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Bestuur
H. Kraaijenbrink voorzitter
R.J.T. Lindgreen secretaris (tot 16 mei 2002)
P. Follon secretaris
P.A.M. Oude Ophuis penningmeester
mw. P.E.C. Ancion-Kors (vanaf 16 mei 2002)
P. Beertema (tot 16 mei 2002)
P.W. Morée (tot 22 augustus 2002)
K. Prins (vanaf 16 mei 2002)
mw. A. Regout
T. Scargo (vanaf 22 augustus 2002)

Bijzonder Raadgevers
P. Beertema
R.J.T. Lindgreen
B. Nederkoorn

Raad van Deelnemers
H. Bennink voorzitter

Bureau
B.J. Boswinkel directeur
J. Akkerhuis technisch adviseur
B.J. Geerlings communicatie manager
J. Hoedemakers manager control en ondersteuning
mw. C.A.M. Jongerius relatiebeheerder
mw. J.F. Kroneman project coördinator
J. Melein manager ICT
mw. I. Temming management secretaresse

College voor Klachten en Beroep
mw. A. Oskamp voorzitter
J.M. Gardeniers secretaris
R. Eissens
A. Meijboom
J.C.M. Oers
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Het jaar 2002 kenmerkte zich als een jaar van interne 

verandering en stabiele groei van het aantal geregistreerde

.nl-domeinnamen. Het verslagjaar stond in het teken van 

de uitvoering van het bestuursbesluit naar aanleiding van 

de aanbevelingen van het .nl-Domeinnaamdebat en de 

verbreding en de versterking van de organisatie van SIDN. 

Vanaf 1 januari 2003 verzorgt SIDN de operationele dienst-

verlening zelf.

Het aantal geregistreerde .nl-domeinnamen nam in het ver-

slagjaar toe van 684.639 op 1 januari 2002 tot 803.445 op

31 december 2002. Het aantal .nl-persoonsdomeinnamen

steeg van 647 tot 664. Het aantal deelnemers liep op van

1.204 tot 1.398 aan het eind van het verslagjaar. 

De tarieven, die SIDN doorberekent aan de deelnemers, zijn

ten opzichte van 2001 niet veranderd. De totale inkomsten

in 2002 bedroegen 7.679.353 Euro, de uitgaven 5.082.439

Euro. Na belasting was het batig saldo 1.809.113 Euro.

Belangrijkste binnenlandse ontwikkelingen waren de uitvoe-

ring van het bestuursbesluit naar aanleiding van de aanbe-

velingen van het .nl-Domeinnaamdebat, de vrijgaveregeling

voor 226 voormalig geblokkeerde .nl-domeinnamen en de

reorganisatie van SIDN.

In 2002 was SIDN actief op het internationale vlak.

Medewerkers van SIDN waren betrokken in bestuur of

werkgroepen van onder andere CENTR, ICANN, RIPE, de

Europese Unie en de IETF. Er werden diverse voordrachten

gegeven.

Het College voor Klachten en Beroep heeft in 2002 geen

klachten of beroepen hoeven te behandelen. Er werd een

eigen website voor het College ingericht.

De Raad van Deelnemers vergaderde in 2002 drie maal. 

Het voorzitterschap werd vervuld door de heer H. Bennink.

De vergaderingen werden voorbereid door een agenda-

commissie, bestaande uit vertegenwoordigers van de 

deelnemers.

Het bestuur vergaderde in 2002 vier maal. De laatste twee

bestuursleden van het eerste uur verlieten SIDN, namelijk

de heren P. Beertema en T. Lindgreen. Zij werden opgevolgd

door mevrouw P. Ancion-Kors en de heer K. Prins. Ook de

heer P. Morée trad af. Op voordracht van de Raad van

Deelnemers werd de heer T. Scargo benoemd tot lid van 

het bestuur.

De samenstelling van het bestuur is aan het eind van het

verslagjaar (aftredend in):

H. Kraaijenbrink voorzitter (2004)
P. Follon secretaris (2004)
P.A.M. Oude Ophuis penningmeester (2003)
mw. P.E.C. Ancion-Kors (2005)
K. Prins (2005)
mw. A. Regout (2004)
T. Scargo (2005)
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Aantal geregistreerde .nl-domeinnamen
Het aantal geregistreerde .nl-domeinnamen nam in 2002 toe van 684.639 op 1 januari 2002 tot 803.445 op 31 december

2002. Dit is een groei van 118.806 .nl-domeinnamen, oftewel 17 procent. In 2000 bedroeg de groei 239 procent en in

2001 was dit 28 procent. Via de deelnemer InterNed Services uit Purmerend werd op 7 augustus 2002 de 750.000ste 

.nl-domeinnaam geregistreerd. Het betrof de domeinnaam autowatch.nl.

De groei van het aantal .nl-domeinnamen in 2002 was niet rechtlijnig. In maart was er voor het eerst sinds .nl-domein-

namen worden uitgegeven (1985) sprake van een teruggang in het aantal geregistreerde .nl-domeinnamen. Dit werd 

veroorzaakt door het grote aantal opgeheven domeinnamen in die maand. In het laatste kwartaal was er weer een 

stijging en kwam de toename boven de 12.000 domeinnamen per maand uit.  » zie figuur 2
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Figuur 1: 
groei aantal geregistreerde 
.nl-domeinnamen sinds 1996



januari 16.205 3.774 12.431
februari 14.860 3.325 11.535
maart 15.408 17.631 - 2.223
april 16.341 3.575 12.766
mei 14.283 3.317 10.966
juni 3.900 3.659 241
juli 14.076 3.618 10.458
augustus 13.392 3.462 9.930
september 15.648 6.692 8.956
oktober 17.235 5.123 12.112
november 16.504 4.046 12.458
december 17.374 4.967 12.407

Aantal .nl-persoonsdomeinnamen
Vanaf 15 november 2000 hebben particulieren de mogelijkheid om .nl-persoonsdomeinnamen aan 

te vragen onder een driecijfercode onder .nl, bijvoorbeeld janjansen.123.nl. In 2002 steeg het aantal

geregistreerde .nl-persoonsdomeinnamen van 638 in januari 2002 naar 664 in december 2002. 

