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Inleiding  
  
Het verslagjaar 2000 is voor de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) een turbulent 
jaar geweest. Het aantal geregistreerde domeinnamen is in 2000 gestegen van 157.000 op 1 januari 
2000 tot ruim 500.000 op 31 december. Het aantal deelnemers liep op van 500 aan het begin van 
het verslagjaar tot meer dan 930 aan het eind. De totale inkomsten bedroegen ƒ 15.796.024. De 
uitgaven bedroegen ƒ 12.261.821. Na belasting was het batig saldo ƒ 2.412.630.   
  
In het verslagjaar is het nieuwe domeinnaamregistratiesysteem (DRS2) in gebruik genomen. Op 
bestuurlijk vlak zijn in het jaar 2000 enkele langlopende projecten afgerond. Op 15 november 2000 
is zowel een nieuw Reglement voor de Registratie van Domeinnamen (NL) in werking getreden als 
een nieuw Reglement voor Deelnemers. De wijzigingen waren noodzakelijk in verband met de 
introductie van Persoonsdomeinnamen, het wegvallen van de controles op de inhoud van 
domeinnamen bij aanvraag en de uitbreiding van de Raad van Deelnemers met leden met alleen de 
medezeggenschaprechten.   
  
In het jaar 2000 heeft het College van Beroep (CvB) 65 uitspraken gedaan. In 28 gevallen werd de 
domeinnaam alsnog aan de aanvrager hiervan toegewezen. In februari 2000 trad mw. G. Roethof af 
als lid en voorzitter. De heer ir. G.J. van de Graaf werd na haar vertrek tot voorzitter gekozen. De 
heer mr. H.J.M. Gardeniers is in de loop van het verslagjaar benoemd tot waarnemend lid.   
  
De Raad van Deelnemers (RvD) vergaderde in 2000 twee maal. Het voorzitterschap werd vervuld 
door de heer H. Bennink. In november werd de RvD opengesteld voor deelnemers met alleen 
adviesrechten.   
  
Het bestuur vergaderde in 2000 vier maal. Op voordracht van de Raad van Deelnemers werd de heer 
ir. P.A.M. Oude Ophuis per 20 juni herbenoemd 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): 
Boudewijn Nederkoorn (2001) 
 
Ted Lindgreen (2001) 
 
• Peter Oude Ophuis (2003) 
• Piet Beertema (2002) 
• Peter Morée (2002) 
• Nick Vermeulen (2001) 
• Jasper Koolhaas (2001) 
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Een terugblik op het jaar 2000  
 
Dagelijkse gang van zaken  
In het jaar 2000 is het belang van domeinnamen in het maatschappelijk en economisch verkeer 
verder toegenomen. Dit blijkt onder meer uit de groei van het aantal geregistreerde domeinnamen. 
Over het gehele jaar genomen liep het aantal geregistreerde domeinnamen op van 157.144 aan het 
eind van 1999 tot 532.596 op 31 december 2000. Tijdens het verslagjaar was de groei in de maand 
mei zowel in absolute als relatieve zin het grootst. In de maand mei werden in totaal 59.538 nieuwe 
domeinnamen geregistreerd. De procentuele groei was in die maand 17%. Vanaf de zomer 2000 is 
de groei zich aan het stabiliseren. Bij zusterorganisaties in de ons omringende landen heeft dezelfde 
trendbreuk zich voorgedaan.   
  
Van de op 31 december geregistreerde domeinnamen waren 324.448 geregistreerd als tweede of 
volgende domeinnaam. In de loop van het verslagjaar is dit aandeel gestegen van 39% (1 janauri 
2000) tot 60% (31 december 2000). Het aantal door SIDN verwerkte mutaties (zoals overdrachten, 
verhuizingen van domeinnamen en nameserverwijzigingen) was circa 621.000. Het aantal 
deelnemers groeide van 500 aan het begin van het verslagjaar tot 930 aan het eind van 2000. De 
nieuwe website, die op 1 mei in gebruik werd genomen, werd ruim 1,2 miljoen maal bezocht. 
 
