
.GENT snelst groeiende geografische domeinextensie in
België
Onafhankelijke cijfers van de afgelopen drie maanden tonen aan dat .GENT in België de
stedenextensie is met de snelste groei. In Europa neemt de extensie een knappe zesde plaats
in, wereldwijd staat ze op nummer dertien.

Ambitie van stabiele en duurzame groei succesvol

De .GENT internetextensie heeft altijd een stabiele en duurzame aangroei voor ogen gehad.
Die aanpak werpt nu zijn vruchten af. Ondertussen zijn er meer dan 2631 Gentse
domeinnamen geregistreerd.

Metingen via de onafhankelijke website new gTLD Statistics  van het aantal geregistreerde
domeinnamen tonen aan dat .GENT de best presterende geografische extensie is in België,
als men de nettoaangroei over de afgelopen drie maanden bekijkt. Op Europees niveau staat
.GENT op plaats 6, op wereldniveau neemt .GENT plaats 13 in.

Nettoaangroei Belgische new gTLD's

1. .GENT (+15,30%)
2. .BRUSSELS (+12.51%)
3. .VLAANDEREN (+8.12%)

Nettoaangroei vrij beschikbare geografische new gTLD's wereldwijd

1. .TIROL (+809,54%)
2. .SYDNEY (+55,00%)
3. .ALSACE (+53,67%)
4. .OSAKA (+46,84%)
5. .WALES (+30,53%)
6. .CYMRU (+26,22%)
7. .MELBOURNE (+25,36%)
8. .MOSCOW (+19,36%)
9. .NRW (+18,38%)

10. .OKINAWA (+18,17%)
11. .YOKOHAMA (+16,19%)

http://ntldstats.com/


12. .BAR (+16,13%)
13. .GENT (+15,30%)
14. .PARIS (+14,86%)
15. .TOKYO (+13,10%)

“In vergelijking met internationale wereldsteden als New York, Parijs, London of
Tokyo, heeft Gent met haar extensie een grotere densiteit. Per 111 inwoners is
er al een .GENT-domeinnaam.„
— Jonas Dhaenens, CEO Combell

Adoptie van .GENT extensie op kruissnelheid

Eind vorig jaar heeft de stad Gent haar transitie naar de .GENT-domeinnamen gestart. Zo
kunnen burgers niet langer op www.gent.be maar eerder op www.stad.gent of
www.sluikstort.gent terecht. De .GENT-extensie heeft ondertussen haar plaats in het
straatbeeld verdiend. Nieuwe websites voor bv. evenementen zoals de Gentse Feesten
lanceren dan ook meteen in .GENT en niet langer in .BE (www.gentsefeesten.gent).

Ook kunnen we vaststellen dat jonge ondernemers en nieuwe Gentse bedrijven meteen naar
een .GENT grijpen. Denk maar aan www.recht.gent of www.venue.gent. En ook de horeca
springt mee op de kar. Broodjes eten in Gent doe je bij www.mondvol.gent, wie zin heeft in
frietjes kan dan weer terecht bij www.zorro.gent.

“Het is knap om te zien dat .GENT, die na Brussel het laagst aantal inwoners
heeft van alle steden met een eigen domeinextensie, zo goed presteert. Het is
een bekroning voor onze inspanningen.„
— Jimmy Cappaert, Business Developer Intelligent en Project Lead .GENT

De .GENT-extensie wordt uitgebaat door internetbedrijf Combell.
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