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DEFINITIES 
 
De hieronder vermelde definities en de Algemene Voorwaarden in deze Sunrise 
Regels gelden voor alle Aanvragen die gedaan worden gedurende de Periode van 
stapsgewijze registratie. 
 
.eu-Regels voor 
Geschillenbeslechting  
 

betekent de regels voor de Procedure voor 
alternatieve geschillenbeslechting (Alternative 
Dispute Resolution, ADR) als bedoeld in artikel 22 
van de Regels met betrekking tot het 
Overheidsbeleid; 
 

.eu-Verordening betekent Verordening (EG) nr. 733/2002 van het 
Europees Parlement en van de Raad van 22 april 
2002 betreffende de invoering van het 
.eu-topniveaudomein, Pb L 113, 30 april 2002, p. 
1-5; 
 

Aanvraag betekent een volledig, technisch correct verzoek tot 
Domeinnaamregistratie, ingediend bij het Register, 
dat voldoet aan alle eisen zoals bepaald in (a) 
paragraaf 3 van deze Sunrise-regels en (b) de 
Registratierichtsnoeren; 
 

Aanvrager betekent een natuurlijke persoon, een onderneming 
of organisatie die een Aanvraag indient bij het 
Register via een Registrator; 
 

Bevestigingsbericht 
 

betekent de e-mail die door het Register wordt 
gezonden aan de Aanvrager (en – indien van 
toepassing – de persoon die door de Aanvrager in 
de Aanvraag is aangegeven) na ontvangst van een 
Aanvraag; 
 

Begeleidend Schrijven betekent het standaard elektronische document dat 
het Register beschikbaar stelt aan de Aanvrager (of 
– indien van toepassing – de persoon die door de 
Aanvrager in de Aanvraag is aangegeven) na 
ontvangst van een Aanvraag door het Register; 
 

Documenten 
Indienende Instantie 

betekent de partij die door de Aanvrager is 
aangewezen overeenkomstig paragraaf 5, lid 2, 
zijnde de partij die verantwoordelijk is voor het 
indienen van het Schriftelijk bewijsmateriaal bij de 
Verwerkende instantie; 
 

Schriftelijk 
Bewijsmateriaal 

betekent de documentatie die overeenkomstig deze 
Sunrise-regels door (of namens) de Aanvrager aan 
de Verwerkende instantie moet worden verstrekt;  
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Domeinnaam betekent een domeinnaam die rechtstreeks 

geregistreerd is onder het .eu-topniveaudomein 
(TLD) of waarvoor een verzoek tot registratie of 
Aanvraag is ingediend bij het Register; 
 

Validatiediensten van 
de overheid  

betekent de eenheden die zijn aangewezen 
overeenkomstig artikel 13, tweede volzin, van de 
Regels met betrekking tot het Overheidsbeleid en 
die voor de validatie zorgen van de namen zoals 
vermeld in artikel 10, lid 3, van de Regels met 
betrekking tot het Overheidsbeleid; 
 

Periode van 
stapsgewijze 
registratie 

betekent de periode van vier maanden als bedoeld 
in Hoofdstuk IV van de Regels met betrekking tot 
het Overheidsbeleid, en zoals bekendgemaakt in 
overeenstemming daarmee, voorafgaand aan het 
begin van de algemene registratie van 
Domeinnamen, gedurende welke alleen de houders 
van oudere rechten die door nationale en/of 
communautaire wetgeving alsmede 
Overheidsinstanties erkend of vastgesteld zijn, in 
aanmerking komen voor de registratie van 
Domeinnamen; 
 

Oudere rechten betekent de oudere rechten die beschermd worden 
door nationale en/of communautaire wetgeving, als 
bedoeld in artikel 10, lid 1, tweede volzin, van de 
Regels met betrekking tot het Overheidsbeleid; 
 

Verwerkende instantie 
 

betekent de Validator die is aangewezen door het 
Register voor het verwerken van het Schriftelijk 
bewijsmateriaal, zoals beschreven in paragraaf 9 
van deze Sunrise Regels; 
 

Overheidsinstanties 
 

heeft de betekenis die hieraan wordt toegekend in 
artikel 10, lid 1, derde volzin, van de Regels met 
betrekking tot het Overheidsbeleid; 
 

Regels met betrekking 
tot het 
Overheidsbeleid 

betekent Verordening (EG) nr. 874/2004 van de 
Commissie van 28 april 2004 tot vaststelling van 
regels met betrekking tot het Overheidsbeleid voor 
de toepassing en werking van het 
.eu-topniveaudomein en de beginselen inzake 
registratie, Pb L, 162, 30 april 2004, p. 40-50; 
 

Registrator betekent een persoon of eenheid die, op basis van 
een contract met het Register, diensten op het 
gebied van domeinnaamregistratie verleent aan 
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Aanvragers; 
 

Registratiebeleid betekent het document .eu Domain Name 
Registration Policy (registratiebeleid 
.eu-domeinnamen) dat beschikbaar is op de 
website van het Register 
 

Register 
 

betekent EURid vzw/asbl, een vereniging zonder 
winstoogmerk, opgericht naar Belgisch recht en 
met zetel te Park Station, Woluwelaan 150, 1831 
Diegem, België; 
 

Verordeningen betekent de .eu-Verordening en de Regels met 
betrekking tot het Overheidsbeleid; 
 

Regels betekent de Algemene Voorwaarden, het 
Registratiebeleid, de .eu-Regels voor 
geschillenbeslechting, de Sunrise-regels, de 
Registratierichtsnoeren en de Verordeningen die 
geacht worden de Algemene Voorwaarden te 
vormen voor registratie, als bedoeld in artikel 3 van 
de Regels met betrekking tot het Overheidsbeleid; 
 

Sunrise-regels betekent de Algemene Voorwaarden zoals 
opgenomen in deze Sunrise Regels en zijn 
bijlagen; 
 

Algemene 
Voorwaarden 

betekent de .eu Domain Name Registration Terms 
and Conditions (registratiebepalingen en 
-voorwaarden .eu-domeinnamen) die beschikbaar 
zijn op de website van het Register; 
 

Validator betekent de partij die door het Register is 
aangewezen om het Schriftelijk bewijsmateriaal te 
valideren van Oudere rechten waarop de 
Aanvragers aanspraak maken. 

 
Andere termen met een hoofdletter die in deze Sunrise Regels gebruikt worden, zijn 
gedefinieerd in de Algemene Voorwaarden, het Registratiebeleid, de .eu-Regels voor 
geschillenbeslechting en/of de Verordeningen. 
 
 
DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED 
 
Deze Sunrise-regels bevatten, samen met de Algemene Voorwaarden en het 
Registratiebeleid, een gedetailleerde beschrijving van alle technische en 
administratieve maatregelen die het Register zal te gebruiken om de juist, eerlijk en 
technisch verantwoordbeheer tijdens de Periode van stapsgewijze registratie te 
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waarborgen en de registratievoorwaarden vast te stellen, met inbegrip van de 
basisregels en procedures die van toepassing zijn op: 
 

(i) Aanvragers die een Aanvraag indienen via een Registrator; 
(ii) de Registrators; 
(iii) partijen, met inbegrip van Documenten Indienende Instanties, die 

Schriftelijk bewijsmateriaal in verband met een Aanvraag indienen; 
(iv) De Verwerkende instantie, voor het verwerken van het Schriftelijk 

bewijsmateriaal als bedoeld in paragraaf 9 van deze Sunrise Regels; 
(v) de Validators, bij het onderzoeken van Schriftelijk bewijsmateriaal; 
(vi) het Register, bij de besluitvorming rond het al dan niet registreren van 

een Domeinnaam; 
(vii) Een of meer panelleden die beslissen over een Klacht tegen een besluit 

van het Register om een Domeinnaam al dan niet te registreren. 
 
Deze Sunrise-regels zijn van toepassing op alle Aanvragen die tijdens de Periode 
van stapsgewijze registratie worden ingediend.  
 
De Algemene Voorwaarden van het Registratiebeleid zijn van toepassing op alle 
Aanvragen, evenals op de rechten en plichten van de Aanvrager en het Register met 
betrekking tot dergelijke Aanvragen. In het geval dat deze Sunrise-regels strijdig, in 
tegenspraak of onverenigbaar zijn met het Registratiebeleid en/of de Algemene 
Voorwaarden, prevaleren deze Sunrise-regels boven het Registratiebeleid en de 
Algemene Voorwaarden. 
 
De hoofdstukken V en VI van deze Sunrise-regels zijn echter niet van toepassing 
wanneer de Aanvrager een Overheidsorgaan is dat een aanvraag indient voor 
registratie van een naam als bedoeld in artikel 10, lid 3, van de Regels met 
betrekking tot het Overheidsbeleid. Overheidsinstanties die dergelijke namen 
aanvragen kunnen aan specifieke regels onderworpen zijn die worden opgelegd door 
de Europese Commissie, de lidstaat van de Aanvrager en/of de bevoegde 
Validatiediensten van de overheid. 
 
