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Definities
Alle begrippen die in deze Algemene Voorwaarden, met inbegrip van eventuele Bijlagen, met
een hoofdletter worden gebruikt, hebben de volgende betekenis:

Aanvrager

een persoon of entiteit die een Domeinnaamregistratie-aanvraag indient bij
het Register;

Geaccrediteerde
Registrar

een entiteit die (i) een accreditatie heeft verkregen van ICANN onder het
2013 Registrar Accreditation Agreement, en (ii) een overeenkomst heeft
gesloten met het Register voor de levering van Domeinnaam Registratiediensten voor de .brussels / .vlaanderen gTLDs aan Aanvragers , Houders
en / of hun respectieve vertegenwoordigers;

Domeinnaam

een naam op het tweede niveau binnen het .brussels / .vlaanderen gTLD;

Domeinnaamregistratie

betekent een Domeinnaam waarover het Register gegevens beheert in het
Shared Registry System van het .brussels / .vlaanderen gTLD;

Domeinnaamregistratie-aanvraag

een volledige, technisch correcte instructie gegeven aan het Register door
een Geaccrediteerde Registrar namens een kandidaat-Houder om een
Domeinnaamregistratie uit te voeren;

Domeinnaam
Registratie-diensten

de diensten vermeld in de "Registry - Registrar Overeenkomst" die door het
Register met Geaccrediteerde Registrars werd afgesloten;

Lanceringsprogramma

een specifiek programma of proces ontwikkeld door het Register voor de
registratie van bepaalde Domeinnamen, zoals opgenomen in een specifiek
beleidsdocument gepubliceerd op de website van het Register;

Registratievergoeding

de vergoeding die door het Register aan de Geaccrediteerde Registrar
wordt aangerekend voor het uitvoeren van een registratie van een
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Domeinnaam;

Houder

de persoon of entiteit op wiens naam een Domeinnaam geregistreerd is;

Registryovereenkomst

betekent de overeenkomst die tussen het Register en ICANN is aangegaan
met betrekking tot het beheer van de .brussels / .vlaanderen gTLDs;

Het Register

betekent DNS België vzw, met maatschappelijke zetel te Philipssite 5, bus
13, 3001 Leuven (België);

Registry Web Site

betekent de pagina's en websites die door het Register onder of in verband
met de .brussels / .vlaanderen gTLDs worden gepubliceerd, waarnaar
verwezen wordt op www.dnsbelgium.be ;

Gereserveerde
Domeinnaam

betekent een Domeinnaam die niet beschikbaar is voor registratie;

Shared Registry
System

betekent dat het systeem van het Register waarmee Geaccrediteerde
Registrars Domeinnamen in de .brussels / .vlaanderen gTLDs kunnen
aanvragen, registreren, vernieuwen en beheren;

gTLD

betekent “generic top-level domain”;

UDRP

de Uniform Dispute Resolution Policy, zoals goedgekeurd door ICANN en
zoals beschreven in http://www.icann.org/dndr/udrp/policy.htm ;

URS

het Uniform Rapid Suspension-systeem, beschreven in Specificatie 7 van de
Registry-overeenkomst.
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Inleiding - Toepassingsgebied
Deze Algemene Voorwaarden beschrijven onder meer de technische en administratieve
maatregelen die het Register zal aanwenden om een goed, eerlijk, en technisch verantwoord
beheer van de .brussels en .vlaanderen gTLDs te garanderen.
Deze Algemene Voorwaarden zijn dan ook van toepassing op:
•
•
•
•
•

Aanvragers;
Houders;
Geaccrediteerde Registrars;
het Register; en
een persoon of entiteit geïnteresseerd in het registreren van een Domeinnaam.

