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In april 2006 is het .eu-topniveau-
domein opengesteld voor alle inwoners 
binnen de Europese Unie waardoor die 
nu kunnen beschikken over een nieuwe 
internetruimte en waardoor een 
EU-internet-identiteit wordt bevorderd. 
Na twee en half jaar toont het cijfer van 
ongeveer 2,9 miljoen geregistreerde 
.eu-adressen het succes aan van het 
nieuwe Europese topniveaudomein 
(European Top Level Domain - TLD). 

.eu – een nieuwe ster op het web 
In de vier maanden van 7 december 2005 
tot en met 6 april 2006 hebben meer dan 
300 000 overheidsinstanties, houders van 
geregistreerde handelsmerken en houders van 
oudere rechten, zoals die op bedrijfsnamen of 
artiestennamen, een aanvraag voor een .eu-
webadres ingediend.  
Vanaf 7 april 2006 kan iedere inwoner 
binnen de Europese Unie een .eu-website of -
e-mailadres laten registreren. 

Ook ik ben een .eu-ropeaan! 
Burgers, organisaties en bedrijven kunnen 
profiteren van de nieuwe TLD. aanvragen.  

 
 

 

Enkele voorbeelden:  

 burgers die op hun eigen website hun 
blogs of eenvoudigweg hun 
vakantiekiekjes willen delen met 
geïnteresseerden, familieleden en 
vrienden; 

 sport- of cultuurclubs die partners of 
tegenspelers zoeken over de eigen 
nationale grenzen heen; 

 scholen en andere organisaties die 
promotie maken voor hun activiteiten op 
een met partners uit andere Europese 
landen gedeelde gemeenschappelijke 
website; 

 KMO's zoals bloemenwinkels, 
producenten van speelgoed of 
kunstambachtslieden die hun marktbereik 
willen vergroten. 

.eu is Europa's vierde grootste 
topniveaudomein, na .de, .uk en.nl. Het is 
wereldwijd het negende grootste 
topniveaudomein – alleen voorgegaan door 
.cn, .info, .org, .net en het alomtegenwoordige 
.com. De laatste cijfers met betrekking tot 
de .eu-website-registratie zijn te vinden op: 
http://www.eurid.eu/en/about/facts-
figures/statistics. 
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Word lid van de .eu-
gemeenschap:

uwnaam.eu!

Wat is een topniveaudomeinnaam? – Wat is .eu? 
Een domeinnaam is een eenvoudige naam waarmee een computer of netwerk op het internet kan 
worden gevonden. Internetgebruikers hebben liever domeinnamen dan moeilijk te onthouden, uit 
getallen bestaande adressen. 
Voorbeelden hiervan zijn 'europa.eu' (de welkomstpagina van de website van de Europese 
instellingen) en het gedeelte van e-mailadressen achter het "@"-teken. 
Topniveaudomeinen (TLD's) vormen het hart van het internationale domeinnamensysteem voor 
het internet – zij staan als "achtervoegsel" aan het eind van de domeinnamen. Er zijn twee 
basiscategorieën: 
• algemene TLD's (gTLD's) die niet landgebonden zijn, zoals ".com", ".org", ".net" of ".int"; 
• landcode-TLD's (ccTLD's), zoals ".de" voor Duitsland, ".fr" voor Frankrijk of ".uk" voor 
Groot-Brittannië. 
Het ".eu"-TLD is geen vervanging van bestaande nationale landcode-TLD's in de EU, maar vormt 
een aanvulling daarop, die gebruikers de mogelijkheid biedt om via hun "internet¬aanwezigheid" – 
meestal websites en e-mailadressen – een pan-Europese internet-identiteit uit te dragen. 

http://www.eurid.eu/en/about/facts-figures/statistics
http://www.eurid.eu/en/about/facts-figures/statistics
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Waarom .eu? 
De voordelen van het .eu-TLD zijn 
talrijk, zowel voor de bedrijfswereld als 
voor de burger. 
Europese burgers en bedrijven krijgen niet 
alleen een speciale identiteit in cyberspace, 
maar worden hierbij ook, wat hun rechten als 
consument en individu betreft, beschermd 
door de Europese wetgeving, met name op het 
gebied van privacy en bescherming van 
persoonsgegevens. 

