
 
 

 

Toelichting op de Regeling voor .nl-domeinnaamarbitrage 
SIDN, 18 december 2002 

 

 

 

 
Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) registreert op verzoek domeinnamen onder het country 

code toplevel domein .nl. Degene die een domeinnaam heeft geregistreerd wordt een domeinnaamhouder 

genoemd. 

 

Het kan zijn dat een registratie en/of het gebruik van domeinnamen inbreuk maakt op de rechten van derden, 

bijvoorbeeld merk- en handelsnaamrechten. 

Wie bijvoorbeeld snoepgoed in de handel brengt onder het warenmerk ‘Stimorol’ en als eerste dit warenmerk 

deponeert bij het Benelux-merkenbureau, verkrijgt in beginsel op dat warenmerk een Beneluxmerkrecht. 

Wie een onderneming drijft onder een bepaalde naam, bijvoorbeeld een warenhuisbedrijf onder de naam 

‘B&B’, verwerft daardoor het in de Handelsnaamwet geregelde recht op de handelsnaam. 

 

 

Stel bijvoorbeeld dat u een domeinnaamhouder bent van ‘stimorol.nl’ terwijl u niet het merkenrecht bezit 

van Stimorol. Degene die wel het merkenrecht bezit zal vermoedelijk bezwaar tegen uw domeinregistratie 

hebben en mogelijk zelf de domeinnaamhouder willen zijn van “stimorol.nl”. Er kan in dat geval een 

conflict ontstaan tussen u en de merkenrechthouder. 

 

 

Ter bescherming van rechten van merkenhoudersrechtbezitters, handelsnaamrechthebbenden en 

domeinnaamhouders heeft SIDN een arbitrageregeling van toepassing verklaard op de registratie van .nl-

domeinnamen. Deze arbitrageregeling is van toepassing voor iedereen die na 29 januari 2003 een domeinnaam 

registreert bij SIDN en op alle .nl-domeinnamen die na deze datum van domeinnaamhouder wijzigen of 

onderwerp zijn van een verhuizing. 

Arbitrage is een manier om een conflict tussen partijen op te lossen. Een arbiter ofwel een scheidsrechter doet 

op verzoek van partijen een uitspraak over een bepaald conflict. Dit in tegenstelling tot een gerechtelijke 
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procedure waarbij de rechters door de wet zijn belast met het oplossen van een conflict. Vooral wanneer voor de 

oplossing van een conflict een grote specifieke deskundigheid op een bepaald terrein is vereist, is arbitrage 

geschikt. 

 

Deze arbitrageregeling is van toepassing wanneer een belanghebbende een vordering instelt wegens vermeende 

inbreuk op zijn merkenrecht of handelsnaamrecht. In het bovengenoemde voorbeeld zal de merkenhouder van 

“Stimorol” een vordering tegen u als domeinnaamhouder van “stimorol.nl” kunnen instellen. 

 

De wijze waarop een vordering kan worden ingesteld en op welke wijze de arbitrageprocedure dient te worden 

doorlopen is uitvoerig beschreven in de “Regeling voor .nl-domeinnaamarbitrage”. 

 

In deze toelichting op de “Regeling voor .nl-domeinnaamarbitrage” wordt in het kort beschreven welke 

procedure doorlopen dient te worden wanneer u van mening bent dat een domeinnaamhouder inbreuk maakt op 

uw Beneluxmerkenrecht (of Gemeenschapsmerkrecht) of op uw Nederlands handelsnaamrecht. 

 

 

1. Wanneer is de arbitrageregeling van toepassing ? 

De arbitrageregeling is van toepassing wanneer u van mening bent dat een domeinnaamhouder door de 

registratie van en/of het gebruik van een .nl-domeinnaam inbreuk maakt op uw (Benelux)merkenrecht of op uw 

Nederlands handelsnaamrecht. 

Als u wenst op te treden tegen de inbreuk op uw merk- en/of handelsnaamrechten kunt u een 

domeinnaamarbitrageprocedure tegen de domeinnaamhouder beginnen. 

 

Het moet dan wel gaan om een domeinnaam die onder de arbitrageregeling valt. Dit geldt voor .nl-

domeinnamen die na de datum van inwerkingtreding van het nieuwe “Reglement voor registratie van .nl-

domeinnamen” zijn aangevraagd, verhuisd of gewijzigd van domeinnaamhouder. 

