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ir. B.J. Geerlings, public relations officer
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prof. mw. mr. A. Oskamp, voorzitter 

mr. J.M. Gardeniers, secretaris 

R. Eissens 

mr. A. Meijboom 
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ir. G.J. van de Graaf, voorzitter 

ir. R.J. Clason, secretaris

mw. mr. P.E.C. Ancion-Kors

mr. J.M. Gardeniers

mr. R.M.R. van Leeuwen

J.C.M. van Oers

Personalia
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Stabilisering en professionalisering zijn de termen die de activiteiten van de Stichting Internet

Domeinregistratie Nederland (SIDN) in het verslagjaar 2001 kenschetsen. Het aantal geregistreerde

.nl-domeinnamen steeg in 2001 minder snel dan in 2000: van 532.596 op 1 januari 2001 tot 684.639

op 31 december 2001. Het aantal deelnemers liep op van 930 tot meer dan 1200 aan het eind van het

verslagjaar. 

De tarieven voor registratie daalden per 1 januari 2001. Tevens werden vanaf die datum de tarieven in

Euro’s aangegeven. De totale inkomsten in 2001 bedroegen 7.317.114 Euro, de uitgaven 4.911.804

Euro. Na belasting was het batig saldo 1.654.406 Euro.

In 2001 waren er twee belangrijke binnenlandse ontwikkelingen. In de op 6 juli verschenen kabinets-

nota “Toetsing werkwijze SIDN” concludeert het kabinet dat SIDN functioneert zoals dat verwacht

mag worden van een organisatie met een publieke functie. Van april tot november werd de lokale

internetgemeenschap geraadpleegd over een viertal thema’s met betrekking tot de registratie van 

.nl-domeinnamen. Het onafhankelijk projectteam Domeinnaamdebat kwam in november 2001 met

aanbevelingen aan SIDN, de overheid en de lokale internetgemeenschap. 

Op internationaal niveau was SIDN actief in meerdere fora. De heer B. Boswinkel is in het verslagjaar

gekozen tot lid van de executive committee van CENTR. Tevens werden door bureaumedewerkers

diverse lezingen gehouden op internationale bijeenkomsten.

In juli 2001 is het College voor Klachten en Beroep geïnstalleerd. Er werden in 2001 geen zaken

ingediend. Wel was het College van Beroep nog actief in 2001. Er werden 23 zaken behandeld die

betrekking hadden op de periode voor 15 november 2000.

Het bureau is in 2001 verder geprofessionaliseerd. Het aantal werknemers steeg van vier tot zeven.

De Raad van Deelnemers (RvD) vergaderde in 2001 twee maal. Het voorzitterschap werd vervuld door

de heer H. Bennink.

Het bestuur vergaderde in 2001 zes maal. Op voordracht van de Raad van Deelnemers werden de heer

ir. P. Follon en mevrouw mr. A. Regout per 1 september 2001 benoemd tot lid van het bestuur voor een

periode van drie jaar.

De samenstelling van het bestuur is aan het eind van het verslagjaar (aftredend in): 

- ir. H. Kraaijenbrink, voorzitter (2004)

- P. Beertema (2002)

- ir. P. Follon (2004)

- dr. R.J.T. Lindgreen, secretaris (2001)

- P.W. Morée (2002) 

- ir. P.A.M. Oude Ophuis, penningmeester (2003) 

- mw. mr. A. Regout (2004)

Inleiding
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Een terugblik op het jaar 2001

Dagelijkse gang van zaken
Het maatschappelijk en economisch belang van domeinnamen in Nederland en de rest van de wereld is

blijvend. Dit blijkt onder andere uit het grote aantal geregistreerde .nl-domeinnamen. De groei in het

aantal .nl-domeinnamen stabiliseert zich. Terwijl de groei in 2000 nog 239,0 procent bedroeg, kwam de

groei in 2001 uit op 28,5 procent. De verwachting is dat er nog wel groei zal blijven, maar dat deze

groei verder zal afvlakken. Begin 2001 waren er 532.596 .nl-domeinnamen geregistreerd, eind 2001

waren dit er 684.639. Het aantal geregistreerde persoonsdomeinnamen steeg van 407 tot 647. De

tarieven voor registratie werden per 1 januari 2001 verlaagd. Tevens werden de tarieven vanaf deze

datum in Euro’s aangegeven.

Van de op 31 december 2001 geregistreerde domeinnamen waren er 421.705 geregistreerd als tweede

of volgende domeinnaam. Het aandeel kwam daarmee op 31 december 2001 op 62 procent. Dit is bijna

gelijk aan het aandeel op 31 december 2000: 60 procent. Het aantal in 2001 door SIDN verwerkte

mutaties, zoals overdrachten, verhuizingen van domeinnamen en nameserverwijzigingen, was circa

518.000. In 2000 werden ongeveer 621.000 mutaties verwerkt. 

In 2001 werden aanzienlijke inspanningen en investeringen gedaan om het registratiesysteem, DRS2,

verder te verbeteren. Itude en Kema waren hierbij de partner voor SIDN. Het systeem van registreren

en verwerken van mutaties is sneller geworden. Evenals in 2000 heeft SIDN, met het oog op de

betrouwbaarheid van het registratieproces, in 2001 een audit laten uitvoeren door Pricewaterhouse-

Coopers. De investeringen in het registratiesysteem in 2001 bedroegen 150.066 Euro.

Het aantal deelnemers steeg van 930 aan het begin van het verslagjaar tot 1204 aan het eind van 2001. 

De openbare SIDN website werd in 2001 ruim 2,9 miljoen maal bezocht.

