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Hostnet doet jaarlijks onderzoek naar de groei van top level domeinnamen (TLD’s). Hieronder zetten
wij de opvallendste resultaten van het domeinnamenonderzoek 2014 voor u op een rij. Welke top level
domeinnamen zijn opvallend gegroeid of juist in aantal gedaald?
Aantal geregistreerde .nl domeinnamen en gedwongen zzp’ers: een verband?
De .nl domeinnaam groeit al jaren rustig door; zo ook in 2012 en 2013. Wanneer u de cijfers bekijkt,
lijken deze niet verrassend. Echter, wanneer u kijkt naar de arbeidsmarkt van het afgelopen jaar,
blijkt toch een opvallende ontwikkeling gaande. In 2013 waren er in Nederland namelijk 12,8% meer
starters dan in 2012 (bron: KvK). Hostnet ziet een toename in klanten van 6,9% in 2013, maar ziet het
aantal starters onder haar klanten juist dalen met 7,8% (bron: SIZO). Een ambitieuze starter op de
Nederlandse markt registreert logischerwijs een .nl domeinnaam, en dat gold in 2013 sterker dan in
2012: de starters bij Hostnet registreerden 24,0% meer domeinnamen. Het lijkt alsof er minder ambitieuze starters zijn bijgekomen in 2013. Het grote aantal zzp’ers (94%) speelt hierin waarschijnlijk een
rol. Door de economische crisis zijn velen gedwongen zzp’er geworden. Zij registreren vermoedelijk
geen eigen domeinnamen om zich mee te identificeren, terwijl de ambitieuze starters dat alleen maar
meer zijn gaan doen.

Aantal .info domeinregistraties blijft hard dalen

In 2010 en 2011 is het aantal registraties van de .info domeinnaam gestaag toegenomen. In januari 2012 lag het aantal .info domeinnamen ruim boven de 8 miljoen. Echter, in datzelfde jaar daalde
het aantal geregistreerde .info domeinnamen met 13%. In 2013 heeft .info een nog hardere klap te
verduren gekregen: een daling van bijna 19%. De tussenhandelaren, die de domeinnamen opkopen
en weer verkopen, spelen een grote rol in dit scenario. Het blijft echter de vraag wie als eerste geen
heil meer zag in de .info domeinnaam: de tussenhandelaar of de koper. Duidelijk is wel dat de 2 elkaar
beïnvloeden en de .info domeinnaam in een vicieuze cirkel is geraakt. De verwachting is dan ook dat
volgend jaar het aantal .info domeinnamen minstens even drastisch gaat afnemen.
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.CN: de achtbaan onder de domeinnamen

Geen ander domein heeft zulke afwisselende groeicijfers laten zien als de .cn domeinnaam. Deze
Chinese extensie werd in oktober 2006 vrijgegeven voor iedereen buiten China. Identificatie was niet
nodig, dus groeide de extensie in 1 jaar met bijna 400%. De .cn domeinnaam was voor het laatst op
zijn hoogtepunt in 2009. In februari 2010 werden de regels aangescherpt, en kon men alleen nog een
domeinnaam registreren met een lokale contactpersoon in China. Voor al bestaande domeinnamen
waren identificatie en extra documenten benodigd. De .cn domeinnaam daalde dat jaar met maar
liefst 68%. In januari 2012 waren er nog maar 3,5 miljoen domeinnamen over; ruim 10 miljoen minder
dan tijdens de hoogtijdagen. In september 2012 zijn registraties buiten China weer mogelijk . De .cn
domeinnaam is sindsdien weer bezig aan zijn opmars. Inmiddels tikt .cn bijna de 11 miljoen domeinnamen aan en is het domein op weg naar een groot succes. Tenminste, voor nu.

