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Naam 
onderzoek/applicatie 

 
.nl Domein Portfolio Checker (DPC) 
 

Ingangsdatum Policy 
 

01-10-2016 
 

Doel van de applicatie 
of het onderzoek 

Deze service heeft als doel een houder een overzicht te 
verstrekken van alle domeinnamen geregistreerd door deze 
houder en de bijbehorende data.  

 
Persoonsgegevens 

 
De houder (natuurlijk persoon) identificeert zich bij ons:  

- m.b.v. een kopie ID. 
 
Het doel van deze strikte identificatiemethode is dat we geen 
persoonlijke gegevens afgeven aan iemand die geen recht van 
inzage heeft. 
 
Een rechtspersoon identificeert zich bij ons door het overleggen 
van: 
 

- uittreksel KvK; en 
- kopie identiteitsbewijs van de natuurlijke persoon die 

namens deze rechtspersoon een overzicht vraagt. 
 
Wat betreft rechtspersonen moet de aanvrager aantonen dat deze 
de vraag doet namens de rechtspersoon.  
Behalve een ID-bewijs van de aanvrager accepteren wij ook een 
kopie van het pasje van de werkgever met naam van aanvrager of 
bijvoorbeeld een visitekaartje. 
 
Tevens verstrekt de aanvrager ons:  
 
Verplicht: 
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Naam (overeenkomstig ID-bewijs of KvK-naam, mag ook 
handelsnaam zijn) 
indien rechtspersoon: KvK-nummer 
Postcode en plaats 
 
Indien van toepassing levert de aanvrager ons ook oude data aan, 
zoals vervallen handelsnamen, oud bezoekadres, postcode en 
plaats. 
 
Overzicht van de domeinnamen en per domeinnaam: 
 
Status van de domeinnaam 
Naam van de registrar 
Exact geregistreerde naam van de houder in DRS 
Straat 
Postcode 
Plaats 
land 
KvK-nummer   
 

Grondslag Het inzien van alle door hem/haar geregistreerde domeinnamen 
(en bijbehorende registratiedata) is in het belang van de houder 
van deze domeinnamen. Deze houder wil simpelweg een overzicht 
hebben van welke domeinnamen hij/zij bezit.  
 

Filters Een risico bestaat dat SIDN domeinnamen en/of registratiedata 
verstrekt van houders waarvan SIDN niet met zekerheid kan 
aangeven of deze behoren tot de aanvrager. Wij hanteren daarom 
de volgende werkwijze: 
 
Wij beoordelen het resultaat van de zoekactie met de door de 
aanvrager verstrekte gegevens handmatig (visueel). Deze 
beoordeling voeren we uit via het 4-ogen principe en bij 
twijfelgevallen verstrekken wij slechts de domeinnaam van 
natuurlijke personen zonder de bijbehorende gegevens. 
 

Retentie Wij slaan alles op in CRM, waardoor het CRM (bewaar) beleid 
hier bepalend is. 

Toegang Wij verlenen alleen de personen die in het kader van het 
uitvoeren van hun functie deze data moeten kunnen inzien 
rechten voor toegang in het systeem (R&S-medewerkers en 
beheerders van SIDN). 
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Publicatie/delen Wij delen de gegevens alleen met de houder/aanvrager. 
 

Type Productie  
 

Andere 
beveiligingsmaatregelen 

Wij versturen de overzichten per 17-02-2017 door middel van 
versleutelde e-mail. 
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