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Teruglik Raad van Toezicht

Terugblik Raad van Toezicht

Op 25 mei 2005 werd de Raad van Toezicht geïnstal-

leerd. Daarmee werd de overgang naar een nieuw 

bestuurlijk model voor SIDN afgerond. De Raad van 

Toezicht bestond in 2005 uit zeven personen.

De instelling van de Raad van Toezicht is een uitvloei-

sel van het herontwerp van de bestuurlijke structuur 

van SIDN. Deze nieuwe bestuurlijke constellatie was 

nodig om sneller en flexibeler te kunnen inspelen op 

wensen uit de markt en het groeiende bedrijf effectie-

ver en slagvaardiger te kunnen aansturen. Er is daartoe 

een duidelijke scheiding aangebracht tussen uitvoering 

en toezicht. In het nieuwe model wordt de controle-

rende en toezichthoudende taak uitgevoerd door de 

Raad van Toezicht. Roelof Meijer is in zijn functie van 

algemeen directeur bestuurder van de stichting. Alle 

veranderingen zijn in de herziene statuten vastgelegd. 

De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden 

op het beleid van de directie en op de algemene gang 

van zaken binnen SIDN. De raad staat de directie met 

advies terzijde. In het bijzonder is de Raad van Toezicht 

belast met: 

– toezicht houden op en controleren van de realisatie 

van de doelstellingen van SIDN;

– toezicht houden op en controleren van de  

strategie en de risico’s verbonden aan de 

 ondernemingsactiviteiten;

– toezicht houden en controle uitoefenen op de opzet 

en werking van de interne risicobeheersings- en  

controlesystemen.

In 2005 kwam de Raad van Toezicht vier keer bij 

elkaar. In deze vergaderingen werden onder meer de 

volgende zaken goedgekeurd en/of vastgesteld:

– de kwartaal- en halfjaarrapportages;

– het plan van aanpak Corporate Governance;

– de principes en best practices voor de leden van de 

Raad van Toezicht;

– de begroting 2006;

– de investeringsaanvragen DRS 4.0; 

– het Strategisch Plan 2006 – 2008.

Er is uitvoerig stil gestaan bij het project DRS 4.0, 

waarbij geconstateerd werd dat het aanvankelijke  

project zowel in tijd als in kosten is onderschat. 

De Raad van Toezicht is van oordeel dat SIDN in 2005 

forse progressie heeft gemaakt met het vergroten van 

de professionaliteit en met de omvorming tot een meer 

klantgericht bedrijf. De Raad van Toezicht dankt het 

SIDN-bestuur zoals dat tot 25 mei 2005 functioneerde 

voor haar inzet, kunde en betrokkenheid.

Eddy Schuyer 

Voorzitter Raad van Toezicht
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Inleiding 

Inleiding 

In de afgelopen twee decennia heeft internet zich 

ontwikkeld van een klein experimenteel datanetwerk 

tot een wijdverspreid en onmisbaar medium voor 

commercie, communicatie en uitwisseling van 

informatie. De maatschappelijke en economische 

belangen van het internet èn het .nl-domein zijn dan 

ook enorm geworden. De komende jaren zal dit alleen 

maar verder toenemen.

Deze ontwikkeling zal leiden tot een nog sterkere 

vraag naar diversiteit en flexibiliteit van diensten en 

innovatiekracht van de belangrijkste spelers. Tegelijk 

stelt dit steeds hogere eisen aan de robuustheid en 

betrouwbaarheid van de architectuur. 

In die omgeving wil SIDN met hoogwaardige, 

innovatieve dienstverlening bijdragen aan een duur-

zaam en zorgeloos digitaal bestaan van onze klanten. 

Daarom heeft SIDN zich tot doel gesteld een optimaal 

presterend bedrijf te zijn dat de klant centraal stelt  

en een modern, stabiel en veilig .nl-domein biedt voor 

alle deelnemers en eindgebruikers. Daaraan is het 

afgelopen jaar keihard gewerkt.

