
De UDRP voor domeinnamen 
Een korte procedure met een 
lange toekomst

Gregor Vos
AIPPI Ledenbijeenkomst 19 november 2018



Overzicht 

• Inleiding

• Procedurele aspecten

• Vereisten

• Succesvol procederen in UDRP/Geschillenregeling
procedure

• Toekomst



Inleiding



Domeinnaam

• Het internet is een open netwerk. 

• TCP/IP-protocol om gegevens uit 
te wisselen. 

• TCP/IP: pakket geschakeld protocol 
waarbij gegevens in kleine pakketjes 
onafhankelijk van elkaar worden 
verzonden = standaard van "het" internet

• IP (Internet Protocol)-adres: adres waarmee een NIC 
(Network Interface Controller) van een host in het 
netwerk eenduidig geadresseerd kan worden binnen 
het TCP/IP-model.



Domeinnaam

• Domain Name System (DNS): 

systeem en netwerkprotocol om namen van 

computers naar numerieke adressen 

(IP-adressen) te vertalen en omgekeerd. 

• Domeinnaam alfanumerieke versie van IP adres

• 92.111.64.242 = Brinkhof.com

• Domeinnaam bestaat uit verschillende niveaus

• www.brinkhof.com

• .com = Top level domein

• Brinkhof = second level domein

• www = onderniveau

• gTLD = generic top level domains

• ccTLD = country code top level domains

http://www.brinkhof.com/


Geschiedenis

• 1972: Jon Postel vrijwilliger die “socket numbers” 
beheert voor ARPANET netwerk van Defense Advanced 
Research Project Agency (DARPA)

• 1976: Postel verhuist naar Information Sciences 
Institute (ISI) van University of Southern California 
(USC) in 1976 => rol groeit uit tot administratie van alle 
“unique identifiers” voor internet.



Geschiedenis

• 1988: Postel’s administratie wordt Internet Assigned
Numbers Authority (IANA)

• 1993-1998: Network Solutions krijgt contract voor 
uitgifte top level domains

• 1998: Clinton regering wil privatisering van DNS 

• 1998: oprichting ICANN (Internet Corporation for
Assigned Names and Numbers) neemt rol IANA over

• 1999: eerste commerciële registrars worden benoemd

• Vanaf 2000: uitbreiding gTLDs



UDRP

• Door groei internet en domeinnamen

onstaat Trademark Dilemma”

• Cybersquatting

• Gerechtelijke procedures nationaal, duur en inefficient

• 1999: UK CA BT/One in a Million: “domain names are an instrument 

of fraud”

• 1999: ICANN vraagt WIPO om studie

• 9/2/2000: UDRP (Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy) 

wordt goedgekeurd

• Verplichte procedure voor misbruik situaties



UDRP

• Wereldwijde jurisdictie, gericht op cybersquatting.

• Snel: strak omlijnd procesverloop.

• Laagdrempelig: geen vertegenwoordiging vereist.

• Goedkoop: vaste, lage administratieve kosten.

• Meerdere arbitrage instituten: 

• WIPO (de grootste) 

• Forum

• Asian Domain Name Dispute Resolution Centre (ADNDRC) 

• Czech Arbitration Court, Arbitration Center for Internet Disputes

• The Arab Center for Dispute Resolution (ACDR)

• Passen dezelfde UDRP toe: ICANN waakt voor uniformiteit in rechtspraak



UDRP gaat van start

• 1999: WIPO behandelt 1e zaak:

• World Wrestling Federation Entertainment, Inc v. 
Michael Bosman: <worldwrestlingfederation.com>



Statistieken 

• Tot nu toe behandelde WIPO alleen al ruim 41.000 geschillen, over ruim 

76.500 domeinnamen.

• Sinds 2016 niet minder dan 3.000 geschillen per jaar.

