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Amuse:		
Kan ik als ondernemer een domeinnaam opeisen?    
 
Stel, een (concurrent) ondernemer wil jouw 
domeinnaam graag voor zijn eigen website gebruiken 
omdat deze domeinnaam veel lijkt op zijn 
handelsnaam. Mag hij deze domeinnaam wel zo 
opeisen?   
 
Een domeinnaam moet worden geregistreerd en 
hierbij geldt dat degene die het eerste de domeinnaam 
registreert, de domeinnaam ook krijgt toegewezen. 
Echter wanneer meerdere partijen aanspraak maken 
op dezelfde domeinnaam ontstaat een geschil. Wie de 
domeinnaam kan opeisen hangt dan af van een aantal 
factoren. Een daarvan zou kunnen zijn dat de 
domeinnaam in strijd is met de al bestaande 
handelsnaam.  

Je kunt namelijk als bedrijf zijnde met een 
handelsnaam die lijkt op de domeinnaam een 
ongebruikt domein opeisen. Het is echter wel van 
belang dat het betreffende bedrijf (of jouw concurrent) 
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een soortgelijke handelsnaam als die van jou in een 
soortgelijke branche gebruikt en er daardoor een kans 
op verwarring ontstaat. Pas dan is er waarschijnlijk 
sprake van zogeheten handelsnaaminbreuk en zou 
diegene jou kunnen sommeren de betreffende 
domeinnaam over te dragen en/of het gebruik ervan te 
staken. Hetzelfde geldt natuurlijk andersom: in de 
situatie dat een ondernemer aan jou de domeinnaam 
overdraagt en/of het gebruik ervan staakt.   

 
Tip: Het antwoord op de vraag of jijzelf of iemand 
anders in een geschil over een domeinnaam deze wel 
of niet kan opeisen, is dus afhankelijk van een aantal 
factoren. Let wel: er is (vooralsnog) niets is geregeld in 
de wet over domeinnamen. Het is daarom vooraf niet 
altijd gemakkelijk te zeggen wat de exacte uitkomst van 
een domeinnaamgeschil zal zijn. Het is dan ook 
raadzaam wel juridisch advies hierover in te winnen, 
bijvoorbeeld bij mij ;-)  

Heeft het je “gesmaakt”? Blijf me dan volgen want na 
een juridisch amuse komt een… ja juist, nog een 
officieel juridisch voorgerecht maar dan binnen het 
internetrecht. Al klinkt dat dan weer niet echt 
“smakelijk” maar wellicht wel interessant J 

 

 

	