In het Jaarverslag 2004 noemde ik 2005 het jaar  

van consolidatie en verdere professionalisering. Er is  

op dit vlak veel gedaan en we zijn zeker niet  

ontevreden met wat er bereikt is. De agenda was echter 

erg vol en soms werden we ook geconfronteerd met 

tegenslagen. Zo werd ons nieuwe registratiesysteem, 

DRS 4.0, niet in 2005 operationeel, maar zal dat eerst 

medio 2006 het geval zijn.

Tegelijk mogen we trots zijn op het grote aantal ver-

beteringsstappen dat gezet is en de positieve reacties 

die we daarover van klanten kregen. Zij lieten ons 

weten de verbeteringen in de praktijk goed te merken. 

Dat sterkt mijn collega’s en mijzelf in de overtuiging dat 

we een heel eind op de goede weg zijn. 

In 2006 ligt de lat weer hoger. We gaan op de ingeslagen 

weg verder, mét de inzet en het verantwoordelijkheids-

besef die passen bij onze maatschappelijke positie. Én 

met het plezier dat we ontlenen aan de relevantie van 

ons werk in de boeiende wereld van het internet.

Roelof Meijer

algemeen directeur SIDN



‘SIDN heeft een forse  
progressie gemaakt  
met het vergroten van  
de professionaliteit’



Belang van internet wordt groter
In 2005 is de toch al dynamische werkomgeving van 

SIDN veeleisender geworden. Wereldwijd is het belang 

van internet sterk gestegen voor zowel particulieren en  

bedrijven als voor overheden. Miljoenen mensen com-

municeren via e-mail, messenger-diensten, weblogs en 

vriendennetwerken. Bedrijven verkopen producten en 

online betalingen zijn gemeengoed geworden. 

Organisaties presenteren zichzelf en maken informatie 

wereldkundig.

Internet is daarmee in sociaal, economisch en politiek 

opzicht een cruciale factor geworden. Niet eerder kende 

de wereld een medium dat op zoveel fronten de spil in  

het proces was en waarvan miljoenen afhankelijk waren  

voor informatie-uitwisseling, sociale contacten, finan-

ciële transacties en ander economisch verkeer. De 

enorme impact van internet geeft ook meteen de kwets-

baarheid aan. Zonder internet draait de aarde door, 

maar staat de wereld waarin wij leven grotendeels stil.

Partijen als SIDN zorgen ervoor dat de immense infor-

matiestroom via internet op een stabiele manier zijn 

weg vindt. Hoe groter het belang daarvan, hoe zwaarder 

de verantwoordelijkheid weegt. SIDN is zich daarvan 

terdege bewust en stelt daarom steeds hogere eisen aan 

de eigen professionaliteit.

Nieuwe internetdomeinen
Het afgelopen jaar werd wereldwijd gewerkt aan de  

introductie van nieuwe top-level domeinen als .travel,  

.jobs en .eu. Dit is inherent aan de groei van het aantal 

en de diversiteit van spelers op internet. Particulieren, 

bedrijven en overheden willen herkenbaar en vindbaar 

zijn op het net. Specifieke domeinnamen vormen voor 

 hen een van de mogelijkheden om zich te kunnen 

onderscheiden van anderen. SIDN ziet de nieuwe 

domeinen als een logische stap in de verdere ontwik-

keling van het internet. Tegelijk ziet SIDN hun komst 

als uitdaging om zich enerzijds positief te blijven onder-

scheiden binnen het .nl-domein en zich anderzijds te 

oriënteren op de eigen moge-lijkheden binnen andere 

domeinen. 

Overheden willen belangrijkere rol
Internet is van oudsher een medium dat zich langs de 

weg van zelfregulering heeft ontwikkeld. Overheden, 

met uitzondering van de Amerikaanse, speelden hierin 

dan ook nauwelijks een rol. Maar met het toenemend 

maatschappelijk belang neemt ook de behoefte van de  

overheid toe om actiever betrokken te zijn bij de ont-

wikkeling van internet. 