 
HOOFDSTUK I ALGEMEEN 

Paragraaf 1. Criteria voor in aanmerking komende partijen 
 
Alleen natuurlijke personen, ondernemingen en organisaties die voldoen aan ten 
minste een van de scriteria, zoals vermeld in artikel 4, lid 2, onder b, van de .eu-
Verordening komen in aanmerking voor het aanvragen van registratie van een 
Domeinnaam. 
 

Paragraaf 2. Beginsel ‘Wie het eerst komt, het eerst maalt’; technische eisen; 
geblokkeerde en gereserveerde namen 
 
1. Het beginsel “wie het eerst komt, het eerst maalt”, als bedoeld in artikel 2 van 

de Regels met betrekking tot het Overheidsbeleid gedurende de Periode van 
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stapsgewijze registratie, houdt in dat het Register overgaat tot registratie van 
een bepaalde Domeinnaam in reactie op de eerste Aanvraag die door het 
Register ontvangen wordt met betrekking tot die Domeinnaam (waarbij de 
datum en het tijdstip van ontvangst van een dergelijke Aanvraag door de 
systemen van het Register het enige referentiepunt is), behoudens: 
(i) de ontvangst van Schriftelijk bewijsmateriaal door de Verwerkende 

instantie binnen veertig (40) kalenderdagen na de datum van ontvangst 
van de Aanvraag door het Register; en 

(ii) validatie van het bestaan van het Oudere recht of recht op een naam, 
als bedoeld in artikel 10, lid 3, van de Regels met betrekking tot het 
Overheidsbeleid, waarop de Aanvrager aanspraak maakt, op grond van 
de Algemene Voorwaarden die in deze Sunrise Regels zijn vervat. 

 
2. Het Register aanvaardt alleen Aanvragen voor namen die voldoen aan de 

eisen zoals uiteengezet in paragraaf 2, lid 2, van de Algemene Voorwaarden. 
Desalniettemin is het mogelijk een Aanvraag voor een Domeinnaam in te 
dienen indien deze geregistreerd, maar nog niet geactiveerd is, zoals 
uiteengezet in paragraaf 22, lid 2, van deze Sunrise Regels. 

 
 

Paragraaf 3. Verplichtingen van de Aanvrager 
 
1. Een Aanvraag wordt alleen als volledig beschouwd wanneer de Aanvrager het 

Register via een Registrator voorziet van ten minste de volgende informatie: 
 

(i) de volledige naam van de Aanvrager; wanneer geen naam van een 
onderneming of organisatie is vermeld, wordt de persoon die om 
registratie van de Domeinnaam verzoekt, beschouwd als de Aanvrager; 
als de naam van de onderneming of organisatie is vermeld, wordt de 
onderneming of organisatie beschouwd als de Aanvrager; 

(ii) adres en land binnen de Gemeenschap 
i waar de vestigingsplaats, hoofdbestuur of hoofdkantoor van de aanvrager zich bevindt 
ii waar de  organisaties van de aanvrager gevestigd is 
iii waar de aanvrager verblĳft; 

(iii) e-mailadres van de Aanvrager (of diens vertegenwoordiger); 
(iv) het telefoonnummer waarop de Aanvrager (of diens vertegenwoordiger) 

bereikbaar is; 
(v) de aangevraagde Domeinnaam; 
(vi) de taal voor de ADR-procedure; 
(vii) de volledige naam ten aanzien waarvan aanspraak wordt gemaakt op 

een Ouder Recht; 
(viii) het type Ouder Recht waarop de Aanvrager aanspraak maakt, als 

bedoeld in artikel 10, lid 1, tweede volzin, van de Regels met betrekking 
tot het Overheidsbeleid; 

(ix) het land waarin het Oudere recht waarop aanspraak wordt gemaakt, 
beschermd is; 

(x) de taal waarin het aan de Validator te leveren Schriftelijk 
bewijsmateriaal zal worden gesteld. 
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De informatie als bedoeld in (viii) en (ix) hierboven, wordt geacht de wettelijke 
basis te vormen in het nationale of communautaire recht voor het Oudere 
recht op de naam, waarop aanspraak wordt gemaakt. 

 
2. De aangevraagde Domeinnaam moet bestaan uit de volledige naam ten 

aanzien waarvan aanspraak wordt gemaakt op een Ouder Recht, echter met 
inachtneming van (i) artikel 11 van de Regels met betrekking tot het 
Overheidsbeleid en (ii) paragraaf 19 van deze Sunrise Regels. 

 
3. Het Register heeft het recht de bovengenoemde informatie uit te wisselen met 

de Validator(s) (met inbegrip van zijn/hun agenten en onderaannemers) en/of 
de Validatiediensten van de overheid, teneinde de rechten waarop aanspraak 
wordt gemaakt, te valideren. 

 

Paragraaf 4. Verklaringen en garanties van de Aanvrager 
 
1. Naast de verklaringen en garanties in paragraaf 4 van de Algemene 

Voorwaarden, verklaart en garandeert de Aanvrager dat: 
 

(i) hij de eigenaar, rechthebbende of licentiehouder (indien van 
toepassing) is van het Oudere recht waarop aanspraak wordt gemaakt; 

(ii) het Oudere recht waarop aanspraak wordt gemaakt is, op de datum 
van de Aanvraag een rechtsgeldig recht is; en 

(iii) het Schriftelijk bewijsmateriaal dat wordt ingediend bij de Verwerkende 
instantie eensluidende en authentieke kopieën bevat van de relevante 
originele documenten en tot bewijs strekt van het bestaan van het 
Oudere recht waarop aanspraak wordt gemaakt, en volledig, 
nauwkeurig, actueel en niet frauduleus is en opgesteld is 
overeenkomstig de Sunrise-regels. 

 
2. Specifieke voorwaarden, opgelegd door de Europese Commissie, de lidstaat 

van de Aanvrager en/of de bevoegde Validatiedienst van de overheid, kunnen 
van toepassing zijn op Overheidsinstanties die een Aanvraag indienen voor 
een naam als bedoeld in artikel 10, lid 3, van de Regels met betrekking tot het 
Overheidsbeleid. 

 
 
HOOFDSTUK II DE AANVRAAGPROCEDURE 

Paragraaf 5. Selectie van Registrator en Documenten Indienende Instantie 
 
1. Domeinnamen kunnen alleen bij het Register worden aangevraagd via een 

Registrator die namens de Aanvrager maar voor eigen rekening handelt.  
 

Dientengevolge moet de Aanvrager, om een Aanvraag te kunnen indienen, 
een door het Register geaccrediteerde Registrator kiezen uit de lijst die 
beschikbaar is op de website van het Register. 
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2. De Aanvrager kan een Documenten Indienende Instantie aanwijzen door het 
e-mailadres van deze instantie in de Aanvraag te vermelden. 

 
3. Het Register, de Validators en de Validatiediensten van de overheid zijn geen 

partij bij de overeenkomst tussen de Aanvrager en zijn Registrator of bij de 
overeenkomst tussen de Aanvrager en zijn Documenten Indienende Instantie 
en kunnen daarom geen verplichtingen of aansprakelijkheid op zich nemen 
tengevolge van deze overeenkomsten. 

 

Paragraaf 6. Bevestigingsbericht 
 
1. Na ontvangst van een Aanvraag stuurt het Register per e-mail een 

Bevestigingsbericht naar de Aanvrager en, indien van toepassing, diens 
Documenten Indienende Instantie met daarin de volgende gegevens:  

 
(i) de aangevraagde Domeinnaam; 
(ii) de datum en het tijdstip van ontvangst van de Aanvraag door het 

Register; 
(iii) de plaats van de Aanvraag van de Aanvrager in de wachtrij voor de 

desbetreffende Domeinnaam; 
(iv) de uiterste datum waarop het vereiste Schriftelijk bewijsmateriaal door 

de Verwerkende instantie ontvangen moet zijn. 
 
Dit Bevestigingsbericht wordt naar het e-mailadres van de Aanvrager en, 
indien een Documenten Indienende Instantie is aangewezen, naar het 
e-mailadres van die Documenten Indienende Instantie gezonden. Het 
e-mailadres van de Documenten Indienende Instantie zal door het Register 
alleen voor dit doel gebruikt worden.  

 
2. Het Bevestigingsbericht dat naar de Aanvrager (of – indien van toepassing – 

de Documenten Indienende Instantie) wordt gezonden, bevat, tenzij anders 
vermeld in deze Sunrise Regels, een hyperlink naar een webpagina die door 
het Register beschikbaar is gesteld en waarop een standaard Begeleidend 
schrijven wordt gegenereerd (in .pdf-formaat) in de officiële taal van de 
Europese Unie die door de Aanvrager is gekozen bij indiening van de 
Aanvraag. Indien de Aanvrager zijn Registrator heeft aangewezen als 
Documenten Indienende Instantie en deze Registrator door de Verwerkende 
instantie schriftelijk is gemachtigd het Schriftelijk bewijsmateriaal langs 
elektronische weg in te dienen, bevat het Bevestigingsbericht geen hyperlink. 