2002

2001

2000

1999

1998
166

210

301

930

1204

Groei van het aantal deelnemers
(aantal op 1 januari van dat jaar)

Het jaar 2001 operationeel gezien

Door Hans Weber, Kema

De afname in de groei van het aantal registraties van .nl-domeinnamen, die zich in 2000 al aankondigde, heeft

zich in het afgelopen jaar doorgezet. De groei van het aantal registraties zakte in het eerste half jaar gestaag

naar een dieptepunt in de maanden augustus en september. De laatste maanden van het jaar herstelde het

niveau zich enigszins, zodat het gemiddeld aantal registraties van domeinnamen per maand op 17.500 is uit-

gekomen. Daarnaast is het aantal opheffingen gestegen, maar het saldo is nog steeds positief hetgeen betekent

dat het totaal aantal domeinnamen ook dit jaar weer is gegroeid.

Op 15 januari 2001 werd het voor particulieren mogelijk om een domeinnaam te laten registreren onder labels

op het second level niveau. Omdat dit proces in hoge mate is geautomatiseerd, heeft het, afgezien van het

technisch beheer, in operationele zin geen grote inspanning gekost. Daar komt bij, dat de belangstelling voor

persoonsdomeinnamen zeer beperkt is gebleven. Opmerkelijk was wel, dat binnen een half uur na het open-

stellen namen als boeing.747.nl en peugeot.206.nl al bezet waren.

In het begin van het jaar is Itude, een bedrijf voor bouw en onderhoud van Oracle-applicaties, aangetreden en

heeft met enige aanpassingen in de software het afhandelen van de aanvragen beduidend sneller laten ver-

lopen. Bijna altijd worden de aanvragen voor nieuwe domeinnamen dezelfde dag nog in behandeling genomen.

Als alles in orde is bevonden is de domeinnaam de volgende dag als actief domein beschikbaar. 

Sinds de inwerkingtreding van het nieuwe reglement op 15 november 2000 vindt er geen inhoudelijke toetsing

van domeinnamen meer plaats. Als consequentie hiervan kwam de lijst met geblokkeerde domeinnamen te

vervallen en werden de eerste aanvragers alsnog in de gelegenheid gesteld de door hun gewenste domeinnaam

te laten registreren. Het opsporen van deze eerste aanvrager was niet altijd eenvoudig. Bijna 300 van de

ongeveer 500 geblokkeerde domeinnamen zijn door deze actie, die tijdens de zomermaanden plaatsvond,

gedeblokkeerd en actief geworden.

Om de beschikbaarheid van het registratiesysteem voor de deelnemers te vergroten werd het onderhouds-

venster voor regulier onderhoud aan de database en het implementeren van nieuwe software verplaatst van de

maandagavond naar de zondagmiddag. Tevens is eind augustus nieuwe hardware met een gemeenschappelijk

storage systeem geïnstalleerd. Hierdoor is de kwetsbaarheid voor storingen en de downtijd voor regulier onder-

houd of in geval van verstoringen verder afgenomen. De beschikbaarheid van de dienstverlening is in zeven

van de twaalf maanden uitgekomen op 100%. Het gemiddelde over het hele jaar is 99.73%.

Tijdens de laatste oplevering van het jaar, op 30 december 2001, zijn de aanpassingen in de facturerings-

module actief geworden. Hierdoor is het mogelijk geworden op de specificatie van de factuur te laten zien welke

mutaties, waaraan een prijskaartje is verbonden, hun effect hebben op de factuur.
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“De beschikbaarheid van de dienstverlening is in zeven van de 

twaalf maanden uitgekomen op 100%.”
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januari

december

november

oktober

september
augustus

juli
juni

mei

april
maart

februari

557.000

578.000

 595.000

611.000

627.000

639.000

 651.000

661.000

664.000
674.000

682.000

684.639

Bestuur SIDN
Eén van de initiatiefnemers van de oprichting van SIDN en voorzitter van het eerste uur, de 

heer B. Nederkoorn, trad in juni 2001 af. Hij werd opgevolgd de heer H. Kraaijenbrink. De heren 

N.A. Vermeulen en J.R. Koolhaas traden eveneens af als bestuurslid. Op voordracht van de Raad 

van Deelnemers werden zij op 1 september 2001 opgevolgd door de heer ir. P. Follon en mevrouw 

mr. A. Regout. Het bestuur is in 2001 zes keer bij elkaar gekomen. Bij de benoeming van nieuwe

bestuursleden zal gestreefd worden naar een bredere vertegenwoordiging van verschillende maat-

schappelijke stromingen. Dit is conform het advies van de Raad van Deelnemers en de aanbevelingen

zoals die gedaan werden in de kabinetsnota “Nota Toetsing werkwijze SIDN”. De bestuursleden van

SIDN ontvingen in 2001 geen bestuursvergoeding.

Groei aantal .nl-domeinnamen in 2001

“De uitkomst van het Domeinnaamdebat is door het bestuur 

van SIDN verwelkomt als een belangrijke stap voorwaarts in 

de ontwikkeling van het internet in Nederland.”
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Terugblik door de voorzitter

Door Hans Kraaijenbrink, voorzitter SIDN

2001 was een belangrijk jaar voor SIDN. De regering heeft de “Nota Toetsing werkwijze SIDN” aan de 

Tweede Kamer gestuurd. Het projectteam Domeinnaamdebat heeft het eindrapport aan de staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat, SIDN en de lokale internetgemeenschap aangeboden. De vernieuwing van het

registratiesysteem kwam gereed, en drie nieuwe bestuursleden traden toe tot de Stichting.