Zo oriënteerden werkgroepen van de Europese 

Commissie zich tijdens de workshop ‘Policies in Europe 

on ccTLD governance’ op hun mate van betrokkenheid 

bij domeinnaambeheerders. Ook publiceerde de 

Working Group on Internet Governance (WGIG) een 

rapport waarin ze overheden aanbevelingen doet over  

beheer van het internet. Tijdens de door de UN gehou-

den World Summit on the Internet Society (WSIS 

2005) werden het merendeel van deze aanbevelingen 

alsmede afspraken over het dichten van de “digitale 

kloof” tussen rijke en arme landen vastgelegd in de 

zogenaamde “Tunis Agenda”.

 

SIDN deelt het belang dat de Nederlandse overheid 

hecht aan continuïteit van .nl domeinen. Tegelijk is de 

overtuiging dat SIDN zijn werk het beste kan doen als 

zelfstandige partij. In lijn hiermee tekenden SIDN en 

minister Brinkhorst in februari een intentieverklaring 

waarin ze afspraken zich samen in te zetten voor de 

continuïteit van het .nl-domein.

Ontwikkelingen in de markt 

Ontwikkelingen in de markt 
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Groei domeinnamen en deelnemers
In 2005 groeide het totaal aantal .nl-domeinnamen  

van 1.332.688 naar 1.745.976, dat is een groei van 

413.288 (31,0 procent) ten opzichte van 2004. Ook  

het aantal mutaties nam toe in 2005: 304.982 tegen-

over 237.528 in 2004. 28.614 van de .nl-domeinnamen 

waren eind 2005 in buitenlandse handen. Ook dat  

is fors meer dan voorgaande jaren: 14.514 in 2004  

en 3.904 in 2003. Het aantal deelnemers steeg in  

2005 gestaag: 1963 tegen 1830 in 2004 en 1598 een 

jaar daarvoor. 

In voorgaande jaren zijn bepaalde domeinnamen door 

SIDN geblokkeerd voor vrije uitgifte. SIDN wil het 

aantal geblokkeerde namen zo klein mogelijk houden. 

Daarom werden in 2005 44 van deze .nl-domeinnamen 

(zoals bv.nl, com.nl, email.nl en europarlement.nl)  

alsnog vrijgegeven. Om iedereen hierbij gelijke 

kansen te geven gebeurde dit door middel van een 

loting  onder toezicht van een notaris. 

De klant centraal
Sinds april 1996 investeert SIDN in het leveren van  

een waardevolle bijdrage aan de ontwikkeling van het 

internet en het inrichten van degelijke, betrouwbare 

processen. De aandacht voor de technische en juri-

dische aspecten ging nog wel eens ten koste van de aan-

dacht voor de klant. In 2005 is SIDN daarom begonnen 

aan een verbeteringsslag. Om er achter te komen hoe 

de deelnemers van SIDN de dienstverlening ervaren 

verrichtte een onafhankelijk marktbureau een deel-

nemerstevredenheidsonderzoek. 721 respondenten vul-

den de vragenlijst in. Op basis van dit onderzoek is een 

groot aantal maatregelen genomen. Sommige daarvan 

krijgen, vanwege de omvang of het ingrijpende karakter 

ervan, in de loop van 2006 hun beslag. Waar mogelijk 

werd direct op opmerkingen uit het deelnemers-

tevredenheidsonderzoek met maatregelen gereageerd. 

Zo is de bereikbaarheid van SIDN sterk verbeterd.  

Door aanpassingen aan de telefooncentrale en de inzet 

van extra personeel krijgen klanten nu snel de gewens-

te persoon aan de lijn. De openingstijden zijn verruimd  

en ook de doorlooptijd van e-mailberichten is flink  

verkort. Daardoor zijn er geen achterstanden meer in 

het beantwoorden van vragen.