De toegenomen maatschappelijke belangstelling voor domeinnamen is tijdens het verslagjaar tevens 
tot uiting gekomen in de belangstelling die de media hiervoor, alsmede voor SIDN aan de dag 
legden. Daarnaast is het juridisch steekspel rond domeinnamen zowel in omvang als in hevigheid 
toegenomen. Dit aspect van domeinnamen is in een stroomversnelling geraakt in het afgelopen jaar 
nadat in korte tijd circa 45.000 domeinnamen werden geregistreerd voor dezelfde houder, 
waaronder domeinnamen die aan merken en/of namen van bekende Nederlanders refereerden. 
Nadat de deelnemer die voor de registratie had zorggedragen haar rekeningen niet kon betalen zijn 
alle, via deze deelnemer geregistreerde domeinnamen, doorgehaald. Het overgrote deel van de 
45.000 domeinnamen (ruim 44.000) is in september 2000 wederom vrijgegeven. De registratie van 
de circa 45.000 domeinnamen is niet opgenomen in de omzet over het verslagjaar. Mede naar 
aanleiding van dit incident heeft SIDN haar incassobeleid verscherpt. Daarnaast is het initiatief 
genomen om in samenwerking met de Katholieke Universiteit Brabant jurisprudentie over 
domeinnaam-geschillen te publiceren (zie: www.domeinnaam-jurisprudentie.nl).  
 
Het college van Beroep  
Op grond van de artikelen 8 en 11 van het tot 15 november 2000 geldende Reglement voor 
Registratie van Domeinnamen (NL) diende SIDN in bepaalde gevallen de uitgifte van domeinnamen 
te weigeren c.q. diende een domeinnaam te worden ingetrokken. Tegen een dergelijke beslissing 
kon bezwaar en daarna beroep worden aangetekend. Daarnaast was het tot 15 november 2000 
mogelijk om op grond van artikel 8.1.i van het oude Reglement voor Registratie, afgewezen namen 
aan te vragen via een deblokkeringverzoek. Tegen een afwijzing van een dergelijk verzoek door 
SIDN, kon tevens beroep worden aangetekend bij het College van Beroep (CvB). Alvorens een 
beroep in behandeling te nemen diende degene die beroep had aangetekend, een tegemoetkoming 
in de kosten te betalen van ƒ 330,-.  
 
In januari 2000 deed het CvB haar eerste uitspraak in de zaak over de domeinnaam 
'merkenbureau.nl'. In de loop van het verslagjaar zijn 65 beroepszaken voorgelegd aan het CvB. Het 
betrof uitsluitend beroepen op afwijzingen van deblokkeringverzoeken. In 28 gevallen werd de 
betreffende domeinnaam alsnog toegekend aan de aanvrager. Alle beslissingen van het CvB zijn 
integraal gepubliceerd op de website van SIDN.   
  
In de maand februari van het verslagjaar is mw. G. Roethof afgetreden als lid en voorzitter van het 
CvB. De heer G.J. van de Graaf is na het vertrek van mw. Roethof verkozen tot voorzitter. De heer 
H.J.M. Gardeniers is in de loop van het verslagjaar benoemd tot waarnemend lid. Verder werd de 
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staf die het CvB ondersteunt, uitgebreid met een jurist. De kosten voor het CvB bedroegen in het 
verslagjaar ƒ 133.582. Per beslissing van het CvB is dit ƒ 2.055,11.   
  
Met de inwerkingtreding van het nieuwe Reglement voor Registratie van Domeinnamen (NL), is de 
beroepsmogelijkheid tegen de beslissing tot afwijzing van een aanvraag voor een domeinnaam 
komen te vervallen. De overige taken van het CvB, zijn overgenomen door het College voor Klachten 
en Beroep. Het CvB zal wel alle beroepszaken op grond van het oude Reglement afhandelen.    
   
Geschreven door G.J. van de Graaf, voorzitter college van Beroep  
Zoals overal in de wereld van internet gaat het ook met het College van Beroep (CvB) snel. Medio 
1999 werd het college geïnstalleerd, in 2000 kwam het goed op stoom, in de loop van dat jaar 
kreeg het te maken met de verdergaande liberalisering van de registratie van domeinnamen en 
voorjaar 2001 zal het CvB zijn laatste uitspraken doen. Dan komt er een ander college met andere 
bevoegdheden. 
 
Ingesteld onder het nu dus al weer oude reglement moet het CvB in beroep uitspraak doen over de 
rechtmatigheid van de weigering van SIDN een naam te registreren met een beroep op het bepaalde 
in artikel 8.1 van het reglement of over de voorgenomen doorhaling van een naam. Dat laatste is 
overigens nooit in beroep aan het CvB voorgelegd. 
 
Als het CvB met zijn werk klaar is, zal in ruim 100 beroepszaken uitspraak zijn gedaan. Met de 20 
zittingen die daar voor nodig waren toch een aardige productie. 
 
