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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 Registratie-diensten 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; 

 

Domeinnaam-

registratie 

betekent een Domeinnaam waarover het Register gegevens 

beheert in het Shared Registry System van het .brussels / 

.vlaanderen gTLD; 

 

Domeinnaam-

registratie-

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; 

 

Lancerings-

programma  

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; 
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Registratie-

vergoeding 

de vergoeding die door het Register aan de Geaccrediteerde 

Registrar wordt aangerekend voor het uitvoeren van een 

registratie van een Domeinnaam; 

 

Houder de persoon of entiteit op wiens naam een Domeinnaam 

geregistreerd is; 

 

Registry-

overeenkomst 

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. 

 

http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=nl&u=http://www.dnsbelgium.be
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=nl&u=http://www.icann.org/dndr/udrp/policy.htm
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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). 
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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: 

 

• 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 
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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. 
 

 

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. 
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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. 

 

 

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 



9 

 

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 kader van een veiling, of kosten gedragen in het 
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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 Domeinnaamregistratie-aanvraag 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 
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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. 

 

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. 
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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. 
 

 

 

 

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. 
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Bijlage 1: Toegestane IDN karakters 
 

nr unicode glyph description 
1 U+002D - HYPHEN-MINUS 

2 U+0030 0 DIGIT ZERO 

3 U+0031 1 DIGIT ONE 

4 U+0032 2 DIGIT TWO 

5 U+0033 3 DIGIT THREE 

6 U+0034 4 DIGIT FOUR 

7 U+0035 5 DIGIT FIVE 

8 U+0036 6 DIGIT SIX 

9 U+0037 7 DIGIT SEVEN 

10 U+0038 8 DIGIT EIGHT 

11 U+0039 9 DIGIT NINE 

12 U+0061 a LATIN SMALL LETTER A 

13 U+0062 b LATIN SMALL LETTER B 

14 U+0063 c LATIN SMALL LETTER C 

15 U+0064 d LATIN SMALL LETTER D 

16 U+0065 e LATIN SMALL LETTER E 

17 U+0066 f LATIN SMALL LETTER F 

18 U+0067 g LATIN SMALL LETTER G 

19 U+0068 h LATIN SMALL LETTER H 

20 U+0069 i LATIN SMALL LETTER I 

21 U+006A j LATIN SMALL LETTER J 

22 U+006B k LATIN SMALL LETTER K 

23 U+006C l LATIN SMALL LETTER L 

24 U+006D m LATIN SMALL LETTER M 

25 U+006E n LATIN SMALL LETTER N 

26 U+006F o LATIN SMALL LETTER O 

27 U+0070 p LATIN SMALL LETTER P 

28 U+0071 q LATIN SMALL LETTER Q 

29 U+0072 r LATIN SMALL LETTER R 

30 U+0073 s LATIN SMALL LETTER S 

31 U+0074 t LATIN SMALL LETTER T 

32 U+0075 u LATIN SMALL LETTER U 

33 U+0076 v LATIN SMALL LETTER V 

34 U+0077 w LATIN SMALL LETTER W 

35 U+0078 x LATIN SMALL LETTER X 

36 U+0079 y LATIN SMALL LETTER Y 

37 U+007A z LATIN SMALL LETTER Z 

38 U+00DF ß LATIN SMALL LETTER SHARP S 
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nr unicode glyph description 
39 U+00E0 à LATIN SMALL LETTER A WITH GRAVE 

