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CWI is registrar voor domein .nl
21 FEBRUARI 2014 11:15 RICHARD KEIJZER NIEUWS

Het Centrum Wiskunde & Informatica
 (CWI) in Amsterdam is op 18 februari
 2014 .nl-registrar geworden.

Opvallend is, dat het CWI de eigenaar is
 van de eerste Nederlandse domeinnaam
 cwi.nl. Eind januari 1996 het beheer van
 het .nl-domein formeel over aan de
 daarvoor opgerichte Stichting Internet
 Domeinregistratie Nederland (SIDN).

 SIDN beheert het .nl-domein, maar de dienstverlening aan domeinnaamhouders
 verloopt via registrars die bij SIDN zijn aangesloten.

Registrars
 Vaak zijn dit internetservice- hosting- of accessproviders, maar ook grote bedrijven
 die veel domeinnamen registreren of er veel belang aan hechten deze zelf te
 beheren, kiezen er soms voor om zelf registrar te worden. Het aantal nieuwe
 registrars groeit maar langzaam, over de hele linie neemt hun aantal zelfs af.

Voordeel
Niels Nes, hoofd IT & Facilities bij het CWI, zegt: “Het CWI wil de banden met SIDN
 graag aanhalen. Een eigen registrar-account brengt het CWI technische voordelen
 voor domeinnaamregistratie voor CWI-projecten en spin-offbedrijven. Dankzij de
 extra mogelijkheden die SIDN biedt (zoals EPP keyrelay), de producten van
 SURFnet (logging/monitoring) en van NLnet Labs (OpenDNSSEC) kan het CWI de
 beheerslast verder minimaliseren." 
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