Als nieuwe voorzitter wil ik mijn voorganger Boudewijn Nederkoorn in het bijzonder complimenteren voor 

de goede staat waarin hij SIDN in de eerste vijf jaar van haar bestaan heeft gebracht. Die waardering spreekt

naar mijn inzicht ook uit de conclusies van de kabinetsnota “Nota Toetsing werkwijze SIDN”. SIDN is het

kabinet erkentelijk voor de vaststelling van de rol die de .nl registry vervult in de Nederlandse internet-

gemeenschap. SIDN hoopt dat de discussie in de Tweede Kamer zal bevestigen dat de vorm van zelfbeheer

door de internetgemeenschap die in Nederland is ontstaan, zal worden gecontinueerd zonder direct ingrijpen

door de overheid.

De uitkomst van het Domeinnaamdebat is door de Raad van Deelnemers en door het bestuur van SIDN ver-

welkomt als een belangrijke stap voorwaarts in de ontwikkeling van het internet in Nederland. De invoering

van een alternatieve geschillenbeslechtingprocedure alsmede de openstelling van het .nl-domein voor persoons-

en buitenlandse registraties zal de betekenis van .nl verder kunnen doen toenemen. In de loop van 2002 

zullen deze vernieuwingen hun beslag krijgen.

Met deze ontwikkelingen geeft SIDN gehoor aan de beleidswensen van de regering ten aanzien van de 

inbedding van de registry in de Nederlandse samenleving. 

Ik spreek de wens uit dat 2002 een succesvol jaar zal worden voor het internet in Nederland. SIDN zal daar-

aan haar bijdrage leveren door nog meer aandacht voor de kwaliteit van de dienstverlening, door verdere

versterking en professionalisering van het bureau en een goede samenwerking tussen het bestuur en de Raad

van Deelnemers.

binnnen(in)NL-72  10-04-2002  11:54  Pagina 14



p
ag

in
a 

16
ja

ar
ve

rs
la

g
 2

00
1

Bureau SIDN
In het kader van de verdere professionalisering van SIDN is het bureau uitgebreid. Om de binnen 

SIDN aanwezige kennis beter te benutten, zal het bureau verder worden uitgebouwd tot kenniscen-

trum. Hiermee komt tevens de ruimte vrij om meer aandacht te schenken aan kwaliteit, het geven van

lezingen en het meedraaien in advies- en werkgroepen, zowel in nationaal als in internationaal ver-

band. Zo neemt SIDN bijvoorbeeld deel aan de werkgroep over de introductie van ENUM in Nederland,

is de heer B. Boswinkel lid van het executive committee van CENTR en is de heer J. Akkerhuis lid van

werkgroepen binnen ICANN en de IETF.

In 2001 werden vier nieuwe werknemers aangenomen. De vacatures voor public relations officer, 

relatiebeheerder en chief technical officer werden ingevuld. Eind 2001 stond de vacature voor een 

juridisch medewerker nog open. De personeelskosten zijn gestegen van 266.421 Euro in 2000 tot

350.057 Euro in 2001.

College voor Klachten en Beroep
Het College voor Klachten en Beroep (CvKB) voor SIDN is op 1 juli 2001 officieel geïnstalleerd. Het

CvKB is de opvolger van het College van Beroep. Het CvKB behandelt beroepszaken en klachten met

betrekking tot de registratie van domeinnamen die op en na 15 november 2000 geregistreerd zijn

onder het .nl-domein.

Het CvKB bestaat uit vijf personen. Voorzitter is prof. mw. mr. A. Oskamp, secretaris is mr. J.M.

Gardeniers. De overig leden zijn: de heer R. Eissens, mr. A. Meijboom en de heer J.C.M. van Oers. 

De leden zijn benoemd voor drie jaar en zijn eenmaal, voor wederom drie jaar, herbenoembaar. 

In 2001 zijn er geen beroepszaken of klachten ingediend bij het CvKB. De kosten voor het instand-

houden van het CvKB in 2001 bedroegen 8.711 Euro.

College van Beroep
Het College van Beroep (CvB) heeft in 2001 de beroepszaken afgehandeld die betrekking hadden op

registratie onder de oude reglementen die golden tot 15 november 2000. Op 4 mei 2001 werd de laat-

ste uitspraak gedaan. In 2001 werden in totaal 23 uitspraken gedaan door het CvB. Per 1 juli 2001 is

het CvB ontbonden. De kosten voor het instandhouden van het CvB in 2001 bedroegen 35.148 Euro,

oftewel 1528 Euro per uitspraak.

“Het CvKB heeft andere taken en bevoegdheden dan het CvB. 

Bij het CvKB kan onder andere beroep worden ingesteld tegen 

het intrekken door SIDN van domeinnamen.”
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Een terugblik op de CvKB-activiteiten in 2001

Door Anja Oskamp, voorzitter CvKB

In juli 2001 werd het College voor Klachten en Beroep (CvKB) geïnstalleerd. Het CvKB volgt het ‘oude’ 

College voor Beroep (CvB) op. Het CvB was klaar met zijn werkzaamheden die onder het oude reglement

vielen. Verandering van het reglement was nodig omdat het beleid van SIDN met betrekking tot de uitgifte 

van domeinnamen enigszins is gewijzigd. En dat nieuwe reglement voorziet in een College voor Klachten 

en Beroep.

Het CvKB heeft andere taken en bevoegdheden dan het CvB. Bij het CvKB kan beroep worden ingesteld tegen

het intrekken door SIDN van domeinnamen. Daarnaast geeft het nieuwe reglement de mogelijkheid om een

klacht in te dienen tegen een bepaalde domeinnaam, wanneer de klager van mening is dat die bewuste domein-

naam in strijd is met de openbare orde of met de goede zeden. Wanneer die klacht gegrond wordt verklaard, zal

SIDN na ontvangst van de uitspraak het recht op het gebruik van de domeinnaam ontzeggen en de inschrijving

ervan in het register doorhalen.