 

 

2. Wie stelt de vordering in tegen de domeinnaamhouder ?  

De vordering moet worden ingesteld door degene die beweert dat er inbreuk is gemaakt op zijn merkenrecht of 

op zijn handelsnaamrecht.  

 

Wanneer een vordering wordt ingesteld door iemand anders die geen merkhouder is of 

handelsnaamrechthebbende, dan zal de vordering niet in behandeling worden genomen.  

 

Degene die de vordering instelt wordt ook wel de “eiser” genoemd. Degene waartegen de vordering wordt 

ingesteld is de “verweerder”. De eiser of de verweerder mag zich  laten vertegenwoordigen door een bij de 

Nederlandse Orde van advocaten ingeschreven beëdigde advocaat dan wel door eenieder die daartoe schriftelijk 

is gevolmachtigd. 
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3. Welke vorderingen kunnen worden ingesteld ? 

Wanneer u van mening bent dat een domeinnaamhouder die geregistreerd staat bij SIDN met zijn domeinnaam 

inbreuk maakt op uw (benelux)merkenrecht of op uw handelsnaamrecht dan kunt u de volgende vorderingen 

instellen: 

- dat u zelf domeinnaamhouder wordt van de domeinnaam; 

- dat de registratie van de domeinnaam bij SIDN wordt opgeheven; 

- dat aan de domeinnaamhouder een verbod wordt opgelegd om in de toekomst  vergelijkbare domeinnamen 

te registreren; 

- dat de domeinnaamhouder de kosten van de arbitrageprocedure moet betalen. Dit zijn onder andere de 

kosten ten aanzien van het honorarium van de arbiters en de kosten van de rechtsbijstand. 

 

 

4. Bij wie stelt u uw vordering in ? 

Uw vordering dient ingesteld te worden bij het secretariaat van het scheidsgerecht. In de “Regeling voor .nl-

domeinnaamarbitrage” wordt dit secretariaat “het Instituut” genoemd. 

 

Het adres van het secretariaat van het scheidsgerecht is: 

Arbitration and Mediation Center 

World Intellectual Property Organization 

34, chemin des Colombettes 

P.O. Box 18 

1211 Geneva 20 

Switzerland 

Telefoon: +41 22 338 8247  

Fax: +41 22 740 3700 

 

e-mailadres: disputes.nl@wipo.int 

 

Behandeling van de vordering door het scheidsgerecht geschiedt in de Nederlandse taal of in bijzondere 

omstandigheden in de Engelse taal. 

 

 

5. Welke voorschriften gelden voor het instellen van een vordering ? 

Voor het instellen van een vordering gelden op grond van de arbitrageregeling een aantal vormvereisten: 

a. de eiser dient bij voorkeur de model-eis te gebruiken die is opgenomen in bijlage 1 van de “Regeling voor 

.nl-domeinnaamarbitrage”. 

b. de vordering van eiser moet elektronisch en op papier (hardcopy) ingediend worden bij het secretariaat van 

het scheidsgerecht als genoemd in onderdeel 4. 
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c. de papieren versie als bedoeld in sub b dient in vijf originele ondertekende exemplaren te worden ingediend 

op het in onderdeel 4 genoemde adres. 

d. de vordering bevat minimaal de volgende elementen: 

- NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en faxnummer van eiser; 

- op welk adres de eiser de stukken van het scheidsgerecht wenst te ontvangen; 

- een verklaring waarin de eiser aangeeft of hij akkoord gaat met de behandeling van de zaak door 1 

arbiter of door drie arbiters (zie onderdeel 9); 

- vermelding van de NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en faxnummer van de verweerder 

(dit is de domeinnaamhouder die inbreuk op uw rechten heeft gemaakt) voor zover bekend; 

- een omschrijving van de domeinnaam(en) die onderwerp van het geschil is (zijn) en de registratie 

ervan; 

- de merk- en/of handelsnaamrechten waarop de eiser zijn vordering baseert; 

- informatie over andere gerechtelijke procedures die eventueel ook gevoerd worden over hetzelfde 

onderwerp; 

- de grondslagen waarop de eis is gebaseerd; 

- de vordering die de eiser instelt; 

- een ondertekende verklaring (zie artikel 6.3 (11) van de arbitrageregeling); 

- een bewijs van betaling van de kosten. Voordat een eis in behandeling wordt genomen door het 

scheidsgerecht dient de eiser een vast bedrag aan kosten te betalen. In bijlage 3 van de “Regeling voor 

.nl-domeinnaamarbitrage” is opgenomen welke kosten betaald moet worden. 