Ontwikkelingen binnen SIDN

Ontwikkelingen binnen SIDN
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Een veelgehoorde opmerking was dat de  

performance van Whois-dienstverlening te wensen 

overliet. Daardoor kostte het raadplegen hiervan  

vaak te veel tijd. Al het technisch mogelijke is gedaan 

om de performance op niveau te houden, ondanks de 

zeer sterke groei van de hoeveelheid bevragingen per  

24 uur. Zo is het aantal aanvragen per aansluiting  

per dag gemaximeerd. Daarmee is deze dienstverlening  

op een redelijk niveau gehouden. Echte verbetering  

kan helaas pas met het nieuwe domeinregistratie-

systeem DRS 4.0 worden gerealiseerd.

Deelnemers gaven ook aan behoefte te hebben aan  

een intensiever contact met SIDN. SIDN heeft daarom 

in 2005 diverse fora intensiever gemonitored en actief  

ingespeeld op daar gedane uitingen door het gesprek  

aan te gaan. In dit kader heeft SIDN onder meer  

gesproken met de initiatiefnemers van de 

Deelnemerspetitie. 

DRS 4.0 is in zicht 
Voor 2005 stond op de planning het nieuwe domein-

registratiesysteem DRS 4.0 in te voeren. Dit systeem is 

nodig om het sterk toegenomen aantal geregistreerde 

.nl-domeinnamen goed te kunnen beheren en het reeds 

grote en jaarlijks verder toenemende aantal transacties 

adequaat te kunnen verwerken. DRS 4.0 biedt meer 

mogelijkheden dan DRS2. Het nieuwe systeem  

voorziet in een betere service voor deelnemers en  

legt een stevige basis voor implementatie van nieuwe 

toepassingen. Deelnemers en SIDN zien de invoering 

daarom liever vandaag dan morgen plaatsvinden. 

Helaas bleek het niet mogelijk DRS 4.0 in 2005 in te 

voeren. Vasthouden aan de planning zou betekend  

hebben dat het systeem niet de juiste kwaliteit zou 

bieden. Daarom is bewust voor een langer, maar zeer 

zorgvuldig traject gekozen.

In 2005 zijn desalniettemin grote stappen gezet op  

weg naar de invoering van DRS 4.0. In de eerste helft 

van het jaar werden met hoogwaardige partners 

contracten voor de infrastructuur en de bouw van DRS 

4.0 getekend en werd het ontwerp afgerond. In de 

tweede helft van het jaar werd gestart met de bouw van 

het systeem. 

 

Deelnemers zijn in het verslagjaar op diverse manieren 

betrokken geweest bij de ontwikkeling van DRS 4.0. 

Zo adviseerde een klankbordgroep over de impact van 

de nieuwe registratieprocessen, de wijze van invoering 

en de implementatie. Deze klankbordgroep werd 

betrokken bij elke fase van de systeemontwikkeling. 

Alle deelnemers zijn door bijeenkomsten,

nieuwsbrieven, workshops en publicaties op de website 

op de hoogte gehouden. 

Een slagvaardige en transparante organisatie
In januari 2005 is Roelof Meijer aangetreden als nieuwe 

directeur van SIDN. Begin 2005 werd de bestuurlijke 

organisatie omgevormd. Hiertoe is een duidelijke 

scheiding aangebracht tussen de uitvoerende taken en 

het toezichthoudende werk. Dit maakt het mogelijk 

efficiënter en effectiever te kunnen werken.

De directeur is nu tegelijk enig bestuurder van de 

stichting en draagt de volledige verantwoordelijkheid 

voor alle uitvoerende taken. Voor besluiten over de 

dagelijkse bedrijfsvoering hoeft hij niet meer – zoals in 

het verleden – toestemming te vragen aan het bestuur, 

wat de slagvaardigheid ten goede komt. De statuten  

zijn op de nieuwe situatie aangepast.

Nieuw is de instelling van de Raad van Toezicht, die 

het werk van de directeur toetst en controleert. Deze 

Raad bestaat uit minimaal zes en maximaal negen 

personen, die vanuit hun deskundigheid de directeur 

ook van advies kunnen dienen. Eén van de leden werd 

voorgedragen door de Raad van Deelnemers. 