Vanaf 29 januari 2003, na de invoering van het nieuwe reglement voor registratie van .nl-domeinnamen,

mogen particulieren rechtstreeks onder .nl registreren.

Aantal mutaties
Naast het registreren van nieuwe .nl-domeinnamen vinden er ook andere mutaties plaats in het domein-

naamregistratiesysteem, zoals verhuizingen, naamsverandering, overdrachten en nameserverwijzigingen.

In totaal bedroeg het aantal doorgevoerde mutaties 318.555 in 2002. Dit is een gemiddelde van onge-

veer 26.500 per maand. De maandcijfers fluctueerden rond dit gemiddelde.  » zie figuur 3
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per maand in 2002
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Het registratiesysteem
In 2002 werd het domeinnaamregistratiesysteem aangepast in verband met

de implementatie van de nieuwe reglementen en regelingen. Itude en Kema

waren hierbij de partners voor SIDN. Evenals in voorgaande jaren heeft

SIDN, met oog op de betrouwbaarheid van het registratieproces, in 2002 

een audit laten uitvoeren door PricewaterhouseCoopers N.V.

Beschikbaarheidscijfers
SIDN houdt eveneens statistieken bij met betrekking tot de beschikbaarheid

van de dienstverlening van SIDN. Het gaat hierbij om de beschikbaarheid

van functies als de openbare en besloten website, de Whois-functie, web- en

e-mailformulieren voor deelnemers en de DNS (Domain Name System). 

De beschikbaarheid van de dienstverlening was in negen van de twaalf

maanden hoog, namelijk boven de 99,5 %. Slechts voor het maandelijkse

onderhoud waren de systemen korte tijd niet beschikbaar. In de overige drie

maanden was de beschikbaarheid iets lager, namelijk respectievelijk 95,4 %,

97,5 % en 98,5 %.
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Figuur 3: 
aantal mutaties per maand 
in 2002

januari 29.895
februari 24.989
maart 28.863
april 28.695
mei 24.209
juni 22.811
juli 24.389
augustus 24.361
september 27.379
oktober 26.715
november 27.079
december 29.170

totaal 318.555



Websites
De openbare website en de besloten deelnemerssite van

SIDN werden in 2002 in een vernieuwde vorm gelanceerd.

Het content management systeem (CMS) voor het beheer

van de websites werd vernieuwd. Axis Media ontwerpers

bv uit Enschede was de leverancier van het nieuwe CMS.

Het CMS geeft SIDN maximale flexibiliteit bij het toevoe-

gen of herstructureren van informatie.

Op vrijdag 4 januari 2002 werd de openbare SIDN-website

in haar nieuwe vorm gelanceerd. De vormgeving en struc-

tuur werden aangepast en verbeterd. Ook werd er een

Engelse versie opgeleverd. Er werden 55 nieuwsberichten

geplaatst in 2002. » zie afbeelding 1

In totaal werd de openbare website 1.921.435 maal

bezocht in 2002. Dit is een gemiddelde van meer dan

160.000 bezoeken per maand.

Op donderdag 10 januari 2002 ging de nieuwe besloten

deelnemerssite online. Ook deze werd in een nieuw jasje

gestoken, kreeg een nieuwe structuur en tegelijkertijd 

een Engelse versie.  » zie afbeelding 2

In totaal werd de besloten website door de deelnemers

85.320 maal bezocht in 2002. Dit is een gemiddelde van

meer dan 7.000 bezoeken per maand. In vergelijking 

met de openbare website lijken dit lage cijfers. Echter, 

de doelgroep is aanzienlijk kleiner.

Vrijgaveregeling
Op 27 februari 2002 startte de inschrijving op 226 voor-

malig geblokkeerde .nl-domeinnamen. Deze waren onder

het reglement dat gold tot 15 november 2000 geblokkeerd

en waren niet door de eerste aanvrager geregistreerd. 

Tot 10 april 2002 kon worden ingeschreven. In totaal

kwamen er 7.769 e-mailberichten binnen. Een groot deel

betrof foute aanvragen. Er bleven uiteindelijk 4.456 

geldige aanvragen over. Op maandag 6 mei 2002 werd de

loting verricht voor die domeinnamen waarvoor er meer

dan één inschrijving was ontvangen. De loting stond

onder toezicht van een notaris. Voor enkele domeinna-

men was een tweede trekking noodzakelijk. De namen 

die na loting niet verdeeld waren, werden vrijgegeven.

De vrijgaveregeling werd in juli 2002 afgerond. Door de

notaris werd een proces-verbaal opgemaakt welke op de

openbare website werd gepubliceerd.

Juridische zaken
Naast de normale operationele juridische zaken werd

SIDN in 2002 geconfronteerd met een aantal rechtszaken.

In verband met de vrijgaveregeling van 226 voormalig

geblokkeerde .nl-domeinnamen spande een deelnemer

een kort geding tegen SIDN aan. De rechter stelde SIDN

in het gelijk.

In het voorjaar van 2002 ontving SIDN veel klachten van

deelnemers over de activiteiten van twee organisaties die

in de ogen van de deelnemers misleidende diensten aan-

boden of spookfacturen stuurden. Naar aanleiding van

een tekst op de SIDN-website spande één van de organisa-

ties een kort geding aan tegen SIDN. De rechter wees alle
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vorderingen af en wees het grootste deel van de tegen-

vorderingen van SIDN toe.

Bureau SIDN
Het team van het bureau SIDN werd in 2002 uitgebreid. 

De vacature voor Manager Control en Ondersteuning is 

per 1 september 2002 ingevuld door John Hoedemakers. 