De werkzaamheden van het CvKB in het laatste half jaar van 2001 zijn beperkt gebleven tot het vaststellen

van procedurele aangelegenheden. Er werd geen enkel beroep ingesteld. Ook ontving het CvKB geen klachten

over het gebruik van domeinnamen in strijd met de openbare orde en goede zeden. Uitspraken hieromtrent 

zijn dan ook nog niet gedaan.

Een terugblik op de CvB-activiteiten in 2001

Door Gerrit van de Graaf, voorzitter College van Beroep

Met de komst per 15 november 2000 van het nieuwe reglement dat verdergaande liberalisering van de

toewijzing van domeinnamen bevatte, kwam er ook een einde aan de inhoudelijke toetsing van namen en de

mogelijkheid van bezwaar en beroep tegen ongunstige beslissingen. Het College van Beroep werd vervangen

door een ander College met een andere taak.

De overgang van het oude naar het nieuwe regime bepaalde echter dat bezwaren ingesteld voor 15 november

2000 nog onder het oude reglement moesten worden afgedaan. Zoals te verwachten was, kwam vlak voor de

overgang naar het nieuwe reglement een kleine stroom van deblokkeringverzoeken op gang. Dat leidde tot een

aantal beroepszaken. Daaronder was een appellant die in één keer 122 namen in beroep bracht. Zodoende

heeft het “oude” College van Beroep nog een aantal maanden werk gehad in 2001.

Op 4 mei 2001 deed het College haar laatste uitspraak. Per 1 juli 2001 is het opgeheven. De vraag naar het

algemene karakter van een domeinnaam en de mogelijke misleiding gezien de hoedanigheid van de aanvrager

hoeft niet meer te worden beantwoord.
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Domeinnaamjurisprudentie
Onder de naam DomJur is op initiatief van SIDN en in samenwerking met het Centrum voor Recht,

Bestuur & Informatisering (CRBI) van de Katholieke Universiteit Brabant een speciale website over

domeinnaamjurisprudentie in Nederland opgezet. Op de site worden de uitspraken over domeinnaam-

zaken in Nederland zo compleet, snel en overzichtelijk mogelijk beschikbaar gesteld.

De site is in eerste instantie gericht op specialisten. Voor de niet-specialist is er een overzicht van veel-

gestelde vragen over domeinnaamjurisprudentie. Eind 2001 waren er meer dan 120 uitspraken verza-

meld op de DomJur site en hadden 550 personen zich ingeschreven op de maandelijkse nieuwsbrief.

De kosten voor het instandhouden van dit initiatief in 2001 bedroegen 46.322 Euro.

Raad van Deelnemers 
In 2001 is de Raad van Deelnemers (RvD) twee keer bij elkaar geweest. Een werkgroep van de 

RvD bereidde de vergaderingen voor. Een aantal deelnemers hebben intensief deelgenomen aan de 

verschillende hearings van het Domeinnaamdebat. In de junivergadering adviseerde de RvD het

bestuur om de bestuurssamenstelling te verbreden. In de decembervergadering schaarde de RvD zich

achter de aanbevelingen van het projectteam Domeinnaamdebat en gaven zij het bestuur het advies

om de voorgestelde tarieven over te nemen.

“Er blijven voldoende punten liggen die van groot belang zijn voor 

een steeds groter groeiende gemeenschap.”

De groei is er nog steeds niet uit

Door Hans Bennink, voorzitter Raad van Deelnemers SIDN

Als men de media mag geloven was het in de internet-branche het afgelopen jaar voor veel bedrijven 

het jaar van de waarheid. Hoe anders echter zijn de cijfers op basis van het aantal deelnemers en het aantal

geregistreerde domeinnamen. Niet dat deze cijfers de internetmarktindex vormen, maar opvallend genoeg

was er van een daling daar namelijk geen sprake, hooguit van een groei die tot rust is gekomen na jaren van

enorme expansie.

Het aantal deelnemers steeg dan ook tot boven de 1200 en het aantal geregistreerde domeinnamen heeft

toch met gemak de 7 ton bereikt. Grote opruimingen zijn met name de oorzaak van de stagnerende groei. 

Waar allerlei bedrijven in het verleden vele domeinnamen vastlegden voor toekomstig gebruik, daar wordt 

nu met een kritische blik gekeken naar de feitelijke waarde ervan.

Maar een nieuwe groep potentiële registranten maakt binnenkort haar opwachting. Het voorrecht voor

Nederlandse bedrijven om een .nl-domeinnaam vast te leggen komt te vervallen ten faveure van het buiten-

land en, eindelijk ook, de particulier. Met name deze laatste groep heeft lang moeten wachten op de mogelijk-

heid van een eigen .nl-domeinnaamregistratie. Ondertussen zorgde de onmogelijkheid tot registratie binnen

deze groep voor de nodige inventiviteit onder providers, speciale stichtingen en bevriende KvK-uittreksel-

houders. Maar de uiteindelijke wens van de particulier om zelf eigenaar van zijn domein te zijn wordt dan

eindelijk bewaarheid. Rustig aan kunnen we nu het beruchte naam-met-nummer systeem gaan vergeten.

Nog voor de zomer van 2002 hoopt de RvD dat het nieuwe reglement kan worden ingevoerd zodat de

volkomen liberalisering een feit zal zijn.

De RvD heeft trouwens in het afgelopen jaar ook een kopgroep gekregen. Waar de voorzitter vroeger in het

gezelschap van het bestuur aan tafel zat, daar bevindt zich nu een kopgroep van deelnemers die zich actief

bezig houdt met lopende zaken, het voorbereiden van vergaderingen en gaandeweg ook het democratisch

gehalte van de RvD op peil houdt. Daarnaast wordt er gewerkt aan een vaste persoon die zich continu zal

bezighouden met alle secretariële handelingen met betrekking tot de RvD.