 
 
HOOFDSTUK III SUNRISE WHOIS-DATABANK 

Paragraaf 7. Sunrise WHOIS-databank 
 
1. Na ontvangst van een volledige en technisch correcte Aanvraag stelt het 

Register relevante informatie met betrekking tot de Aanvraag beschikbaar in 
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de Sunrise WHOIS-databank. De Sunrise WHOIS-databank kan de volgende 
informatie bevatten over iedere ontvangen Aanvraag: 

 
(i)  de aangevraagde Domeinnaam; 
(ii)  de volgorde waarin en de datum en het tijdstip waarop de Aanvraag 

door het Register is ontvangen, en de plaats van de Aanvraag in de 
wachtrij voor de desbetreffende Domeinnaam; 

(iii) de volledige naam van de Aanvrager; 
(iv) de relevante contactinformatie voor de Aanvrager; 
(v) het type Ouder Recht waarop de Aanvrager aanspraak maakt;  
(vi) de volledige naam ten aanzien waarvan aanspraak wordt gemaakt op 

een Ouder Recht; 
(vii) het land waarin het Oudere recht waarop aanspraak wordt gemaakt, 

beschermd is; 
(viii) een eerste statusveld met informatie over het al dan niet ontvangen 

door de Verwerkende instantie van Schriftelijk bewijsmateriaal en over 
de datum van die ontvangst (indien van toepassing); 

(ix) een tweede statusveld met informatie over het al dan niet nemen door 
het Register van een besluit om de Domeinnaam in naam van de 
Aanvrager te registreren, en – indien een besluit is genomen – de 
uitkomst van dat besluit; 

(x) een derde statusveld dat aangeeft of, voorzover bekend bij het 
Register, gerechtelijke of buitengerechtelijke procedures aanhangig zijn 
met betrekking tot de Domeinnaam; 

(xi) de geselecteerde taal voor de ADR-procedure. 
 
2. In het statusveld waarnaar hierboven in paragraaf 7, lid 1, onder viii, wordt 

verwezen, wordt de datum van ontvangst van Schriftelijk bewijsmateriaal 
vermeld (indien van toepassing). 

 
De aanduiding dat de Verwerkende instantie Schriftelijk bewijsmateriaal heeft 
ontvangen, kan niet worden geïnterpreteerd als een  bevestiging dat het 
ontvangen Schriftelijk bewijsmateriaal voldoet aan de voorwaarden zoals 
uiteengezet in deze Sunrise-regels. 

 
3. De Verwerkende instantie is verplicht om binnen een redelijke termijn na 

ontvangst door de Verwerkende instantie van het eerste Schriftelijk 
bewijsmateriaal met betrekking tot een specifieke Aanvraag het Register op de 
hoogte te stellen van een wijziging in de status. De Verwerkende instantie 
doet geen bijkomende mededelingen omtrent de eventuele ontvangst van het 
Schriftelijk bewijsmateriaal, noch over de datum waarop een dergelijke 
ontvangst zou hebben plaatsgevonden. 

 
De Sunrise WHOIS-databank is het enige referentiepunt waar geverifieerd kan 
worden of de Verwerkende instantie Schriftelijk bewijsmateriaal heeft 
ontvangen. 

 
4. In het statusveld als bedoeld in paragraaf 7, lid 1, onder ix hierboven, kunnen 

de volgende statussen worden gegeven: 
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(i) Geïnitieerd; (“initiated”) 
(ii) Domeinnaam geregistreerd maar niet geactiveerd; (“not activated” 
(iii) Domeinnaam geregistreerd en geactiveerd; (“activated” 
(iv) Aanvraag afgewezen; 
(v) Vervallen (binnen de gestelde termijn is geen of geen deugdelijk 

Schriftelijk bewijsmateriaal ontvangen); (“expired”) 
(vi) Vervallen (omdat niet binnen negentig (90) kalenderdagen na het 

verzoek van het Register om het bijbehorende Schriftelijk 
bewijsmateriaal te valideren, een besluit is ontvangen van de 
Validatiedienst van de overheid);(“expired”) 

(vii) Niet in overweging genomen (vanwege registratie en activering van de 
Domeinnaam op naam van een andere Aanvrager).(“not considered”) 

 
De status ‘Geïnitieerd’ is de standaardstatus voor een Aanvraag. Alle 
wijzigingen in de status vallen onder de exclusieve verantwoordelijkheid van 
het Register. 

 
 
HOOFDSTUK IV SCHRIFTELIJK BEWIJSMATERIAAL 

Paragraaf 8. Officiële eisen ten aanzien van Schriftelijk bewijsmateriaal 
 
1. Op de webpagina die door het Register wordt aangeduid in de hyperlink als 

genoemd in paragraaf 6, lid 2, van deze Sunrise Regels:  
 

(i) wordt de Aanvrager gevraagd het Register op de hoogte te stellen van 
het aantal pagina's waaruit zijn Schriftelijk bewijsmateriaal bestaat; en 

(ii) heeft de Aanvrager de mogelijkheid een andere officiële taal van de 
Europese Unie te kiezen dan de taal die door de Registrator voor het 
Begeleidend schrijven gekozen is toen deze de Aanvraag bij het 
Register indiende. 

 
2. Na ontvangst van deze informatie stelt het Register een elektronisch 

Begeleidend schrijven in .pdf-formaat beschikbaar, dat ten minste de volgende 
informatie bevat: 

 
(i) naam en adres van de Verwerkende instantie;  
(ii) de volgende informatie, ontleend aan de Sunrise WHOIS-databank: 

(a) de aangevraagde Domeinnaam; 
(b) de volledige naam van de Aanvrager; 
(c) de relevante contactinformatie voor de Aanvrager; 
(d) het type Ouder Recht waarop de Aanvrager aanspraak maakt;  
(e) het land waarin het Oudere recht waarop aanspraak wordt 

gemaakt, beschermd is; 
(f) de volledige naam ten aanzien waarvan door de Aanvrager 

aanspraak wordt gemaakt op een Ouder Recht; 
(g) de taal waarin het aan de Validator te leveren Schriftelijk 

bewijsmateriaal zal worden gesteld; 
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(h) de datum van ontvangst van de Aanvraag door het Register; 
(i) een unieke streepjescode. 
 

3. De Aanvrager of zijn Documenten Indienende Instantie wordt gevraagd: 
 

(i) het Begeleidend schrijven af te drukken dat op de website van het 
Register wordt gegenereerd; 

(ii) in het Begeleidend schrijven de officiële taal aan te geven waarin het 
Schriftelijk bewijsmateriaal wordt ingediend, wanneer dit Schriftelijk 
bewijsmateriaal wordt ingediend in een andere officiële taal van de 
Europese Unie dan de taal die in de Aanvraag is gekozen. In het geval 
dat in het Begeleidend schrijven een andere officiële taal wordt 
gekozen, dient al het Schriftelijk bewijsmateriaal te worden ingediend in 
de taal die gekozen is in het Begeleidend schrijven; 

(iii) het Begeleidend schrijven te ondertekenen; 
(iv) het relevante Schriftelijk bewijsmateriaal als bedoeld in hoofdstuk V als 

bijlage in te sluiten; en 
(v) het genoemde Schriftelijk bewijsmateriaal te paraferen. 

 
 Het is niet toegestaan, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in deze Sunrise 

Regels, de tekst van het Begeleidend schrijven aan te passen; Schriftelijk 
bewijsmateriaal dat wordt ingediend zonder Begeleidend schrijven of met een 
aangepast Begeleidend schrijven of een Begeleidend schrijven dat niet 
rechtsgeldig is ondertekend, zal worden afgewezen, met uitzondering van 
Schriftelijk bewijsmateriaal dat langs elektronische weg ingediend is door de 
Registrator (in dat geval hoeft geen Begeleidend schrijven te worden 
ingediend bij de Verwerkende instantie). 

 
4. Schriftelijk bewijsmateriaal in een andere taal dan de taal die gekozen is 

overeenkomstig deze Sunrise-regels, wordt niet in overweging genomen. Als 
een deel van het Schriftelijk bewijsmateriaal niet in de officiële taal gesteld is 
die de Aanvrager heeft gekozen, moet dit vergezeld gaan van een vertaling 
door een beëdigd vertaler in de taal die gekozen is in de Aanvraag, of al 
naargelang de situatie, in het Begeleidend schrijven. 

 
5. Het rechtsgeldig ondertekende Begeleidend schrijven en het Schriftelijk 

bewijsmateriaal dat daarbij ingesloten is, moeten naar het adres worden 
gezonden dat staat aangegeven in het Begeleidend schrijven. Documenten 
die naar een ander adres worden gezonden dan het adres dat in het 
Begeleidend schrijven staat aangegeven, worden niet in overweging 
genomen. 