Om de deelnemers meer bij het dagelijkse werk te 

kunnen betrekken is SIDN in 2005 gaan werken 

met een Adviesraad van Deelnemers (ARD). Zeven 

vertegenwoordigers van de deelnemers nemen zitting 

in drie permanente commissies die advies geven over 

lopende zaken. Er zijn verschillende goed bezochte 

bijeenkomsten geweest. 

Het overleg met de deelnemers is nog meer versterkt 

door referentiegroepen in te stellen. De aftrap daarvoor 

is verricht door de referentiegroep voor DRS 4.0.  

SIDN deed een oproep onder deelnemers om mee te  

denken over het nieuwe registratiesysteem. Uit de  

aanmeldingen werd een representatieve groep 

samengesteld, die tot in de details kan meepraten.  

Dat werkt als aanvulling op de algemene vergaderingen. 

SIDN wil bij meer veranderingen met dergelijke 

referentiegroepen gaan werken.

Personele uitbreiding 
In het verslagjaar maakten diverse nieuwe medewerkers 

hun opwachting. Het team van SIDN groeide van 29 

medewerkers in 2004 naar 42 medewerkers in 2005. 

Het managementteam werd gecompleteerd en de 

technische staf uitgebreid. Voor een aantal functies 

werd pas laat een geschikte kandidaat gevonden, 

waardoor sommige projecten werden vertraagd.

De nieuwe mensen moesten hun weg vinden in een  

op volle toeren draaiend bedrijf. Voor de zittende 

medewerkers was 2005 evengoed uitdagend met de  

nieuwe organisatiestructuur, een professionaliserings-

slag en de voorbereidingen voor de invoering van DRS 

4.0. Voor de directie bewijst dat nog eens dat SIDN 

loyale, betrokken en deskundige medewerkers heeft,  

die de spil zijn binnen het realiseren van de 

doelstellingen van de organisatie.

(Inter)nationale representatie 
Het ontmoeten van domeinnaambeheerders uit 

andere landen voor de uitwisseling van ervaringen 

en het vormgeven van ontwikkelingen ziet SIDN als 

essentieel onderdeel van het internationaal opereren. 

Daaraan werd in 2005, actiever dan in het jaar daar-

voor, door SIDN een stevige bijdrage geleverd. Zowel 

bestuurlijk als representatief sprak SIDN mee in 

diverse gremia op het gebied van domeinregistratie 

en internet governance, zoals ICANN, RIPE, IETF 

en WSIS. In deze verbanden worden ervaringen 

uitgewisseld en procedures afgestemd op zowel 

technisch, administratief en juridisch gebied. Ook 

beleidsontwikkeling vindt plaats, bijvoorbeeld met 

betrekking tot de rol die overheden spelen op het 

gebied van internet governance.

Ontwikkelingen binnen SIDNOntwikkelingen binnen SIDN
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In november organiseerde SIDN in Amsterdam een 

succesvolle conferentie in CENTR-verband, een 

Europese organisatie van landdomeinaambeheerders. 

Gedurende drie dagen wisselden 60 managers van 

buitenlandse domeinnaambeheerders kennis en  

ervaringen uit. SIDN gaf een drukbezochte presen- 

tatie over het .nl-marktonderzoek. 

In 2005 werden tevens de voorbereidingen getroffen 

voor het Domeinnaamdebat 2006. In het najaar 2005  

is het debat van start gegaan, waarop onder andere 

wordt gesproken over de .nl-arbitrageregeling en het 

gebruik van bijzondere tekens in domeinnamen.

Ontwikkelingen binnen SIDN

18   Jaarverslag 2005  

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000

9.000.000

10.000.000
9.807.409

4.890.238

1.745.976

1.196.796 1.157.489 1.100.000
987.101

933.943 829.410
759.183

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

1.  .de (Germany)

2.  .uk (United Kingdom)

3.  .nl (Netherlands)

4.  .it (Italy)

5.  .ar (Argentina)

6.  .cn (China)

7.  .us (United States)

8.  .br (Brazil)

9.  .jp (Japan)

10.  .ch (Switzerland)

Bronnen: Domain Tools, IEDR, NIC Argentina, 

Network World, Q3/Q4 2005, Rigistro.br, 

Wikipedia, JPRS, VeriSign.

