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Inleiding
Tegelijkertijd met de lancering van de Intellectual Property Crime Coordinated Coalition (IPC3)
van Europol publiceerde EUIPO Fase 1 van zijn rapport over onlinebedrijfsmodellen die worden
gebruikt voor inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten.
Het rapport bevatte een overzicht van de uiteenlopende manieren waarop er in het online
handelsverkeer inbreuk wordt gemaakt op intellectuele-eigendomsrechten en presenteerde een
volledig nieuwe manier voor het identificeren, ontleden, analyseren en presenteren van
dergelijke bedrijfsmodellen. Het rapport wordt veelvuldig geciteerd in verband met
inbreukmakende onlinebedrijfsmodellen.
In het onderhavige onderzoek zijn de eerste bevindingen als uitgangspunt genomen, en wordt
verder onderzoek gedaan naar vermeende inbreukmakers op intellectuele-eigendomsrechten
die op grote schaal gebruikmaken van domeinnamen die ooit werden gebruikt door
beroemdheden, organisaties, buitenlandse ambassades, commerciële bedrijven en tal van
anderen.
Dit fenomeen werd het eerst gerapporteerd door een Deense cybercrime-expert, die had
ontdekt dat een groot aantal eerder gebruikte domeinnamen met de Deense domeinextensie
.dk systematisch opnieuw werden geregistreerd door vermeende inbreukmakers op
handelsmerken.
De vermeende inbreukmakers willen profiteren van de populariteit van dergelijke domeinnamen
om bezoekers te trekken voor nieuwe webwinkels die goederen verkopen waarvan wordt
vermoed dat deze inbreuk maken op handelsmerken. Zij kochten de domeinnamen onmiddellijk
nadat deze beschikbaar kwamen voor herregistratie om kort daarna webwinkels te openen.
EUIPO heeft onderzocht of de praktijken die in Denemarken zijn ontdekt ook plaatsvinden in
andere Europese landen met een volwassen elektronische handel. De landen die voor het
onderzoek werden geselecteerd, waren Zweden, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Spanje.
Dit rapport is het resultaat.
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De bevindingen zijn opzienbarend en tonen aan dat de praktijken die in Denemarken zijn
ontdekt ook in de vier geselecteerde landen plaatsvinden, zelfs in grotere mate dan men had
kunnen vermoeden.
Na diepgaande analyse van veertig gevallen lijkt het onderzoek bovendien uit te wijzen dat de
duizenden webwinkels die aanvankelijk zelfstandig leken waarschijnlijk zijn te herleiden tot
slechts één bedrijf of enkele bedrijven, die goederen waarvan wordt vermoed dat deze inbreuk
maken op handelsmerken verkopen aan Europese consumenten.
In dit nieuwe rapport wordt verder bewijs geleverd van de omvang van het probleem van
inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten in het online handelsverkeer, en wordt nog eens
benadrukt hoe belangrijk samenwerking op EU-niveau is om dit probleem onder controle te
krijgen.

António CAMPINOS
EUIPO Executive Director
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1. Samenvatting
In 2015 gaf het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO), via het
Europees Waarnemingscentrum voor inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten, opdracht tot
het uitvoeren van een onderzoek naar onlinebedrijfsmodellen die worden gebruikt voor inbreuk
op intellectuele-eigendomsrechten (IER). Het initiatief was geconcipieerd als een onafhankelijk
datagestuurd onderzoek waarin wordt vastgesteld en geanalyseerd hoe IER-inbreuken in het
online handelsverkeer tot stand komen, hoe deze worden gefinancierd, hoe deze winst
genereren voor hun operators, wat voor content er op deze manier wordt verspreid en hoeveel
gebruikers er zijn.
Dit onderzoek zou beleidsmakers, het maatschappelijk middenveld en particuliere
ondernemingen meer inzicht moeten geven in de situatie. Tegelijkertijd is het onderzoek
bedoeld om een beter beeld te krijgen van de verschillende manieren van aanpak die nodig zijn
ter bestrijding van grootschalige online IER-inbreuken.
Het onderzoek is opgesplitst in twee fases:

