
Ministerie van Economische Zaken
en Klimaat

Convenant waarborging .nl-domein 2O22 - 2029
Pa rtij en,

1. Stichting Internet Domeinregistratie Nederland, gevestigd te Arnhem (hierna te noemen
"SIDN");

en

2. De Minister van Economische Zaken en Klimaat, handelend als bestuursorgaan en als
vertegenwoordiger van de Staat der Nederlanden (hierna te noemen: "EZK");
(hierna samen te noemen: "Partijen")

Het volgende overwegende:

a. De continuïteit en stabiliteit van het .nl-domein is van groot belang voor de Nederlandse
maatschappij en economie. Partijen dragen beiden een eigen verantwoordelijkheid om de
continuïteit en stabiliteit van het .nl-domein te waarborgen, en om ervoor te zorgen dat het
.nl-domein verbonden blijft met Nederland en beschikbaar blijft voor de gebruikers in
Nederland. EZK onderkent dat SIDN de registry is voor het.nl-domein. SIDN onderkent dat
de Nederlandse overheid vanuit de behartiging van het publieke belang een bijzonder

. belang heeft bij de.continuïteit en stabiliteit van het .nl-domein.

b. Met het oog op de overweging onder a. hebben Partijen op 10 juni 2008 het Convenant
waarborging.nl-domein getekend. Dit convenant had een beperkte duur en is hernieuwd op
30 september 2015 voor een periode van 7 jaar.

c. Het convenant vloeide voort uit de op 24 februari 2005 getekende "Intentieverklaring
Waarborgen .nl-domein" (hierna te noemen: "Intentieverklaring"). De Intentieverklaring
sloot aan op het Position Paper dat door een werkgroep bestaande uit deelnemers van
SIDN en het Ministerie van Economische Zaken in oktober 2004 is opgesteld,

d. Als vervolg op de Intentieverklaring is het project Waarborging .nl-domein gestart: een
gezamenlijk project om te komen tot voorstellen voor afspraken en aanvullende
maatregelen die de continuiïeit en stabiliteit van het.nl-domein ook in geval van
uitzonderlijke situaties verzekeren en de relatie tussen SIDN en EZK vastleggen.

Het project "Waarborging .nl-domein" heeft geresulteerd in een aantal aanbevelingen om
de continuïteit en stabiliteit van het .nl-domein verder te verzekeren. De aanbevelingen zijn
vervat in het Eindrapport Waarborging .nl-domein (hierna te noemen "Eindrapport"). Bij
de hernieuwing van het convenant in 2015 is een rapport"Waarborging .nl-domein;
evaluatie 2008 - 2075'(hierna te noemen "Evaluatierapport 2OO8-2015") opgesteld.

f. Partijen hebben na ondertekening van het hernieuwde Convenant waarborging.nl-domein
zoals daarin afgesproken in goed overleg constructief gewerkt aan het opvolgen van de
aanbevelingen en het uitvoeren van maatregelen uit het Eindrapport en het
Evaluatierapport 2008 - 2015.

g. Partijen hebben in de afgelopen periode wederom een gezamenlijk evaluatierapport
opgesteld (hierna te noemen "Evaluatierapport 2015 - 2022"), dat de relevante
ontwikkelingen beschrijft die na ondertekening van het in 2015 herziene Convenant
Waarborging .nl-domein hebben plaatsgevonden, en geeft de stand van zaken weer voor
wat betreft de opvolging van aanbevelingen en het uitvoeren van maatregelen uit het
Eindrapport alsmede een update van de relevante ontwikkelingen rond de in het
Eindrapport besproken onderwerpen.

h. Per l januari 2079 is SIDN aangewezen als aanbieder van essentiële diensten onder de
Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni). Daarmee geldt voor SIDN vanaf
dat moment zowel een wettelijk zorgplicht als een meldplicht. Op grond van de zorgplicht
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dient SIDN passende en evenredige technische en organisatorische maatregelen te nemen
om haar ICT te beveiligen, passende maatregelen te nemen om incidenten te voorkomen
en de gevolgen van eventuele incidenten zoveel mogelijkte beperken. Op grond van de
meldplicht dient SIDN incidenten met aanzienlijke gevolgen te melden bij het Agentschap
Telecom (per 1 januari 2023 Rijksinspectie Digitale Infrastructuur) en het NCSC. Het
Agentschap Telecom houdt toezicht op de naleving door SIDN van de zorgplicht en de
meldplicht. Door de aanwijzing als Aanbieder van Essentiële Diensten heeft het Agentschap
Telecom vanaf 1 januari 2019 een concreet en actueel beeld van de maatregelen die SIDN
in brede zin neemt om de continurteit en stabiliteit van het .nl.domein te waarborgen. Er is
daarmee sprake van een extra waarborg aanvullend aan de afspraken in het convenant.