Sommigen zullen wellicht denken dat het vervolmaken van het liberalisatieproces inhoudt dat er geen andere

agendapunten overblijven dan het bespreken van de jaarlijkse tarieven. Niets is echter minder waar. Er blijven

voldoende andere punten liggen die van groot belang zijn voor een steeds groter groeiende gemeenschap waar-

in het belang van de domeinnaam als onderscheidende factor alleen maar toeneemt.

Ik hoop dan ook een ieder op de vergaderingen te mogen aantreffen en wens u een voortreffelijk vervolg van 

dit jaar!
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De heer van Zon,

voorzitter van het

projectteam,

overhandigt het

eerste exemplaar van

het eindrapport aan

mevrouw de Vries,

staatssecretaris van

VenW.

Het Domeinnaamdebat

In 2001 is er een consultatieproces onder de naam .nl-Domeinnaamdebat gevoerd. SIDN wilde van de

lokale internetgemeenschap in Nederland antwoord op een aantal belangrijke vragen met betrekking

tot de uitgifte van .nl-domeinnamen. 

In februari 2001 is een onafhankelijk projectteam Domeinnaamdebat geformeerd dat de opdracht

kreeg aanbevelingen te doen over de volgende onderwerpen:

- alternatieve geschillenbeslechting rondom domeinnamen (Alternative Dispute Resolution - ADR);

- territoriale beperkingen voor aanvrager/houder van een domeinnaam;

- positie van particulieren (natuurlijke personen), niet handelend in de uitoefening van een beroep 

of bedrijf;

- openbaarheid van registratiegegevens.

Het proces
Het consultatieproces was geënt op het WIPO-proces. Dit betekent onder meer dat een adviesraad

werd ingesteld, met als taak om, zonder last en ruggespraak, een persoonlijke deskundige visie te

geven.

Via een openbare website en een drietal publieke hoorzittingen gaf de lokale internetgemeenschap

haar mening ten aanzien van de voorgelegde vragen. Met medeneming van de diverse ontvangen

commentaren en het advies van de adviesraad werd het eindrapport geschreven. Dit document werd op

22 november 2001 aangeboden aan de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, mevrouw de Vries,

de voorzitter van SIDN, de heer Kraaijenbrink en de lokale internetgemeenschap. Het eindrapport kent

ook een Engelse vertaling. Deze zal onder andere door WIPO verspreid worden.

De aanbevelingen
In hoofdlijnen kwam het projectteam tot de volgende aanbevelingen:

- installeer een adequate en snelle geschillenbeslechting (Alternative Dispute Resolution – ADR)

in de vorm van arbitrage;

schaf de huidige territoriale beperkingen voor registratie van een .nl -domeinnaam af en stel het 

.nl-domein open voor aanvragers uit de hele wereld;

- laat particulieren toe tot het tweede level en behandel hen in de registratie gelijkwaardig aan

bedrijven;

- maak duidelijk waarvoor de gegevens in de WHOIS (de openbare database van domeinnaamhouders) 

gebruikt worden en breng het aantal toegestane raadplegingen van de WHOIS terug van vijfhonderd 

naar tien per dag per IP-adres.

In 2002 zal de implementatie van de aanbevelingen plaatsvinden. De kosten voor het Domeinnaam-

debat consultatieproces in 2001 bedroegen 482.182 Euro.

.nl-Domeinnaamdebat is voorbeeld voor anderen

Door David Muls, World Intellectual Property Organization

De laatste jaren is op internationaal vlak veel vooruitgang geboekt in de bescherming van het intellectuele

eigendomsrecht in het domeinnaamsysteem. Belangrijke stappen in dit verband waren de publicatie in april

1999 van het eindrapport van het eerste Internet Domain Name Process opgezet door de World Intellectual

Property Organization (WIPO). Op basis van de aanbevelingen in dit rapport heeft de Internet Corporation

for Assigned Names en Numbers (ICANN) een alternatieve geschillenbeslechtingregeling in het leven geroepen

die uniform van toepassing is voor de meest populaire gTLDs (met name .com, .net en .org en nu ook .info, .biz

en .name). Deze regeling, die bekend is als de Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP), geldt

sinds december 1999 en is nu algemeen erkend als het middel bij uitstek voor het bestrijden van intellectuele

eigendomsinbreuken in de gTLDs. Meer dan 5500 geschillen zijn ondertussen in behandeling genomen onder

de UDRP, waarvan de meerderheid door het WIPO Arbitration and Mediation Center.

Sinds het in werking treden van de UDRP en de daaruit voortvloeiende verbeterde situatie voor merkhouders

in de gTLDs, is de internationale belangstelling voor de bescherming van intellectuele eigendom in de ccTLDs

aanmerkelijk gegroeid. Ter illustratie daarvan kan vermeld worden dat WIPO in augustus 2000 door haar

lidstaten verzocht werd om samen te werken met ccTLD-registries met het oog op de ontwikkeling van een

intellectueel eigendomsbeleid voor nationale TLDs.

Gegeven deze achtergrond valt op hoe goed het .nl-Domeinnaamdebat aansluit bij de internationale ontwik-

kelingen inzake domeinnamen en hoe gelukkig de timing ervan was. Ook de manier waarop het .nl-Domein-

naamdebat werd ingericht, dient geprezen te worden. Met name het opzetten van een multidisciplinair

projectteam samengesteld uit adviserend vertegenwoordigers van SIDN en, zowel lokale als internationale,

experts in geschillenbeslechting en intellectueel eigendomsrecht is een uitstekend samenwerkingsmodel dat 

als voorbeeld kan dienen voor andere ccTLDs die met soortgelijke vraagstukken geconfronteerd worden.