40 U+00E1 á LATIN SMALL LETTER A WITH ACUTE 

41 U+00E2 â LATIN SMALL LETTER A WITH CIRCUMFLEX 

42 U+00E3 ã LATIN SMALL LETTER A WITH TILDE 

43 U+00E4 ä LATIN SMALL LETTER A WITH DIAERESIS 

44 U+00E5 å LATIN SMALL LETTER A WITH RING ABOVE 

45 U+00E6 æ LATIN SMALL LETTER AE 

46 U+00E7 ç LATIN SMALL LETTER C WITH CEDILLA 

47 U+00E8 è LATIN SMALL LETTER E WITH GRAVE 

48 U+00E9 é LATIN SMALL LETTER E WITH ACUTE 

49 U+00EA ê LATIN SMALL LETTER E WITH CIRCUMFLEX 

50 U+00EB ë LATIN SMALL LETTER E WITH DIAERESIS 

51 U+00EC ì LATIN SMALL LETTER I WITH GRAVE 

52 U+00ED í LATIN SMALL LETTER I WITH ACUTE 

53 U+00EE î LATIN SMALL LETTER I WITH CIRCUMFLEX 

54 U+00EF ï LATIN SMALL LETTER I WITH DIAERESIS 

55 U+00F0 ð LATIN SMALL LETTER ETH 

56 U+00F1 ñ LATIN SMALL LETTER N WITH TILDE 

57 U+00F2 ò LATIN SMALL LETTER O WITH GRAVE 

58 U+00F3 ó LATIN SMALL LETTER O WITH ACUTE 

59 U+00F4 ô LATIN SMALL LETTER O WITH CIRCUMFLEX 

60 U+00F5 õ LATIN SMALL LETTER O WITH TILDE 

61 U+00F6 ö LATIN SMALL LETTER O WITH DIAERESIS 

62 U+00F8 ø LATIN SMALL LETTER O WITH STROKE 

63 U+00F9 ù LATIN SMALL LETTER U WITH GRAVE 

64 U+00FA ú LATIN SMALL LETTER U WITH ACUTE 

65 U+00FB û LATIN SMALL LETTER U WITH CIRCUMFLEX 

66 U+00FC ü LATIN SMALL LETTER U WITH DIAERESIS 

67 U+00FD ý LATIN SMALL LETTER Y WITH ACUTE 

68 U+00FE þ LATIN SMALL LETTER THORN 

69 U+00FF ÿ LATIN SMALL LETTER Y WITH DIAERESIS 

70 U+0153 oe LATIN SMALL LIGATURE OE 
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Bijlage 2: Gereserveerde Domeinnamen 
 

SPECIFICATION 5 

SCHEDULE OF RESERVED NAMES 

Except to the extent that ICANN otherwise expressly authorizes in writing, 
and subject to the terms and conditions of this Specification, Registry 
Operator shall reserve the following labels from initial (i.e., other than 
renewal) registration within the TLD. If using self- allocation, the Registry 
Operator must show the registration in the RDDS. In the case of IDN 
names (as indicated below), IDN variants will be identified according to 
the registry operator IDN registration policy, where applicable.  

1. Example. The ASCII label “EXAMPLE” shall be withheld from 
registration or allocated to Registry Operator at the second level and at 
all other levels within the TLD at which Registry Operator offers 
registrations (such second level and all other levels are collectively 
referred to herein as, “All Levels”). Such label may not be activated in 
the DNS, and may not be released for registration to any person or 
entity other than Registry Operator. Upon conclusion of Registry 
Operator’s designation as operator of the registry for the TLD, such 
withheld or allocated label shall be transferred as specified by ICANN. 
Registry Operator may self-allocate and renew such name without use 
of an ICANN accredited registrar, which will not be considered 
Transactions for purposes of Section 6.1 of the Agreement.  

2. Two-character labels. All two-character ASCII labels shall be withheld 
from registration or allocated to Registry Operator at the second level 
within the TLD. Such labels may not be activated in the DNS, and may 
not be released for registration to any person or entity other than 
Registry Operator, provided that such two-character label strings may 
be released to the extent that Registry Operator reaches agreement 
with the related government and country-code manager of the string 
as specified in the ISO 3166-1 alpha-2 standard. The Registry Operator 
may also propose the release of these reservations based on its 
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implementation of measures to avoid confusion with the 
corresponding country codes, subject to approval by ICANN. Upon 
conclusion of Registry Operator’s designation as operator of the 
registry for the TLD, all such labels that remain withheld from 
registration or allocated to Registry Operator shall be transferred as 
specified by ICANN. Registry Operator may self-allocate and renew 
such names without use of an ICANN accredited registrar, which will 
not be considered Transactions for purposes of Section 6.1 of the 
Agreement.  

3. Reservations for Registry Operations. 
3.1. The following ASCII labels must be withheld from registration or 

allocated to Registry Operator at All Levels for use in connection 
with the operation of the registry for the TLD: WWW, RDDS and 
WHOIS. The following ASCII label must be allocated to Registry 
Operator at All Levels for use in connection with the operation of 
the registry for the TLD: NIC. Registry Operator may activate 
WWW, RDDS and WHOIS in the DNS, but must activate NIC in the 
DNS, as necessary for the operation of the TLD. None of WWW, 
RDDS, WHOIS or NIC may be released or registered to any person 
(other than Registry Operator) or third party. Upon conclusion of 
Registry Operator’s designation as operator of the registry for the 
TLD all such withheld or allocated names shall be transferred as 
specified by ICANN. Registry Operator may self-allocate and renew 
such names without use of an ICANN accredited registrar, which 
will not be considered Transactions for purposes of Section 6.1 of 
the Agreement.  

3.2. Registry Operator may activate in the DNS at All Levels up to one 
hundred (100) names (plus their IDN variants, where applicable) 
necessary for the operation or the promotion of the TLD. Registry 
Operator must act as the Registered Name Holder of such names 
as that term is defined in the then- current ICANN Registrar 
Accreditation Agreement (RAA). These activations will be 
considered Transactions for purposes of Section 6.1 of the 
Agreement. Registry Operator must either (i) register such names 
through an ICANN- accredited registrar; or (ii) self-allocate such 
names and with respect to those names submit to and be 
responsible to ICANN for compliance with ICANN Consensus 
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Policies and the obligations set forth in Subsections 3.7.7.1 
through 3.7.7.12 of the then-current RAA (or any other 
replacement clause setting out the terms of the registration 
agreement between a registrar and a registered name holder). At 
Registry Operator’s discretion and in compliance with all other 
terms of this Agreement, such names may be released for 
registration to another person or entity.  