Hoe is .eu tot stand gekomen? 
In het verlengde van de zelfreguleringsaanpak 
die de meeste Europese ccTLD's hanteren, is 
besloten het beheer en de exploitatie van het 
.eu-topniveaudomein toe te vertrouwen aan 
een particuliere non-profitorganisatie. 
Na een aanbesteding in mei 2003 wees de 
Commissie EURid (http://www.eurid.eu), 
een consortium van de Belgische, Italiaanse en 
Zweedse ccTLD-registers, als .eu-Register aan; 
later werden de Sloveense en de Tsjechische 
registers buitengewone leden van het 
consortium. 
Het Register heeft een aantal registratoren 
erkend, ondernemingen die toegang hebben 
tot de geautomatiseerde systemen van EURid 
en domeinnamen kunnen registeren. 

 

Hoe moet een .eu-domeinnaam 
worden aangevraagd? 

Vier stappen naar uwnaam.eu 
1. Kies een naam 

Uw domeinnaam moet nog vrij zijn. 
Sommige domeinnamen zijn geblokkeerd, 
bv. geografische of geopolitieke begrippen 
of namen die gereserveerd zijn voor EU-
regeringen. Domeinnamen moeten 
voldoen aan een aantal technische eisen, 
en bv. minimaal twee tekens uit de 
letterreeks 'a' tot 'z' of de cijferreeks '0' tot 
'9' bevatten of het koppelteken '-'. 

2. Kies een officieel erkende .eu-
registrator 

EURid aanvaardt geen directe registraties. 
Voor de lijst van erkende registratoren, 
zie: 
http://list.eurid.eu/registrators/ListRegist
rators.htm 

 

 

3. De registrator zendt uw aanvraag in 

Zorg ervoor dat uw registrator beschikt 
over uw geldig e-mailadres! 

4. U ontvangt een kennisgeving van de 
activatie van uw .eu-domeinnaam 

Nadere instructies op de website van EURid:
  
http://oldwww.eurid.eu/content/view/13/28/
lang,nl/ 

Hoeveel zal het kosten? 
Een domeinnaam registreren onder .eu kan 
niet veel kosten. Het Register hanteert het 
beginsel dat het kostendekkend moet 
functioneren. Het grote succes van het .eu-
TLD heeft het voor het Register mogelijk 
gemaakt het registratietarief te verlagen tot 
4 euro per geregistreerde domeinnaam. 

De registrator zal daaraan zijn 
winstmarge toevoegen, die normaliter het 
niveau en de kwaliteit van zijn dienstverlening 
weerspiegelt. 

Op de EURid-website zijn al honderden 
registratoren opgenomen die met elkaar in 
concurrentie treden om namen te registreren. 
Potentiële klanten kunnen dus vooraf gaan 
shoppen om de beste voorwaarden te krijgen 
op het gebied van prijs, kwaliteit en 
dienstverlening. 

In ieder geval wordt de eindgebruikers 
aangeraden het aanbod van de registratoren 
zorgvuldig te controleren, aangezien hun 
tarieven en dienstverlening aanzienlijk kunnen 
verschillen. 

 

Verdere informatie 
Europa’s Informatiemaatschappij - 
thematisch portaal (EN): 
http://ec.europa.eu/information_society 

Europa’s speciale ".eu"-website: 
http://ec.europa.eu/information_society/poli
cy/doteu/ 

Directoraat-generaal 
Informatiemaatschappij en Media: 
Beaulieulaan 25, 1160 Brussel, infso-
desk@ec.europa.eu 

Website register: http://www.eurid.eu 
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