De belangrijkste aanbeveling van het .nl-Domeinnaamdebat betreft de inrichting door SIDN van een arbitra-

geprocedure voor domeinnaamgeschillen gebaseerd op merken of handelsnamen, met de mogelijkheid voor de

winnende partij om een kostenveroordeling te verkrijgen. Dit ambitieuze voorstel sluit keurig aan bij de in

Nederland goed werkende kortgeding procedure en zal ongetwijfeld veel aandacht krijgen in internationale

kringen.

“Met name het opzetten van een multidisciplinair projectteam 

is een uitstekend samenwerkingsmodel dat als voorbeeld kan 

dienen voor andere ccTLDs.”
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Toetsing werkwijze SIDN door de overheid

De Nederlandse overheid heeft de werkwijze van de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland

(SIDN) getoetst. Dit resulteerde in de, op 6 juli 2001 vastgestelde, kabinetsnota “Nota Toetsing werk-

wijze SIDN”. Het bestuur van SIDN heeft vervolgens op 28 augustus 2001, tijdens de vergadering

volgend op publicatie, de kabinetsnota besproken. In een brief aan de overheid heeft het bestuur haar

standpunt met betrekking tot de kabinetsnota duidelijk gemaakt. Behandeling van de nota door de

tweede kamer wordt verwacht na februari 2002. 

In de nota komt het kabinet met twee beleidsvoornemens en een aantal aanbevelingen. 

Beleidsvoornemens
- Het kabinet heeft het voornemen om in overleg met alle belanghebbenden beleid te ontwikkelen 

om te komen tot een nadere vaststelling van de relatie overheid - SIDN. Vooralsnog wordt hierbij 

uitgegaan van een wijziging van de Telecommunicatiewet. 

- Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft het voornemen om in overleg met betrokkenen een 

onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor een schaarstebeleid, om daarmee de handel in 

internet domeinnamen en het overmatig claimen van namen tegen te gaan, rekening houdend met 

de Nederlandse situatie.

Aanbevelingen (onder andere)
- Actief invulling geven aan de vertegenwoordiging van de relevante doelgroepen in de Raad van 

Deelnemers en het bestuur van SIDN. De gebruikersbelangen van particulieren spelen hierbij een 

belangrijke rol. 

- Een geschillenbeslechtingprocedure (DRP) ontwikkelen en implementeren, met als uitgangspunt de 

reeds beschikbare DRP van de WIPO. De regels van de DRP kunnen op maat worden gemaakt voor 

de behoeften van de gebruikers van het .nl-domein. Het is daarbij aan te bevelen dat er zoveel 

mogelijk geschillen voor afdoening via deze DRP in aanmerking komen. 

Tijdens het SIDN congres op 22 november 2001 werden de standpunten nader toegelicht en was er 

een forumdiscussie.

De heer Nederkoorn, de

vertrekkende voorzitter,

krijgt van de nieuwe

voorzitter, de heer

Kraaijenbrink, een

schilderij aangeboden.

De Beurs van Berlage

was een prima locatie

voor het congres.

Congres: Zelfbeschikking onder .nl?

Op 22 november 2001 vond het congres “Zelfbeschikking onder .nl? De positie en toekomst van .nl in

de domeinnaamruimte?” plaats in de Beurs van Berlage te Amsterdam. 

De heren van Zon en Wefers Bettink van het projectteam Domeinnaamdebat gaven toelichting bij het

die dag verschenen eindrapport van het debat. Dit document werd aangeboden aan staatssecretaris

mevrouw de Vries van Verkeer en Waterstaat, aan de heer Kraaijenbrink, voorzitter van SIDN, en aan

de lokale internetgemeenschap. De heer Muls van WIPO lichtte het eveneens in 2001 verschenen

WIPO2-rapport toe.

Het tweede thema van het congres was de verhouding tussen ICANN, nationale registry (zoals SIDN

voor .nl) en nationale overheid. De heer Blokzijl, lid van de ICANN Board, bekeek deze driehoeksver-

houding vanuit het ICANN-perspectief. De heer Broesterhuizen, directeur Informatie-Infrastructuur

van DGTP, belichtte de visie van de Nederlandse overheid.

Tot slot blikte de heer Nederkoorn, van januari 1996 tot juni 2001 voorzitter van SIDN, terug op zijn

periode als voorzitter.

Er waren ongeveer 130 bezoekers aan het congres. Tijdens de fora over de twee onderwerpen werd

actief door de zaal meegediscussieerd.
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Internationale ontwikkelingen

SIDN is op internationaal gebied op verschillende fronten actief betrokken. 

ICANN
Op mondiaal niveau is de International Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) de

autoriteit op het gebied van de registratie van domeinnamen. ICANN blijkt in staat om op basis van

zelfregulering vorm te geven aan de globale ontwikkeling van het internet, in het bijzonder op het

gebied van domeinnamen. SIDN steunde ICANN in 2001 met een bijdrage van USD 85.000.

SIDN-medewerkers zijn direct betrokken bij zowel de beleidsmatige als technische ontwikkelingen

rond domeinnamen. In 2001 waren er vier ICANN-bijeenkomsten: in Melbourne, Stockholm,

Montevideo en Los Angeles. Tijdens de laatste bijeenkomst heeft de heer J. Akkerhuis, technisch

adviseur van SIDN, naar aanleiding van de gebeurtenissen op 11 september een voordracht gehouden

over “The vulnerability of the internet”. 

Tevens is de heer Akkerhuis in 2001 toegetreden tot een werkgroep die de evaluatiecriteria moet

opstellen voor het evalueren van de gevolgen van de introductie van zeven nieuwe generieke top level

domeinnamen. Dit zijn bijvoorbeeld de top level domeinen .biz, .info, .name, .coop en .museum.