• Sinds 2009 nagenoeg digitale procesvoering 

• 95% transfer rate in verstek zaken



Statistieken

• Nederlanders in top 10 klagers (1201 = 2,84%) én
respondenten (1132 = 2,68%)



Statistieken

• ‘Populairste’ domeinnamen in de UDRP:
• .com (53320 domeinnamen, 74.70 %)

• .net (6574 domeinnamen, 9.21 %)

• .org (4288 domeinnamen, 6.01 %)

• Andere domeinnamen in de UDRP:
• .cat (16 domeinnamen, 0.02 %)

• .kaufen (13 domeinnamen, 0.02 %)

• .attorney (11 domeinnamen, 0.02 %)



Statistieken

• WIPO ook arbitrage instituut voor een aantal ccTLDs, 
waaronder .nl (ccTLD zaken 9% van totale aantal zaken 
WIPO)

• .nl populairste ccTLD in de UDRP (1052 geschillen = 
15.65 %)



Toepassing in Nederland: SIDN 

• Stichting Internet Domeinregistratie Nederland.

• Nederlandse versie UDRP: Geschillenregeling voor .nl-
domeinnamen (2008, laatste versie 31 dec 2013).

• Gebaseerd op de UDRP: grotendeels gelijk, maar wel 
opvallende verschillen.

• Toepassing WIPO UDRP rechtspraak vanwege grote 
gelijkenissen WIPO DNL2018-0020 (NATULIQUE/Try
Out)

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjn6tGUstveAhXPJVAKHUZ8AZIQjRx6BAgBEAU&url=https://www.sidn.nl/a/over-sidn/ons-logo&psig=AOvVaw26VQ_-eX28dAtqCc9ndvGO&ust=1542542876758313


Procedurele aspecten



Procedurele aspecten

• Procedure verplicht, moet in 
registratie-overeenkomst zijn opgenomen

• UDRP/SIDN procedure laat gerechtelijke procedure 
onverlet

• Vorderingen kunnen zijn:  “Cancellations, Transfers and 
Changes”

• In Geschillenregeling alleen “Wijziging van de 
domeinnaamhouder zodat de eiser in plaats van de 
verweerder de domeinnaamhouder wordt.”

• Bevriezing domeinnaam tijdens procedure

• Benoeming panelist/geschillenbeslechter

• Bij Toplevel domains, 1 (USD 1.500) of 3 (USD 4.000), 
bij .nl altijd 1 (EUR 1.500)



Procedurele aspecten

• Verweerschrift binnen 20 dagen

• Evt. aanvullende stukken

• Beslissing binnen 14 dagen na antwoord/aanvullende 
stukken

• Taal is van registratie-overeenkomst/Nederlands of 
Engels



Vereisten



Algemeen

• UDRP is bedoeld voor cybersquatting: duidelijke zaken 
van misbruik

• Beperkt alternatief voor de civiele rechter, geen 
bevoegdheid buiten de UDRP

• Merkinbreuk, contractuele schendingen, etc.: civiele 
rechter

• Belangrijke bron: WIPO Overview of WIPO Panel Views 
on Selected UDRP Questions, Third Edition (“WIPO 
Jurisprudential Overview 3.0”) (2017)
http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview3.0/

http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview3.0/


UDRP vereisten

1. the domain name is identical or confusingly similar to 
a trademark or service mark in which the complainant 
has rights; and

2. the respondent has no rights or legitimate interests in 
respect of the domain name; and

3. the domain name has been registered and is being 
used in bad faith.

• Vereisten zijn cumulatief



Vereiste 1 
Identical or confusingly similar to a trademark or service mark 

in which the complainant has rights

• Licentienemer kan ook optreden

• Panelist kan om bewijs van autorisatie vragen

• UDRP ≠ merkenrecht: overeenstemming stuk eenvoudiger  
dan merkenrechtelijke toets

• Directe vergelijking domeinnaam/merk. Is het merk 
herkenbaar is in de domeinnaam? Evt. auditieve of 
fonetische vergelijking. 

• Eenvoudiger in het geval van woordmerken.

• Toevoeging beschrijvende elementen doet aan 
identiteit/overeenstemming niet af: <ebaymoving.com>, 
<playboyturkey.com>, <allianzkenya.com>



Vereiste 1
Identical or confusingly similar to a trademark or service 

mark in which the complainant has rights

• Typosquatting valt ook onder 1e vereiste: 

• nabij gelegen toetsenbordletters

• substitutie van gelijkende characters (b.v. hoofd-

/onderkastletters, getallen die op letters lijken 

• Gebruik van accenten, leestekens, etc.