Vanaf 1 januari 2003 versterkt Bart Vastenburg SIDN als

bedrijfsjurist. Onder andere door uitbreiding van het team

stegen de personeelskosten van 350.057 Euro in 2001 tot

572.664 Euro in 2002.

Op 20 september 2002 verhuisden de medewerkers van het

bureau SIDN binnen het gebouw op het Kema-terrein naar

dezelfde verdieping waar ook de Kema-medewerkers die

zich bezighouden met domeinnaamregistratie zaten.

Bestuur SIDN
Mw. P. Ancion-Kors, directeur van de Stichting Reclame

Code, en de heer K. Prins, oprichter en partner bij

M&I/Partners, werden op donderdag 16 mei 2002 benoemd

als lid van het SIDN bestuur, beiden voor een periode van

drie jaar. Zij volgden de heren P. Beertema en T. Lindgreen

op. Laatstgenoemden werden door het bestuur van SIDN 

op 22 augustus 2002 benoemd tot Bijzonder Raadgever 

van SIDN.

Op 22 augustus 2002 werd de heer T. Scargo als nieuw

bestuurslid benoemd, eveneens voor een periode van drie

jaar. Hij werd vanuit de Raad van Deelnemers voorgedragen

als nieuwe kandidaat en volgde de heer P. Morée op. 

Het bestuur heeft in 2002 vier keer vergaderd.

Aan de bestuursleden zijn in 2002 voor 31.000 Euro aan

onkostenvergoedingen en vacatiegelden betaald.
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Het handen en voeten geven aan de aanbevelingen uit het .nl-Domeinnaamdebat vroeg

in 2002 veel tijd van het bestuur, het bureau, en de geïnteresseerde deelnemers. Het was

een hecht samenspel tussen deze drie partijen; het bestuur dat de kaders neerzette, het

bureau dat de voorstellen verder uitwerkte, en de Raad van Deelnemers die het bestuur

advies gaf. Het bestuur kon op basis hiervan op 22 augustus 2002 de nieuwe reglementen

en regelingen vaststellen. Vanaf 29 januari 2003 zijn deze van kracht. Nu kan eenieder,

als particulier, of voor een bedrijf, waar ook ter wereld, een .nl-domeinnaam aanvragen.

Tezamen met de vrijgave van 226 voorheen geblokkeerde .nl-domeinnamen is de liberali-

sering van het .nl-domein nu voltooid. Ook kunnen nu bepaalde geschillen rond een 

.nl-domeinnaam worden voorgelegd aan een arbitrage-instituut. Dit als alternatief voor

een gang naar de rechter als partijen er onderling niet uit kunnen komen. In het WIPO

Arbitration and Mediation Center heeft SIDN een goede en ervaren partner gevonden

om hieraan invulling te geven.

In 2002 besloot het bestuur de operationele activiteiten van SIDN per 1 januari 2003 in

eigen beheer te nemen. Tot dan werden deze activiteiten uitgevoerd door de Kema. 

De integratie van de Kema-medewerkers in de SIDN-organisatie, en de afronding van 

de opzet van een stelsel van personeelvoorzieningen zijn mijlpalen op weg naar een 

versterkt SIDN, goed toegerust voor de toekomst. Ik ben de Kema en haar medewerkers

bijzonder dankbaar voor de plezierige en professionele wijze waarop dit tot stand 

kon worden gebracht, alsook voor de dienstverlening aan SIDN vanaf de oprichting.

Tevens dank ik hierbij Eprom Organisatie Adviseurs, Den Haag, die ons op buitengewoon

deskundige wijze hebben begeleid.

Er staat ons nog veel te wachten: een grondige vernieuwing van het registratiesysteem,

de plannen van de overheid om de regelgeving voor domeinregistraties meer gezicht 

te geven, de veranderingen op mondiaal niveau rond ICANN (Internet Corporation for

Assigned Names and Numbers). Het is voor mij een uitdaging SIDN in deze snel verande-

rende tijden in de sector als een onafhankelijke en professionele organisatie op koers 

te houden samen met een uitstekend bestuursteam en enthousiaste en competente

medewerkers.
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College voor Klachten en Beroep
In 2002 zijn bij het College voor Klachten en Beroep (CvKB) geen officiële

klachten of beroepen ingediend. Op 28 november 2002 werd een eigen web-

site voor het CvKB gelanceerd. De kosten voor het instandhouden van het

CvKB bedroegen 27.305 Euro in 2002.  » zie afbeelding 3

Domeinnaamjurisprudentie
DomJur is een samenwerkingsverband van het Centrum voor Recht, Bestuur

& Informatisering (CRBI) van de Universiteit van Tilburg (UvT) en SIDN. 

De vormgeving van de DomJur-website (www.domjur.nl) werd in 2002

geheel vernieuwd. Tevens werd het beheer van de website ondergebracht op

hetzelfde content managementsysteem als de SIDN-websites. In totaal werd

de site in 2002 meer dan 25.000 keer bezocht, gemiddeld meer dan 2.100

keer per maand.

Eind december bevatte DomJur 159 jurisprudentie-uitspraken. De kosten

voor het instandhouden van dit initiatief bedroegen 46.179 Euro in 2002.  

» zie afbeelding 4

SIDN en de overheid
SIDN heeft goede contacten met de nationale overheid. De meest intensieve

contacten zijn met het Directoraat-General Telecommunicatie en Post (DGTP)

van het ministerie van Economische Zaken. De op 6 juli 2001 vastgestelde

kabinetsnota “Nota Toetsing werkwijze SIDN” is in 2002 niet behandeld in

de Tweede Kamer.

