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Curaçaose identiteit
Landcodes: ISO 3166

Een schematische weergave van het onderwerp van dit artikel.

Van .an naar .cw
De UNA stuurde een brief waarin werd aangekondigd dat per 1
februari 2012 de registratie voor
.cw-domeinen officieel opengesteld is. Op hetzelfde moment
werd de registratie voor .an-domeinen voor Curaçao gesloten.
De ICANN verwijdert per 31 oktober 2014 alle .an-verwijzingen,
maar de UNA begint al een jaar
eerder met het proces om .an-registraties te verwijderen. Tot 31
augustus 2012 konden bestaande .an-domeinen overgezet worden voor een bedrag van 45 gulden en daarna is het volle bedrag
van 90 gulden in rekening gebracht. Bestaande .an-domeinhouders worden in de gelegenheid gesteld om de huidige domeinnaam te behouden, een
belangrijk punt waarmee uw
bestaande identiteit gewaarborgd blijft. Uit deze brief wordt
niet duidelijk of na het overzetten, de oude .an-domeinnaam

ook nog enige tijd gehandhaafd
blijft en of dit extra kosten met
zich meebrengt. Dat dit wenselijk is, zal verderop ter sprake komen.
Op 12 februari 2013 stuurde
de UNA een tweede brief, waarin vermeld wordt dat de opheffing van het .an-domein per januari 2014 een aanvang neemt.
Bestaande .an-domeinen dienden voor 28 februari 2013 een
aanvraag voor hetzelfde .cw-domein te doen, daarna vervallen
de rechten en kan een ander uw
domeinnaam registreren. Vanaf
juni 2013 worden de domeinen
waarvoor geen .cw is aangevraagd, verwijderd.

Haast geboden
Uit bovenstaande informatie die
door de UNA per brief is verstrekt, blijkt dat alle .an-domeinen waarvoor geen .cw-domein
is aangevraagd, vanaf juni 2013
verwijderd worden. Bedrijven of
organisaties die nog steeds geen
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.cw hebben aangevraagd, zullen
dus verdwijnen van het internet.
E-mailadressen en websites die
eindigen op .an bestaan dan niet
meer. U doet er dus goed aan
om voor die tijd over te stappen
op een .cw-domein of op een andere extensie zoals .com of .org.
Bedrijven die belang hechten
aan hun domeinnaam, dienen
voor 28 februari 2013 al een aanvraag te doen voor het .cw-domein, anders bestaat de kans dat
een ander bedrijf met dezelfde
naam deze domeinnaam registreert. Na enige tijd zullen alle .an-domeinnamen verdwijnen. Volgens ICANN pas in oktober 2014, maar volgens de
UNA al in oktober 2013. Als u
voor die tijd niet overgestapt
bent op een andere domeinnaam-extensie, dan zijn er geen
mogelijkheden meer om uw .andomein alsnog te activeren.

Overgangsperiode
Op het moment dat een organisatie of bedrijf overstapt op een
.cw-domein, zijn er nog vele
stappen te nemen. Denkt u eens
aan uw visitekaartjes, briefpapier en andere schriftelijke uitingen waar uw .an-adres nog op
vermeld wordt. Deze dienen
ruim op tijd opnieuw ontworpen
en gedrukt te worden. Uw relaties hebben in hun elektronische
adresboeken uw oude adres
staan, en in de praktijk blijkt dat
het maanden kan duren voor uw
relaties de moeite nemen om uw
adres te wijzigen. Dit gebeurt
niet automatisch. Op het web
vindt u op vele plaatsen een link
naar uw .an-website, en ook deze links worden niet automatisch gewijzigd. Bedrijven die
geld en tijd geïnvesteerd hebben