Artikel 1. Domeinnaam Syntax-vereisten;
Verklaringen en garanties
1.1. Iedere Domeinnaam moet voldoen aan de volgende technische en syntax-vereisten:
• standaard (ASCII)-Domeinnamen mogen uitsluitend bestaan uit de letters AZ
(hoofdlettergevoelig), de cijfers 0-9 en het koppelteken ("-");
• Internationalized Domain Names (IDNs) mogen niet worden gevormd door andere
tekens dan deze opgenomen in BIJLAGE 1;
• Een Domeinnaam (ASCII of IDN) kan niet beginnen of eindigen met een koppelteken
("-");
• Een Domeinnaam (ASCII of IDN) kan geen twee opeenvolgende streepjes ("-") op de
3e en 4e positie (bijvoorbeeld "bq --1k2n4h4b" of "xn --ndk061n) bevatten;
• Een Domeinnaam moet minstens 2 tekens bevatten en mag niet langer zijn dan 63
tekens (A-label of U-label) (met uitzondering van de gTLD).

1.2. Het Register behoudt zich het recht voor om op eender welk moment Domeinnamen ter
beschikking te stellen die afwijken van de bovenstaande syntax-vereisten, en
desbetreffende aanvullende regels uit te vaardigen.

1.3. Door het indienen van een Domeinnaamregistratieaanvraag verklaart en waarborgt
Domeinnaamhouder dat hij / zij:
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• op basis van beschikbare gegevens, bij de registratie van de Domeinnaam vermeld
in de Domeinnaamregistratieaanvraag geen inbreuk maakt of zal maken en/of
anderszins de rechten van een derde partij zal schenden;
• geen onrechtmatig gebruik zal maken van de Domeinnaam, of enig ander gebruik zal
maken dat strijdig is met de openbare orde of de goede zeden, dat defamatoir is,
strijdig is met de eerlijke handelspraktijken of met het oog op het misleiden van het
publiek; en
• te goeder trouw aan elke procedure zal deelnemen die wordt ingesteld door een
derde partij onder de UDRP, de URS, of enige andere procedure aangaande de
registratie en/of het gebruik van de Domeinnaam; en
• geen gebruik maken zal maken van de Domeinnaam in strijd met de toepasselijke
wetgeving, met inbegrip van de belangen van derden; en
• de WHOIS informatie met betrekking tot de Domeinnaam te allen tijde accuraat en
up-to-date zal houden, zowel bij de Geaccrediteerde Registrar als bij het Register, en
zal onmiddellijk antwoorden op ieder verzoek vanwege het Register in dit verband.

1.4. Het Register is gerechtigd, maar geenszins verplicht, een Domeinnaam op te schorten of in
te trekken in het geval van niet-naleving of schending van deze Algemene Voorwaarden,
en in het bijzonder de verklaringen en garanties bedoeld in artikel 1.3, en de Aanvrager /
Houder erkent en aanvaardt dat het Register niet aansprakelijk zal zijn voor dergelijke
eventuele schorsing of intrekking.

Artikel 2. Allocatie van Domeinnamen
2.1. Met uitzondering van Domeinnamen die zijn toegewezen of voorbehouden in het kader van
een Lanceringsprogramma, zal elke partij het recht hebben om een
Domeinnaamregistratieaanvraag in te dienen voor elke Domeinnaam die (i) beschikbaar is en
(ii) voldoet aan de technische eisen die door het Register worden gesteld.

2.2. Domeinnamen die identiek zijn aan de namen die op de lijst van Gereserveerde
Domeinnamen zijn tot nader orde niet beschikbaar voor registratie.