 
Het Schriftelijk bewijsmateriaal moet per gewone post, aangetekende post, 
post met ontvangstbevestiging of per koerier worden verzonden.  
 
Het is niet toegestaan Schriftelijk bewijsmateriaal op een andere wijze te 
versturen dan zoals beschreven in deze paragraaf 8, lid 5, (bijv. per fax of 
e-mail), behalve via een Registrator die schriftelijk gemachtigd is door de 
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Verwerkende instantie om Schriftelijk bewijsmateriaal langs elektronische weg 
naar de Verwerkende instantie te zenden.  

 
Schriftelijk bewijsmateriaal moet binnen veertig (40) kalenderdagen na 
ontvangst van de Aanvraag door het Register in het bezit zijn van de 
Verwerkende instantie; is dit niet het geval dan wordt de Aanvraag geacht te 
zijn vervallen. 

 
 Het Schriftelijk bewijsmateriaal kan door de Verwerkende instantie alleen op 

algemene werkdagen in België tussen 08.00 uur en 17.00 uur (GMT+1) 
worden ontvangen. Voor alle duidelijkheid: zaterdagen, zondagen en nationale 
feestdagen in België worden niet beschouwd als algemene werkdagen. 

 
Indien de periode van veertig dagen als bedoeld in artikel 14, lid 4, van de 
Regels met betrekking tot het Overheidsbeleid op een zaterdag, zondag of 
nationale feestdag in België afloopt, wordt enig Schriftelijk bewijsmateriaal dat 
niet op de laatste algemene werkdag in België voorafgaand aan deze 
zaterdag, zondag of nationale feestdag in België ontvangen is, beschouwd als 
niet ontvangen voor de vervaldatum. 

 
6. Voor het Begeleidend schrijven dat door of namens de Aanvrager wordt 

verzonden, en het bijgesloten Schriftelijk bewijsmateriaal gelden de volgende 
eisen: 

 
(i) elke Aanvraag wordt onderbouwd met één (1) set Schriftelijk 

bewijsmateriaal; het is niet toegestaan verschillende sets Schriftelijk 
bewijsmateriaal voor verschillende Aanvragen samen te voegen in één 
pakket of envelop; 

(ii) de vellen papier hebben het formaat DIN A4 (29,7 cm x 21 cm) of Letter 
(27,94 cm x 21,59 cm); 

(iii) documenten worden afgedrukt op mat wit papier; 
(iv) de pagina’s zijn opeenvolgend genummerd, te beginnen met pagina 1, 

uitgezonderd het Begeleidend schrijven; 
(v) het papier is slechts enkelzijdig bedrukt; 
(vi) de documenten zijn na het inscannen leesbaar voor het menselijk oog;  
(vii) het Schriftelijk bewijsmateriaal is niet geretoucheerd of op andere wijze 

veranderd; 
(viii) vellen papier zijn niet gevouwen, geniet, gelijmd of op een andere wijze 

aan elkaar gehecht. 
 

Voor de inachtneming van deze eisen is uitsluitend de Aanvrager 
verantwoordelijk. Schriftelijk bewijsmateriaal dat door een derde in naam en 
ten behoeve van de Aanvrager naar de Verwerkende instantie wordt 
gezonden, wordt geacht door de Aanvrager te zijn verzonden. 

 
7. De Verwerkende instantie is niet verplicht om ontvangen informatie of 

documentatie te verwerken of in overweging te nemen die niet voldoet aan alle 
eisen zoals uiteengezet in paragraaf 8, lid 6, hierboven.  
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 Het Register en de Verwerkende instantie zijn niet verplicht de Aanvrager 
mede te delen of het Schriftelijk bewijsmateriaal wel of niet voldoet aan de 
eisen zoals vermeld in deze paragraaf. 

 
8. Geen enkele bevestiging vanwege de Verwerkende instantie en/of het 

Register dat Schriftelijk bewijsmateriaal ontvangen is, kan opgevat worden als 
een bevestiging dat de informatie die door (of namens) de Aanvrager verstrekt 
is, voldoet aan de voorwaarden zoals uiteengezet in dit hoofdstuk. 

 

Paragraaf 9. Verwerken van Schriftelijk bewijsmateriaal 
1. Na ontvangst van het Begeleidend schrijven samen met het Schriftelijk 

bewijsmateriaal dat is ingediend bij de Verwerkende instantie, zal de 
Verwerkende instantie: 

 
(i) het Schriftelijk bewijsmateriaal voorzien van een tijdstempel met de 

datum waarop het is ontvangen; 
(ii) de ontvangen informatie en documentatie scannen, tenzij het 

Schriftelijk bewijsmateriaal door de Verwerkende instantie langs 
electronische weg wordt ontvangen via een Registrator die schriftelijk 
door de Verwerkende instantie gemachtigd is Schriftelijk 
bewijsmateriaal langs electronische weg te verstrekken. 

 
2. Het Register en de Verwerkende instantie hebben het recht, naar eigen 

goeddunken, ontvangen informatie of documentatie niet in overweging te 
nemen wanneer de Verwerkende instantie reeds een set Schriftelijk 
bewijsmateriaal met betrekking tot dezelfde Aanvraag heeft ontvangen; de 
Verwerkende instantie kan de Aanvrager echter via het Register verzoeken 
een nieuwe set Schriftelijk bewijsmateriaal toe te sturen, indien het originele 
Schriftelijk bewijsmateriaal dat ontvangen is, per ongeluk beschadigd of 
vernietigd is tijdens of na de verzending ervan. 

 
3. De Verwerkende instantie stelt het Register op de hoogte van de datum van 

ontvangst van elke set Schriftelijk bewijsmateriaal, behalve wanneer het sets 
betreft die ontvangen zijn overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 9, lid 2; 
deze informatie wordt verstrekt op een wijze die het Register en de 
Verwerkende instantie overeengekomen zijn. 

 
4. De Aanvrager kan het Schriftelijk bewijsmateriaal niet inzien nadat de 

Verwerkende instantie het heeft ontvangen.  
 
 De Aanvrager bevestigt en stemt ermee in dat het door de Verwerkende 

instantie ontvangen Schriftelijk bewijsmateriaal exclusief eigendom van de 
Verwerkende instantie wordt; noch het Register, noch de Verwerkende 
instantie hebben de verplichting om Schriftelijk bewijsmateriaal terug te 
zenden  aan de Aanvrager, de Registrator of een andere door de Aanvrager 
aangewezen persoon. 
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5. Het Register en de Verwerkende instantie maken Schriftelijk bewijsmateriaal 
uitsluitend bekend in de mate dat dit geëist wordt door een bevoegde 
rechtbank of door een overheids- of verordenende instantie, of wanneer er 
een wettelijke plicht of eis bestaat om dit te doen. Verder wordt Schriftelijk 
bewijsmateriaal langs electronische weg bekendgemaakt door of op 
aanwijzing van het Register dat optreedt als Gedaagde in een ADR-procedure 
in het kader van een Klacht tegen een beslissing  van het Register. 

 
 
HOOFDSTUK V. VALIDATIE VAN OUDERE RECHTEN 

Paragraaf 10. Het Validatieproces 
 
1. Op aanwijzing van het Register valideert de Validator of het Schriftelijk 

bewijsmateriaal het Oudere recht waarop de Aanvrager in de Aanvraag 
aanspraak maakt, bewijst. 

 
2. Overeenkomstig de procedure zoals uiteengezet in artikel 14 van de Regels 

met betrekking tot het Overheidsbeleid onderzoekt de Validator het Schriftelijk 
bewijsmateriaal op identieke Domeinnamen in de volgorde waarin de 
Aanvragen door het Register worden ontvangen. 

 
Voor niet-identieke Domeinnamen kan de Validator – omwille van de 
doelmatigheid – naar eigen goeddunken bepalen in welke volgorde Schriftelijk 
bewijsmateriaal wordt onderzocht, afhankelijk van bijvoorbeeld: 
 
(i) het aantal Aanvragen dat voor niet-identieke Domeinnamen is 

ontvangen, 
(ii) de talen waarin Schriftelijk bewijsmateriaal voor de diverse 

Aanvragen wordt verstrekt, 
(iii) de vereiste tijd en middelen voor het eigenlijke  valideren van het 

bestaan van Oudere rechten op basis van het verstrekte Schriftelijk 
bewijsmateriaal. 

 
Validators zijn onderaannemers van het Register, dat de enige partij is die kan 
besluiten of een Domeinnaam op naam van een Aanvrager wordt 
geregistreerd. 
 