SIDN en de media
SIDN kreeg in 2002 regelmatig aandacht van de media. Online media,

geschreven pers en radio waren vooral geïnteresseerd in de vrijgaveregeling,

de openstelling van het .nl-domein voor particulieren en de nieuw in te 

voeren arbitrageregeling voor .nl-domeinnamen.
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Reorganisatie SIDN
In 1996 werd besloten de operationele activiteiten van SIDN uit te besteden. Door gewijzigde

omstandigheden werd begin 2002 besloten om deze activiteiten per 1 januari 2003 in eigen beheer

te nemen. Deze verandering diende verankerd te worden in de SIDN-organisatiestructuur. Hier is 

in 2002 handen en voeten aan gegeven. Hierdoor zal het aantal werknemers in 2003 toenemen 

van 8,7 naar 25 FTE.

Naast de nieuwe organisatiestructuur is het stelsel van arbeidsvoorwaarden aangepast aan de 

situatie zoals die na 1 januari 2003 zal zijn. Aan het eind van 2002 werd gewerkt aan het invullen

van de nieuwe structuur. De meeste medewerkers van Kema die betrokken waren bij de domein-

naamregistratie traden in dienst van SIDN.

De nog openstaande vacature voor een Database Administrator werd ingevuld. Vanaf 1 november

2002 kwam Hans ten Boden SIDN versterken.

Nieuwe structuur
Het bedrijf SIDN kent sinds 1 januari 2003 vier afdelingen: ICT, Operations, Control en

Ondersteuning en een stafafdeling. De afdeling ICT beheert de systemen en voert technische 

projecten uit. De afdeling Operations voert de operationele werkzaamheden uit met betrekking 

tot het registreren van .nl-domeinnamen. De afdeling Control en Ondersteuning draagt zorg 

voor de financiële, secretariële en personele zaken. De stafafdeling zorgt voor de voorbereiding 

en uitvoering van het beleid.  » zie figuur 4
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Figuur 4: 
Organisatiestructuur SIDN 
vanaf 1 januari 2003
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Het aantal deelnemers steeg in 2002 van 1.204 in januari tot 1.398 aan het eind van het verslagjaar.

In verband met de voorbereiding van de nieuwe reglementen en regelingen werd er in 2002 een extra

Raad van Deelnemersvergadering ingelast. Eveneens werd in dit verband veel aandacht besteed aan

de communicatie van SIDN met deelnemers.

Aantal deelnemers
Het aantal deelnemers in SIDN blijft nog steeds toenemen. Waren er eind 1996, het oprichtingsjaar

van SIDN, 166 deelnemers, inmiddels is dit aantal opgelopen van 1.204 in januari 2002 tot 1.398

eind december 2002.  » zie figuur 5
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Figuur 5: 
toename van het aantal deelnemers 
categorie I per jaar (situatie op 
31 december)



Raad van Deelnemers
In 2002 vonden er drie Raad van Deelnemersvergaderingen plaats. Op 6 juni en

op 19 december vonden de reguliere vergaderingen plaats. Op 7 maart was er

een extra vergadering in verband met de bespreking van de nieuwe reglementen

en contracten. De vergaderingen werden voorbereid door een agendacommissie,

bestaande uit vertegenwoordigers van de deelnemers. Mede op verzoek van 

de Raad van Deelnemers (RvD) werd het consultatieproces rond de nieuwe 

reglementen en contracten met twee maanden verlengd. 

Op de vergadering van 6 juni vond een stemming plaats over de voordracht 

van een bestuurslid vanuit de RvD voor de plaats van de heer P. Morée. De RvD

droeg de heer T. Scargo van Yournic voor als kandidaat.  » zie foto 1

Relatiebeheer

In het kader van de toenemende kwaliteitsverbetering in de relatie tussen 

deelnemers en SIDN vonden er in 2002 regelmatig gesprekken plaats tussen de

SIDN en individuele deelnemers. Deelnemers geven in deze gesprekken onder

andere aan hoe de dienstverlening van SIDN ervaren wordt. De reacties liepen

uiteen. Op basis van geconsolideerde uitkomsten van de gesprekken wordt de

SIDN-dienstverlening verbeterd.

Inschrijving deelnemers onder juiste KvK-gegevens
In het voorjaar van 2002 werd geconstateerd dat veel deelnemers onder een

onjuist of een vervallen Kamer van Koophandel-nummer bij SIDN ingeschreven

waren. De deelnemers die het betrof zijn hierover benaderd en hebben de 

gelegenheid gekregen om een nieuwe inschrijving als deelnemer te doen en 

via een overname alle .nl-domeinnamen bij de nieuwe, juiste deelnemer onder 

te brengen.
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Begin 2003 is er een lange periode afgesloten waarin veel tijd is gestoken door evenzoveel

mensen die al dan niet direct betrokken waren bij SIDN. En het resultaat mag er zijn.

Eindelijk is de volledige vrijgeving van het .nl-domein voor iedereen een feit.

Niet alleen kunnen we tevreden stellen dat dit domein nu ook werkelijk voor iedereen is,

ook laten de cijfers zien dat het door iedereen in Nederland erg gewild is. Hierdoor is 

de .nl-domeinnaam nog verder gemeengoed geworden in onze maatschappij en zal het 

uiteindelijk vervagen tot het net zo bijzonder zal zijn als een telefoonnummer. Maar tot 

die tijd hebben we, ook als deelnemers, nog een hoop werk te verzetten.

Domeinnamen maken informatie eenvoudiger vindbaar wanneer ze verbaal worden over-

gedragen. Was een webadres van -met name particulieren- een lang homepage-adres 

van een provider of zo’n gecombineerd cijferdomein, nu is voortaan werkelijk iedereen 

eenvoudig en snel te vinden met z’n eigen adres. En zo hoort het natuurlijk.

Maar niet alleen de particulier weet tegenwoordig een nl-domein op waarde te schatten.

Ook bedrijven leggen nog altijd een groeiend aantal .nl-domeinnamen vast. Inmiddels 

wordt er dan ook druk gespeculeerd over de registratie van de miljoenste .nl-domeinnaam. 

En ongetwijfeld zal dit reden zijn voor een feestje, want het onderstreept nog eens de 

internationale rol die Nederland speelt op het gebied van het internet.