 

In artikel 6.3 van de “Regeling voor .nl-domeinnaamarbitrage” is een volledige lijst opgenomen van elementen 

waaraan de vordering van eiser moet voldoen. 

 

Zodra de vordering is ontvangen door het secretariaat van het scheidsgerecht krijgt de eiser een 

ontvangstbevestiging. 

 

Het secretariaat zal na ontvangst van de vordering controleren of deze aan alle gestelde eisen van artikel 6.3 van 

de “Regeling voor .nl-domeinnaamarbitrage” voldoet. Mocht dit niet het geval zijn dan wordt de eiser éénmaal 

in de gelegenheid gesteld om de gebreken te herstellen. Indien de vordering aan de gestelde eisen voldoet dan 

wordt de zaak aanhangig gemaakt bij het scheidsgerecht. 

 

Het secretariaat van het scheidsgerecht zal er tevens voor zorg dragen dat de verweerder en SIDN een afschrift 

ontvangen van de vordering van de eiser. 

 

 

6. Waarom ontvangt SIDN ook een afschrift van de vordering ?  

Indien een arbitrageprocedure is gestart noteert SIDN dit in haar register. Op die manier kan zij voorkomen dat 

gedurende de procedure de domeinnaam wordt gewijzigd, opgeheven of verpand.  
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7. Kan de domeinnaamhouder zich verweren ? 

Zodra de domeinnaamhouder bericht heeft ontvangen dat de zaak aanhangig is gemaakt bij het scheidsgerecht, 

heeft hij 20 kalenderdagen de tijd om eventueel verweer te voeren. 

Ook het verweerschrift moet aan een aantal vormvereisten voldoen: 

a. het verweer moet elektronisch en op papier (hardcopy) ingediend worden bij het secretariaat van het 

scheidsgerecht als genoemd in onderdeel 4. 

b. de papieren versie als bedoeld in sub a dient in vijf originele ondertekende exemplaren te worden ingediend 

op het in onderdeel 4 genoemde adres. 

c. het verweer bevat minimaal de volgende elementen: 

- de NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en faxnummer van de verweerder; 

- een antwoord op de vordering en een uiteenzetting van de standpunten van de verweerder; 

- op welk adres verweerder de stukken van het scheidsgerecht wenst te ontvangen; 

- een verklaring waarin de verweerder aangeeft of hij (indien de eiser een voorkeur heeft voor één 

arbiter heeft uitgesproken) akkoord gaat met de behandeling door één arbiter of de voorkeur geeft aan 

drie arbiters; 

- informatie over andere gerechtelijke procedures die aanhangig zijn gemaakt met betrekking tot de 

betreffende domeinnaam; 

- indien van toepassing: betaling van kosten; 

- een ondertekende verklaring (zie artikel 9.2 (8) van de arbitrageregeling). 

 

In artikel 9.2 van de “Regeling voor .nl-domeinnaamarbitrage” is een volledige lijst opgenomen van elementen 

waaraan het verweer moet voldoen. 

 

Zodra het verweer is ontvangen door het secretariaat van het scheidsgerecht krijgt verweerder een 

ontvangstbevestiging. 

 

Het secretariaat zal er tevens voor zorg dragen dat de eiser en SIDN een afschrift ontvangen van het verweer. 

 

 

8. Wat gebeurt er wanneer er geen verweer wordt ingediend ? 

Indien de domeinnaamhouder geen verweer indient binnen de gestelde termijn zal het scheidsgerecht haar 

beslissing nemen op basis van de vordering van eiser. 

 

In dat geval is de kans groot dat de vordering wordt toegewezen, tenzij het scheidsgerecht van mening is dat de 

vordering ongegrond of onrechtmatig is. 
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9. Hoe worden de arbiters benoemd ? 

Nadat het verweer is ingediend, of bij gebreke daarvan wanneer de termijn voor het indienen van het verweer is 

verstreken, stuurt het secretariaat van het scheidsgerecht aan eiser en verweerder een lijst met drie of vijf 

potentiële scheidslieden (arbiters).  

De lijst bestaat uit drie potentiële scheidslieden wanneer gekozen is voor beslechting van het geschil door één 

arbiter. De lijst bestaat uit vijf potentiële scheidslieden wanneer gekozen is voor beslechting van het geschil 

door drie arbiters. 

 

Benoeming van één arbiter: 

Binnen vijf kalenderdagen na ontvangst van de lijst met daarop drie potentiële scheidslieden dienen eiser en 

verweerder hun lijst van voorkeur te maken. Rekening houdend met de opgegeven voorkeur zal het secretariaat 

van het scheidsgerecht binnen zeven kalenderdagen het scheidsgerecht, bestaande uit één arbiter, vaststellen. 

