
 
 
 
 
 

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER 
 

Klager / Domeinnaamhouder 
 

Zaak nr. 444151 CEPANI: twinkl.be 
 
 

1. De Partijen 
 

 
1.1. De Klager:  
 

TWINKL LTD  
c/o Jonathan SEATON   
Wards Exchange, Ecclesall Road 197  
S11 8HW SHEFFIELD  
VERENIGD KONINKRIJK 

 
 
1.2. De Domeinnaamhouder:  
 

De heer Kevin VAN KERCKHOVEN  
Puursesteenweg 205  
2880 BORNEM  
BELGIË 

 
 
2. Domeinnaam 
 

Domeinnaam: twinkl.be ("domeinnaam') 
geregistreerd op:  17 januari 2016 
 
Hierna te noemen "de domeinnaam". 

 
 
3. Procedurele voorgaanden 
 
De Klager heeft op 22 november 2021 een klacht ingediend bij CEPANI op 
basis van het artikel 10, a) van de algemene voorwaarden voor 
domeinnaamregistratie binnen het “.be”-domein beheerd door DNS BE 
(hierna te noemen de “Algemene Voorwaarden”) door middel van een 
klachtformulier (hierna te noemen het “Klachtformulier”) overeenkomstig 
Bijlage I van het Reglement voor beslechting van geschillen inzake 
domeinnamen (hierna te noemen het “Reglement”). 
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Op 16 december 2021 heeft CEPANI Mr. Patrick Van Eecke uitgenodigd om 
op te treden als derde beslisser (hierna te noemen de “Derde Beslisser”) in de 
zin van het Reglement, waarop Mr. Patrick Van Eecke aan CEPANI op 16 
december 2021, conform artikel 7 van het Reglement, een 
onafhankelijkheidsverklaring heeft overgemaakt. 
 
Op 20 december 2021 heeft CEPANI, in overeenstemming met artikel 7.2 van 
het Reglement Mr. Patrick Van Eecke benoemd als Derde Beslisser en hem 
elektronisch een kopie overgemaakt van het Klachtformulier.  
 
De Domeinnaamhouder heeft geen antwoord geformuleerd. 
 
De debatten werden gesloten op 27 december 2021. 
 
De beslissing werd genomen met inachtname van de Algemene 
Voorwaarden, het Reglement en de Stukken 
 
4. Feitelijke gegevens 
 
Uit de studie van het dossier weerhoudt de Derde Beslisser de volgende 
relevante feiten:  
 
De Klager, de Britse onderneming TWINKL LTD, is houder van het Europese 
woordmerk “Twinkl”, geregistreerd onder depotnummer 018354946. De Klager 
gebruikt de naam “Twinkl” als bedrijfsnaam sinds 2010 voor zijn 
onderwijsproducten en -diensten. Verder is de Klager titularis van meerdere 
gTLDs en ccTLDs waarin “Twinkl” als stam voorkomt.  
 
De Domeinnaamhouder is De heer Kevin Van Kerckhoven. 
 
De Domeinnaam Twinkl.be werd op 17 januari 2016 door de 
Domeinnaamhouder geregistreerd. 
 
Wanneer men de Domeinnaam ingeeft, wordt men doorverwezen naar een 
pagina met melding “Het door u aangevaagde domein is reeds 
geregistreerd”.  
 
De Klager contacteerde de Domeinnaamhouder om dit geschil in der minne 
op te lossen, maar heeft geen antwoord ontvangen.  
 
 
5. Standpunt van de partijen 
 
5.1. Standpunt van de Klager 
 
De Klager heeft zijn standpunt meegedeeld dat:  
 
De Klager gebruikt de bedrijfsnaam "Twinkl" om zijn educatieve producten en 
diensten aan te bieden, onder meer via zijn websites die toegankelijk zijn 
vanaf een aantal domeinen die hij bezit. De Klager bezit domeinen met 



inbegrip van maar niet beperkt tot "twinkl.co.uk". "twinkl.com". "twinkl.ie". 
"twinkl.com.au". en "twinkl.co.nz". 
 
De bedrijfsnaam "Twinkl" wordt  sinds 2010 door de Klager gebruikt voor al zijn 
onderwijsproducten en -diensten. 
 
De Klager is houder van het Europese woordmerk “Twinkl”, geregistreerd 
onder depotnummer 018354946. 
 
De Klager heeft een substantiele en consistente toename ervaren van de 
vraag van in België gevestigde gebruikers die zich via zijn website inschrijven 
voor de producten en diensten die door de Klager worden aangeboden 
gedurende de afgelopen 2 kalenderjaren. 
 
De Klager voert aan dat zijn naam in Belgie een bestaande reputatie en 
goodwill geniet. 
 
De Klager voert aan dat de houder van de Domeinnaam  deze heeft  
geregistreerd  zonder recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam en dat 
de houder van de Domeinnaam geen recht op of legitiem belang bij de 
Domeinnaam heeft en ook nooit heeft gehad. 
 
De Klager voert aan dat het waarschijnlijk is dat de houder van  de 
Domeinnaam deze heeft geregistreerd zonder de bedoeling om deze te 
gebruiken  en om  het ongerachtvaardigde voordeel  van de eigendom  van 
de Domeinnaam te verkrijgen, of met de bedoeling om de Domeinnaam 
door te verkopen, gezien zowel de periode van registratie als het gebrek aan 
bewijs dat wijst op het legitieme gebruik van de Domeinnaam. 
 