Kortom, ook dit jaar blijkt de groei nog niet ten einde en deze zal in mijn opinie volgend

jaar ook nog gestaag doorgaan. Evenals het aantal deelnemers in SIDN, want inmiddels zijn

er ruim 1.400 aangesloten bij SIDN. In het komende jaar zullen we dan ook hard moeten

gaan werken om de participatiegraad van al deze organisaties te laten stijgen. Een aantal

initiatieven zijn hiertoe reeds in het leven geroepen.

Ik tref u dan ook graag bij de volgende vergadering van de Raad van Deelnemers en dank 

al diegenen die zich in het afgelopen jaar hebben ingezet voor SIDN en met name zij die 

dit geheel belangeloos gedaan hebben.
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Eén van de belangrijkste activiteiten in 2002 was de uitvoering van het bestuursbesluit naar aanleiding van de 

aanbevelingen van het .nl-Domeinnaamdebat. De reglementen moesten gewijzigd worden en bestaande regelingen,

zoals de CvKB-regeling werden onder de loep genomen. Ook werden er twee nieuwe regelingen voorbereid: de

arbitrageregeling voor .nl-domeinnamen en de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)-regeling SIDN. Mede 

als gevolg van deze wijzigingen werd in 2002 een arbitrage-instituut voor geschillen rondom .nl-domeinnamen 

geselecteerd, werd het registratiesysteem aangepast, werden beperkingen van het Whois-gebruik voorbereid en 

werd er intensief gecommuniceerd met deelnemers.

Afronding domeinnaamdebat
Het Engelstalige eindrapport van het .nl-Domeinnaamdebat is door de World Intelectual Property Organisation

(WIPO), met een opleggende brief, naar de bij hen aangesloten lidstaten en alle ccTLD registries verstuurd.

De website van het .nl-Domeinnaamdebat (www.domeinnaamdebat.nl) die sinds eind november 2001 bevroren 

is, werd begin 2002 nog regelmatig bezocht.

Reglementswijziging
Het bestuur besloot, na ruggespraak met de Raad van Deelnemers, om uitvoering te geven aan de aanbevelingen 

van het projectteam van het .nl-Domeindebat. Dit betekende dat het reglement voor registratie van .nl-domeinnamen

en het reglement voor deelnemers aangepast moesten worden. Dit bood eveneens de gelegenheid om genoemde

reglementen aan te passen aan de gewijzigde juridische praktijk en beter te laten aansluiten bij de gegroeide 

registratiepraktijk.

Tevens werd de CvKB-regeling aangepast en werden er twee nieuwe regelingen voorbereid: de arbitrageregeling 

voor .nl-domeinnamen en de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)-regeling SIDN. Het bestuur stelde deze

nieuwe reglementen en regelingen vast in haar vergadering van 22 augustus 2002. De datum van inwerkingtreding

werd vastgesteld op 29 januari 2003. Hierna kon gewerkt worden aan de praktische invulling, zoals bijvoorbeeld 

het aanpassen van het domeinnaamregistratiesysteem.
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Arbitrage-instituut
Begin april 2002 werden twee Nederlandse en twee internationale

kandidaat-instituten aangeschreven. Begin mei 2002 waren de 

reacties op de tender binnen. Hieruit bleek dat het WIPO Arbitration

and Mediation Center vrijwel volledig kon voldoen aan de door

SIDN gestelde criteria. Het bestuur van SIDN bepaalde op 16 mei

2002 dat er voorlopig gegund werd aan WIPO.

Op basis van de voorlopige gunning werd er vervolgens met WIPO

onderhandeld over de invulling van de details en de uitwerking van

de implementatie. Een en ander werd vastgelegd in een contract 

dat op 7 oktober 2002 door beide partijen werd ondertekend.  

» zie foto 2

Aanbevelingen Whois-beperkingen
De belangrijkste praktische aanbeveling uit het .nl-Domeinnaam-

debat met betrekking tot de Whois-problematiek is het terugbren-

gen van het aantal queries per IP-adres per dag naar 10 tot 15, met

de mogelijkheid tot ontheffing voor deelnemers zodat deze niet

worden gehinderd in hun bedrijfsprocessen. Voor implementatie

van deze aanbeveling was het noodzakelijk om te komen tot een

algehele privacy-policy voor SIDN. Als gevolg hiervan is er door

SIDN een eigen Wbp-regeling opgesteld.

Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP: voorheen de

Registratiekamer) is ingesteld om toezicht te houden op de naleving

van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). In deze wet

staan de spelregels voor het omgaan met persoonsgegevens. 

Op grond van de Wbp zijn organisaties verplicht verwerkingen van

persoonsgegevens te melden bij het CBP. De melding van SIDN 

werd eind augustus verstuurd.

Aanpassen van het registratiesysteem
Met het oog op de invoering van de nieuwe reglementen werd het

domeinnaamregistratiesysteem (DRS) in 2002 aangepast. De aan-

passing vond plaats in twee fasen: DRSflex en DRS-NR. De opleve-

ring van DRSflex vond plaats in het weekend van 17 en 18 augustus

2002. Hierna werd gewerkt aan een volgende versie van het registra-

tiesysteem: DRS-NR (Nieuwe Reglementen). De oplevering van

DRS-NR vond op 2 december 2002 plaats. Eveneens werd er een

testsite voor deelnemers ingericht waarop zij vanaf 9 december

2002 konden uitproberen hoe het nieuwe DRS vanaf 29 januari

2003 zou werken.

Communicatie met deelnemers
Naar de deelnemers is in 2002 veel gecommuniceerd in verband 

met de invoering van de nieuwe reglementen en regelingen. 