Paragraaf 11. Oudere rechten – Algemeen  
 
1. Gedurende de eerste fase van de Periode van stapsgewijze registratie kunnen 

alleen Domeinnamen die overeenkomen met:  
 

(i) geregistreerde communautaire of nationale merken of 
(ii) geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen  
 
worden aangevraagd door de houder en/of licentiehouder (indien van 
toepassing) van het desbetreffende Oudere recht, behoudens de namen 
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waarvoor een aanvraag kan worden ingediend door Overheidsinstanties, als 
bedoeld in artikel 10, lid 3, van de Regels met betrekking tot het 
Overheidsbeleid. 

 
2. Gedurende de tweede fase van de Periode van stapsgewijze registratie 

kunnen Domeinnamen die overeenkomen met:  
 

(i) het soort Oudere rechten zoals hierboven vermeld in paragraaf 11, lid 
1, of 

(ii) andere soorten Oudere rechten 
 

worden aangevraagd door de houder van het desbetreffende Oudere recht. 
 
3. De Aanvrager moet uiterlijk op de datum waarop de Aanvraag door het 

Register wordt ontvangen, de houder (of licentiehouder, indien van 
toepassing) zijn van het Oudere recht waarop aanspraak wordt gemaakt; op 
die datum moet het Oudere recht geldig zijn, hetgeen betekent dat het volledig 
van kracht en rechtsgeldig moet zijn. 

 

Paragraaf 12. Schriftelijk bewijsmateriaal – Algemene materiële eisen 
 
1. Tenzij anders bepaald in paragraaf 13 tot en met 18 van deze Sunrise-regels, 

moet de Aanvrager Schriftelijk bewijsmateriaal indienen dat het volgende 
bevat: 

 
(i) een beëdigde verklaring, ondertekend door een bevoegde instantie, 

uitoefenaar van het beroep van advocaat1 of een erkend gemachtigde2 
die verklaart dat het soort Ouder Recht waarop door de Aanvrager 
aanspraak wordt gemaakt beschermd is ingevolge de wetten van de 
desbetreffende lidstaat, met inbegrip van  
a. verwijzingen naar de desbetreffende wettelijke bepalingen, 

rechtsleer en rechterlijke uitspraken en 
b. de voor een dergelijke bescherming vereiste voorwaarden; en 

(ii) bewijs dat de volledige naam ten aanzien waarvan aanspraak wordt 
gemaakt op een Ouder Recht, voldoet aan alle voorwaarden zoals 
bepaald in dergelijke wetten, met inbegrip van de desbetreffende 
rechtsleer en rechterlijke uitspraken, en dat deze naam beschermd 
wordt door het desbetreffende Oudere recht waarop aanspraak wordt 
gemaakt. 

 
2. Het is in ieder geval voldoende om een kopie in te dienen van een relevante 

einduitspraak van een rechtbank of een arbitragebeslissing van een officiële 

 
1 Een beoefenaar van een juridisch beroep is iemand die gekwalificeerd is om de rechtspraktijk uit te 
oefenen in een van de lidstaten en zijn kantoor heeft binnen de Gemeenschap (cf. Richtlijn 98/5/EG 
van 16 februari 1998, Pb L 77 van 14 maart 1998, p. 36). 
2 Een erkend gemachtigde is iemand die gerechtigd is cliënten te vertegenwoordigen voor de 
respectieve nationale bureaus voor industriële eigendom, het Bureau voor harmonisatie binnen de 
interne markt (BHIM) of het Europees octrooibureau (EPO). 
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alternatieve geschillenbeslechtende instantie die ten minste in een van de 
lidstaten bevoegd is, waarin verklaard wordt dat de Aanvrager bescherming 
geniet voor de volledige naam ten aanzien waarvan aanspraak wordt gemaakt 
op een Ouder Recht.  

 
3. Indien het bestaan van het Oudere recht waarop aanspraak wordt gemaakt, 

krachtens het recht van de desbetreffende lidstaat onderworpen is aan 
bepaalde voorwaarden die verband houden met het feit dat de naam 
beroemd, zeer bekend, publiekelijk of algemeen bekend is, een zekere 
reputatie, goodwill of toepassing heeft, of aan soortgelijke voorwaarden, moet 
de Aanvrager voorts het volgende indienen: 

 
(i) een verklaring ondertekend door een bevoegde instantie, beoefenaar 

van een juridisch beroep, of een erkend gemachtigde, vergezeld van 
documentatie die de verklaring ondersteunt, of 

(ii) een relevante einduitspraak van een rechtbank of een van een officiële 
alternatieve geschillenbeslechtende instantie die in ten minste een van 
de lidstaten bevoegd is, 

 
waarin verklaard wordt dat de naam ten aanzien waarvan aanspraak wordt 
gemaakt op een Ouder Recht, voldoet aan de voorwaarden zoals vastgelegd 
in de wet (met inbegrip van relevante rechterlijke uitspraken, rechtsleer en 
voorwaarden die opgenomen kunnen zijn in bijlage 1 - indien van toepassing) 
van de desbetreffende lidstaat met betrekking tot het type Ouder Recht in 
kwestie. 

 
4. Een verklaring die wordt ingediend overeenkomstig dit hoofdstuk, moet 

duidelijk vermelden – of een bewijs bevatten - dat de ondertekenaar 
gekwalificeerd is als een bevoegde instantie, beoefenaar van een juridisch 
beroep of erkend gemachtigde, als bedoeld in de voorgaande leden van deze 
paragraaf.  

 

Paragraaf 13. Geregistreerde merken 
 
1. ALGEMEEN 
 
(i) Wanneer het Oudere recht waar aanspraak op wordt gemaakt door een 

Aanvrager, een geregistreerd merk is, moet dat merk geregistreerd zijn door 
een merkenbureau in één van de lidstaten, het Benelux Merkenbureau of het 
Bureau voor Harmonisatie binnen de Interne Markt (BHIM), of internationaal 
geregistreerd zijn en bescherming hebben verkregen in ten minste een van de 
lidstaten van de Europese Unie. 

 
(ii) Een merk in aanvraag wordt niet als een Ouder Recht beschouwd. 
 
 
2. SCHRIFTELIJK BEWIJSMATERIAAL VOOR GEREGISTREERDE MERKEN 
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Het is voldoende om het volgende Schriftelijk bewijsmateriaal in te dienen voor 
een geregistreerd merk, tenzij anders bepaald in bijlage 1 van deze Sunrise 
Regels: 

 
(i) een kopie van een officieel document dat is uitgegeven door het 

bevoegde merkenbureau, waarin aangegeven wordt dat het merk 
geregistreerd is (bewijs van inschrijving, bewijs van verlenging, officieel 
uittreksel uit het register, verklaring van het merkenbureau, publicatie 
van het feit van registratie in een publicatieblad etc.); of 

(ii) een uittreksel uit een officiële (on-line-)databank die ter beschikking 
gesteld of beheerd wordt door het desbetreffende nationale 
merkenbureau, het Benelux Merkenbureau, het BHIM of de 
Wereldorganisatie voor intellectuele eigendom (WIPO). Uittreksels uit 
commerciële databankenworden niet aanvaard, ook al geven zij exact 
dezelfde informatie weer als de officiële uittreksels. 

 
In de hiervoor genoemde gevallen moet het Schriftelijk bewijsmateriaal 
duidelijk aantonen dat de Aanvrager de aangemelde eigenaar van het 
geregistreerde merk is.  
 
Paragraaf 20 van deze Sunrise Regels is van toepassing wanneer de 
Aanvrager een licentiehouder of cessionaris is van een geregistreerd merk als 
hiervoor bedoeld in paragraaf 13, lid 1. 

 

Paragraaf 14. Geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen  
 
1. GEOGRAFISCHE AANDUIDINGEN EN OORSPRONGSBENAMINGEN  - ALGEMEEN 
 

Indien het Oudere recht waarop een Aanvrager aanspraak maakt, een 
geografische aanduiding of een oorsprongsbenaming is, moet deze 
geografische aanduiding of oorsprongsbenaming beschermd zijn in ten minste 
één van de lidstaten van de Europese Unie. 

 
 
2. SCHRIFTELIJK BEWIJSMATERIAAL VAN GEOGRAFISCHE AANDUIDINGEN EN 

OORSPRONGSBENAMINGEN  
 

Het is voldoende om het volgende Schriftelijk bewijsmateriaal in te dienen voor 
een geografische aanduiding of oorsprongsbenaming, tenzij anders bepaald in 
bijlage 1 van deze Sunrise Regels: 

 
(i) een kopie van een akte, decreet of besluit van een bevoegde 

officiële instantie, die/dat bescherming verleent aan een 
specifieke naam als een geografische aanduiding of 
oorsprongsbenaming; of 

(ii) een kopie van de officiële publicatie van een akte, decreet of 
besluit zoals hierboven bedoeld in (i); of 
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(iii) een uittreksel uit het desbetreffende register (indien 
beschikbaar). 

 
Dergelijk Schriftelijk bewijsmateriaal moet duidelijk aangeven dat de naam ten 
aanzien waarvan aanspraak wordt gemaakt op het Oudere recht, een 
geografische aanduiding of oorsprongsbenaming is waarvan de Aanvrager de 
houder is. 