CENTR
In 2001 is de heer B. Boswinkel, directeur van SIDN, gekozen als lid van de “executive comittee” van 

de Council for European Top Level Registries (CENTR). In 2001 zijn er vier CENTR-bijeenkomsten

geweest: in St. Peter Port (Guernsey), Kopenhagen, Slovenië en Luxemburg. In Luxemburg werden 

de resultaten van het .nl-Domeinnaamdebat gepresenteerd. Andere Europese landen toonden veel

belangstelling voor de Nederlandse aanpak. Het in het Engels vertaalde eindrapport werd zeer goed

ontvangen. De financiële bijdrage van SIDN aan CENTR was in het verslagjaar 37.000 Euro.

Overige internationale activiteiten
Ook binnen andere internationale fora is SIDN actief. De heer J. Akkerhuis heeft de vergaderingen 

van de Internet Engineering Task Force (IETF) bijgewoond. Van enkele IETF-werkgroepen is hij 

co-voorzitter. Er waren drie bijeenkomsten in 2001, in Minneapolis, Londen en Salt Lake City.

Ook nemen SIDN-medewerkers regelmatig deel aan de vergaderingen van RIPE (Réseaux IP

Européens). In 2001 waren er drie bijeenkomsten, in Amsterdam, Bologna en Praag. Tevens heeft 

SIDN geparticipeerd in diverse bijeenkomsten van de Europese Commissie, onder andere over de

invoering van het .eu top level domein. De uitgaven voor internationale reis- en verblijfkosten in 

2001 bedroegen 74.174 Euro.
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Balans per 31 december 2001

  

Vaste activa

Materiële vaste activa
Inventaris, computerhardware en -software 291.242 133.021

Vlottende activa

Vorderingen
Debiteuren 96.222 10.352

Overige vorderingen 596.022 1.079.716

692.244 1.090.068

Liquide middelen 4.660.779 2.884.098

5.644.265 4.107.187

  

Eigen vermogen
Algemene reserve 4.364.289 2.709.883

Voorzieningen
Voorziening bijzondere bedrijfsrisico’s 0 74.797

Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers 710.228 1.230.054

Belastingen en premies sociale verzekeringen 448.704 24.960

Overige schulden 121.044 67.493

1.279.976 1.322.507

5.644.265 4.107.187

Winst- en verliesrekening over 2001

2001 2000

Netto-omzet 7.317.114 7.167.923

Kosten
Kosten operators 2.370.000 3.443.319

Personeelskosten 350.057 266.421

Afschrijvingen materiële vaste activa 112.486 78.485

Overige bedrijfskosten 2.079.261 1.775.947

4.911.804 5.564.172

Bedrijfsresultaat 2.405.310 1.603.751

Rentebaten 138.184 76.432

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

vóór belastingen 2.543.494 1.680.183

Belastingen 889.088 585.379

Nettoresultaat 1.654.406 1.094.804
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Algemene toelichting

Algemeen

Stichting Internet Domeinregistratie Nederland is op 30 januari 1996 opgericht.

De stichting heeft ten doel:

a. De verantwoorde uitgifte en registratie van domeinnamen in de internet-adressering in Nederland 

en de coördinatie en afstemming hiervan op nationaal en internationaal niveau, tegen kosten

dekkende tarieven, op aanvraag van providers ten behoeve van internet-aangeslotenen.

b. Het bevorderen van de samenwerking tussen service providers op het terrein van internet-domein

registratie op nationaal en internationaal niveau.

c. Al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan 

zijn, alles in de ruime zin des woords.

Grondslagen van waardering en bepaling van het resultaat

Algemeen
De waarderingsgrondslagen zijn hierna uiteengezet bij de toelichting op de afzonderlijke balans-

hoofden; voorzover niets is vermeld, geschiedt de waardering tegen nominale waarde. De jaarrekening

2001 is opgesteld in euro’s, waarbij tevens de vergelijkende cijfers 2000 naar euro’s zijn omgerekend.

Resultaatbepaling

Alle posten in de winst- en verliesrekening worden verantwoord voor de aan het verslagjaar toe te

rekenen bedragen.

Belastingen
De verschuldigde vennootschapsbelasting wordt berekend over het resultaat, rekening houdend 

met vrijgestelde winstbestanddelen. Het verschil tussen de aldus berekende belasting en de op korte

termijn verschuldigde of te vorderen belasting wordt tot uitdrukking gebracht in de voorziening 

latente belastingverplichting. Deze voorziening wordt berekend tegen het geldende tarief.

Toelichting op de balans

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen historische kost-

prijzen, verminderd met lineaire afschrijvingen naar tijdsgelang.

Hierbij worden de volgende afschrijvingspercentages gehanteerd:

inventarissen 33%

computerhardware en -software 33%

De mutaties in de materiële vaste activa kunnen als volgt worden

gespecificeerd:

Inventaris, computer- hardware en -software

1 januari 2001
Aanschafwaarde 287.256

Cumulatieve afschrijving 154.235

Boekwaarde 133.021

Mutaties
Investering 270.707

Afschrijving -112.486

158.221

31 december 2001
Aanschafwaarde 557.963

Cumulatieve afschrijving 266.721

Boekwaarde 291.242
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Vorderingen

Overige vorderingen

De overige vorderingen zijn als volgt te specificeren:

  

Vorderingen (huurdepot) 5.225 5.225

Te ontvangen rente vierde kwartaal 

voorgaand boekjaar 15.940 23.375

Nog te factureren nieuwe domeinnamen 

en abonnementen 290.641 880.794

Nog te factureren overige domeinmutaties

vierde kwartaal 261.771 164.778

Vooruitbetaalde kosten 22.445 5.544

596.022 1.079.716

Liquide middelen

De liquide middelen zijn als volgt te specificeren:

  

Rekening courant 97.427 8.493

Spaarrekening 1.134.450 0

Depositorekening 3.428.902 2.875.605

4.660.779 2.884.098

Eigen vermogen

Het verloop van de algemene reserve kan als volgt 

worden gespecificeerd:

  

Stand per 1 januari 2.709.883 1.615.079

Uit de winstverdeling 1.654.406 1.094.804

Stand per 31 december 4.364.289 2.709.883

Voorzieningen

Voorziening bijzondere bedrijfsrisico’s

Hieronder zijn de kosten voor juridische support inzake een aantal principiële juridische 

procedures voorzien. In 2001 is geen bedrag ten laste van de voorziening gebracht inzake 

genoemde kosten. In verband met wijzigingen in de richtlijnen voor de jaarverslaggeving 

is ultimo 2001 het restant van de voorziening vrijgevallen. 