Op 11 september organiseerde SIDN een workshop met als thema

“Communicatie met deelnemers”. De voornaamste conclusies waren

dat de invoering van de nieuwe reglementen in december voor de

deelnemers uiterst ongelukkig uitkwam. Zij wilden uitstel. Verder

gaven zij aan de gelegenheid te willen krijgen om te testen met het

nieuwe systeem en wilden zij van alles goed op de hoogte gehouden

worden.  » zie foto 3

Per e-mail en via de besloten deelnemerssite werden de deelnemers

geïnformeerd over de laatste stand van zaken. In november 2002

kregen alle deelnemers de nieuwe reglementen en regelingen per

post toegestuurd, evenals een formulier waarmee deelnemers 

ontheffing op de limitering van het gebruik van de Whois konden

aanvragen. 
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Het invoeren van de nieuwe reglementen was eveneens aanleiding om 

de handleiding voor de deelnemers te herschrijven en te verbeteren.

Hiervoor werd externe expertise ingehuurd bij Axis informatie-ontwer-

pers bv. De concept-handleiding domeinregistratie was op tijd gereed 

om gebruikt te worden bij het testen van het registratiesysteem door

deelnemers.
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Bij een aantal nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot domeinnaam-

registratie was SIDN in 2002 betrokken. De twee voornaamste ontwikke-

lingen waren ENUM en DNSsec.

ENUM
Onder voorzitterschap van het Directoraat-General Telecommunicatie en

Post (DGTP) van het ministerie van Economische Zaken is een werkgroep

opgezet met als taak het definiëren van een raamwerk voor de opzet van 

het Nederlandse gedeelte van ENUM conform de voorstellen van Internet

Engeneering Task Force (IETF) en International Telecom Union (ITU). 

De werkgroep werd in september 2001 geformeerd. SIDN was lid van 

deze werkgroep. De werkgroep kwam in 2002 meerdere keren bij elkaar. 

Het eindrapport werd op 21 november 2002 gepresenteerd. SIDN 

verspreidde het eindrapport naar alle bij haar aangesloten deelnemers.

DNSsec
Op internationaal niveau, met name binnen de IETF, wordt al meer dan

zeven jaar gewerkt aan een standaard voor de verhoging van de betrouw-

baarheid van het Domain Name System: DNSsec. Sinds 1999 draagt SIDN

actief bij aan de verdere ontwikkeling van deze standaard. In het verslagjaar

was de standaard zover ontwikkeld dat deze aan de praktijk getoetst kon

worden. In samenwerking met NLNetLabs is SIDN gestart met een praktijk-

proef van de DNSsec-protocollen voor de NL-zone: SecReg (Secure Registry).

Er werd een testomgeving voor SecReg ingericht en op 5 november 2002

werd een workshop georganiseerd voor de deelnemers aan de praktijkproef.

» zie foto 4
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In 2002 was SIDN actief op het internationale vlak. Medewerkers van SIDN waren betrokken in bestuur of werkgroe-

pen van onder andere CENTR, ICANN, RIPE, de Europese Unie en de IETF. Er werden diverse voordrachten gegeven.

De uitgaven voor internationale reis- en verblijfkosten bedroegen 84.263 Euro in 2002.

Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)
In 2002 waren er vier ICANN-bijeenkomsten, namelijk in: Ghana, Roemenië, China en Nederland (Amsterdam). 

De aangekondigde hervorming van de ICANN-organisatiestructuur beheerste de agenda’s en was tevens in de 

wandelgangen in 2002 het belangrijkste onderwerp van gesprek. De bijdrage van SIDN aan ICANN in 2002 bedroeg

85.000 US dollars.

De heer B. Boswinkel heeft op persoonlijke titel deelgenomen aan de ccNSO Assistance Group van de ICANN

Evolution Reform Committee (ERC). De groep, waarin met name ccTLDs vertegenwoordigd waren, diende ERC van

advies over de inrichting, werkwijze en reikwijdte van de op te richten country code Name Supporting Organisation

(ccNSO) binnen het ICANN-kader. De reikwijdte van de toekomstige ccNSO werd gebaseerd op basis van een position

paper geschreven door heren J. Akkerhuis en B. Boswinkel van SIDN.

Stability and Security Advisory Committee (SAC)
Tijdens de ICANN-bijeenkomst in Ghana kondigde ICANN een nieuw adviesorgaan aan: “Committee on Security 

and Stability”. Op 11 april 2002 werden de leden bekendgemaakt. De heer J. Akkerhuis, technisch adviseur van SIDN,

is één van de leden van dit orgaan. Tot oprichting van dit adviesorgaan was besloten tijdens de novemberbijeenkomst

van ICANN in 2001, die naar aanleiding van de gebeurtenissen op 11 september van dat jaar geheel in het teken

stond van veiligheid en stabiliteit van het internet.

Council for European Top Level Registries (CENTR)
Evenals in 2001 was de heer B. Boswinkel lid van het “Executive committee” (Excom) van CENTR. In 2002 zijn er vier

algemene CENTR-vergaderingen geweest, namelijk in: Frankrijk, Griekenland, Litouwen en België. Een terugkerend

punt op de agenda was de op handen zijnde hervorming van de ICANN-organisatiestructuur. Naast het overleg over

de internationale ontwikkelingen biedt CENTR een platform voor uitwisseling van informatie tussen Europese

registries, zoals SIDN. De financiële bijdrage van SIDN aan CENTR was in dit verslagjaar 38.500 Euro.
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Europese Unie
SIDN heeft deelgenomen aan diverse overleggen in Brussel, vooral in de persoon van de heer B. Boswinkel. Op het

terrein van de samenwerking tussen de ccTLD registries, zoals SIDN, en de nationale overheden ten aanzien van de

internationale ontwikkelingen wil de Europese Unie hier een vooraanstaande rol innemen.

RIPE
Er zijn in 2002 drie bijeenkomsten van RIPE geweest, namelijk in Nederland (in januari en mei) en Griekenland.

Verschillende SIDN-medewerkers hebben deze bijeenkomsten bezocht. Tijdens de bijeenkomst in mei te Amsterdam

hield de heer B. Geerlings, communicatiemanager van SIDN, een presentatie over het .nl-Domeinnaamdebat en de

implementatie van de aanbevelingen. De heer J. Akkerhuis is medevoorzitter van het zogenoemde DNR Forum.

