
Sommige domeinnamen zijn dusdanig belangrijk of van grote waarde dat de houder de 

controle over de domeinnaam wil en zeker wil weten dat er geen wijzigingen plaats  

kunnen vinden, zonder zijn expliciete akkoord. 

.nl Control biedt hiervoor de oplossing. Met .nl Control is een .nl-domeinnaamhouder 

beter in staat zijn domeinnaam te beveiligen, doordat de houder hiermee de mogelijkheid 

heeft om zelf zijn domeinnaam te beheren. Dit houdt in dat er niets met de afzonderlijke 

domeinnaam kan gebeuren, zonder dat de houder hier vooraf toestemming voor heeft 

gegeven. 

 

.NL-DOMEINNAAMBESCHERMING 
MET .NL CONTROL

.nl Control is speciaal ontwikkeld voor .nl-domein-

naamhouders die de controle over hun domeinnaam 

willen hebben, zoals bijvoorbeeld banken en (over-

heids)instellingen, houders van een domeinnaam waar 

een webshop op draait, eigenaars van nieuwssites, 

maar ook houders van domeinnamen die vanwege 

hun naam een bepaalde waarde vertegenwoordigen. 

De waarde van een domeinnaam is natuurlijk heel 

persoonlijk, waardoor .nl Control eigenlijk bedoeld is 

voor iedereen die graag zijn of haar domeinnaam zelf 

wil kunnen beheren.

INSCHRIJVEN VOOR.NL CONTROL

    Deze dienst wordt, net als de andere diensten 

van SIDN (Stichting Internet Domeinregistratie 

Nederland), aangeboden door .nl-registrars aan 

.nl-domeinnaamhouders.

    De dienst wordt geleverd per domeinnaam, dus 

niet automatisch voor alle .nl-domeinnamen van 

een houder.

    Het inschrijvingsformulier wordt ingediend bij 

SIDN door de registrar die de .nl-domeinnaam 

beheert. Dit formulier wordt ingevuld en onder-

tekend door de houder. Op het formulier wordt 

ook aangegeven wie bevoegd is tot het geven 

van een akkoord op een mutatie. Het formulier 

moet worden voorzien van bijlagen waarmee 

wordt aangetoond dat het verzoek afkomstig is 

van de houder of een namens de houder bevoegd 

persoon. Dit is meestal een KvK-uittreksel, even-

tueel een volmacht en altijd een kopie ID-bewijs 

van de ondertekenaar van het inschrijvings-

formulier en, indien van toepassing, van degene 

die bevoegd wordt voor het accorderen van 

mutaties.

    Na ontvangst van dit formulier via de registrar 

neemt SIDN rechtstreeks contact op met de  

houder om te controleren of het verzoek correct 

is. Pas daarna wordt het verzoek gehonoreerd.

    De .nl-domeinnaam krijgt dan de status ‘Limited’.



MUTEREN VAN .NL-DOMEINNAMEN  

MET .NL CONTROL

Voor mutaties geldt:

     Het verzoek tot mutatie wordt, net als bij een  

.nl-domeinnaam zonder .nl Control, ingediend 

door de registrar van de domeinnaam.

     Doordat een .nl Control-domeinnaam de status 

Limited heeft, wordt deze niet geautomatiseerd 

verwerkt, maar handmatig door SIDN beoordeeld.

     Bij deze beoordeling wordt naast telefonisch  

akkoord van de houder ook om schriftelijk bewijs, 

voorzien van een handtekening, van de opdracht 

gevraagd. Hierbij wordt gedetailleerd de inhoud 

van de mutatie aan de houder omschreven. 

     Bij het wijzigen van de gegevens van een name-

server wordt er vooralsnog geen akkoord van de 

houder gevraagd, dit betreft alle domeinnamen 

op de betreffende nameserver en deze mutatie 

wordt automatisch doorgezet. Reden is het vaak 

spoedeisende karakter van dergelijke wijzigingen. 

     Bij een (gedeeltelijke) overname van de domein-

namen door een andere registrar wordt na het 

doorvoeren van de (gedeeltelijke) overname  

contact opgenomen met de houder om hem 

hierover te informeren.

BEËINDIGING VAN .NL CONTROL

     .nl Control vervalt automatisch als de domein-

naam met toestemming van de houder wordt 

opgeheven of overgedragen aan een andere 

houder.

    Daarnaast kan .nl Control worden stopgezet op 

verzoek van de houder. Verzoek wordt ingediend 

bij SIDN via het daarvoor bestemde beëindigings-

formulier door de registrar die de .nl-domein-

naam beheert. Dit formulier wordt ingevuld en 

ondertekend door de houder. 

    Indien de relatie tussen de registrar en de houder 

wordt beëindigd, dient de houder zijn .nl-domein-

namen en bijbehorende diensten te verhuizen 

naar een andere registrar. SIDN licht de houder 

in over deze procedure. Indien de houder dit niet 

tijdig doet, beëindigt SIDN de .nl Control-dienst.

LEVERING EN FACTURATIE VAN .NL CONTROL

    De levering van .nl Control aan houders vindt 

plaats via de registrar van de domeinnaam. 

    De facturatie van .nl Control aan registrars vindt 

achteraf en elk kwartaal plaats.

    De registrar is te allen tijde het directe aan-

spreekpunt voor de houder van een .nl Control-

domeinnaam (niet SIDN). Voor vragen over en 

ondersteuning bij het gebruik van .nl Control 

kunnen registrars tijdens kantooruren terecht bij 

de afdeling R&S van SIDN via support@sidn.nl  

of tel. 026 352 55 55.

MEER INFORMATIE?

Indien u, als registrar, interesse heeft in het aanbieden 

van .nl Control aan uw klanten, neem dan contact op 

met dhr. Daniël Federer, Relatiebeheerder bij SIDN, via 

relatiebeheer@sidn.nl of tel. 06 46 32 74 28.  

.NL-DOMEINNAAMBESCHERMING 
MET .NL CONTROL
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SIDN (Stichting Internet Domeinregistratie Nederland) beheert sinds 1996 het .nl-domein (alle domeinnamen die eindigen op .nl). 
Naast het registreren en uitgeven van domeinnamen, zorgt SIDN ervoor dat internetgebruikers wereldwijd en op elk gewenst 
moment bij deze domeinen terecht kunnen.

Registrars - Een registrar is een tussenpersoon die namens de (potentiële) domeinnaamhouder het contact met SIDN onderhoudt. Meestal zijn dit hostingbedrijven, 
internetservice- of accessproviders. Een lijst met bij SIDN aangesloten registrars vindt u op www.sidn.nl.

© Copyright 2011, SIDN - Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie 
of op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SIDN. Ondanks alle aan deze informatie bestede zorg aanvaardt SIDN geen  
aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van enige onvolkomenheid of fout in deze uitgave. Aan dit leaflet kunnen geen rechten worden ontleend.