• <fuijifilm.com>, <sanifi.com>, <linkedlnjobs.com>, 

<genyzme.com>

• Toevoeging top level domein in naam doet ook niet af aan 

identiteit: <tes.co>, <b.mw>, <swarov.ski>

• Toevoeging ander merk doet ook niet af aan identiteit: <chevron-

texaco.com>, <decathlon-nike.com>, <aldiorlidl.com>



Vereiste 1
Identical or confusingly similar to a trademark or service mark in which the 

complainant has rights

• Sucks namen zijn ook identiek, maar kunnen legitiem belang 

geven of te goede trouw zijn onder 2e en 3e vereisten: <wal-

martsucks.com>, <redbullsucks.com>, <fuckmacmillan.info>, 

<swarovskideschmuck.com>

• Vertalingen zijn ook overeenstemmend: <ilpiccoloprincipe.com>

• Inhoud van website niet van belang voor 1e vereiste, wel voor 2e

en 3e vereisten



Vereiste 1
Identical or confusingly similar to a trademark or service mark in which the 

complainant has rights

• UDRP: enkel (dienst)merken, Geschillenregeling ook 
handelsnamen en geregistreerde persoonsnamen

• Toon handelsnaam aan door gebruik, KvK inschrijving 
onvoldoende: vosseven.nl



Vereiste 2
No rights or legitimate interests 

• Negatieve bewijslast: geen recht of legitiem belang aantonen bij houder

• Lastig, dus aannemelijk maken voldoende (prima facie), bewijslast 

verschuift dan naar houder: wél recht of legitiem belang. 

• Voorbeelden van recht of legitiem belang (UDRP, Para. 4(c); niet-

limitatief): 

• Gebruik van domeinnaam om te goeder trouw (bona fide) producten of 

diensten aan te bieden;

• Domeinnaamhouder is algemeen bekend onder de domeinnaam; 

• Domeinnaamhouder gebruikt de domeinnaam voor legitieme niet-

commerciële doeleinden, zonder daarbij consumenten uit 

winstoogmerk op misleidende wijze aan te trekken of het merk te 

beschadigen of anderszins aan te tasten.



Vereiste 2
No rights or legitimate interests 

• Reële voorbereidingshandelingen kunnen legitiem belang geven

• Legitiem eerlijk gebruik: als het niet valselijk een band met de 

merkhouder suggereert

• Aard van de domeinnaam

• Als identiek, dan kans op ontbreken legitiem belang

• Bepaalde toevoegingen duiden op legitiem belang: 

“-sucks”, andere juist op tegendeel: “-buy”, geografische toevoeging, 

• tussencategorie van diensten gericht op merk: (-parts), (-tours), (-

collectors)

• Omstandigheden buiten de domeinnaam

• Gebruik voor legitieme, non-commerciële doelen, als gebruik duidelijk 

niet van merkhouder is, als domeinnaam aansluit bij legitiem off-line

gebruik



Vereiste 2
No rights or legitimate interests 

• Te goeder trouw (bona fide) aanbieden

• Standaard-uitspraak: WIPO D2001-0903 (Oki Data Americas/ASD) 

• Domeinnaamhouder is geautoriseerd reparatiecentrum en 

reseller van OKIDATA printer/faxonderdelen. Bona fide gebruik? 

• Producten/diensten daadwerkelijk aanbieden;

• Website biedt uitsluitend de producten/diensten van het 

gebruikte merk aan (geen bait-and-switch);

• Website toont duidelijk relatie domeinnaamhouder-merkhouder 

aan;

• Domeinnaamhouder mag niet alle domeinnamen met het merk 

proberen te registreren. 

• Minimumvereisten



Vereiste 2
No rights or legitimate interests 

• Kritiek- en fansites kunnen legitiem belang geven

• Domeinnaam moet dan niet identiek zijn

• Enig commercieel gebruik toegestaan, b.v. voor fundraising

• “Parked pages” met “pay-per-click” (PPC) links

• In beginsel geen legitiem belang

• Wél als domeinnaam verwijst naar bestaand woord 
(<goldmedal.com>)

• Bestaande woorden (“dictionary meaning”)

• <orange.com>

• Illegaal gebruik op website levert geen legitiem belang op

• Overlap met 3e vereiste mogelijk



Vereiste 3
registration and use in bad faith

• UDRP: registratie en gebruik te kwader trouw => 
cumulatief vereiste

• SIDN Geschillenregeling: registratie of gebruik te 
kwader trouw => alternatief vereiste

• Groot verschil, UDRP vereiste veel lastiger aan te tonen

• Wat als domeinnaam niet gebruikt wordt? 



