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IN 25 JAAR NAAR RUIM 4,4 MILJOEN ACTIEVE .NL-DOMEINNAMEN 

 

ARNHEM, 22 april 2011  Maandag 25 april aanstaande is het 25 jaar geleden dat het 

.nl-

van activiteiten en blikt terug op hoe het allemaal begon. 
 
In 1986 verkreeg het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) het beheer over het .nl-domein en 
werd het .nl-domein daarmee het eerste actieve landendomein buiten de Verenigde Staten. In 
de eerste jaren gebeurde er nog niet veel met het .nl-domein. Het accent lag vooral op de 
ontwikkeling van technische systemen, regelgeving en procedures. Toen het aantal gebruikers 
van internet in Nederland sterk toenam, werd het noodzakelijk het registreren van 
domeinnamen professioneler te organiseren. In 1996 werd daarom SIDN opgericht. 
 

Succesvol 
Het .nl-domein heeft zich ontwikkeld tot het op twee na grootste landendomein ter wereld, na 
.de (Duitsland) en .uk (Verenigd Koninkrijk). Daarnaast is het een van de veiligste domeinen, 
zoals blijkt uit onderzoek door McAfee. Nederland heeft bovendien de op een na hoogste 
domeinnaamdichtheid per hoofd van de bevolking: 35 domeinen per 100 inwoners voor alle top 
level domeinen tezamen. Ook de lengte van .nl-domeinnamen is gemiddeld wat langer dan die 
van andere landen. Dat komt doordat in Nederland vaak een slogan of pay-off in een 
domeinnaam wordt verwerkt. 
 
Roelof Meijer, Algemeen Directeur SIDN
geen idee dat 25 jaar later 94% van de Nederlandse bevolking internet zou hebben. En dat we 
gemiddeld per maand ruim 39 uur online zouden zijn. Een leven zonder internet kunnen we ons 
niet meer voorstellen. We doen zaken via het internet, onderhouden er vriendschappen, vinden 
er een nieuwe baan, regelen vakanties en doen er onze boodschappen. En toch is het nog niet 
zo lang geleden dat alleen universiteiten een internetverbinding hadden om data uit te wisselen. 
Het is goed dat we ons realiseren hoe razendsnel die ontwikkeling is geweest. Omdat het iets 

   
 

Activiteiten 
Het 25 jarig bestaan van het .nl-domein is een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van 
Nederland als kennis- en innovatieland. SIDN vindt het belangrijk dat de jeugd (die zich nu al 
niet kan voorstellen dat een maatschappij zonder internet heeft bestaan én functioneerde) te 
informeren over de ontwikkeling van het internet en kennis te laten maken met de achterkant 
van het internet. Daarom organiseert SIDN in samenwerking met NEMO een interessante 

dit jaar werd de website de25jaarvan.nl al gelanceerd, waarop iedereen zijn of haar verhaal kan 
vertellen en zo meedoet aan een verhalenwedstrijd.  



 

 

.nl in de cijfers 

 Er  zijn ruim 4,4 miljoen .nl-domeinen actief en er komen er elke dag 2700 bij.  
Na  

 38% van de .nl-domeinen is in handen van particulieren, en dat percentage neemt toe.  

 De .nl-
webhosting en e-mail aanbieden.  

 De langste .nl-
141592653589793238462643383279502884197169399375105820974944592.nl.  

 Alle 2-tekens-lange .nl-domeinnamen zijn geregistreerd (het zijn er 1.296). Ongeveer de helft 
van de 3- tekens-lange .nl-domeinnamen zijn geregistreerd (25.151 van de 47.952).  

 Er zijn 
260.575.434.512.486.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0
00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 mogelijke  .nl-domeinnamen, 
hiervan is slechts 
0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000002% geregistreerd. 

 De gemiddelde lengte van een .nl-domeinnaam is 13 tekens.  

 Elke 5 jaar (ongeveer) neemt de gemiddelde lengte met 1 karakter toe.  
 De gemiddelde leeftijd van een .nl-domeinnaam is 4 jaar.  

 96,4% van de .nl-domeinnamen is geregistreerd door Nederlandse bedrijven/personen. De 
rest is verspreid over 174 andere landen. 

Daarnaast geeft SIDN voor haar relaties eenmalig het .NL-magazine uit dat de lezer een goed 
tijdsbeeld geeft van wat het internet, en meer specifiek het .nl-domein, vandaag de dag voor 
ons Nederlanders betekent. Ook wordt er aandacht besteed aan de geschiedenis van het 
Nederlandse internetdomein. Het jubileumjaar wordt voor een breder publiek afgesloten met 

gediscussieerd.  
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Noot voor de redactie, niet publicatie 
 

Over SIDN 
SIDN, het bedrijf achter .nl,  is verantwoordelijk voor het stabiel functioneren en de ontwikkeling 
van het .nl-domein op het Internet. Naast de registratie en uitgifte van .nl-domeinnamen houdt 
dit in dat SIDN internetgebruikers wereldwijd in staat stelt op elk gewenst moment deze labels 

-mail en ftp. 
 

succesvol worden afgehandeld. Daarmee heeft SIDN een leidende positie op het mondiale 
internet. De dienstverlening aan het publiek vindt plaats via ongeveer 1.900  zelfstandige 
zakelijke internetdienstverleners. SIDN heeft een actieve rol in de technische, beleidsmatige en 
politieke ontwikkelingen van het internet op nationaal en mondiaal niveau. Via Stichting ENUM 
Nederland heeft SIDN tevens ENUM in Nederland geïntroduceerd. SIDN is opgericht in 1996, 
gevestigd te Arnhem en er werken ruim 60 mensen. 
 

Online informatie 
Social Media Release is beschikbaar via: http://sidn.pressdoc.com/19401-in-25-jaar-naar-ruim-4-
4-miljoen-actieve-... 
 
Beschikbare informatie treft u via dit multimediaal persbericht voortdurend geactualiseerd  en 
voorzien van video en interessante links aan. 
 
Voor meer informatie: 
Lycke Hoogeveen 
Communications  Manager SIDN 
026 352 55 56   
06 46 108 522 
lycke.hoogeveen@sidn.nl 
 
 
 
 
 