2.3. Het Register zal Aanvragen behandelen op basis van het principe “wie eerst komt, eerst
maalt”, met in acht name van de in deze Algemene Voorwaarden vastgestelde procedures. Dit
houdt in dat, in principe, de het eerste complete en technisch correcte
Domeinnaamregistratieaanvraag door een Geaccrediteerde Registrar ingediend en ontvangen
op het Shared Registry System van het Register zal resulteren in een Domeinnaamregistratie.
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Artikel 3. Geschillenbeslechting
3.1. Elke Houder erkent en aanvaardt dat:
• met uitzondering van juridische procedures die voor een bevoegde rechter werden
ingeleid, enige procedure met betrekking tot een Domeinnaam moet worden gevoerd
voor een Domain Name Dispute Resolution Services Provider die door ICANN werd
aangesteld, welke procedure overeenkomstig de Uniform Dispute Resolution Policy
en eventuele aanvullende of bijkomende (bvb. URS) regels zal worden gevoerd; en
• hij of zij te goeder trouw aan dergelijke procedures zal deelnemen wanneer een
klacht tegen de Houder door een derde wordt ingediend, hetzij voor de rechter, onder
de UDRP of URS, en dit overeenkomstig en met in acht name van de desbetreffende
toepasselijke voorschriften.

3.2. Tenzij anders overeengekomen tussen de partijen in het kader van een geschil betreffende
een Domeinnaam, is de taal van de procedure de taal van de overeenkomst gesloten tussen
het Register en de Houder.

3.3. Het Register is geen partij bij een gerechtelijke of buitengerechtelijke procedure, onder de
UDRP, de URS of enige andere procedure met betrekking tot een Domeinnaam, en de
Aanvrager, cq Houder van een Domeinnaam zullen het Register vrijwaren indien deze laatste
bij een dergelijke gerechtelijke of buitengerechtelijke procedure betrokken wordt.

Artikel 4. Duur
4.1. Bij de registratie van de Domeinnaam moet de Aanvrager / Houder van de Domeinnaam
selecteren voor welke duur (in aantal jaren) de Domeinnaam is of zal worden geregistreerd (de
"Duur"). De Duur gaat in op de datum van registratie van de Domeinnaam, en vervalt op
dezelfde dag van de maand waarin de Domeinnaam werd geregistreerd.

4.2. Het Register is niet verplicht om de Houder op voorhand informeren van het feit dat de
Duur zal komen te verstrijken of verstreken is.
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Artikel 5. Algemene bepalingen
5.1.
Het Register is gerechtigd te allen tijde van de registratie van een Domeinnaam te
annuleren of te verwijderen als de Domeinnaamhouder inbreuk maakt op enige bepaling in
deze Algemene Voorwaarden. In geval van een overtreding kan het Register een herinnering
per e-mail naar zowel de Geaccrediteerde Registrar als de Houder versturen waarbij zij worden
geïnformeerd van het feit dat de Domeinnaamregistratie zal worden beëindigd indien de
overtreding niet binnen de 14 dagen beëindigd wordt.

5.2.
Het Register kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd aanpassen, welke
wijzigingen van kracht worden op het moment dat ze worden gepubliceerd op de Registry
Website, en dit zonder dat Geaccrediteerde Registrars, Houders en / of Aanvragers hiervan op
voorhand in kennis worden gesteld. Het Register kan voorts interpretatieve richtlijnen met
betrekking tot deze Algemene Voorwaarden publiceren op de Registry Website, tenzij anders
bepaald in de Registry-overeenkomst.

5.3.
Indien enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden om welke redenen dan ook
ongeldig of onuitvoerbaar blijken, zal deze bepaling voor niet geschreven worden gehouden, en
zullen de resterende voorwaarden geldig en afdwingbaar blijven.

5.4.
Bij een gedeeltelijke nietigheid zullen partijen de nietige voorwaarden vervangen door
een bepaling die te goede trouw uitdrukt hetgeen de nietige voorwaarde beoogde, voor zover
en in de mate toegestaan door de voorwaarden van de Registry-overeenkomst.