De zittingen zelf verlopen volgens een vast stramien, appellant licht zijn beroep toe, SIDN verweert 
zich, re- en dupliek volgen. Dan stellen de leden van het CvB hun vragen en de behandeling wordt 
gesloten. Voor sommige zaken heeft het CvB dan in eigen kring nog een stevige discussie nodig, 
andere zijn snel beslist. Uitspraak volgt schriftelijk na een paar weken. De uitspraken zijn openbaar 
en worden gepubliceerd op de website van SIDN. Aan een zorgvuldige formulering van de 
uitspraken wordt veel aandacht besteed. Deze worden door de beroepsgroep precies gevolgd. Bij 
latere zaken wordt door appellanten veelvuldig op de ontstane jurisprudentie teruggegrepen.  
Heel veel beroepen hebben betrekking op het beroemde dan wel beruchte samenstel van een 
algemene aanduiding die door de hoedanigheid van de aanvrager niet dan wel natuurlijk juist wel 
kon worden waargemaakt. Volgens de SIDN kan dan misleiding ontstaan en volgens de appellant 
natuurlijk niet. Reeds in zijn eerste uitspraak inzake de domeinnaam merkenbureau.nl heeft het CvB 
daar een duidelijke lijn uitgezet. 
De vraag of een domeinnaam een algemene aanduiding bevat kan veel discussie geven. Maar ook 
de lijst van niet uit te geven namen en de procedure rond geblokkeerde namen geven veel reden tot 
procedurele gevechten ten overstaan van het CvB. 
In 2000 heeft het CvB dan ook een boeiende periode meegemaakt. 
 
Raad van Deelnemers  
In het verslagjaar is de Raad van Deelnemers intensief geraadpleegd over een aantal zaken. Het 
betrof de wijzigingen van Reglement voor Deelnemers en het Reglement voor Registratie van 
Domeinnamen (NL). Van belang voor de RvD zelf, is de wijziging van het Reglement voor 
Deelnemers op 15 november 2000. Op grond hiervan is het mogelijk geworden dat een ieder die 
zich betrokken voelt bij .NL kan toetreden tot de RvD als deelnemer categorie II. De deelnemer 
categorie II heeft dezelfde adviesrechten als de deelnemer categorie I, die op grond van haar 
deelnemersschap de registratie van domeinnamen verzorgt. De Raad van Deelnemers is verder 
geraadpleegd over het te volgen incassobeleid en het tariefvoorstel voor 2001, hetgeen unaniem is 
aangenomen.  
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Om de interactie met de RvD te vergroten heeft het bestuur van SIDN de RvD verzocht om, binnen 
de gehele RvD, aparte adviesgroepen te vormen. Deze groepen zouden ten aanzien van de grotere 
vraagstukken, een apart door de RvD gedragen advies kunnen uitbrengen. 
  
Geschreven door H. Bennink, voorzitter Raad van Deelnemers  
Tevreden kunnen we terugkijken op het afgelopen jaar. Het aantal domeinnamen oversteeg daarin 
het half miljoen en ook wordt het aantal deelnemers bijna met vier cijfers geschreven. De vraag 
vanuit het bedrijfsleven naar 
nl-domeinnamen lijkt dus onveranderd hoog en ook de media blijken steeds meer interesse te 
krijgen in het fenomeen 'domeinnaam'.  
  
Het jaar 2000 is niet zonder meer rimpelloos aan ons voorbij gegaan. Zo werd SIDN halverwege het 
jaar opgeschrikt door een nieuwe deelnemer. Deze wist onder luid kabaal iedere vorm van wet- en 
regelgeving op zijn eigen wijze uit te leggen en legde tegelijkertijd tienduizenden merknamen als 
domeinnaam vast. Dat dit succes kort duurde is evident, dat SIDN met de rekening bleef zitten 
evenzeer. Het zorgde wel voor een discussie over de financiële voorwaarden waaronder deelnemers 
domeinnamen kunnen vastleggen.  
Niet alleen vanuit het bedrijfsleven is de vraag naar nl-domeinnamen hoog. Ook particulieren vragen 
steeds duidelijker om de mogelijkheid een domeinnaam voor zichzelf vast te kunnen leggen. De nu 
gegeven mogelijkheid om een zogenaamd 'third level domain' te kunnen registreren blijkt daarbij 
niet of nauwelijks aan te slaan. 
 