Partijen wensen/ gesteund door de conclusies uit het Evaluatierapport 2015 - 2O22,het
Convenant waarborging.nl-domein opnieuw te hernieuwen. Partijen zullen daarmee verder
werken, op de adequate basis die door hen beide de afgelopen jaren is gelegd, door het
opvqlgen van de aanbevelingen uit het EindrapportWaarborging ,nl-domein en het sluiten
van het convenant waarborging.nl-domein. Hiermee wordt de komende jaren de
continuiteit en stabiliteit van het .nl-domein ook in geval van uitzonderlijke situaties
verzekerd, de verbondenheid van het.nl-domein met Nederland bevestigd en de relatie
tussen SIDN en EZK vastgelegd.

Komen overeen als volqt:

1. Hernieuwinq Convenant Waarborqino .nl-domein
Partijen hernieuwen het Convenant waarborging .nl-domein wederom als hieronder nader is
vastgelegd.

2. Continuïteit en stabiliteit qeborqd
Op basis van de ontvangen informatie in de open samenwerking tussen Partijen over de opvolging
van de aanbevelingen van het project "Waarborging .nl-domein" en de verdere maatregelen die
SIDN over de jaren heeft genomen en nog zal nemen zoals vervat in het Evaluatierapport 2015 -
2022, concludeert EZK dat SIDN de continuiteit en stabiliteit van het .nl-domein effectief borgt,
voor zover dit binnen haar invloedsfeer ligt. en dat zij haar taken als beheerder van het .nl-domein
op verantwoorde wijze vervult.

3. Verplichtinqen eindrapport en EvaluatierappoÍt 2015 -2022
Partijen hernieuwen hun commitment aan de uitkomsten van het Eindrapport, dat als onderdeel
van het Evaluatierapport 2015 - 2022 is opgenomen als bijlage bij dit convenant. Partijen zullen
hierbij de aanbevelingen uit Hoofdstuk B, de maatregelen uit Annex A en hetgeen is bepaald in
Annex B blijven van het Eindrapport naleven en, voor zover aanbevelingen nog niet volledig zijn
nageleefd zullen partijen in goed overleg streven dit alsnog te realiseren. Daarbij zullen in ieder
geval de maatregelen opgenomen in het Eindrapport worden uitgevoerd. Partijen committeren zich
vervolgens aan de conclusies van het Evaluatierapport 2015-2O22en zullen de daarin vermelde
maatregelen naleven en uitvoeren

4. Verbondenheid met Nederland
SIDN zal het .nl-domein duurzaam verbonden houden met de Nederlandse samenleving, waarbij
SIDN zich ten doel blijft stellen het .nl-domein voor gebruikers in Nederland beschikbaar te
houden.
SÏDN bevestigt dat zij, voor wat betreft de .nl-dienstverlening, zowel statutair als feitelijk
duurzaam in Nederland gevestigd zal blijven.
Ook zal zijzichzelf en haar.nl-dienstverlening aan het Nederlands recht onderworpen houden.

5. Afweqinq belanqen alle stakeholders
In de waarborging van het.nl domein is het betrekken van stakeholders en een zorgvuldige en
evenwichtige afweging van de belangen van alle stakeholders een belangrijke verantwoordelijkheid
van SIDN. Partijen dragen beide een eigen verantwoordelijkheid om de onafhankelijkheid van SIDN
ten opzichte van die stakeholders te borgen.
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6. Vervolostappen
Partijen zullen een vaste overlegstructuur blijven onderhouden waarin alle relevante aspecten rond
de continuïteit en stabiliteit van het.nl-domein aan de orde komen. SIDN zal ook buiten de vaste
overlegstructuur EZK tijdig informeren indien SIDN risico's met betrekking tot de continuïteit en
stabiliteit van het.nl-domein signaleert. Mochten de voor de continuïteit en stabiliteit van het.nl-
domein relevante omstandigheden significant wijzigen, dan committeren Partijen zich eraan om
gezamenlijk een oplossing te vinden die tegemoetkomt aan deze gewijzigde omstandigheden.