 

Paragraaf 15. Niet geregistreerde merken 
 
 Indien een Aanvrager aanspraak maakt op een Ouder Recht op een naam op 

basis van: 
 

(i) een bekend niet geregistreerd merk zoals voorzien in artikel 6bis van 
het Unieverdrag van Parijs tot bescherming van de industriële 
eigendom (zoals gewijzigd), of  

(ii) een ongeregistreerd merk, behalve een merk dat valt onder (i) 
hierboven, dat wordt beschermd door de wetgeving van een van de 
lidstaten die in bijlage 1 genoemd worden als zijnde lidstaten die 
ongeregistreerde merken beschermen, 

 
is het voldoende om het bestaan van een dergelijk Ouder Recht aan te tonen 
overeenkomstig paragraaf 12, lid 2, of paragraaf 12, lid 3, van deze Sunrise 
Regels, zonder dat er een verplichting bestaat om het Schriftelijk 
bewijsmateriaal als bedoeld in paragraaf 12, lid 1, te verstrekken.  

 

Paragraaf 16. Bedrijfsnamen (vennootschapsnamen), handelsnamen en 
bedrijfsaanduidingen 
 
1. BEDRIJFSNAMEN – ALGEMEEN 
 
 Een bedrijfsnaam is een officiële naam van een vennootschap, d.w.z. de 

naam waaronder de onderneming opgericht of ingeschreven is. In lidstaten die 
geen bescherming van bedrijfsnamen kennen, kan de naam van de 
onderneming toch beschermd zijn als een handelsnaam (als bedoeld in 
paragraaf 16, lid 2) of een bedrijfsaanduiding (als bedoeld in paragraaf 16, lid 
3). 

 
 Indien een Aanvrager aanspraak maakt op een Ouder Recht op een naam op 

basis van een bedrijfsnaam die beschermd wordt ingevolge de wetgeving van 
een van de lidstaten die in bijlage 1 genoemd worden als zijnde lidstaten die 
bedrijfsnamen beschermen, is het voldoende om het bestaan van een 
dergelijk Ouder Recht aan te tonen overeenkomstig paragraaf 16, lid 4, 
hieronder. 
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2. HANDELSNAMEN – ALGEMEEN 
 

Aangezien handelsnamen in alle lidstaten van de Europese Unie beschermd 
zijn, is het voldoende om de Validator het Schriftelijk bewijsmateriaal als 
bedoeld in paragraaf 16, lid 5,over te maken. 

 
 
3. BEDRIJFSAANDUIDINGEN - ALGEMEEN 
 
 Indien een Aanvrager aanspraak maakt op een Ouder Recht op een naam op 

basis van een bedrijfsaanduiding die beschermd wordt ingevolge de 
wetgeving van een van de lidstaten die in bijlage 1 genoemd worden als zijnde 
lidstaten die bedrijfsaanduidingen beschermen, is het voldoende om het 
bestaan van een dergelijk Ouder Recht aan te tonen overeenkomstig 
paragraaf 16, lid 5, hieronder. 

 
 
4. SCHRIFTELIJK BEWIJSMATERIAAL VAN BEDRIJFSNAMEN 
 

Het is voldoende om het volgende Schriftelijk bewijsmateriaal in te dienen voor 
bedrijfsnamen als bedoeld in paragraaf 16, lid 1, tenzij anders bepaald in 
bijlage 1 bij deze Sunrise Regels: 

 
(i) een uittreksel uit het desbetreffende bedrijven- of handelsregister;  
(ii) een akte van oprichting of een kopie van een gepubliceerde 

kennisgeving van de oprichting of naamswijziging van de onderneming 
in het publicatieblad of de staatscourant; of 

(iii) een ondertekende verklaring (bijv. een certificate of good standing) van 
een officieel bedrijven- of handelsregister, een bevoegde 
overheidsdienst of een notaris. 

 
Dergelijk Schriftelijk bewijsmateriaal moet duidelijk vermelden dat de naam ten 
aanzien waarvan aanspraak wordt gemaakt op het Oudere recht, de officiële 
bedrijfsnaam of een van de officiële bedrijfsnamen van de Aanvrager is. 

 
 
5. SCHRIFTELIJK BEWIJSMATERIAAL VAN HANDELSNAMEN EN BEDRIJFSAANDUIDINGEN 
 

Het is voldoende om het volgende Schriftelijk bewijsmateriaal in te dienen voor 
handelsnamen en bedrijfsaanduidingen als bedoeld in paragraaf 16, lid 2, 
respectievelijk paragraaf 16, lid 3, tenzij anders bepaald in bijlage 1 van deze 
Sunrise Regels: 

 
(i) wanneer het verplicht en/of mogelijk is om de desbetreffende 

handelsnaam of bedrijfsaanduiding te registreren in een officieel 
register (wanneer een dergelijk register bestaat in de lidstaat waar het 
bedrijf gevestigd is):  
a. een uittreksel uit dat officiële register, dat de datum vermeld waarop 

de handelsnaam werd geregistreerd; en 
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b. bewijs van publiek gebruik van de handelsnaam of 
bedrijfsaanduiding vóór de datum van de Aanvraag (zoals, maar niet 
beperkt tot, een bewijs van de verkoopaantallen, kopieën van 
reclame- of promotiemateriaal, facturen waarop de handelsnaam of 
bedrijfsaanduiding vermeld staat, etc., waaruit het publieke gebruik 
van de naam in de desbetreffende lidstaat blijkt); 

(ii) wanneer registratie niet verplicht is, het Schriftelijk bewijsmateriaal als 
bedoeld in paragraaf 12, lid 3, van deze Sunrise Regels. 

 
Uit het Schriftelijk bewijsmateriaal voor een handelsnaam of 
bedrijfsaanduiding moet duidelijk blijken dat de naam ten aanzien waarvan 
aanspraak wordt gemaakt op een Ouder Recht, de handelsnaam of 
bedrijfsaanduiding van de Aanvrager is. 

 

Paragraaf 17. Familienamen 
 
1. Indien een Aanvrager aanspraak maakt op een Ouder Recht op een naam op 

basis van een handelsnaam, bedrijfsaanduiding of bedrijfsnaam die 
overeenkomt met een familienaam, moet hij in zijn Aanvraag als type Ouder 
Recht de optie ‘handelsnaam, bedrijfsaanduiding of bedrijfsnaam’ kiezen en 
het bestaan van een dergelijk Ouder Recht aantonen overeenkomstig 
respectievelijk paragraaf 16, lid 4, en paragraaf 16, lid 5. 

 
2. Indien een Aanvrager aanspraak maakt op een Ouder Recht op een naam op 

basis van zijn familienaam, voorzover deze bescherm is in de lidstaat waarvan 
hij een ingezetene is, moet hij in zijn Aanvraag als type Ouder Recht de optie 
‘overige’ kiezen en het bestaan van een dergelijk Ouder Recht aantonen 
overeenkomstig paragraaf 12, lid 1, of lid 2, van deze Sunrise Regels. 

 

Paragraaf 18. Kenmerkende titels van beschermde literaire en 
kunstwerken 
 
1. KENMERKENDE TITELS – ALGEMEEN 
 
 Indien een Aanvrager aanspraak maakt op een Ouder Recht op een naam op 

basis van een kenmerkende titel van een beschermd literair of kunstwerk die 
beschermd is ingevolge de wetgeving van een van de lidstaten die in bijlage 1 
genoemd worden als zijnde lidstaten die kenmerkende titels van beschermde 
literaire en kunstwerken beschermen, is het voldoende om het bestaan van 
een dergelijk Ouder Recht aan te tonen overeenkomstig paragraaf 18, lid 2, 
hieronder. 

 
2. SCHRIFTELIJK BEWIJSMATERIAAL VOOR DE KENMERKENDE TITELS VAN BESCHERMDE 

LITERAIRE EN KUNSTWERKEN 
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Het is voldoende om het volgende Schriftelijk bewijsmateriaal in te dienen voor 
een kenmerkende titel van een literair of kunstwerk als bedoeld in paragraaf 
18, lid 1, tenzij anders bepaald in bijlage 1 van deze Sunrise Regels: 

 
(i) een kopie van de omslag of een afbeelding van het literaire of 

kunstwerk dat/die de desbetreffende titel bevat (samen met een korte 
beschrijving van (a) het werk, of (b) de inhoud van het werk, een foto 
van het werk etc.), en 

(ii) een door een bevoegde instantie, een beoefenaar van een juridisch 
beroep of een erkend gemachtigde ondertekende beëdigde verklaring 
waarin verklaard wordt dat de Aanvrager op de datum van de Aanvraag 
houder is van de rechten met betrekking tot de genoemde titel waarop 
aanspraak wordt gemaakt, dat het werk in kwestie op rechtmatige wijze 
openbaar gemaakt is en dat de titel kenmerkend is, 

waarbij uit dergelijk Schriftelijk bewijsmateriaal duidelijk moet blijken dat de 
Aanvrager houder is van de kenmerkende titel van het literaire of kunstwerk. 