Op het moment van schrijven van dit jaarverslag is een werkgroep uit de RvD druk bezig met een 
voorstel aan het Bestuur om de voorwaarden aan te geven waaronder ook particulieren een 
volwaardige 'second level' domeinnaam kunnen registreren. Hierbij wordt met name ook gekeken 
naar de privacy-aspecten en de regelgeving in de ons omringende landen. 
 
De politiek blijkt zich steeds frequenter te gaan bezighouden met het groeiend belang van de 
domeinnaam. Diverse politici hebben zich in het afgelopen jaar uitgelaten over de wijze waarop 
toewijzing plaats zou moeten vinden.  
Het belang van een goede voorlichting en een eenduidig beeld naar buiten toe bleek eens te meer 
van groot belang te zijn. 
 
Gesteld mag worden dat de positie van de nl-domeinnaam in het afgelopen jaar centraler in de 
samenleving is komen te staan. In 2001 zullen we als deelnemers samen met het Bestuur deze plaats 
moeten gaan bevestigen en gezamenlijk zullen we deze plaats waar mogelijk gaan versterken. 
Daarbij is de inbreng van iedere deelnemer van belang. Ik hoop iedere deelnemer dan ook te mogen 
treffen op de volgende algemene vergadering van de Raad van Deelnemers! 
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Nieuw domeinregistratiesysteem  
 
Op 15 mei 2000 heeft SIDN een nieuw domeinnaamregistratiesysteem (DRS2) in gebruik genomen. 
Voorafgaand aan de ingebruikname is aan de deelnemers uitgebreid voorlichting gegeven over de 
werking van het nieuwe systeem. Hiertoe zijn onder andere voorlichtingsbijeenkomsten 
georganiseerd en is een handboek over het gebruik van DRS2 aan de deelnemers verstrekt.  
Ondanks een aantal problemen tijdens de opstartfase van DRS2, mede als gevolg van een aantal 
“kinderziekten”, kan achteraf worden vastgesteld dat met de ingebruikname de efficiÎntie van de 
verwerking van het aantal aanvragen en mutaties aanzienlijk is toegenomen. Met behulp van DRS2, 
kan een groter aantal aanvragen van mutaties op domeinnamen in een korter tijdsbestek en met de 
inzet van minder medewerkers worden verwerkt dan met het vorige systeem. Daarnaast is de 
betrouwbaarheid van het registratieproces beduidend toegenomen. Alvorens DRS2 in gebruik te 
nemen, heeft SIDN een audit met het oog op de betrouwbaarheid van het registratieproces laten 
uitvoeren door PricewaterhouseCoopers. De “kinderziekten” zijn in de loop van het verslagjaar 
opgelost. 
 
Ter voorbereiding op de introductie van Persoonsdomeinnamen is in het verslagjaar een tweede 
domeinnaamregistratiesysteem (DRS-P) ontworpen, gebouwd en in gebruik genomen. In hoofdlijnen 
komt dit systeem overeen met DRS2. Op onderdelen diende het echter te worden aangepast in 
verband met de verschillen in voorwaarden die gelden voor de registratie van Bedrijfsdomeinnamen 
en Persoonsdomeinnamen. De ontwikkel en bouwkosten van DRS-P zijn geheel ten laste van het 
resultaat over het verslagjaar verwerkt. 
 
Het millennium jaar, geschreven door M. Groeneweg (van KEMA)  
Het jaar begon met de millennium wissel. Direct na 0.00 uur hebben we gekeken of het systeem 
naar behoren functioneerde. Toen dit het geval bleek te zijn, heb ik Leo Willems van Tunix (die 
stand-by was) virtueel een goed nieuwjaar gewenst. We gingen het nieuwe jaar vol vertrouwen 
tegemoet! 
 
Het eerste half jaar heeft zowel de operationele als de technische afdeling een hectische periode met 
het vorige registratiesysteem, DRS1, doorgemaakt. Doordat het systeem voor 100.000 
domeinnamen was ontwikkeld, was het elke week wel weer spannend of het systeem, ondanks de 
vele inspanningen van Tunix en onze zijde, het zou houden. Er waren steeds meer operators nodig 
om de hoeveelheid afhandelingen door te kunnen voeren. We werkten duidelijk op de grenzen van 
het systeem! 
 
Een nieuwe trend, die eind 1999 is ingezet, is het conservatoir beslag. Hiervan is veelvuldig gebruik 
gemaakt en vereiste een aanpassing in DRS1. Ook voor DRS2 zijn meteen wijzigingen in de software 
gemaakt, om het beslag af te kunnen dwingen.  
 
