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SIDN aan de leiband! 
 
De SIDN is niet verplicht de Reis informatiegroep de domeinnaam www.9292.nl te 
verstrekken. Dat heeft de Arnhemse rechter medio mei bepaald. Het is onderdeel van het 
beleid van de SIDN om geen volledig numerieke domeinnamen te verstrekken. Dit 
ondanks het feit dat dit technisch wel mogelijk is. Volgens de Reisinformatiegroep 
maakte de SIDN met haar weigering misbruik van haar machtspositie. 
 
De SIDN heeft het slim gespeeld. Ze heeft niet gezegd dat ze de numerieke 
domeinnamen nooit zal gaan uitgeven, maar slechts dat ze het nú niet doen. Binnenkort 
wordt daar binnen de SIDN een beslissing over genomen. De rechter vond dat de 
Reisinformatiegroep daar maar op moest wachten. 
 
De SIDN heeft zichzelf met de uitgifte van numerieke domeinnamen behoorlijk in de 
nesten gewerkt. Zij heeft namelijk persoonsdomeinnamen verstrekt die mogelijk 
conflicteren met volledig numerieke domeinnamen. Het is mogelijk bijvoorbeeld de 
persoonsdomeinnaam www.www.112.nl te registreren, dus met tweemaal www. Zodra je 
die dome innaam in je browser invoert, vertaalt het DNS de domeinnaam automatisch tot 
www.112.nl, dus met éénmaal www. Dat betekent dat www.112.nl niet meer 
geregistreerd kan worden. De SIDN wil de numerieke persoonsdomeinnamen nu gaan 
opheffen. 
 
De hele gang van zaken roept weer eens vragen op over de bevoegdheid van de SIDN 
om het internet te reguleren. De SIDN is niet door de overheid gecreëerd en er bestaat 
vanuit de overheid ook geen feitelijke controle op de SIDN. Het is een particuliere 
organisatie die zijn bestaansrecht ontleent aan de overeenkomst die de SIDN heeft 
gesloten met ICANN, de Amerikaanse moederorganisatie die verantwoordelijk is voor de 
uitgifte en registratie van domeinnamen.  
 
De SIDN reguleert in vergaande mate de wijze waarop domeinnamen kunnen worden 
aangevraagd en gebruikt in Nederland. Wie een domeinnaam registreert, moet 
instemmen met de voorwaarden die de SIDN stelt. Er is immers geen andere organisatie 
waar .nl-domeinnamen kunnen worden geregistreerd. Op het eerste gezicht lijkt  de taak 
van de SIDN louter technisch van aard. Maar achter de regulering van het gebruik van 
domeinnamen gaan belangrijke politieke beslissingen schuil. Het wordt tijd dat de 
politiek, om met Balkenende te spreken, “haar verantwoordelijkheid neemt” en de SIDN 
aan de leiband legt. 
  