 Fase 1, een kwalitatief onderzoek gericht op het geven van een overzicht van de
verschillende bedrijfsmodellen die worden gebruikt voor online IER-inbreuken;
 Fase 2, een kwantitatief onderzoek waarin een of meerdere belangrijke specifieke
bedrijfsmodellen en -strategieën aan een diepgaand onderzoek worden onderworpen.
Fase 1 van het rapport is gepubliceerd op 12 juli 2016 en is beschikbaar op de website van
EUIPO1.
Tijdens Fase 1 van het onderzoek stuitte men op een onlangs uitgevoerd Deens onderzoek2 naar
een specifiek patroon in het gebruik van het Deense landcode-topniveaudomein .dk in het
domeinnaamsysteem (DNS). Aanleiding voor dit onderzoek waren berichten in de media over de
opkomst van webwinkels die ervan verdacht werden online inbreuk te maken op handelsmerken,
webwinkels die toen nog gezien werden als individuele, niet-gelieerde webwinkels. Het Deense
onderzoek was bedoeld om na te gaan of er sprake was van een patroon of structuur achter de
opkomst van deze webwinkels. Door analyse van herregistraties van eerder gebruikte domeinnamen
kon worden vastgesteld dat de webwinkels die werden verdacht van handel in inbreukmakende
goederen werden opgezet met behulp van domeinnamen die eerder waren gebruikt voor diverse
online doeleinden. Wanneer domeinnamen weer beschikbaar kwamen voor herregistratie werden
deze systematisch opnieuw geregistreerd door entiteiten die kort daarna webwinkels oprichtten voor
de verkoop van goederen waarvan wordt vermoed dat deze inbreuk maken op de handelsmerken
van derden. Het was kenmerkend dat het eerdere

1 https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/resources/Research_on_Online_
Business_Models_IBM/Research_on_Online_Business_Models_IBM_en.pdf.
2 Het onderzoek uitgevoerd door de Deense cybercrime-expert Henrik Bjørner is beschikbaar via de volgende link: http://
cybercrime.eu/analysis/analysing-registration-of-previously-used-danish-domain-names/.
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gebruik van de domeinnamen helemaal niets te maken had met de goederen die werden
verkocht via de verdachte webwinkels. Er waren voorbeelden van domeinnamen die eerder
waren gebruikt door politici, buitenlandse ambassades, commerciële bedrijven en tal van
andere registranten van domeinnamen.
In de periode tussen oktober 2014 en oktober 2015 werden er 566 domeinnamen met
de extensie .dk, direct nadat deze waren opgegeven door hun eerdere registranten
en weer beschikbaar waren voor herregistratie, opnieuw geregistreerd door
vermeende inbreukmakers op handelsmerken.3

Het uitgevoerde onderzoek had uitsluitend betrekking op het Deense landcode-topniveaudomein
.dk, maar de gesignaleerde activiteiten wezen erop dat de vermeende inbreukmakers
waarschijnlijk dezelfde activiteiten ontplooien in andere Europese landen. Daarom besloot het
EUIPO om dit in Fase 2 van het onderzoeksproject nader te onderzoeken, en daarbij te
focussen op vier Europese landen met een omvangrijke sector elektronische handel. Op basis
van dit criterium werd gekozen voor Zweden, dat als Scandinavisch land naar alle
waarschijnlijkheid vergelijkbaar was met Denemarken, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk,
landen waar de sector elektronische handel omvangrijk en goed ontwikkeld is, en Spanje, een
Zuid-Europees land met een omvangrijke sector elektronische handel.

Het uiteindelijke doel van de webwinkelanalyses was het detecteren van webwinkels die zich
bezighouden met de verkoop van goederen waarvan wordt vermoed dat deze inbreuk maken op
handelsmerken. Om dit te realiseren, is een geautomatiseerd proces ontwikkeld waarin elke
domeinnaam met behulp van een aantal analytische modules al dan niet werd aangemerkt als
een website waar vermeende inbreuk wordt gemaakt op handelsmerken. Deze analytische
modules waren specifiek toegerust voor het verzamelen van informatie en het analyseren van
content.
Ten tijde van de analyse was de situatie in Zweden, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en
Spanje als volgt.
Het huidige onderzoek heeft duidelijk aangetoond dat er in Zweden, Duitsland, het Verenigd
Koninkrijk en Spanje sprake is van hetzelfde fenomeen dat in Denemarken is gesignaleerd.