Grote inspanning was vereist voor de invoering van DRS2. De DRS1 database moest geconverteerd 
worden naar DRS2 zonder verlies van informatie. Daarnaast moesten de systemen ingericht worden 
voor operations en dit alles binnen een zo kort mogelijke opnamestop. 
Op 1 mei zijn we met DRS2 in productie gegaan. Dit werden twee heel turbulente weken. Door de 
nieuwe e-mail formulieren hebben we veel telefoongesprekken en e-mailberichten te verwerken 
gekregen. Daarnaast hadden we natuurlijk te kampen met een aantal kinderziektes die er ondanks 
langdurige acceptatietesten, tussendoor geslopen waren. Onverwachts kregen we met Oracle 
problemen te maken, waardoor de performance van het systeem minimaal was. Samen met Q-Ray 
en ondersteuning van Oracle, hebben we dagen achtereen gewerkt om het systeem te verbeteren. 
Na het installeren van een vrijgegeven patch, bleek het systeem eindelijk goed te presteren. Tot mijn 
grote plezier kan ik melden dat we, ondanks alle beginproblemen, toch ruim 70.000 mutaties in mei 
hebben weten door te voeren! De doorlooptijden van de aanvragen hebben we voor alle type 
aanvragen tot 1 · 2 dagen weten terug te brengen. 
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Nog niet bijgekomen van alle commotie rondom DRS2, of we kregen te maken met een niet 
betalende deelnemer. De acties hieromheen, waaronder het blokkeren van alle domeinnamen, heeft 
in drie fasen plaatsgevonden. De laatste fase omvatte het vrijgeven van een deel van de 
geblokkeerde domeinnamen. Deze actie is middernacht gestart (bijna 45.000 domeinnamen zijn 
vrijgegeven). Opvallend is, dat je denkt de enige te zijn die dan nog op is. Tot mijn grote verbazing 
bleek een aantal deelnemers nog wakker en registreerde direct enkele van de zojuist vrijgegeven 
domeinnamen. 
In september werd het project voor de Persoonsdomeinnamen gestart.  
Het project is door ons heel strak geleid, waarbij we veel gebruik hebben gemaakt van de ervaringen 
rondom DRS2. Fase 1 van DRS-P is dan ook conform planning en budget op 15 november 
opgeleverd. In januari 2001 is het gehele systeem opgeleverd. 
 
In het najaar van 2000 ontstonden er problemen rondom de hardware, waar DRS2 op draait. 
Ondanks de grote inzet van de leverancier, zijn de problemen pas na enkele weken adequaat en 
permanent opgelost. Sindsdien beginnen de beschikbaarheidcijfers van onze dienstverlening mooie 
waarden aan te nemen. Eind december zaten we op een beschikbaarheid van 99,2%! 
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Reglementswijziging, de media en de Nederlandse overheid 
 
Reglemenstswijziging  
Op 15 november 2000 zijn nieuwe Reglementen in werking getreden. Vanaf  
15 november zijn de inhoudelijke controles van domeinnamen komen te vervallen, kunnen 
natuurlijke personen een Persoonsdomeinnaam houden en kunnen belangstellenden die uitsluitend 
mede wensen te beslissen over het beleid van SIDN toetreden tot de Raad van Deelnemers. 
Daarnaast kan een ieder een klacht indienen bij het College voor Klachten en Beroep over de uitgifte 
van domeinnamen die naar hun inhoud onbetamelijk kunnen zijn. De Reglementen zijn het product 
van een uitgebreid consultatieproces dat reeds in het vorige verslagjaar in gang werd gezet. In het 
kader hiervan is overleg gevoerd met belanghebbenden, waaronder de Nederlandse overheid. Een 
verslag van het consultatieproces en de achtergronden voor de wijzigingen van de Reglementen zijn 
te vinden op de website van de Stichting. 
 
Als gevolg van de wijziging van het Reglement voor de Registratie van Domeinnamen (NL) is tevens 
de bijzondere positie van bepaalde groepen in de samenleving komen te vervallen. Tot 15 november 
hebben deze groepen de mogelijkheid gehad specifiek aan hen voorbehouden domeinnamen aan te 
vragen. 
 