3.3. Registry Operator may withhold from registration or allocate to 
Registry Operator names (including their IDN variants, where 
applicable) at All Levels in accordance with Section 2.6 of the 
Agreement. Such names may not be activated in the DNS, but may 
be released for registration to another person or entity at Registry 
Operator’s discretion. Upon conclusion of Registry Operator’s 
designation as operator of the registry for the TLD, all such names 
that remain withheld from registration or allocated to Registry 
Operator shall be transferred as specified by ICANN. Upon ICANN’s 
request, Registry Operator shall provide a listing of all names 
withheld or allocated to Registry Operator pursuant to Section 2.6 
of the Agreement. Registry Operator may self-allocate and renew 
such names without use of an ICANN accredited registrar, which 
will not be considered Transactions for purposes of Section 6.1 of 
the Agreement.  

4. Country and Territory Names. The country and territory names 
(including their IDN variants, where applicable) contained in the 
following internationally recognized lists shall be withheld from 
registration or allocated to Registry Operator at All Levels: 
4.1. the short form (in English) of all country and territory names 

contained on the ISO 3166-1 list, as updated from time to time, 
including the European Union, which is exceptionally reserved on 
the ISO 3166-1 list, and its scope extended in August 1999 to any 
application needing to represent the name European Union 
<http://www.iso.org/iso/support/country_codes/iso_3166_code_
lists/iso- 3166-1_decoding_table.htm>; 

4.2. the United Nations Group of Experts on Geographical Names, 
Technical Reference Manual for the Standardization of 
Geographical Names, Part III Names of Countries of the World; and  
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4.3. the list of United Nations member states in 6 official United 
Nations languages prepared by the Working Group on Country 
Names of the United Nations Conference on the Standardization of 
Geographical Names;  

provided, that the reservation of specific country and territory names 
(including their IDN variants according to the registry operator IDN 
registration policy, where applicable) may be released to the extent that 
Registry Operator reaches agreement with the applicable government(s). 
Registry Operator must not activate such names in the DNS; provided, that 
Registry Operator may propose the release of these reservations, subject 
to review by ICANN’s Governmental Advisory Committee and approval by 
ICANN. Upon conclusion of Registry Operator’s designation as operator of 
the registry for the TLD, all such names that remain withheld from 
registration or allocated to Registry Operator shall be transferred as 
specified by ICANN. Registry Operator may self-allocate and renew such 
names without use of an ICANN accredited registrar, which will not be 
considered Transactions for purposes of Section 6.1 of the Agreement.  

5. International Olympic Committee; International Red Cross and 
Red Crescent Movement. As instructed from time to time by 
ICANN, the names (including their IDN variants, where applicable) 
relating to the International Olympic Committee, International Red 
Cross and Red Crescent Movement listed at 
http://www.icann.org/en/resources/registries/reserved shall be 
withheld from registration or allocated to Registry Operator at the 
second level within the TLD. Additional International Olympic 
Committee, International Red Cross and Red Crescent Movement 
names (including their IDN variants) may be added to the list upon 
ten (10) calendar days notice from ICANN to Registry Operator. 
Such names may not be activated in the DNS, and may not be 
released for registration to any person or entity other than Registry 
Operator. Upon conclusion of Registry Operator’s designation as 
operator of the registry for the TLD, all such names withheld from 
registration or allocated to Registry Operator shall be transferred 
as specified by ICANN. Registry Operator may self-allocate and 
renew such names without use of an ICANN accredited registrar, 
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which will not be considered Transactions for purposes of Section 
6.1 of the Agreement.  

6. Intergovernmental Organizations. As instructed from time to 
time by ICANN, Registry Operator will implement the protections 
mechanism determined by the ICANN Board of Directors relating to 
the protection of identifiers for Intergovernmental Organizations. A 
list of reserved names for this Section 6 is available at 
http://www.icann.org/en/resources/registries/reserved. 
Additional names (including their IDN variants) may be added to 
the list upon ten (10) calendar days notice from ICANN to Registry 
Operator. Any such protected identifiers for Intergovernmental 
Organizations may not be activated in the DNS, and may not be 
released for registration to any person or entity other than Registry 
Operator. Upon conclusion of Registry Operator’s designation as 
operator of the registry for the TLD, all such protected identifiers 
shall be transferred as specified by ICANN. Registry Operator may 
self-allocate and renew such names without use of an ICANN 
accredited registrar, which will not be considered Transactions for 
purposes of Section 6.1 of the Agreement.  