Internet Engineering Task Force (IETF)
Voor SIDN woonde de heer J. Akkerhuis de bijeenkomsten van de IETF bij. Hij was actief in diverse werkgroepen 

en medevoorzitter van de werkgroep die werkt aan het Extended Provisioning Protocol (EPP). EPP voorziet in een

gestandaardiseerde interface tussen een registry (zoals SIDN) en haar registrars (deelnemers in SIDN-jargon). 

In totaal zijn er in 2002 drie IETF-bijeenkomsten gehouden, namelijk in: de Verenigde Staten (tweemaal) en in Japan. 
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Namens SIDN bezoek ik regelmatig internationale bijeenkomsten. Voor de dagelijkse

werkzaamheden van SIDN is het belangrijk om nieuwe ontwikkelingen vroegtijdig te 

signaleren. Op deze manier kunnen we rekening houden met veranderingen die er op

kortere of langere termijn aan staan te komen en onze operationele werkzaamheden

daar op afstemmen.

SIDN gaat verder dan het observeren van nieuwe ontwikkelingen. We hebben zelf ook

technische kennis die we kunnen inbrengen op deze bijeenkomsten. Bovendien is het

belangrijk om over het beleid mee te praten. Met deze inbreng kan SIDN er zorg voor

dragen dat nieuwe ontwikkelingen niet ingaan tegen het beleid van SIDN.

Over welke technische zaken heb ik in 2002 in internationaal verband meegepraat?

Zowel tijdens de CENTR-, RIPE- en de IETF-bijeenkomsten zijn er technische werkgroepen.

IETF is een belangrijk forum omdat daar de standaarden, via diverse inspreekrondes, 

worden vastgesteld. Voor SIDN belangrijke thema’s in 2002 waren DNSsec (veilig Domain

Name System), IP versie 6 (Ipv6), EPP (Extensible Provisioning Protocol: regelt de commu-

nicatie tussen registry, zoals SIDN, en registrars, in SIDN-jargon de deelnemers) en IDN

(International Domain Names: hoe kunnen ‘vreemde’ tekens in DNS gebruikt worden?).

Verder werd ook nog gesproken over de Whois services en de name server daemon

(NSD). Binnen IETF ben ik actief als co-chair van de Provisioning Registry Protocol

Working Group, die onder andere praat over EPP. Tijdens de RIPE-bijeenkomsten heb 

ik het DNR Forum voorgezeten: DNR staat voor Domain Name Registration.

Minstens zo interessant als de technische zaken zijn de meer beleidsmatige werk- en

adviesgroepen. Dit gebeurt voornamelijk in ICANN-verband. Zo ben ik sinds augustus

2001 lid van ICANN's New TLD Evaluation Process Planning Task Force. Deze groep werd

in het leven geroepen om richtlijnen op te stellen om het proces van de introductie 

van nieuwe toplevel domeinen, zoals .biz en .info, te kunnen evalueren.
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Dankzij mijn kennis over beveiliging met betrekking tot het Domain Name System werd ik 

in 2002 gevraagd om lid te worden van een nieuw ICANN-adviesorgaan: het “Committee on

Security and Stability”. Sinds 11 september 2001 is dit een hot item binnen de internationale

fora. Zo heb ik van 17 tot en met 22 juni 2002 op uitnodiging van de Europese Unie een

INET-bijeenkomst in Washington bijgewoond. Ik was gevraagd zitting te nemen in een panel

over Security en heb een presentatie over dit onderwerp gegeven.

Samen met de heer B. Boswinkel, de directeur van SIDN, heb ik een position paper geschre-

ven over de inrichting, werkwijze en reikwijdte van een nog op te richten country code

Name Supporting Organsation (ccNSO) binnen het ICANN-kader. Het was heel bevredigend

om te zien dat deze paper als uitgangspunt diende voor het definitieve voorstel voor de

ccNSO.
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VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa
Inventaris, computerhardware en -software 250.964 291.242

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
Debiteuren 11.355 96.222
Overige vorderingen 586.775 596.022

598.130 692.244

Liquide middelen 5.751.162 4.660.779

6.600.256 5.644.265

Eigen vermogen
Algemene reserve 6.173.402 4.364.289

Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers 430.134 710.228
Belastingen en premies sociale verzekeringen (60.805) 445.712
Overige schulden 57.525 124.036

426.854 1.279.976

6.600.256 5.644.265
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Netto-omzet 7.679.353 7.317.114

Kosten
Kosten operators 2.181.652 2.370.000
Personeelskosten 572.664 350.057
Afschrijvingen materiële vaste activa 157.313 112.486
Overige bedrijfskosten 2.170.810 2.079.261

5.082.439 4.911.804

Bedrijfsresultaat 2.596.914 2.405.310

Financiële baten en lasten 151.422 138.184

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belastingen 2.748.336 2.543.494
Belastingen 939.223 889.088

Nettoresultaat 1.809.113 1.654.406
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Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat 2.596.914 2.405.310

AANPASSINGEN VOOR:
Afschrijvingen materiële vaste activa 157.313 112.486

VERANDERINGEN IN WERKKAPITAAL
Vorderingen 94.114 397.824
Kortlopende schulden (853.122) (42.531)

(759.008) 355.293

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 1.995.219 2.873.089

Ontvangen interest 151.422 138.184
Betaalde winstbelasting (939.223) (889.088)

(787.801) (750.904)

Kasstroom uit operationele activiteiten 1.207.418 2.122.185

Kasstroom uit investerings-activiteiten
Investeringen in materiële vaste activa (117.035) (270.707)
Voorzieningen 0 (74.797)

Kasstroom uit investeringsactiviteiten (117.035) (345.504)

Toename geldmiddelen 1.090.383 1.776.681

Kasstroomoverzicht 2002 2001



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 internatio-
naal niveau, tegen kostendekkende tarieven, op aanvraag van providers ten behoeve
van Internet-aangeslotenen.

b. Het bevorderen van de samenwerking tussen service-providers op het terrein van
Internet-domeinregistratie 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 afzonder-
lijke balanshoofden; voor zover niets is vermeld, geschiedt de waardering tegen 
nominale waarde.