SIDN in de media  
Het jaar 2000 was ook het jaar dat de pers ruim aandacht had voor de activiteiten van SIDN. In 
januari 2000 kwam het NOS-journaal als eerste televisieprogramma met een item over 
domeinnamen. In deze reportage is de liberalisering van domeinnamen aan de orde gesteld. Daarna 
zijn er nog een aantal televisieoptredens gevolgd. Verschillende radiorubrieken hebben in het 
verslagjaar tevens aandacht gehad voor het fenomeen domeinnamen en in het bijzonder SIDN. De 
(schrijvende) pers heeft haar weg naar SIDN in het verslagjaar in toenemende mate gevonden, zowel 
ten aanzien van nationale ontwikkelingen als ten aanzien van internationale ontwikkelingen.  
  
Verhouding SIDN – Overheid  
In haar nota Wetgeving voor de Elektronische Snelweg heeft de regering in 1998 aangekondigd, dat 
de wijze waarop zelfregulering door SIDN is vormgegeven dient te worden getoetst aan het in de 
nota neergelegde kader voor zelfregulering. In april van het verslagjaar heeft het Directoraat-
Generaal Telecommunicatie en Post (DGTP) van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat de toetsing 
ter hand genomen. In het kader van de toetsing is in de loop van het jaar enkele malen overleg 
geweest met DGTP. Daarnaast is er overleg geweest met de overheid over de wijziging van de 
reglementen. 
 
Zelfregulering: Vrijheid in gebondenheid  
In oktober 2000 organiseerde SIDN haar derde congres in de Nieuwe Kerk in Den Haag. Thema van 
dit congres was 'Zelfregulering: Vrijheid in gebondenheid’.  
 
Het congres werd bijgewoond door 140 personen, een breed publiek van bij Internet betrokkenen 
zoals deelnemers, politici, advocaten, de schrijvende pers en het bedrijfsleven.   
  
Het congres werd geopend door de heer drs. W.J. Deetman, burgemeester van Den Haag. 
 
“In feite is er een ontwikkeling rond de registratie van domeinnamen in gang gezet waarbij de 
overheid zich wat terughoudend heeft opgesteld. In feite gaat het hier (en dat is een 
understatement) om een ontwikkeling vanuit de samenleving zelf waarbij er particuliere initiatieven 
zijn genomen en in regulerende zin afspraken zijn gemaakt.  
Ik vind dat van niet geringe betekenis. Bij dit nieuw soort fenomenen vind ik het van betekenis, met 
zoveel onzekerheden over het gebruik van wat wel of niet mogelijk is, dat er wat ruimte aan de 
samenleving wordt gelaten om een vorm voor domeinregistratie te kiezen, die het meest bij die 
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activiteit past. De ruimte daar te laten omdat het hebben van een domeinnaam er ongetwijfeld toe 
zal leiden dat ook van die naam gebruik gaat worden gemaakt op allerlei manieren, die misschien op 
dit moment onze fantasieÎn te boven gaan. Ik denk dat dat heel essentieel is, zonder dat ik wil 
uitsluiten dat je op enig moment dingen moet verankeren door er een wettelijke basis onder te 
leggen.”  
 
De sprekers hebben het thema zelfregulering versus regelgeving vanuit verschillende invalshoeken 
belicht. Aan het panel namen deel mr. B. Westerbrink (Clifford Chance), dr. N.A.N.M. van Eijk (IviR), 
dr. G.A.A.M. Broesterhuizen (DGTP), dr. O. Cherribi (lid Tweede-Kamerfractie voor de VVD) en P.W. 
MorÈe (SIDN). Onder leiding van de voorzitter van SIDN, drs. B. Nederkoorn, werd intensief 
gediscussieerd.   
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Internationale ontwikkelingen  
  
ICANN   
In het verslagjaar is de International Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) verder 
tot wasdom gekomen. Het blijkt dat ICANN in staat is om op basis van zelfregulering vorm te geven 
aan de globale ontwikkeling van het Internet, in het bijzonder aan het globale beleid rond 
domeinnamen. Om haar steun aan het ICANN proces tot uitdrukking te brengen heeft SIDN haar 
financiële steun aan ICANN in het jaar 2000 verhoogd van USD 25.000 naar USD 100.000.  
Medewerkers van SIDN zijn daarnaast direct betrokken bij zowel de beleidsmatige als technische 
ontwikkelingen rond domeinnamen. In het verslagjaar zijn een aantal bijeenkomsten gehouden van 
ICANN (in Cairo, Yokohama en Los Angeles) en de Internet Engineering Task Force (in Washington 
en San Diego).   
  