3 Deze informatie is ontleend aan het eerder genoemde Deense onderzoek
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Verenigd
Landcode-topniveaudomein

Zweden
.se

Duitsland
.de

Spanje
.es

Koninkrijk
.uk

Totaal

26

Analyseperiode

8-10 december

23 november - 6

10 – 11 januari
januari -

2016

december 2016

2017
10 februari 2017

Totaal aantal gedetecteerde
actieve domeinnamen met
een landcodetopniveaudomein dat
gekoppeld is aan een
actieve website
Totaal aantal
gedetecteerde webwinkels
die gebruikmaken van een
domeinnaam met een
landcode-topniveaudomein
Totaal aantal gedetecteerde
webwinkels die verdacht
worden van inbreuk op
handelsmerken van anderen
met behulp van een
domeinnaam met landcodetopniveaudomein
Totaal aantal gedetecteerde
webwinkels die verdacht
worden van inbreuk op
handelsmerken van
anderen met behulp van
een domeinnaam met een
landcode-topniveaudomein,
waarbij de domeinnaam
eerder is gebruikt door een
andere registrant.

1 259 990

11 057 426

8 158 245

1 047 780

21 523 441

33 212

208 939

224 154

49 147

515 452

3 161

6 066

14 182

4 461

27 870

(9,5 % van alle

(2,9 % van alle

(6,3 % van alle

(9,1 % van alle

(5,41 % van alle

webwinkels)

webwinkels)

webwinkels)

webwinkels)

webwinkels)

2 444

4 864

10 081

3 612

21 001

(77,3 % van de

(80,2 % van de

(71,1 % van de

(81,0 % van

(75,35 % van

verdachte

verdachte

verdachte

de verdachte

de verdachte

webwinkels)

webwinkels)

webwinkels)

webwinkels)

webwinkels)
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In het onderzoek werd vastgesteld dat er in Zweden, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en
Spanje 27 870 webwinkels zijn die worden verdacht van verkoop van goederen die inbreuk
maken op handelsmerken. Er is vastgesteld dat er bij 21 001 van deze webwinkels (75,35%)
gebruik wordt gemaakt van domeinnamen die eerder zijn gebruikt voor het genereren van
internetverkeer voor websites die niets te maken hebben met het doel waarvoor ze nu worden
gebruikt.
Op basis van dit onderzoek moet worden aangenomen dat hetzelfde waarschijnlijk gaande is in
andere Europese landen waar de sector elektronische handel goed ontwikkeld is.
Tijdens de analyse van de 27.870 webwinkels in Zweden, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en
Spanje die worden verdacht van de verkoop van goederen die inbreuk maken op handelsmerken, is
een aantal patronen in het opzetten van de webwinkels ontdekt. Hiertoe behoren:

 productcategorie: de productcategorie schoenen is het zwaarst getroffen (67,5% van de
verdachte webwinkels) en ook de kledingsector is zwaar getroffen (20,6%)4;
 zwaarst getroffen merk: het zwaarst getroffen merk was onderwerp van inbreuk in 18%
van de verdachte webwinkels, en het op één na zwaarst getroffen merk was onderwerp
van inbreuk in 11,9% van de verdachte webwinkels;
 gebruikte software: 94,6% van de verdachte webwinkels maakte gebruik van dezelfde
software voor elektronische handel;
 registratiekantoren: 40,78% van de gesignaleerde verdachte webwinkels in Zweden en
het Verenigd Koninkrijk was geregistreerd via hetzelfde registratiekantoor;
 naamservers: 21,3% van de gesignaleerde verdachte webwinkels maakte gebruik van
dezelfde naamserver;
 hostingland: 25,9% van de verdachte webwinkels had een hostingprovider in Turkije,
19,3% in Nederland en 18,3% in de Verenigde Staten.