Gezien de toename van de vraag naar zijn producten en diensten is de 
Klager van plan gebruik te maken van de Domeinnaam om zijn zakelijke 
belangen te bevorderen in de levering van goederen en diensten in België.  
 
De Klager heeft getracht contact op te nemen met de houder van de 
Domeinnaam over de eigendom van de Domeinnaam; de Klager heeft 
hierop geen antwoord ontvangen. 
 
 
5.2. Standpunt van de Domeinnaamhouder 
 
De Domeinnaamhouder heeft geen standpunt meegedeeld. 
 
 
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 van DNS.be 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 volgende aantonen: 
 
 "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." 
 
6.1. Identiek aan of overeenstemmend met 
 
De Domeinnaam van de Domeinnaamhouder is identiek aan een merk 
waarop de Klager rechten kan doen gelden. Inderdaad, de Klager is de 
eigenaar van een European Union Trade Mark voor het woord “Twinkl”, 
geregistreerd onder depotnummer 018354946. De bedrijfsnaam “Twinkl” 
wordt daarenboven sinds 2010 door de Klager gebruikt voor zijn 
onderwijsproducten en -diensten. 
 
De Derde Beslisser is bijgevolg van oordeel dat de eerste voorwaarde, 
opgenomen in artikel 10, b), 1 van de Algemene Voorwaarden, 
onbetwistbaar is vervuld 
 
6.2. Rechten en legitieme belangen 
 
Ingevolge artikel 10 b), 1 van de Algemene Voorwaarden dient de Klager te 
bewijzen or minstens aannemelijk te maken dat de Domeinnaamhouder 
geen rechten of legitieme belangen heeft in de Domeinnaam.  
 
De Klager voert aan dat de Domeinnaamhouder de Domeinnaam niet 
gebruikt om zijn producten of diensten aan te bieden. De houder van de 
Domeinnaam gebruikt de Domeinnaam enkel om door te verwijzen naar een 
landingspagina waarop staat “Het door u aangevaagde domein is reeds 
geregistreerd”. De landingspagina bevat geen andere tastbare informatie of 
inhoud en er zijn geen aanwijzingen dat de Domeinnaam anders wordt of 
ooit is gebruikt dan uitsluitend om de eigendom ervan te behouden. 
 
Bovenstaande aanwijzingen volstaan opdat de bewijslast omgekeerd kan 
worden en dus ten laste van de Domeinnaamhouder wordt gelegd. De 
Domeinnaamhouder heeft echter niet gereageerd op het Klachtformulier. 
Hierdoor is de Domeinnaamhouder in gebreke gebleven om enig feit aan te 
voeren waaruit zou blijken dat hij alsnog enig recht of legitiem belang zou 
hebben in de Domeinnaam. 



 
De Derde Beslisser is bijgevolg van oordeel dat de Domeinnaamhouder geen  
rechten of legitieme belangen kan laten gelden op de Domeinnaam. 
Bijgevolg is de tweede voorwaarde van artikel 10 b), 1 van de Algemene 
Voorwaarden vervuld. 
 
6.3. Registratie te kwader trouw 
 
Ingevolge artikel 10 b), 1 van de Algemene Voorwaarden is aan de derde  
voorwaarde voldaan wanneer de Domeinnaam te kwader trouw is 
geregistreerd of te kwader trouw wordt gebruikt.  
 
Het komt de Derde Beslisser in casu toe dat de registratie van de 
Domeinnaam minstens te kwader trouw wordt gebruikt. Inderdaad, de 
houder van de Domeinnaam gebruikt de Domeinnaam enkel om door te 
verwijzen naar een landingspagina waarop staat “Het door u aangevaagde 
domein is reeds geregistreerd”. De landingspagina bevat geen andere 
tastbare informatie of inhoud en er zijn geen aanwijzingen dat de 
Domeinnaam anders wordt of ooit is gebruikt dan uitsluitend om de 
eigendom ervan te behouden.  
 
Tot slot blijkt uit het dossier van de Klager dat de Klager getracht heeft 
contact op te nemen met de Domeinnaamhouder om dit geschil in der 
minne op te lossen, maar de Klager hierop geen antwoord heeft ontvangen. 
De Domeinnaamhouder heeft later ook geen antwoord ingediend op het 
Klachtformulier. Zodus is de Domeinnaamhouder in gebreke gebleven om 
enig feit aan te voeren waaruit zou blijken dat hij de Domeinnaam te goeder 
trouw registreerde en gebruikt. 
 
Bijgevolg is de Derde Beslisser van mening dat de Domeinnaam minstens te 
kwader trouw wordt gebruikt. Zodus is ook de derde voorwaarde van artikel 
10 b), 1 van de Algemene Voorwaarden vervuld. 
 
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 tot de overdracht van de 
domeinnaamregistratie voor de Domeinnaam "twinkl.be" naar de Klager 
 
 
Brussel, 10 januari 2022. 
 
 
 
Patrick Van Eecke  
--------------------------- 
Voornaam, NAAM 
De Derde Beslisser 
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