 

Benoeming van drie arbiters: 

Binnen vijf kalenderdagen na ontvangst van de lijst met daarop vijf potentiële scheidslieden dienen eiser en 

verweerder hun lijst van voorkeur te maken. Rekening houdend met de opgegeven voorkeur zal het secretariaat 

van het scheidsgerecht binnen zeven kalenderdagen de eerste twee arbiters benoemen. De twee aangewezen 

arbiters dienen binnen een termijn van vijf kalenderdagen een derde arbiter uit het algemene bestand aan te 

wijzen, welke tevens voorzitter is. 

 

Zodra het scheidsgerecht is benoemd, worden de partijen (eiser en verweerder) daarvan schriftelijk op de hoogte 

gesteld. 

 

 

10. Is het scheidsgerecht onafhankelijk ? 

Het scheidsgerecht is onpartijdig en onafhankelijk. Op het moment dat het scheidsgerecht wordt benoemd dient 

zij te verklaren dat er geen persoonlijke of zakelijke band bestaat met één der partijen. 

 

 

11. Wanneer is de uitspraak van de arbiters ? 

Het secretariaat van het scheidsgerecht stelt partijen schriftelijk op de hoogte van de streefdatum van het 

arbitrale vonnis. 

 

Het scheidsgerecht zal er naar streven binnen 14 kalenderdagen na het sluiten van de schriftelijke dan wel 

mondelinge procedure, als beschreven in onderdeel 12, vonnis te wijzen. 

 

Binnen een termijn van vijf kalenderdagen na vonnis wordt het vonnis toegestuurd aan alle partijen en aan 

SIDN. 
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12. Op basis waarvan doet het scheidsgerecht een uitspraak ? 

Het scheidsgerecht baseert haar uitspraak op de schriftelijke stukken die door de partijen zijn ingediend (en de 

arbitrageregeling). Dit zijn de vorderingen van de eisende partij en het verweer van de domeinnaamhouder. 

Aanvullend is het Nederlands recht van toepassing. 

 

Het scheidsgerecht kan partijen uitnodigen om standpunten nader schriftelijk of mondeling toe te lichten en/of 

nadere stukken in het geding te brengen. Eventueel kan het scheidsgerecht getuigen horen of doen horen of een 

deskundigenbericht inwinnen. 

 

 

13. Wat is een arbitraal vonnis ? 

De uitspraak die het scheidsgerecht doet is de oplossing voor het conflict en wordt ook wel het vonnis genoemd. 

Het vonnis geeft een oordeel over alle hetgeen is gevorderd door de eiser. In onderdeel 3 is weergegeven welke 

vorderingen kunnen worden ingesteld. 

 

Naast de beslissing over het conflict bevat het vonnis de volgende informatie: 

- de redenen voor de in het vonnis gegeven beslissing; 

- een korte weergave van de eis/eiser en het verweer/verweerder; 

- de namen en de woonplaats van de arbiters; 

- de namen en de woonplaats van de partijen; 

- de datum van de uitspraak; 

- de plaats van de uitspraak. 

 

Het vonnis wordt zo spoedig mogelijk aan alle partijen toegestuurd. 

 

 

14. Wie voert het arbitrale vonnis uit ? 

SIDN zal het vonnis van het scheidsgerecht uitvoeren, voor zover dit betreft: 

- het opheffen van de domeinnaam; of 

- een wijziging van de domeinnaamhouder. 

 

 

15. Kan hoger beroep worden ingesteld ? 

Binnen 30 dagen na de datum van toezending van het vonnis kan ieder der partijen hoger beroep instellen bij 

het Appèlcollege. Hoger beroep dat later is ingesteld, wordt niet in behandeling genomen.  

 

Voor hoger beroep geldt dezelfde procedure als bij het scheidsgerecht. 

 

  Toelichting op de Regeling voor .nl-domeinnaamarbitrage  8 



  Toelichting op de Regeling voor .nl-domeinnaamarbitrage  9 

De arbiters in hoger beroep worden op dezelfde wijze benoemd als besproken in onderdeel 9. Opgemerkt wordt 

dat voor het Appèlcollege een ander bestand arbiters geldt dan voor het scheidsgerecht. In hoger beroep kan 

men dus niet geconfronteerd worden met dezelfde arbiters.  