Kortlopende schulden

Belastingen en premies sociale verzekeringen.

Deze kunnen als volgt worden gespecificeerd:

 

Omzetbelasting -172.388 -359.796

Vennootschapsbelasting 590.119 355.110

Loonheffing 8.579 19.567

Premies sociale verzekeringen 22.394 10.079

448.704 24.960

Overige schulden

Deze kunnen als volgt worden gespecificeerd:

 

Reservering vakantiegeld 10.812 7.512

Netto-/spaarloon 4.745 3.151

Nog te betalen innovatiekosten 

DRSP/DRS2 0 34.385

Vooruitontvangen bedragen 4.086 4.869

Te betalen kosten inzake project

domeinnamendebat 84.786 0

Overige schulden 16.615 17.576

121.044 67.493
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Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Huurverplichtingen
Het jaarlijks bedrag van met derden aangegane huurverplichtingen voor onroerende zaken bedraagt in

totaal omstreeks € 20.800. De huurovereenkomst is overeengekomen voor de duur van een half jaar,

met stilzwijgende verlenging.

Leaseverplichtingen
Het jaarlijks bedrag van met derden aangegane leaseverplichtingen voor vervoermiddelen bedraagt in

totaal circa € 30.460.

Inkoopverplichtingen

Met de leverancier van operator-diensten is een langlopend contract aangegaan tot en met 31 decem-

ber 2002. Ieder halfjaar wordt de vastgelegde prijs geëvalueerd. De verplichting voor het eerste halfjaar

van 2002 bedraagt € 175.000 per maand.

Toelichting op de winst- en verliesrekening

Netto-omzet

De netto-omzet is geheel gerealiseerd in Nederland en kan 

als volgt worden gespecificeerd:

2001 2000

Deelnemersbijdragen 692.850 581.202

Opbrengsten nieuwe domeinnamen (eenmalige bijdrage) 1.048.821 2.607.033

Opbrengsten domeinnamen (abonnementsbijdragen) 4.608.099 3.544.122

Opbrengsten mutaties 966.636 417.465

Overige opbrengsten 708 18.101

7.317.114 7.167.923

Personeelskosten

Deze kunnen als volgt worden gespecificeerd:

2001 2000 

Lonen en salarissen 227.223 180.982

Sociale lasten 11.298 19.544

Pensioenlasten 11.358 8.120

Kosten tijdelijk personeel 24.211 12.471

Overige personeelskosten 75.967 45.304

350.057 266.421
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Overige bedrijfskosten

Deze kunnen als volgt worden gespecificeerd:

 

Innovatiekosten 411.939 1.092.176

Kwaliteit 482.182 118.664

Onderhoudskosten apparatuur 548.370 94.837

Huisvestingskosten 15.071 10.744

Bureaukosten 59.419 36.523

Bestuurskosten 8.919 8.283

Kosten College van Beroep 43.859 60.617

Lidmaatschappen 133.875 111.660

Advieskosten 109.272 25.476

Voorlichtingskosten 192.181 161.483

(Reis-)kosten internationale samenwerking 74.174 33.198

Overige kosten 0 22.286

2.079.261 1.775.947

Overige informatie

Werknemers
Ultimo 2001 heeft Stichting Internet Domeinregistratie Nederland zeven medewerkers in 

dienst (2000: vier).

Bestuurders 
Aan bestuurders zijn in 2001 geen bezoldigingen betaald.
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Accountantsverklaring

Opdracht
Wij hebben de jaarrekening 2001 van Stichting Internet Domeinregistratie Nederland te Amsterdam

gecontroleerd. De jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de

stichting. Het is onze verantwoordelijkheid een accountantsverklaring inzake de jaarrekening te

verstrekken.

Werkzaamheden
Onze controle is verricht overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met betrek-

king tot controleopdrachten. Volgens deze richtlijnen dient onze controle zodanig te worden gepland

en uitgevoerd, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen

onjuistheden van materieel belang bevat. Een controle omvat onder meer een onderzoek door middel

van deelwaarnemingen van informatie ter onderbouwing van de bedragen en de toelichtingen in de

jaarrekening. Tevens omvat een controle een beoordeling van de grondslagen voor financiële verslag-

geving die bij het opmaken van de jaarrekening zijn toegepast en van belangrijke schattingen die 

de leiding van de stichting daarbij heeft gemaakt, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van 

de jaarrekening. Wij zijn van mening dat onze controle een deugdelijke grondslag vormt voor ons

oordeel.

Oordeel
Wij zijn van oordeel dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling

van het vermogen op 31 december 2001 en van het resultaat over 2001 in overeenstemming is 

met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving en voldoet aan de

wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening zoals opgenomen in Titel 9 BW2.

Arnhem, 12 februari 2002

PricewaterhouseCoopers N.V.

Overige gegevens
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Statutaire winstbestemming

Artikel 3, lid 1 van de statuten luidt als volgt:

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door alle ontvangen bijdragen, subsidies, giften,

legaten, erfstellingen alsmede andere baten.

Resultaatbestemming

Het bestuur heeft besloten om het behaalde resultaat over 2001 toe te voegen aan de algemene

reserve.

Colofon 
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