4 Het is belangrijk op te merken dat de twee belangrijkste productcategorieën overeenkomen met de twee
productcategorieën die door Eurostat als belangrijkste categorieën zijn geïdentificeerd in het algemene onderzoek naar
online aankopen: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/E-commerce_statistics_for_individuals.
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De activiteiten van de websites die eerder onder de domeinnamen werden geëxploiteerd zijn
bijzonder gevarieerd, maar kunnen als volgt worden onderverdeeld:
1. openbare instellingen, internationale organisaties en belangengroepen
2. financiële sector
3. nieuws-, media- en informatiewebsites
4. andere bedrijven
5. politiek debat en politieke propaganda
6. vrijwilligerswerk
7. culturele en religieuze websites
8. particuliere ondernemingen
9. beroemdheden en fanclubs
10. porno- en datingwebsites.
In het onderzoek zijn 40 webwinkels diepgaand geanalyseerd. De casestudy's zijn te vinden in
de bijlage van het rapport.

Domain001

Domain007

Domain010

Domain003

In de casestudy
naar Domain001 met
extensie .se was het
eerdere gebruik van
de domeinnaam
bedoeld om
internetverkeer te
genereren voor een
Zweedstalige website
met informatie van het
Europees Parlement
voor het Zweedse
publiek.

In de casestudy
naar Domain007 met
extensie .de was
het eerdere gebruik
van de domeinnaam
bedoeld om
internetverkeer te
genereren voor een
Duitstalige website
met informatie over
een balletschool.

In de casestudy
naar Domain010 met
extensie co.uk was
het eerdere gebruik
van de domeinnaam
bedoeld om
internetverkeer te
genereren voor een
Engelstalige website
met informatie over
een plaatselijke
escortservice.

In de casestudy
naar Domain003 met
extensie .es was het
eerdere gebruik van
de domeinnaam
bedoeld om
internetverkeer te
genereren voor een
Spaanstalige website
met informatie over
kanker en daarmee
verband houdende
behandelingen.
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In de 40 uitgevoerde casestudy's werd geen correlatie gevonden tussen het eerdere gebruik
van de domeinnamen en de huidige verkoop van producten. Zelfs in gevallen waarin de
domeinnaam eerder was gebruikt voor de verkoop van goederen, verkochten de huidige
webwinkels ten tijde van de analyse andersoortige producten.
Uit de casestudy's blijkt dat de enige reden voor herregistratie van de domeinnamen werd
gevormd door het feit dat men wil profiteren van de populariteit van de websites die eerder
verbonden waren aan de domeinnamen. Dergelijke voordelen zijn zoekmachine-indexering,
gepubliceerde reviews van diensten en/of producten en links vanaf andere websites die zich
nog niet bewust zijn van het huidige gebruik van de websites.
In eerste instantie lijken de webwinkels niets met elkaar te maken te hebben. Maar bij analyse
van de webwinkels en tijdens de casestudy's is gebleken dat er verscheidene overeenkomsten
zijn wat betreft het online aanbod van productcategorieën en merken in de verdachte
webwinkels, alsook wat betreft het gebruik van specifieke registratiekantoren en naamservers
en de landen van oorsprong van de hostingprovider.
Op basis van de structuur van de zakelijke activiteiten en na gedetailleerde analyse van 40
casestudy's kan uit het onderzoek worden geconcludeerd dat er waarschijnlijk een grote mate
van verwantschap tussen de webwinkels bestaat. Het onderzoek lijkt bovendien uit te wijzen dat
de duizenden webwinkels die aanvankelijk zelfstandig leken waarschijnlijk zijn te herleiden tot
slechts één bedrijf of enkele bedrijven, die goederen waarvan wordt vermoed dat deze inbreuk
maken op handelsmerken verkopen aan Europese consumenten.
De bevindingen in het rapport zijn interessant voor rechtshandhavingsautoriteiten,
tussenpersonen op het internet, eigenaars van handelsmerken en consumenten en geven meer
inzicht in de schaal en de kenmerken van dit bedrijfsmodel dat in een aantal lidstaten van de EU
wordt toegepast.
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