CENTR   
In 2000 is SIDN nauw betrokken geweest bij de verdere uitbouw van de activiteiten van de Council 
for European Top Level Registries (CENTR). Naast participatie in de General Assembly, zijn mede door 
de bijdrage van SIDN een aantal werkgroepen in staat geweest grote vorderingen te boeken. De 
Legal & Regulatory Working Group heeft tijdens het verslagjaar de Guideliness for Best Practices 
afgerond. Daarnaast zijn een aantal documenten opgesteld die als model dienen voor alle country 
code Top Level Domain registries. Op technisch gebied heeft SIDN een leidende rol gespeeld bij de 
verdere ontwikkeling van DNSsec, een methode om de betrouwbaarheid van het Internet te 
verhogen. De financiële bijdrage aan CENTR was in het verslagjaar EURO 30.000.   
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Jaarrekening 2000 
 

Balans per 31 december 2000 

 

 

Winst- en verliesrekening 2000
 

  2000  1999 
Netto omzet  15.796.024  7.774.935 
     
Kosten     
Kosten operators 7.588.076  3.985.947  
Personeelskosten 587.115  300.443  
Afschrijving materiële vaste activa 172.957  92.649  
Overige bedrijfskosten 3.913.673  1.180.932  
  12.261.821  5.559.971 
     
Bedrijfsresultaat  3.534.203  2.214.964 
Rentebaten  168.434  88.297 
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening vóór 
belastingen 

 3.702.637  2.303.261 

Belastingen  1.290.007  782.641 
     
Nettoresultaat  2.412.630  1.520.620 

Vaste activa  2000  1999 
Materiële vaste activa 
Inventaris, computer hard- en software 

  
293.141 

  
431.995 

     
Vlottende activa     
Vorderingen     
Debiteuren 22.814  588  
Vorderingen (huurdepot) 11.515  11.515  
Overlopende activa 2.367.865  2.246.869  
  2.402.194  2.258.972 
Liquide middelen  6.355.715  2.735.765 
     
  9.051.050  5.426.732 

  2000  1999 
Eigen vermogen     
Algemene reserve 3.559.167  2.038.547  
Resultaat boekjaar 2.412.630  1.520.620  
  5.971.797  3.559.167 
     
Voorzieningen     
Voorzieningen bijzondere bedrijfsrisico's  164.830  300.000 
     
Kortlopende schulden     
Schulden aan leveranciers 2.710.683  1.204.496  
Belastingen 55.005  103.978  
Overige schulden 148.735  259.091  
  2.914.423  1.567.565 
     
  9.051.050  5.426.732 



Versie 12 februari 2001 

 
 

SIDN Jaarverslag 2000 
Pagina 13 van 18 

Algemene toelichting  
  
Algemeen   
Stichting Internet Domeinregistratie Nederland is op 30 januari 1996 opgericht. 
 
De stichting heeft ten doel: 
 
• 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 kostendekkende tarieven, op aanvraag van providers ten behoeve van Internet-
aangeslotenen. 

• Het bevorderen van de samenwerking tussen service-providers op het terrein van Internet-
domeinregistratie op nationaal en internationaal niveau. 

• 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 
balanshoofden; voorzover 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 uitdrukking gebracht in de voorziening 
latente belastingverplichting. Deze voorziening wordt berekend tegen het geldende tarief.   
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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 afschrijvingspercentages gehanteerd: 
 
• investarissen 33%  
• computer hard- en software 33% 
 
De mutaties in de materiële vaste activa kunnen als volgt worden gespecificeerd:   
  

Inventaris,computer-hardware en-software  
1 januari 2000 598.927 
Aanschafwaarde 166.932 
  
Boekwaarde 431.995 
  
Mutaties    
Investeringen 34.103 
Afschrijvingen -172.957 
  
 -138.854 
  
Stand per 31 december 2000  
Aanschafwaarde 633.030 
Cumulatieve afschrijvingen 339.889 
  
Boekwaarde 293.141 

 
 
Vorderingen 
 
Overlopende activa 
De overlopende activa kunnen als volgt worden gespecificeerd:   
  

 2000 1999 
Te ontvangen rente vierde kwartaal vorig boekjaar 51.512 20.617 
Te factureren domeinmutaties vierde kwartaal vorig boekjaar 2.304.136 2.188.035 
Vooruitbetaalde kosten 12.217 38.217 
   
 2.367.865 2.246.869 

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

 1999 1999 
Stand per 1 januari 3.559.167 2.038.547 
Uit de winstverdeling 2.412.630 1.520.620 
   
Stand per 31 december 5.971.797 3.559.167 
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Voorziening  
 
Voorziening bijzondere bedrijfsrisico's 
Hieronder zijn de kosten voor juridische support inzake een aantal principiële juridische procedures 
voorzien. In 2000 is een bedrag van HFl. 135.170 ten laste van de voorziening gebracht inzake 
genoemde kosten. Het bestuur van de stichting verwacht dat de voorziening noodzakelijk en 
toereikend zal zijn. In verband met wijzigingen in de richtlijnen voor de jaarverslaggeving zal ultimo 
2001 een eventueel restant vrijvallen.  
 
