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Welkom bij SIDN Connect



Onze missie

Wij verbinden mensen en 
organisaties voor een onbezorgd 

digitaal bestaan.



Hoofdlijnen strategie

Vergroten maatschappelijk en economische waarde van het internet



Waarde vergroten van .nl



Ontwikkeling .nl 2017
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Prognose 2018: groei 
door sterke 
conjunctuur



Wat doen we om de waarde van .nl te vergroten?

• Eenvoudig te registreren, relatief goedkoop en 
betrouwbaar

• Suggestietool, .nl-retro

• Veilig voor houders & internetgebruikers

• Dnssec, N&TD, abuse204nl

• Innovatieve diensten

• DBS, RSC



Domeinnaambewakingsservice

• Met DBS waarschuwen wij vooraf over 
de registratie van een domeinnaam die 
lijkt op jouw merk.

• Voor domeinnamen op .nl, .com en .org.

• We bewaken nu 168 merken.

• Via registrars in 3 landen verkocht.

ISP’s

Financiële 
sector

Merken

(semi)-overheid



Groei in 3 domeinen



Identity: meerderheidsbelang Connectis

• Connectis is één van de grootste 
leveranciers van veilige inlog-
oplossingen in Nederland

• Impuls aan eID-markt

• Met Connectis eID Hub kunnen 
gebruikers veilig en snel online 
inloggen



Security: SPIN

• Prototype voor beveiliging IoT-
devices

• Systeem voor thuisnetwerken:

• 0m DDoS-aanvallen vanaf IoT-devices
aan te pakken.

• Om eindgebruikers inzicht te geven in en 
controle te geven over de gegevens die 
gedeeld worden door IoT-devices



Stability: .nl garant

• De nieuwe standaard in veilig en 
vertrouwd online shoppen.

• Samenwerking met een 
verzekeraar.

• Propositie toetsen.



Investeren in de internetgemeenschap



SIDN labs: voor een veilig en stabiel .nl en internet

• Studies:

• Impact gTLD’s op de 
stabiliteit van de root

• Domeinnaam-abuse in 
gTLD’s

• Gedrag DNS-resolvers

• DNS-EMAP: crawler
DNS-zone



SIDN fonds

Onafhankelijk fonds waarmee we 
bijdragen aan het vergroten van de 
waarde van het internet voor de 
maatschappij en de economie.

• Bezig aan het derde jaar

• 121 projecten

• Nieuw dit jaar: Thema Blockchain 
for Good

• Wetenschappelijk onderzoek



Stand van zaken SIDN fonds 2017

• 21 innovatieve internetprojecten (1e call 17) 

• 14 Blockchain for Good (1e call 2017) 

• 3 wetenschappelijke onderzoeksprojecten 

• 1 samenwerkingsproject

• 1 SIDN fonds Scriptieprijs







SIDN fonds is founding partner

Gratis code uur
Leerlijn digitale geletterdheid
Gratis lesmateriaal
Trainingsaanbod
Panel leerkrachten
Expeditie Microbit



Registrars

Samen gaan we drie thema’s verder oppakken:

1. Opleiding, skillsontwikkeling

2. Security

3. Bewustwording gebruikers (bv. van encryptie)



Afscheid voorzitter Vereniging van Registrars

Dank voor jarenlange inzet en prettige samenwerking!



Zijn er nog vragen?



Dankjewel voor je aandacht!@SIDN

SIDN

SIDN.nl

Volg ons