Figuur 2

Overzicht country code 

top level domains



Efficiënte en effectieve dienstverlening
SIDN heeft in 2005 een ambitieuze koers ingezet.  

De .nl-domeinbeheerder werkt eraan een van de beste 

van de wereld te zijn. In 2006 gaat SIDN door op de 

ingeslagen weg. 

SIDN heeft zichzelf tot missie gesteld ‘met 

hoogwaardige, innovatieve dienstverlening domeinen 

te creëren voor een duurzaam en zorgeloos digitaal 

bestaan.’ Deelnemers kunnen rekenen op een 

professionele organisatie die stevig op eigen benen 

staat en de klant centraal stelt. 

Een belangrijk element hierin is het operationeel 

worden van DRS 4.0. De invoering hiervan vormt 

immers een essentiële schakel in het realiseren van  

de toekomstwensen van SIDN en haar deelnemers.  

Zo biedt het grotere mogelijkheden om snel te  

kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen. De 

schaalbaarheid, toekomstvastheid en nieuwe opties  

bieden direct voordelen voor de deelnemers. 

Gaandeweg zullen deelnemers kunnen profiteren  

van de extra mogelijkheden die via volgende releases 

voor hen beschikbaar komen.

In dialoog met klanten
SIDN heeft in 2005 gezocht naar betere vormen van 

overleg met en informeren van deelnemers. Daartoe 

heeft SIDN verschillende vernieuwingen in de 

overlegstructuur doorgevoerd. Eén daarvan was het 

werken met vaste commissies binnen de Adviesraad 

Deelnemers (ARD). 

Na zorgvuldige evaluatie lijkt dat systeem toch niet  

zo de belangen van deelnemers en SIDN te dienen als  

gedacht. Daarom stopt SIDN in 2006 met deze manier  

van werken. Tegelijk wordt het werken met referentie-

groepen juist opgevoerd. Deze manier van overleg blijkt 

zeer waardevol. Ook op andere manieren zal SIDN de 

dialoog voeren met haar klanten.

 

Meer service 
Zowel het deelnemerstevredenheidsonderzoek als  

de Deelnemerspetitie zijn er duidelijk over: de 

deelnemers van SIDN willen graag af van de papieren 

contracten. In 2006 start SIDN daarom een project 

gericht op een papierloos registratiesysteem. Deze 

functie zal ingevoerd worden in een van de volgende 

releases van DRS 4.0.

Om deelnemers beter van dienst te kunnen zijn ver-

ruimde SIDN in 2005 al de openingstijden. In 2006  

komt er bovendien een storingsdienst, zodat deel-

nemers ook op ongebruikelijke uren op service  

kunnen rekenen. 

Nieuwe producten en diensten
Binnen een paar jaar wil SIDN de dienstverlening 

verbreden met een nieuwe activiteit. Zo onderzoekt  

de domeinnaambeheerder de toekomstmogelijkheden 

van ENUM, een veelbelovend project dat telecom en 

internet integreert. Zo’n nieuwe activiteit biedt  

de kans de basis van SIDN breder te maken en de 

dienstverlening aan deelnemers vergroten. 

Bijzondere momenten
Diverse bijzondere momenten staan in 2006 op het 

programma. Naast het tienjarig bestaan van SIDN en  

het twintigjarig bestaan van het .nl-domein registreert 

Vooruitblik 2006

Vooruitblik 2006
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Vooruitblik 2006

SIDN medio 2006 de tweemiljoenste .nl-domeinnaam. 

Nederland telt ruim 12 domeinnamen per  

100 inwoners, waarmee het koploper in de wereld is. 