De Internationale Standaard
Organisatie (ISO) zorgt op
veel gebieden voor
standaardisatie. ISO 9000
bijvoorbeeld, om kwaliteit te
kunnen meten en vergelijken, of ISO 4217, waarin de
munteenheden opgesomd
staan. ISO 3166 gaat over de
namen van landen en de
codes die daarbij horen. In
dit document wordt de code
CW toegekend aan Curaçao.
Dit gebeurde op 15 december
2010, dus twee maanden
nadat Curaçao een land
werd. De ISO gaf zelfs een
speciale nieuwsbrief uit die
gewijd was aan de splitsing
van de Nederlandse Antillen.
In deze nieuwsbrief staan de
codes voor Curaçao (CW), St.
Maarten (SX) en de overige,
nu Nederlandse eilanden
(BQ). Opmerkelijk is dat de
Nederlandse eilanden wel
een eigen landcode hebben
gekregen, hoewel ze formeel
onder Nederland (NL) vallen.
Aruba heeft al sinds 1996 de
domeinnaam-extensie .aw.

Domeinnamen:
ICANN
De Internet Corporation for
Assigned Names and Numbers (ICANN) zorgt voor het
coördineren van namen en
nummers op Internet. De
ICANN heeft de ISO 3166
landcode CW omgezet in de
domeinnaam-extensie .cw,
de zogeheten CCTLD ofwel
Country Code Top Level
Domain. ICANN beheert
dus voor alle landen de vertaling van de ISO 3166 landcode naar het betreffende
CCTLD, zoals bijvoorbeeld:
.cu voor Cuba, .cr voor Costa
Rica, .ca voor Canada, .cc
voor Cocos Islands en .co
voor Colombia.
Omdat de meeste landencodes die met een C beginnen en daarmee ook de domeinnaam-extensies reeds
bezet zijn, bleef er voor Curaçao alleen de keuze tussen
CB, CE, CJ, CP, CQ, CS, CT
en CW over. De regering
heeft toen gekozen voor CW.

Sommige domeinnaam-extensies lenen zich uitzonderlijk goed om
commercieel gebruikt te worden. Dit is het geval met de extensie .to
van het eiland Tonga (‘go.to’, ‘cr.yp.to’ en ‘po.ta.to’), maar ook met
Colombia met extensie .co en St. Maarten met .sx.
in Search Engine Optimization
(SEO) zullen opnieuw moeten
investeren in het bekendmaken
van de nieuwe .cw-domeinnaam.
Daarom is een overgangspe-riode van cruciaal belang. Voor een
succesvolle overgang naar het
nieuwe .cw-domein kan gerekend worden op een periode van

minimaal zes maanden waarin
beide domeinen (.an en .cw)
naast elkaar moeten kunnen
blijven werken. Voor bedrijven
die nu pas beginnen met het
aanvragen van een .cw-domein,
is die periode eigenlijk al te kort,
want vanaf oktober dit jaar worden de .an-domeinen verwijderd.
Bronnen:

* SWIFT-code CW ingevoerd op 15 januari 2011:
http://www.swift.com/assets/swift_com/documents/about_swift/
operations_news_March2011.pdf, p. 11
* Om precies te zijn: ISO 3166-1:2006, Codes for the representation of
names of countries and their subdivisions - Part 1: Country codes:
http://www.iso.org/iso/home/standards/country_codes/
iso-3166-1_decoding_table.htm
* Nieuwsbrief splitsing Antillen: http://www.iso.org/iso/iso_3166-1_
newsletter_vi-8_split_of_the_dutch_antilles_final-en.pdf
* .to domein: http://www.101domain.com/faq-to-General-FAQ.htm
* .co domein winst:
http://www.nytimes.com/2011/02/07/technology/07dotco.html?_r=0
* UNA beheert .cw: http://www.icann.org/en/news/announcements/
announcement-13mar12-en.htm
* UNA domeinregistratie: http://www.una.an/ccunasite/index.php/
domreg/registering-a-cw-domain#
* Liberalisering .nl: http://www.de25jaarvan.nl/10/#!/content//verhaal/
1053/liberalisering-.nl-domein-voltooid-met-invoering-nieuwe-reglementen/
* 301 Moved Permanently: http://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_301

