaming”. Het is louter de naam van een 
afdeling van de feitelijke vereniging ACV-Transcom, namelijk de afdeling Cultuur. 
 
De naam van een afdeling van een feitelijke vereniging beschouwen als een 
“maatschappelijke benaming” is niet in lijn met de limitatieve strekking van artikel 10, 
b, 1 van de Algemene voorwaarden voor domeinnaamregistratie binnen het ".be"-
domein beheerd door DNS BE.  
 
In dezelfde zin werd geoordeeld in de Cepani-zaak over de domeinnamen 
“cadastre.be” en “kadaster.be” dat de Belgische Staat in het kader van de Cepani 
geschillenregeling geen rechten kon laten gelden op de benaming 
“kadaster/cadastre”, ook al is dat een “administratieve benaming die algemeen 
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bekend is bij het publiek” of een “openbare wettelijk gevestigde benaming” 
(beslissing n° 44211 van 24 januari 2012, beschikbaar op www.cepani.be).  
 
De feitelijke vereniging ACV-Transcom kan bijgevolg geen rechten laten gelden op 
de benaming “ACV cultuur” in de zin van artikel 10, b, 1 van de Algemene 
voorwaarden voor domeinnaamregistratie binnen het ".be"-domein beheerd door 
DNS BE. De eerste voorwaarde is dan ook niet vervuld en de klacht is ongegrond. 
 
 
6.2. Rechten en legitieme belangen 
 
Aangezien de drie voorwaarden van artikel 10, b, 1 van de Algemene voorwaarden 
voor Domeinnaamregistratie binnen het ".be"-domein beheerd door DNS BE 
cumulatief vervuld moeten zijn om de Klacht gegrond te verklaren en de eerste 
voorwaarde niet vervuld is, dient deze voorwaarde niet meer te worden onderzocht. 
 
 
6.3. Registratie of gebruik te kwader trouw 
 
Aangezien de drie voorwaarden van artikel 10, b, 1 van de Algemene voorwaarden 
voor Domeinnaamregistratie binnen het ".be"-domein beheerd door DNS BE 
cumulatief vervuld moeten zijn om de Klacht gegrond te verklaren en de eerste 
voorwaarde niet vervuld is, dient deze voorwaarde niet meer te worden onderzocht. 
 
 
7. Beslissing 
 
 
Dienvolgens, beslist de Derde beslisser overeenkomstig artikel 10, e van de 
Algemene voorwaarden voor domeinnaamregistratie binnen het ".be"-domein 
beheerd door DNS BE dat de gevorderde overdracht van de domeinnaamregistratie 
voor de Domeinnaam "acvcultuur.be" wordt afgewezen. 
 
 
Brussel, 29 juli 2015. 

 
--------------------------- 
Tom HEREMANS 
De Derde Beslisser 
 
 

http://www.cepani.be/