Dat legt een stevige basis onder de positie van SIDN  

en bewijst het economisch en maatschappelijke belang 

van de domeinnaambeheerder. Juist vanwege deze 

positie gaat SIDN in 2006 nog actiever de dialoog  

aan met andere domeinnaambeheerders in binnen- en  

buitenland, de overheid, deelnemers en het grote 

publiek. Daarom wordt in 2006 gestart met een marke-

tingcampagne en nieuwe communicatieactiviteiten. 

Medewerkers  
SIDN behoort tot één van de de beste domeinnaam-

beheerders van de wereld en wil dat ook blijven. 

Daarvoor is een personele bezetting op hoog profes-

sioneel niveau cruciaal. SIDN gaat daarom in 2006 ster-

ker investeren in haar medewerkers via opleidingen, 

een vernieuwd arbeidsvoorwaardenbeleid, monitoring 

en leiderschapstraining. Zo wil SIDN optimaal gebruik-

maken van het talent van haar medewerkers en de 

getoonde inzet passend belonen.

22   Jaarverslag 2005  



‘...een toename van 
de omzet met 26%...’



Financieel overzicht

De totale omzet in 2005 bedraagt € 7.162.568  

(2004: € 5.675.744). Na belasting is het netto resultaat  

€ 500.762 (2004: € 825.601). Het resultaat over 2005  

wordt in 2006 toegevoegd aan de algemene reserve.

De daling van het netto resultaat met € 325.000 komt 

enerzijds tot stand door een toename van de omzet  

met € 1.487.000 (+26%) en anderzijds door een 

toename van de kosten met € 1.991.000 (+43%) ten 

opzichte van 2004.

De omzetstijging is een direct gevolg van de toename 

van het aantal geregistreerde .nl-domeinnamen. 

In 2005 zijn er ten opzichte van 2004 geen 

tariefwijzigingen doorgevoerd.

De personeelskosten stegen met € 919.000 met name 

door verdere uitbreiding van het personeelsbestand 

(van 29 medewerkers ultimo 2004 naar 42 ultimo 

2005). De advieskosten stegen met € 733.000, 

voornamelijk door het Domeinnaamdebat en het 

DRS 4.0-project. De huisvestingskosten stegen met 

€ 99.000 door de in 2005 gerealiseerde uitbreiding van 

kantoorruimte als gevolg van het toegenomen aantal 

medewerkers.

De extra systeemkosten en kosten van verbindingen 

(€ 200.000) zijn het gevolg van aanvullende bevei-

ligingsmaatregelen en een toename van licenties en 

onderhoudscontracten. De bestuurskosten zijn  

gestegen met € 42.000 als gevolg van de extra 

werkzaamheden van het voormalig bestuur met 

betrekking tot de structuurwijziging en nabetaling 

van bestuursvergoedingen over voorgaande jaren. 

De stijging van de kosten dubieuze debiteuren met 

€ 47.000 is veroorzaakt door de toegenomen omzet 

en het afboeken van vorderingen als gevolg van 

wanbetaling.

De voorlichtingskosten daalden met € 99.000. In  

2004 werden meer voorlichtingskosten gemaakt 

wegens het congres ‘Wat zou jij doen met 1 miljoen?’  

ter gelegenheid van de registratie van de miljoenste   

.nl-domeinnaam.

In de bouw van het nieuwe registratiesysteem DRS 4.0 

en de vervanging van de technische infrastructuur werd 

over 2005 € 1.453.000 geïnvesteerd. 

Arnhem, 26 juni 2006

Financieel overzicht
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Winst- en verliesrekening over 2005

2005 2004

Netto-omzet 7.162.568 5.675.744

Kosten
Lonen en salarissen 2.911.279 2.116.051

Pensioenlasten 293.799 199.631

Overige sociale lasten 134.052 104.759

Afschrijvingen materiële vaste activa 329.829 296.833

Overige bedrijfskosten 2.963.563 1.923.864

6.632.522 4.641.138

Bedrijfsresultaat 530.046 1.034.606

Financiële baten en lasten 199.503 223.948

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

vóór belastingen 729.549 1.258.554

Belastingen 228.787 432.953

Nettoresultaat 500.762 825.601

Balans per 31 december 2005 (voor resultaatbestemming)
Alle bedragen zijn in euro's.