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 uit-
drukking gebracht in de voorziening latente belastingverplichting. Deze voorziening
wordt berekend tegen het geldende tarief.
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Inventaris, computer-hardware
en -software

1 januari 2002
Aanschafwaarde 557.963
Cumulatieve afschrijving -/- 266.721

Boekwaarde 291.242

Mutaties
Investering 117.035
Afschrijving -/- 157.313

-/- 40.278

31 december 2002
Aanschafwaarde 674.998
Cumulatieve afschrijving -/- 424.034

Boekwaarde 250.964

Toelichting op de balans

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen historische kostprijzen, verminderd
met lineaire afschrijvingen naar tijdsgelang. Hierbij worden de volgende afschrijvings-
percentages gehanteerd:

- inventarissen 33%
- computerhardware en -software 33%

De mutaties in de materiële vaste activa kunnen als volgt worden gespecificeerd:

37 Jaarverslag 2002



38 Jaarverslag 2002

Vorderingen
Debiteuren
Op het saldo debiteuren is een voorziening ad € 33.600 in mindering gebracht.

Overige vorderingen
De overige vorderingen zijn als volgt te specificeren:

Vorderingen (huurdepot) 0 5.225
Te ontvangen rente vierde kwartaal voorgaand boekjaar 48.816 15.940
Nog te factureren nieuwe domeinnamen en abonnementen 345.026 290.641
Nog te factureren overige domeinmutaties vierde kwartaal 143.883 261.771
Vooruitbetaalde kosten 49.050 22.445

586.775 596.022

Liquide middelen
De liquide middelen zijn als volgt te specificeren:

Rekening-courant 79.298 97.427
Spaarrekening 1.071.864 1.134.450
Depositorekening 4.600.000 3.428.902

5.751.162 4.660.779

Eigen vermogen
Het verloop van de algemene reserve kan als volgt worden gespecificeerd:

Stand per 1 januari 4.364.289 2.709.883
Uit de winstverdeling 1.809.113 1.654.406

Stand per 31 december 6.173.402 4.364.289

2002 2001
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Kortlopende schulden
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Deze kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Omzetbelasting (171.719) (172.388)
Vennootschapsbelasting 63.137 590.119
Loonheffing 18.796 8.579
Premies sociale verzekeringen 2.275 1.484
Pensioenen 26.706 17.918

(60.805) 445.712

Overige schulden
Deze kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Reservering vakantiegeld 18.518 10.812
Reservering vakantiedagen 6.480 2.992
Netto-/spaarloon 848 4.745
Vooruitontvangen bedragen 7.500 4.086
Te betalen kosten inzake project domeinnamendebat 0 84.786
Overige schulden 24.179 16.615

57.525 124.036

Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Huurverplichtingen
Het jaarlijks bedrag van met derden aangegane huurverplichtingen voor onroerende zaken bedraagt in totaal omstreeks
€ 106.000. De huurovereenkomst is overeengekomen voor de duur van een jaar, met stilzwijgende verlenging.
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Niet uit de balans blijkende verplichtingen: Continued
Leaseverplichtingen
Het jaarlijks bedrag van met derden aangegane leaseverplichtingen voor vervoermiddelen bedraagt in totaal 
circa € 23.200.

Toelichting op de winst- en verliesrekening

Netto-omzet
De netto-omzet is geheel gerealiseerd in Nederland en kan als volgt worden gespecificeerd:

Deelnemersbijdragen 813.350 692.850
Opbrengsten nieuwe domeinnamen (eenmalige bijdrage) 926.265 1.048.821
Opbrengsten domeinnamen (abonnementsbijdragen) 5.380.227 4.608.099
Opbrengsten mutaties 559.511 967.344

7.679.353 7.317.114

Personeelskosten
Deze kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Lonen en salarissen 369.306 227.223
Sociale lasten 29.859 11.298
Pensioenlasten 31.122 11.358
Kosten tijdelijk personeel 31.812 24.211
Overige personeelskosten 110.565 75.967

572.664 350.057
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Overige bedrijfskosten
Deze kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Innovatiekosten 757.845 411.939
Kwaliteit 454.552 482.182
Onderhoudskosten apparatuur 215.943 548.370
Huisvestingskosten 40.444 15.071
Bureaukosten 84.535 59.419
Bestuurskosten 42.395 8.919
Kosten College van Beroep 27.305 43.859
Lidmaatschappen 129.988 133.875
Advieskosten 109.369 109.272
Voorlichtingskosten 176.127 192.181
(Reis-)kosten internationale samenwerking 84.263 74.174
Kosten dubieuze debiteuren 33.600 0
Overige kosten 14.444 0

2.170.810 2.079.261

Overige informatie
Werknemers
Ultimo 2002 heeft Stichting Internet Domeinregistratie Nederland negen medewerkers in dienst (2001: zeven).

Bestuurders
Aan bestuurders zijn in 2002 onder hantering van de SER-regeling voor € 31.000 aan onkostenvergoedingen 
en vacatiegelden betaald.
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Overige gegevens

Accountantsverklaring

Opdracht
Wij hebben de jaarrekening 2002 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 betrekking
tot controleopdrachten. Volgens deze richtlijnen dient onze controle zodanig te worden gepland en uit-
gevoerd, 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 deelwaar-
nemingen van informatie ter onderbouwing van de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening.
Tevens omvat een controle een beoordeling van de grondslagen voor financiële verslaggeving 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 2002 en van het resultaat over 2002 in overeenstemming 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, 17 februari 2003

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.
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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 2002 toe te voegen aan de algemene reserve.
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