 

Paragraaf 19. Volledige naam ten aanzien waarvan het Oudere recht 
bestaat 
 
1. Overeenkomstig artikel 10, lid 2, van de Regels met betrekking tot het 

Overheidsbeleid bestaat registratie van een Domeinnaam op basis van een 
Ouder Recht uit de registratie van de volledige naam ten aanzien waarvan het 
Oudere recht, zoals aangetoond door het Schriftelijk bewijsmateriaal, bestaat. 
Een Aanvrager kan geen registratie verkrijgen van een Domeinnaam die 
bestaat uit een deel van de volledige naam ten aanzien waarvan het Oudere 
recht bestaat. 

 
2. Uit Schriftelijk bewijsmateriaal moet duidelijk de naam blijken ten aanzien 

waarvan aanspraak wordt gemaakt op een Ouder Recht. Een Ouder Recht op 
een naam die is opgenomen in figuratieve of samengestelde symbolen (d.w.z. 
symbolen die woorden bevatten, ontwerpen, afbeeldingen, logo's etc.), 
waarop aanspraak wordt gemaakt, zal alleen geaccepteerd worden indien: 

 
(i) het symbool uitsluitend een naam bevat, of 
 
(ii) het woordelement overheersend is en duidelijk gescheiden of 

onderscheiden kan worden van het beeldelement,  
 

vooropgesteld dat: 
 

(a) alle alfanumerieke tekens (inclusief koppeltekens, indien aanwezig) 
die in het symbool zijn opgenomen, deel uitmaken van de 
aangevraagde Domeinnaam, en wel in dezelfde volgorde als in het 
symbool, en 

 
(b) de algemene indruk van het woord duidelijk is en redelijkerwijs niet 

aangenomen hoeft te worden dat de tekens waaruit het symbool 
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bestaat, of de volgorde waarin die tekens voorkomen, verkeerd kan 
worden gelezen. 

 
3. Bij merken maken de toevoegingen ‘TM’, ‘SM’, ‘®’ en dergelijke geen deel uit 

van de volledige naam ten aanzien waarvan het desbetreffende Oudere recht 
bestaat. 

 
4. Bij handelsnamen, bedrijfsnamen en bedrijfsaanduidingen kan het 

ondernemingstype (zoals, maar niet beperkt tot, ‘SA’, ‘GmbH’, ‘Ltd.’ of ‘LLP’) 
worden weggelaten uit de volledige naam ten aanzien waarvan het Oudere 
recht bestaat. 

 
5. Indien een Aanvrager aanspraak maakt op een Ouder Recht op een naam die 

een internet topniveaudomein omvat (zoals, maar niet beperkt tot, .com, .net 
of .eu), omvat de volledige naam ten aanzien waarvan een Ouder Recht 
bestaat, dit domeinsuffix. 

 
6. Bij namen in ander schrift dan het standaard Latijnse schrift moet de Aanvraag 

een transliteratie in standaard Latijns schrift bevatten van de naam ten 
aanzien waarvan aanspraak wordt gemaakt op het Oudere recht. De 
transliteratie moet plaatsvinden volgens algemeen geaccepteerde 
transliteratienormen. Een transliteratie van een schrift dat niet algemeen 
gebruikt wordt in een officiële taal van de Europese Unie, wordt niet 
geaccepteerd. 

 

Paragraaf 20. Licenties, overdracht en wijzigingen met betrekking tot de 
Aanvrager 
 
1. Indien een Aanvrager een licentie heeft verworven voor een geregistreerd 

merk als hierboven bedoeld in paragraaf 13, lid 1, onder (i), ten aanzien 
waarvan hij aanspraak maakt op een Ouder Recht, moet hij bij het Schriftelijk 
bewijsmateriaal een bevestigings- en verklaringsformulier insluiten, waarvan 
een model is opgenomen in bijlage 2 van deze Sunrise Regels, dat naar 
behoren ingevuld en rechtsgeldig ondertekend is door zowel de 
licentieverlener van het desbetreffende geregistreerde merk als de Aanvrager 
(als licentiehouder). Indien de Aanvrager een sublicentiehouder is, moet hij 
een tweede bevestigings- en verklaringsformulier insluiten dat naar behoren 
ingevuld en rechtsgeldig ondertekend is door de uiteindelijke eigenaar van het 
geregistreerde merk in kwestie en de licentienemer van laatstgenoemde. 

 
2. Indien een Aanvrager de ontvanger van een Ouder Recht is en er uit het 

ingediende Schriftelijk bewijsmateriaal niet duidelijk blijkt dat het Oudere recht 
waarop aanspraak wordt gemaakt, aan de Aanvrager is overgedragen, dan 
dient hij een formulier ter bevestiging met een verklaring in te sluiten, waarvan 
een model is opgenomen in bijlage 3 van deze Sunrise Regels, dat naar 
behoren ingevuld en rechtsgeldig ondertekend is door zowel de cedent van 
het desbetreffende Oudere recht als de Aanvrager . 
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3. Indien om andere redenen dan bedoeld in paragraaf 20, lid 1, en paragraaf 
20, lid 2, van deze Sunrise Regels het verstrekte Schriftelijk bewijsmateriaal 
niet duidelijk de naam van de Aanvrager vermeldt als zijnde de houder van het 
Oudere recht waarop aanspraak wordt gemaakt (bijv. omdat de Aanvrager 
een naamswijziging heeft ondergaan, partij was bij een fusie of omdat het 
Oudere recht onderwerp is geworden van een de jure overdracht etc.), moet 
de Aanvrager officiële documenten indienen die bevestigen dat het om 
dezelfde persoon gaat als de persoon die in het Schriftelijk bewijsmateriaal 
aangeduid wordt als de houder van het Oudere recht, of om diens wettige 
opvolger. 

 
 
HOOFDSTUK VI ONDERZOEK VAN AANSPRAKEN OP OUDERE 
RECHTEN, SCHRIFTELIJK BEWIJSMATERIAAL EN BESLUITEN VAN 
HET REGISTER 

Paragraaf 21. Onderzoek door de Validator 
 
1. Op aanwijzing van het Register verifieert de door het Register benoemde 

Validator: 
(i) of aan de officiële eisen zoals uiteengezet in paragraaf 8 is voldaan; en 
(ii) of aan de eis is voldaan dat er een Ouder Recht op de naam bestaat 

waarop de Aanvrager in de Aanvraag aanspraak maakt. 
 

De Validator en het Register zijn niet verplicht de Aanvrager in kennis te 
stellen wanneer niet aan de bovenstaande eisen wordt voldaan. 

 
2. De Validator onderzoekt uitsluitend op basis van een prima facie-beoordeling 

van de eerste set Schriftelijk bewijsmateriaal die door de Verwerkende 
instantie ontvangen en gescand is (met inbegrip van het Schriftelijk 
bewijsmateriaal dat langs elektronische weg ontvangen is, indien van 
toepassing) en overeenkomstig de bepalingen van deze Sunrise-regels of de 
Aanvrager een Ouder Recht heeft op de naam. 

 
3. De Validator is niet verplicht, maar heeft de mogelijkheid om volledig naar 

eigen goeddunken zelf onderzoek te verrichten naar de omstandigheden van 
de Aanvraag, het Oudere recht waarop aanspraak wordt gemaakt, en het 
geleverde Schriftelijk bewijsmateriaal. 

 

Paragraaf 22. Besluit van het Register 
 
1. De Validator stelt het Register in kennis van zijn bevindingen overeenkomstig 

artikel 14 van de Regels met betrekking tot het Overheidsbeleid, en wel op de 
onderling overeengekomen wijze. 

 
2. Het Register registreert Domeinnamen op basis van het beginsel 'wie het 

eerst komt, het eerst maalt', wanneer het van mening is dat de Aanvrager een 
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Ouder Recht heeft aangetoond overeenkomstig paragraaf 2 van deze Sunrise 
Regels. 

 
 Gedurende een periode van veertig (40) kalenderdagen na het besluit van het 

Register om de desbetreffende Domeinnaam te registreren (in de .eu-Regels 
voor geschillenbeslechting aangeduid als de ‘Sunrise Appeal Period’ 
(beroepstermijn)), kan een belanghebbende partij een ADR-procedure 
aanhangig maken tegen het Register omdat zij vindt dat het besluit niet in 
overeenstemming is met de Verordeningen. 

 
Het Register activeert de Domeinnaam pas op de dag na afloop van de 
periode van veertig (40) dagen, op voorwaarde dat er binnen de periode van 
veertig (40) dagen geen ADR-procedure is ingesteld tegen het besluit van het 
Register. 