De .pt domeinnaam heeft baat bij overheidsprogramma

Zoals in het domeinnamenonderzoek van vorig jaar ook werd benoemd, hanteert de Portugese
overheid een programma waarin men een gratis domeinnaam krijgt aangeboden voor 1 jaar. Hierdoor
heeft de .pt domeinnaam dit jaar een groei van 10,1% kunnen realiseren. Zonder het overheidsprogramma zou het totale aantal .pt registraties zijn afgenomen met 10.897. Dat zou een daling van
5,01% hebben opgeleverd. Een lopend totaal van de nieuwe registraties via het Portugese overheidsprogramma wordt door DNS.PT bijgehouden.
Rectificatie: de domeinnamenonderzoeken van 2011, 2012 en 2013 bevatten foutieve gegevens over de
.pt domeinnaam. Het totale aantal .pt registraties was respectievelijk 146.999, 161.120 en 217.355. Vorig
jaar werd gemeld dat .pt nauwelijks groei doormaakte. Deze uitspraak moet worden gerectificeerd. In 2012
steeg het aantal geregistreerde .pt domeinnamen met 34,9%; voornamelijk door het versoepelen van de
.pt registratievoorwaarden.

.EU kampt mogelijk met gevolgen van populisme

Het populisme is bezig aan een opmars in grote delen van Europa. Eurosceptische partijen uiten
hun kritiek op de Europese Unie en lijken de laatste tijd steeds meer gelijkgestemden achter zich te
scharen. Eind februari 2014 zakte het vertrouwen in de Europese Unie op de barometer tot -9,3 (bron:
belegger.nl). Deze scepsis lijkt ook terug te zien bij de .eu domeinnaam. Groeide de extensie in 2012
nog met een gemiddelde 5,36%, in 2013 was er sprake van slechts 0,23% groei.

Landextensies populairder dan generieke extensies

De extensies .eu en .asia doen het minder goed dan u op basis van de cijfers van 2012 zou verwachten. Het .eu domein groeide dit jaar slechts met 0,23%. Waar .asia in 2012 nog met 93,61% groeide,
was dat het afgelopen jaar slechts 4,65%. Het lijkt een bredere trend te zijn (zie onderstaande tabel).
De generieke extensies doen het minder goed dan de landextensies. De verwachting is dat men ook
het komende jaar meer vertrouwen houdt in de landextensies.

Alles voor ondernemend Nederland

Over Hostnet

Hostingprovider en domeinnaamaanbieder Hostnet is opgericht in 1999 en is sindsdien uitgegroeid
tot een van de grootste providers van Nederland. Diensten als domeinnamen, e-mail, webhosting,
Virtual Private Servers (VPS) en Dedicated Servers worden aangeboden aan zowel de zakelijke als de
particuliere markt. Inmiddels beheert Hostnet 800.000 domeinnamen en 45.000 websites voor meer
dan 230.000 klanten. Hostnet is een financieel gezond en onafhankelijk bedrijf dat is gevestigd in
Amsterdam en heeft ongeveer 100 medewerkers.

Land

TLD

1 januari 2013 1 januari 2014 Stijging

Stijging in %

Actueel

.nu

230.540

247.971

17.431

7,56%

Azië

.asia

378.110

395.711

17.601

4,65%

België

.be

1.346.772

1.441.608

94.836

7,04%

Brazilië

.br

3.085.842

3.309.240

223.398

7,24%

China

.cn

7.507.759

10.829.480

3.321.721

44,24%

Commercieel

.com

106.222.295

111.843.404

5.621.109

5,29%

Commercieel

.net

14.910.716

1.033.371

254.590

1,71%

Duitsland

.de

15.283.687

15.632.354

348.667

2,28%

Europa

.eu

3.701.004

3.709.691

8.687

0,23%

Frankrijk

.fr

2.510.298

2.559.193

221.929

8,84%

Informatief

.info

7.156.558

5.822.513

-1.334.045

-18,64%

Nederland

.nl

5.115.652

5.388.364

272.712

5,33%

Non-profit

.org

10.110.475

10.366.013

255.538

2,53%

Portugal

.pt

217.355

239.391

22.036

10,14%

Rusland

.ru

4.260.401

4.927.053

666.652

15,65%

Verenigd

.uk

10.299.989

10.548.616

248.627

2,41%

Koninkrijk