5.5.
Voor zover het toepasselijk recht dit toelaat, zal het Register slechts aansprakelijk zijn
in geval haar opzet, fraude of grove schuld door het hierna genoemde scheidsgerecht of de
hierna genoemde rechterlijke instantie wordt vastgesteld. In geen geval zal het Register
aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte schade, gevolgschade of incidentele schade
of gederfde winst, hetzij contractueel, op basis van onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of
anderszins, voortvloeiend uit of in verband met de indiening van een
Domeinnaamregistratieaanvraag, de registratie of het gebruik van een Domeinnaam, het
Shared Registry System of de Registry Website, inclusief maar niet beperkt tot besluiten van
het Register te registreren, niet te registreren of de registratie van een Domeinnaam te
annuleren op basis van de bevindingen van of verstrekt door een derde partij informatie, of na
ontvangst van een schriftelijke instructie gegeven door de autoriteiten, alsmede de gevolgen
van die beslissingen.

5.6.
Voor zover toegestaan onder toepasselijk recht en tenzij anders bepaald hierin, zal de
totale aansprakelijkheid van het Register voor schade in ieder geval beperkt zijn tot de door de
Geaccrediteerde Registrar aan het Register betaalde Registratievergoeding in verband met de
betrokken Domeinnaamregistratie (exclusief bijkomende kosten door de Houder betaald aan
een Geaccrediteerde Registrar of reseller, bijkomende of hogere vergoedingen betaald in het
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kader van een veiling, of kosten gedragen in het kader van een geschillenbeslechting omtrent
de Domeinnaam). Houder kan dan ook geen hogere of andere schade eisen van het Register.

5.7.
In aanvulling op Artikel 3.3 daarvan, vrijwaren de Aanvragers cq. Houders het Register
voor alle aanspraken van of geschillen ingesteld door derden, en vergoedt de Aanvrager /
Houder het Register de eventuele kosten, uitgaven of schadevergoedingen waarvoor het
Register aansprakelijk wordt gesteld op grond van het feit dat de Domeinnaamregistratieaanvraag of de geregistreerde Domeinnaam inbreuk maakt op de rechten van een derde partij,
of geacht wordt in strijd zijn met de goede zeden, de openbare orde of anderszins onrechtmatig
is onder de toepasselijke reglementering.

5.8.
Voor de toepassing van dit artikel houdt de term " Register" ook haar leden,
bestuurders, werknemers, onderaannemers, agenten, en hun respectieve bestuurders, agenten
en medewerkers in.

5.9.
Het Register, haar bestuurders, werknemers, contractanten en agenten zijn geen partij
bij de overeenkomst tussen een Geaccrediteerde Registrar en de Aanvragers, de Houders of
enige partij die handelt in naam en / of voor rekening van dergelijke Aanvragers of Houders.

5.10.
Het Register is slechts gehouden een Domeinnaamregistratieaanvraag te aanvaarden
of een Domeinnaamregistratie te vernieuwen indien het Register de Registratievergoeding voor
dergelijke dienst van de Geaccrediteerde Registrar die door de Aanvrager of de Houder werd
aangesteld onvoorwaardelijk en volledig heeft ontvangen.

Alle betalingen van verschuldigde vergoedingen, waarvoor de Houder alleen verantwoordelijk
is, moeten worden gedaan aan het Register via een Geaccrediteerde Registrar. Het Register is
niet verantwoordelijk voor eventuele tekortkomingen van de kant van de Geaccrediteerde
Registrar in dit opzicht, ook wanneer deze (niet) leidt tot niet-registreren of schrappen van de
betreffende Domeinnaam.

5.11.
Alle kennisgevingen die door het Register zullen worden gegeven zullen worden
gericht aan het meest recente e-mailadres van de Domeinnaamhouder dat aan het Register
werd verstrekt in verband met de betrokken Domeinnaam. Alle kennisgevingen aan het
Register moeten worden gedaan (i) schriftelijk, in geval van aflevering in persoon of via een
koerierdienst, met ontvangstbevestiging of (ii) via e-mail, na bevestiging van ontvangst door de
emailserver van het Register.