 
3. Behoudens de bepalingen met betrekking tot de overdracht van 

Domeinnamen of de verandering van een Registrator zoals uiteengezet in de 
Regels, kunnen 

 
(a)  een overdracht van een Domeinnamen aan derden, met uitzondering 

van een overdracht als bepaald in artikel 19 van de Regels met 
betrekking tot het Overheidsbeleid, en  

(b)  een verandering van Registrator  
 
alleen plaatsvinden na de activering van de desbetreffende Domeinnaam. 

 
4. Het besluit van het Register om een Domeinnaam te registreren in naam van 

een Aanvrager heeft geen waarde als precedent bij een eventuele 
gerechtelijke of buitengerechtelijke beslechting van geschillen die ontstaan, 
met inbegrip van een ADR-procedure op basis van speculatieve of 
onrechtmatige registratie. 

 

Paragraaf 23. Einde van het validatieproces; lopende ADR-procedures 
 
1. Indien er per 1 mei 2007 (of enige andere datum die het Register via zijn 

website bekend kan maken) geen definitief besluit van kracht is geworden 
voor een Domeinnaam ten aanzien waarvan een Aanvraag is ingediend, kan 
het Register de Validators en de Validatiediensten van de overheid verzoeken 
alle lopende Aanvragen voor Domeinnamen te valideren waarvoor nog geen 
definitief besluit van kracht geworden is. In dat geval zal het Register de 
desbetreffende Aanvragers per e-mail verzoeken de desbetreffende Validator 
of Validatiedienst van de overheid te machtigen voor de validatie van het (de) 
Oudere recht(en) waarop aanspraak wordt gemaakt. 

 
2. Indien de Aanvrager niet binnen één maand na het per e-mail gedane verzoek 

als bedoeld in paragraaf 23, lid 1, een machtiging geeft voor de validatie van 
het/de Oudere recht(en) waarop aanspraak wordt gemaakt, heeft het Register 
het recht de Aanvraag af te wijzen. 
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HOOFDSTUK VII DIVERSEN 

Paragraaf 24. Aanpassingen, richtsnoeren, uitvoerbaarheid 
 
1. Het Register kan op zijn website verklarende richtsnoeren publiceren met 

betrekking tot de bepalingen van deze Sunrise-regels. Het Register kan de 
bijlagen van deze Sunrise-regels van tijd tot tijd aanpassen; dergelijke 
aanpassingen worden van kracht op het moment van bekendmaking op de 
website van het Register.  

 
2. Indien een deel van deze Sunrise-regels om welke reden dan ook ongeldig of 

niet-uitvoerbaar wordt verklaard, blijven de overige Sunrise-regels geldig en 
uitvoerbaar alsof het ongeldige of onuitvoerbare deel er niet in opgenomen was. 

 
Iedere ongeldige of onuitvoerbare bepaling wordt vervangen door een geschikte 
bepaling die, voorzover wettelijk mogelijk is, de geest en strekking van deze 
Sunrise-regels zo dicht mogelijk benadert, rekening houdend met alle andere 
Regels. 

 

Paragraaf 25. Beperking van aansprakelijkheid 
 
1. Voorzover toegestaan krachtens dwingend recht is het Register alleen 

aansprakelijk wanneer grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag van de kant 
van het Register wordt aangetoond. In geen geval kan het Register 
aansprakelijk worden gesteld voor indirecte, gevolg- of bijkomstige schade of 
winstderving, ongeacht of deze contractueel, gebaseerd op onrechtmatige 
daad (met inbegrip van nalatigheid) of anderszins ontstaat, het gevolg is van 
of verband houdt met registratie of gebruik van een Domeinnaam of het 
gebruik van de software of website van het Register, zelfs indien het Register 
in kennis is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke verliezen of schade, 
met inbegrip van, maar niet beperkt tot door het Register genomen besluiten 
tot het registreren of niet registreren van een Domeinnaam op basis van de 
bevindingen van de Validator(s) en de Validatiedienst(en) van de overheid, 
alsmede de gevolgen van dergelijke besluiten.  
 
Voorzover toegestaan krachtens dwingend recht is de aansprakelijkheid van 
het Register voor schade per geval beperkt tot EUR 1.000,- (duizend euro). 
De Aanvrager bevestigt dat er geen hogere of andere schadeloosstelling kan 
worden gevorderd van het Register (zoals, maar niet beperkt tot, 
vergoedingen welke betaalbaar of betaald zijn door de Aanvrager of de Eiser 
in het kader van gerechtelijke of buitengerechtelijke procedures die ingesteld 
worden tegen een besluit van het Register om een Domeinnaam al dan niet te 
registreren). 
 

2. De Aanvrager zal het Register vrijwaren tegen vorderingen die door derden 
worden ingediend, of tegen geschillen die door derden aanhangig worden 
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gemaakt, en hij zal alle ontstane kosten of uitgaven vergoeden waarvoor hij 
aansprakelijk kan worden gesteld als gevolg van het feit dat derden stappen 
tegen het Register nemen omdat de Aanvraag, de registratie of het gebruik 
van de Domeinnaam door de Aanvrager inbreuk maakt op de rechten van 
derden. 

 
Voor de doeleinden van deze paragraaf wordt onder ‘Register’ ook verstaan 
zijn leden en onderaannemers, waaronder de Verwerkende instantie, de 
Validators en de Validatiediensten van de overheid, en elk van hun 
respectievelijke bestuurders, lasthebbers en werknemers. 
 
 

HOOFDSTUK VIII ADR-PROCEDURE 

Paragraaf 26. Een ADR-procedure aanspannen
 
1. Gedurende de Sunrise-beroepstermijn, zijnde een periode van veertig (40) 

kalenderdagen na een besluit van het Register om een Domeinnaam al dan 
niet te registreren, kan de Aanvrager of een andere belanghebbende partij 
een ADR-procedure (zoals gedefinieerd in de .eu-Regels voor 
geschillenbeslechting) tegen het Register aanspannen met betrekking tot dat 
besluit. 

 
2. Het enige voorwerp en doel van een ADR-procedure tegen het Register is de 

verifiëring of het desbetreffende besluit van het Register in strijd is met de 
Verordeningen. 

 
 Indien meerdere ADR-procedures tegen het Register aangespannen worden 

met betrekking tot hetzelfde besluit om een Domeinnaam al dan niet te 
registreren, wordt alleen de ADR-procedure met de vroegste begindatum, 
zoals gedefinieerd in de .eu-Regels voor geschillenbeslechting, geactiveerd, 
zoals gedefinieerd in de .eu-Regels voor geschillenbeslechting. 

 
3. De ADR-Aanbieder kan van het Register eisen dat het Schriftelijk 

bewijsmateriaal bekend wordt gemaakt. 
 

Paragraaf 27. ADR-procedures tegen het Besluit van het Register 
 
1. Indien de ADR-procedure betrekking heeft op een besluit van het Register om 

een Domeinnaam te registreren, en het door de Aanbieder benoemde Panel 
of Panellid (zoals gedefinieerd in de .eu-Regels voor geschillenbeslechting) 
concludeert dat het besluit in kwestie niet strijdig is met de Verordeningen, zal 
het Register de Domeinnaam onmiddellijk na bekendmaking van het besluit 
door de Aanbieder activeren. 

 
 Indien de ADR-procedure betrekking heeft op een besluit van het Register om 

een Domeinnaam te registreren, en het door de Aanbieder benoemde Panel 
of Panellid concludeert dat dit besluit strijdig is met de Verordeningen, dan zal 
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het Register, na bekendmaking van het besluit door de Aanbieder, besluiten 
de Domeinnaam overeenkomstig de procedure als uiteengezet in deze 
Sunrise-regels al dan niet te registreren op naam van de volgende Aanvrager 
in de rij voor de desbetreffende Domeinnaam. 

 Indien de ADR-procedure betrekking heeft op een besluit van het Register om 
een Domeinnaam niet te registreren, en het door de Aanbieder benoemde 
Panel of Panellid concludeert dat dit besluit strijdig is met de Verordeningen, 
dan zal het Register, na bekendmaking van het besluit door de Aanbieder, de 
Domeinnaam registreren op naam van de Aanvrager en de Domeinnaam 
onmiddellijk activeren. 

 
 Indien de ADR-procedure betrekking heeft op een besluit van het Register om 

een Domeinnaam niet te registreren, en het door de Aanbieder benoemde 
Panel of Panellid concludeert dat dit besluit niet strijdig is met de 
Verordeningen, dan zal het Panel of Panellid de Klacht verwerpen. 
 

2. Een besluit van het Register om een Domeinnaam al dan niet te registreren, 
kan alleen onderwerp zijn van één geactiveerde ADR-procedure tegen het 
Register. Dit sluit niet uit dat derden overeenkomstig de .eu-Regels voor 
geschillenbeslechting na de Sunrise-beroepstermijn of nadat de ADR-
procedure tegen het Register heeft geresulteerd in activering van de 
Domeinnaam, een ADR-procedure kunnen aanspannen in verband met 
speculatieve of onrechtmatige registratie van een Domeinnaam. 
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