2005 2004
VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa
Machines en installaties 874 8.195

Andere vaste bedrijfsmiddelen 781.121 561.753

Materiële vaste activa in uitvoering 1.661.731 209.000

2.443.726 778.948

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
Debiteuren 871 4.905

Belastingen en premies sociale verzekeringen 234.916 261.816

Overige vorderingen 557.331 421.584

793.118 688.305

Liquide middelen 7.173.585 7.570.915

10.410.429 9.038.168

Eigen vermogen
Algemene reserve 8.432.804 7.607.203

Resultaat boekjaar 500.762 825.601

8.933.566 8.432.804

Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers          681.454 85.264

Belastingen en premies sociale verzekeringen 203.673 46.879

Overige schulden 591.736 473.221

1.476.863 605.364

10.410.429 9.038.168

Financieel overzicht Financieel overzicht
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Het financieel overzicht is ontleend aan de jaarrekening 2005. 

De volledige jaarrekening plus toelichting is gepubliceerd op de openbare SIDN website.



Financieel overzicht
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Financieel overzicht

Kasstroomoverzicht over 2005

2005 2004
Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat 530.046 1.034.606

Aanpassingen voor
Afschrijvingen materiële vaste activa 329.829 296.833

Veranderingen in werkkapitaal
Vorderingen (104.813) (194.483)

Kortlopende schulden 871.499 (551.132)

766.686 (745.615)

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 1.626.561 585.824

Ontvangen interest 199.503 223.948

Betaalde winstbelasting (228.787) (432.953)

(29.284) (209.005)

Kasstroom uit operationele activiteiten 1.597.277 376.819

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa (1.994.607) (329.081)

Kasstroom uit investeringsactiviteiten (1.994.607) (329.081)

Toename / (afname) geldmiddelen (397.330) 47.738
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Accountantsverklaring

Opdracht
Ingevolge uw opdracht hebben wij het in dit jaarverslag 

op pagina 27 tot en met 30 opgenomen Financieel 

overzicht van de Stichting Internet Domeinregistratie 

Nederland te Arnhem over 2005 gecontroleerd. Het 

Financieel overzicht is ontleend aan de door ons

gecontroleerde jaarrekening 2005 van de Stichting 

Internet Domeinregistratie Nederland. Bij die jaar-

rekening hebben wij op 15 maart 2006 een goedkeu-

rende accountantsverklaring verstrekt. Het Financieel 

overzicht is opgesteld onder verantwoordelijkheid van 

het bestuur van de stichting. Het is onze verantwoor-

delijkheid een accountantsverklaring inzake het

Financieel overzicht te verstrekken.

Werkzaamheden
Onze controle is verricht overeenkomstig in Nederland 

algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot con-

troleopdrachten. Volgens deze richtlijnen dient onze 

controle zodanig te worden gepland en uitgevoerd, dat 

een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat 

het Financieel overzicht op juiste wijze is ontleend aan 

de jaarrekening. Wij zijn van mening dat onze controle 

een deugdelijke grondslag vormt voor ons oordeel.

Oordeel
Wij zijn van oordeel dat het Financieel overzicht op 

juiste wijze is ontleend aan de jaarrekening. Voor het 

inzicht dat vereist is voor een verantwoorde oordeels-

vorming omtrent de financiële positie en de resultaten 

van de stichting en voor een toereikend inzicht in de 

reikwijdte van onze controle dient het Financieel over-

zicht te worden gelezen in samenhang met de volledige 

jaarrekening, waaraan deze is  ontleend, alsmede  

met de door ons daarbij op 15 maart 2006 verstrekte  

goedkeurende accountantsverklaring.

Arnhem, 26 juni 2006

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

A. Groenenboom RA

Aan de directie van de Stichting Internet 

Domeinregistratie Nederland
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