7. Assistentie overheid
Als SIDN concrete risico's en omstandigheden aandraagt die betrekking hebben op de continuiteit
en stabiliteit van het.nl-domein en buiten haar invloedsfeer liggen, committeertEZK zich eraan om
in geval van verwezenlijking van die risico's en omstandigheden assistentie te verlenen voor zover
dat redelijkerwijs binnen de mogelijkheden van EZK ligt.

B. Zelfrequlerinq
EZK concludeert dat SIDN binnen de kaders van zelforganisatie en zelfregulering een goede
invulling geeft aan haar werkzaamheden als de registry van het.nl-domein voor wat betreft de
continuïteit en stabiliteit van het.nl-domein. Uitgangspunt blijft dan ook zelforganisatie en
zelfregulering van het .nl-domein door SIDN.

9. Rechtsqevolqen
De in dit convenant neergelegde afspraken zijn bindend en in rechte afdwingbaar.

10. Geschilbeslechtinq
Alle geschillen in verband met dit convenant of in verband met afspraken die daarmee
samenhangen zullen als volgt worden beslecht:

1. Allereerst vindt overleg plaats tussen de Directeur-Generaal van het directoraat-generaal
Economie en Digitalisering (EZK) en de directie van SIDN;

2. Indien het overleg niet tot een oplossing van het geschil leidt, bespreken Partijen de
mogelijke inzet van mediation;

3. Indien mediation niet tot een oplossing van het geschil leidt, worden geschillen beslecht
door de burgerlijke rechter te Den Haag.

1 1. Gewiiziqde omstandiqheden
Indien sprake is van gewijzigde omstandigheden ten aanzien van de continuïteit en stabiliteit van
het .nl-domein treden partijen in overleg over een eventuele wijziging van het convenant.

12. Wiiziqinq convenant
Dit convenant kan gewijzigd worden. Een wijziging behoeft de schriftelijke instemming van Partijen
en de zakelijke inhoud daarvan wordt gepubliceerd in de Staatscourant.

13. Opzeqqinq
Partijen zijn niet bevoegd tot tussentijdse eenzijdige opzegging

14. Onverbindende bepalinqen
Indien één of meer bepalingen van dit convenant onverbindend blijken te zijn, zullen Partijen dit
convenant zodanig wijzigen, dat het geen onverbindende bepalingen meer bevat en dat het doel
dat met dit convenant wordt beoogd zoveel mogelijk wordt bereikt.

15. Inwerkinotredinq
Dit convenant is gesloten voor de bepaalde duur van zeven jaar en treedt in werking met ingang
van de dag na ondertekening.
Na afloop van deze termijn kan dit convenant worden voortgezet indien Partijen hiertoe
overeenstem ming berei ken.
Binnen vier weken na ondertekening van dit convenant wordt de zakelijke inhoud daarvan
gepubliceerd in de Staatscourant en de tekst daarvan geplaatst op de website van het Ministerie
van Economische Zaken en Klimaat,
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16. Aflopen convenant
Beëindiging van dit convenant heeft niet tot gevolg dat er voor Partijen bevoegdheden ontstaan die
voor inwerkingtreding van dit convenant niet bestonden, dan wel bevoegdheden verloren gaan die
voor de inwerkingtreding van dit convenant bestonden.

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend,

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze
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f4. ( t7
drs. M.P. Boots,
Directeur-Generaal Economie en Digitalisering,

Plaats: Den Haag Datum: 21 november2022

SIDN,

ir. R,A. Meijer, r SIOttt,

Plaats: Den Haag Datum: 21 november 2O22

Bijlage: Rapport "Waarborging .nl-domein; evaluatie 2015 - 2022', waarin vervat het Eindrapport
Waarborging .nl-domein, het Rapport "Waarborging .nl-domein en het evaluatierapport 2008 -
2075.