5.12.
Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in deze Algemene Voorwaarden, kan geen enkele
partij haar rechten of verplichtingen overdragen zonder schriftelijke toestemming van de andere
partij. Deze Algemene Voorwaarden verbinden tevens de rechtsopvolgers en
rechtverkrijgenden van de partijen.
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5.13.
Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden als illegaal, onrechtsgeldig of
ontoepasbaar wordt gekwalificeerd, zal deze toegepast worden op een wijze die zo consistent
mogelijk overeenstemt met de intentie die de Partijen hadden, of, indien dergelijk toepassing
onmogelijk zou blijken, zal de betrokken bepaling geacht worden verwijderd te zijn uit deze
Algemene Voorwaarden terwijl de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven.

5.14.
Geen verklaring van afstand van enig recht op grond van deze Algemene
Voorwaarden kan geldig worden gedaan, tenzij deze schriftelijk werd gedaan door de partij die
belast is met een dergelijke verklaring van afstand en door deze laatste werd ondertekend. Een
afstand van recht in een bepaald geval kan tevens niet worden geacht tevens een afstand van
rechten voor de toekomst in te houden. Alle rechten, aanspraken, verplichtingen en
voorwaarden opgenomen in deze Algemene Voorwaarden zijn cumulatief, en kunnen niet
worden geïnterpreteerd als beperking van enig ander recht, aanspraak, verplichting,
voorwaarde, of overeenkomst.

5.15.
Elke partij op wie deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn verklaart
uitdrukkelijk dat hij / zij geen enkele actie zal ondernemen, deelnemen aan dergelijke actie of
deze zal toestaan indien zij illegaal is volgens de wetten, besluiten of enige andere
toepasselijke regelgeving, of als gevolg zou hebben dat de andere partij deze regels zou
overtreden.

5.16.
Deze Algemene Voorwaarden, die van tijd tot tijd kunnen worden aangepast, worden
beheerst door het Belgische recht.

Tenzij anders bepaald in deze Algemene Voorwaarden of documenten waarin naar deze
voorwaarden wordt verwezen, worden alle geschillen die uit of met betrekking tot deze
overeenkomst ontstaan, definitief beslecht volgens het Arbitragereglement van CEPANI, door
drie arbiters. De plaats van arbitrage is Brussel, en de taal van de procedure is het Nederlands.
Dergelijke arbitrale uitspraak is definitief en bindend en kunnen, indien nodig, door een
rechtbank of autoriteit die bevoegd worden afgedwongen.

Het voorgaande is zonder afbreuk van het recht van elke partij om een juridische procedure te
beginnen teneinde voorlopige maatregelen te bekomen, waarbij de rechtbanken van Brussel,
België uitsluitend bevoegd zijn.
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Artikel 6. Privacy-beleid
6.1. De Houder machtigt het Register om persoonsgegevens te verwerken, alsook andere
gegevens die nodig zijn om het gTLD te beheren. Het Register zal deze data uitsluitend
gebruiken in het kader van het beheer van het gTLD waarin de Domeinnaamregistratie werd
verricht, alsook bij het leveren van aanverwante diensten. Het Register mag deze gegevens
aan derden ter beschikking stellen indien zij hiertoe opdracht heeft gekregen van de overheid
(lokaal of nationaal, gerechtelijk of administratief), op vraag van het scheidsgerecht vermeld in
Artikel 5.16, op vraag van een Domain Name Dispute Resolution Services Provider zoals
bedoeld in artikel 3.1, of zoals voorzien in paragraaf 6.2 van dit artikel. De Houder kan via zijn
Geaccrediteerde Registrar zijn of haar rechten op toegang tot en aanpassing van zijn of haar
persoonsgegevens uitoefenen.

6.2.
De Houder machtigt het Register om de volgende persoonsgegevens via de
zogenaamde WHOIS-zoekfunctie op de Registry Website - samen met enkele technische
gegevens – te publiceren, en dit om de transparantie van het domeinnaamsysteem naar het
publiek toe te garanderen:
• naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en faxnummer van de Houder;
• datum van registratie en de status van de Domeinnaam.

Bijlagen
Bijlage 1:

Toegestane IDN-karakters

Bijlage 2:

Gereserveerde Domeinnamen
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