Persbericht 8 oktober 2014

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft voortaan zijn eigen
internetextensie: “.brussels”.
Deze innovatie is de laatste fase van een grootschalig project dat begin
2012 van start is gegaan. Bedoeling ervan is het Gewest een nieuw imago
aan te meten dat tegelijk meertalig is en zowel internationaal als voor alle
spelers van het Gewest geschikt is: be.brussels.

Nu verschijnt het merk ook op het web:

“Ik ben fier omdat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zich vandaag een
baanbrekende rol op het web toemeet. De extensie “.brussels” is een
nieuwe manier om onze hoofdstad op alle digitale platformen uit te dragen.
Dankzij .brussels zijn de digitale handtekening van het Gewest en zijn
merk nu op elkaar afgestemd. Dit komt onze identiteit beslist ten goede”,
verklaart Minister-President Rudi VERVOORT.
Word ook u .brussels
Toetreden tot .brussels, dat is aangeven dat u tot Brussel behoort en dat
u fier bent dat u in Brussel leeft en werkt. Kiest u – als bedrijf of
particulier – voor een .brussels-webadres, dan laat u uw digitale
identiteit overeenstemmen met uw geografische ligging en verwijst u naar
uw werk- of woonplaats.

Brussel, hoofdstad van Europa en zetel van talloze internationale
instellingen, is meer dan ooit wereldwijd bekend. Als u als economische of
institutionele speler de voorkeur geeft aan .brussels, geniet u meteen
overal ter wereld van de naam en faam van Brussel.
Guy VANHENGEL, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
belast
met
Financiën,
Begroting,
Externe
Betrekkingen
en
Ontwikkelingssamenwerking:
“Een internetadres dat eindigt op “.brussels” roept associaties op met
kosmopolitisme, meertaligheid, diversiteit, openheid, zelfrelativering,
humor, kunst en sport. “Brussels” is bovendien een sterke merknaam. De
sterkste van het land. Het gebruik van het Engels sluit aan bij het
Europees hoofdstedelijk statuut, “Brussels, capital of Europe”.
“be.brussels” plaatst ons wereldwijd op de kaart, zoals het hoort”.
be.brussels, tegelijk merk en digitaal adres van het Gewest
Vanaf vandaag wordt www.be.brussels de digitale toegangspoort van
het Gewest die op het internet toegang geeft tot de gewestelijke
portaalsite. Inwoners en zij die in het Gewest werken, maar ook zij die
Brussel willen bezoeken of zich in onze hoofdstad willen vestigen, vinden
er een schat aan informatie.
De voornaamste spelers en partners van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest die eerder al aansloten bij het gewestelijk merk zoals de MIVB,
Net Brussel, Actiris, Leefmilieu Brussel en VisitBrussels, krijgen dus ook
een nieuw .brussels-internetadres toebedeeld.
Bianca DEBAETS, Staatssecretaris van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering, bevoegd o.a. voor Informatica en Digitalisering:
”Het biedt ons een sterk beeld dat onze ambitie om Brussel om te
vormen tot een 'Smart City' kracht bij zet. Deze nieuwe benaming
symboliseert de digitale innovatie, de digitale creativiteit en het digitale
ecosysteem in Brussel. Allemaal uiterst belangrijke elementen voor de
verdere ontwikkeling van onze Regio. Dankzij het internationaal karakter
van onze hoofdstad, zal ".brussels" zeker een troef zijn voor al wie er
op het net gebruik wil van maken”.

Lanceringsproces van “.brussels”
Niet alleen heeft DNS Belgium, de privépartner van het Gewest,
de .brussels-internetextensie in concessie (met betrekking tot het
registreren ervan bij ICANN), de vzw beheert ook de lancering van de
nieuwe domeinnaam, die in verschillende opeenvolgende fases gebeurt:
1. Tijdens de hele maand september 2014 hebben bedrijven en

merkhouders voor het registeren
mailadressen voorrang genoten.

van

hun

websites

en

e-

2. Tijdens de tweede fase mogen openbare instellingen, en instellingen
en bedrijven die in België gevestigd zijn hun .brussels-domeinnaam
laten registreren. Deze periode loopt van 2 oktober 2014 tot 3
november 2014.
3. Vanaf 13 november 2014 en tot en met 15 december 2014 kunnen
particulieren hun .brussels-domeinnaam laten registreren aan een
zeer democratische prijs en voor zover zij in het bezit zijn van een
geldige elektronische identiteitskaart.
4. Daarna loopt de vierde fase, “Landrush” genaamd, van 16 december
2014 tot en met 15 januari 2015. Elk bedrijf of iedere particulier
kan dan een domeinnaam naar keuze laten registeren.
5. Tot slot kan iedereen vanaf 16 januari 2015 een .brusselsdomeinnaam laten registeren die echter volgens het principe “wie
het eerst komt, het eerst maalt” wordt toegekend.
Philip Du Bois, General Manager, DNS Belgium:
“Wij zijn blij en fier dat we met DNS Belgium de nieuwe
extensie .brussels mogen beheren. Wij hebben al jarenlang ervaring met
het beheren van een ccTLD, namelijk .be. Het creëren van de nieuwe
extensie biedt ons de kans een innovatie teweeg te brengen in het gebruik
van domeinnamen. Het past ook helemaal in onze missie, namelijk
internet toegankelijk maken voor iedereen en het gebruik ervan
stimuleren.”
Hoe wordt u .brussels?
Vanaf vandaag kunnen zowel bedrijven als particulieren die willen weten
hoe zij hun .brussels-domeinnaam kunnen laten registreren, terecht op
een nieuwe interactieve website voor verdere informatie. Het adres van de
website is www.be.brussels.
Het Gewest voert in samenwerking met DNS Belgium een
promotiecampagne voor zijn nieuwe .brussels-extensie, in eerste
instantie op het web, meer bepaald op Facebook en op de websites van de
voornaamste dagbladen en daarna op de radio en via affiches.
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