Vereiste 3
registration and use in bad faith

• Voorbeelden van kwade trouw (UDRP, Para. 4(b); niet-
limitatief): 

• Verkrijging domeinnaam met de bedoeling deze te over te 
dragen voor bedrag dat hoger is dan de registratiekosten

• De domeinnaam is geregistreerd om de klager te beletten 
deze te gebruiken

• De domeinnaam is hoofdzakelijk geregistreerd om 

activiteiten van de klager te verstoren

• De domeinnaam is of wordt gebruikt om commercieel 
voordeel te behalen door internetgebruikers naar een 

website te leiden, met gebruikmaking van de verwarring die 
kan ontstaan met het merk



Vereiste 3
registration and use in bad faith

• Verkoop van domeinnaam voor meer dan 
registratiekosten niet per se te kwader trouw, hang af 
van omstandigheden geval:

• Kennis van de rechten van de klager

• Het OV van het merk van klager

• Een patroon van misbruik door respondent

• De inhoud van de website

• Dreigement om domeinnaam aan een derde te
verkopen

• Een eis om waren of diensten voor de domeinnaam

• Een poging om ongewild zaken te doen met klager



Vereiste 3
registration and use in bad faith

• Patroon om klager beletten om de domeinnaam te gebruiken => meer dan 

eens proberen dat te doen

• Verstoring van activiteiten van klager kan ook door anderen dan concurrent

• Commercieel profiteren voornamelijk door veroorzaken van verwarring

• Geautomatiseerde aankoop van domeinnamen kan ook te kwader trouw 

zijn

• Passieve websites nemen kwade trouw domeinnaam niet weg:

• Aard en bekendheid merk

• Aard van antwoord

• Verhullen van identiteit, valse contactgegevens

• Onwaarschijnlijkheid van gebruik te goeder trouw



Vereiste 3
registration and use in bad faith

• Onrechtmatig gebruik onder domeinnaam 
zal snel leiden tot kwade trouw domeinnaam

• Gebruik disclaimer kan kwade trouw voorkomen (Oki
Data), maar hoeft niet

• Domeinnaam registratie voor merkregistratie is 
meestal niet te kwader trouw, maar wel als het is 
gedaan in anticipatie van merkregistratie:

• Kort voor of na aankondiging van een fusie

• Inside kennis (b.v. van ex-werknemer)

• Na uitgebreide media aandacht (b.v. voor product 
lancering of bepaald evenement)

• Na merkdepot



Succesvol procederen in 
UDRP/Geschillenregeling



Succes in de UDRP

• Lees de relevante regels en uitleg

• Gebruik WIPO Jurisprudential
Overview 3.0

• Dien geen standaardklachten in

• Domeinnaamgeschillen zijn geen merkengeschillen

• Gebruik jurisprudentie UDRP, gerechtelijke uitspraken 
irrelevant

• Kies als grondslag één of meerdere duidelijke, 
relevante merken, bij voorkeur woordmerken

• Let bij Geschillenregeling op relevant territoir

• Geen complete merkportfolio’s overleggen 



Succes in de UDRP

• Bij Geschillenregeling handelsnaamrechten goed 

onderbouwen, registratie KvK onvoldoende  

• Toon je rechten aan. Licentie? Laat duidelijk zien. Zonder recht, geen klacht

• Bewijs stellingen, zonder bewijs bestaat het niet

• Voer de juiste argumenten aan voor de juiste vereisten

• Laat zo veel mogelijk zien, bewijslastomkering legitiem belang moet nog wel 

eerst bereikt worden

• Maak gebruik van de handvatten voor de domeinnaamhouder in Para. 4(c) 

en Oki Data, toon alvast zo veel mogelijk aan dat daaraan niet is voldaan 

• UDRP/Geschillenregeling alleen bedoeld voor cybersquatting, alle andere 

geschillen naar rechter



Toekomst



Toekomst

• Discussie over UDRP: te makkelijk voor merkhouders?

• Procedure zou te simpel zijn

• Houders zouden betere privacy moeten hebben

• Stroming om procedure ingewikkelder en minder 
toegankelijk te maken

• Praktijk is onverminderd positief

• Veel voordelen, procedure moet behouden blijven!
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