Belastingen en premies sociale verzekeringen 
De belastingen kunnen als volgt worden gespecificeerd:   
  

 2000 1999 
Omzetbelasting -792.886 -384.643 
Vennootschapsbelasting 782.560 433.690 
Loonheffing 43.121 29.558 
Premies sociale verzekeringen 22.210 25.373 
   
Stand per 31 december 55.005 103.978 

 
Overige schulden  
De overige schulden kunnen als volgt worden gespecificeerd:   
  

 2000 1999 
Reservering vakantiegeld 16.555 16.555 
Netto--/spaarloon 6.944 8.285 
Nog te betalen innovatiekosten DSRP/DRS2 75.775 195.550 
Vooruitontvangen bedragen 10.370 11.621 
Overige schulden 38.731 27.080 
   
 148.735 259.091 

 
 
Niet uit de balans blijkende verplichtingen   
 
Huurverplichtingen 
Het jaarlijks bedrag van met derden aangegane huurverplichtingen voor onroerende zaken bedraagt 
in totaal omstreeks fl. 23.000. 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 fl.34.000.   
  
Inkoopverplichtingen   
Met de leverancier van operator-diensten is een langlopend contract aangegaan tot en met 31 
december 2002. Ieder halfjaar wordt de vastgelegde prijs geëvalueerd. De verplichting voor het 
eerste halfjaar van 2001 bedraagt circa fl. 450.000 per maand.   
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Toelichting op de winst- en verliesrekening  
  
Netto-omzet   
De netto-omzet is geheel gerealiseerd in Nederland en kan als volgt worden gespecificeerd:   
 

 2000 1999 
Deelnemersbijdragen   1.280.800 717.700 
Opbrengsten nieuwe domeinen (eenmalige bijdrage) 5.745.144 3.071.610 
Opbrengsten domeinen (abonnementsbijdragen) 7.810.218 3.608.405 
Opbrengsten mutaties 919.972 375.060 
Overige opbrengsten 39.890 2.160 
   
 15.796.024 7.774.935 

 
  
Personeelskosten   
De personeelskosten kunnen als volgt worden gespecificeerd:   
  

 2000 1999 
Lonen en salarissen 398.832 207.612 
Sociale lasten 60.963 47.323 
Kosten tijdelijk personeel 27.482 0 
Overige personeelskosten 99.838 32.006 
   
 587.115 286.941 

 
 
Overige bedrijfskosten 
De overige bedrijfskosten kunnen als volgt worden gespecificeerd: 
  

 2000 1999 
Innovatiekosten 2.406.839 644.589 
Kwaliteit 261.500 0 
Onderhoudskosten apparatuur 208.994 11.199 
Huisvestingskosten 23.677 19.944 
Bureaukosten 80.486 21.472 
Bestuurskosten 18.254 6.921 
Kosten College van Beroep 133.582 15.112 
Lidmaatschappen 246.067 119.611 
Advieskosten  56.142 75.745 
Voorlichtingskosten (Reis-)kosten 355.862 242.240 
(Reis-)kosten 7.810.218 3.608.405 
Internationale samenwerking 73.159 13.502 
Overige kosten 49.111 24.099 
   
 3.913.673 1.194.434 
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Overige informatie   
 
Werknemers 
Ultimo 2000 heeft Stichting Internet Domeinregistratie Nederland vier medewerkers in dienst (1999: 
drie). 
 
Bestuurders 
Aan de bestuurders zijn in 2000 geen bezoldigingen betaald. 
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Accountantsverklaring  
 
Opdracht   
Wij hebben de jaarrekening 2000 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 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 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 2000 en van het resultaat over 2000 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 2001   
  
PricewaterhouseCoopers N.V.   
 

Overige gegevens 
 
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 2000 toe te voegen aan de algemene 
reserve.   
 


