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Bijlage(n)

1.

Openin

g, welkom en vaststellen agenda door de voorzitter
Opening
De voorzitter opent de vergadering.
Vaststellen agenda
De agenda wordt gewijzigd:
Punt 6 wordt doorgeschoven naar de volgende rvt-vergadering.
2.

Notulen vergadering 17 juni 2015

De voorliggende notulen worden met inachtneming van één aanpassing vastgesteld.
De bijbehorende actielijsten worden besproken en de afgehandelde punten worden van de
actielijsten afgevoerd.
3.

Mededelingen en ingekomen stukken

3.1

Memo ‘Diversen’

De bestuurder licht de memo ‘diversen’ toe.


Tijdens bezoeken aan de top 25 klanten krijgt de bestuurder positieve reacties.



De functies van de CvKB-leden en de werkzaamheden worden nader toegelicht door de
bestuurder.



Het convenant Waarborging .nl-domein, dat woensdag 30 september 2015 wordt
getekend bij het ministerie van Economische Zaken, wordt gepubliceerd in de
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Staatscourant, geplaatst op de website van EZ en SIDN. PSc zal bij de ondertekening
aanwezig zijn.

3.2

De pre-ICANN meeting is op 14 oktober bij Surfnet in Utrecht.
Memo Voortgang SIDN Labs

De leden van de rvt hebben geen op- en of aanmerkingen op het voorliggende memo.
3.3

Memo Financiële steun NAWAS – C. Hesselman

De rvt neemt kennis van de steun vanuit SIDN aan dit project.
4.
4.1

Presentatie IANA i.a.v. Maarten Simon
IANA Stewardship Transition

De bestuurder en de Legal & Policy Manager nemen deel aan de werkgroepen die zich
bezighouden met de zogenaamde IANA oversight transition en het verhogen van ICANN’s
“accountability” als voorwaarde daarvoor. Kern daarvan is het terugtreden van de VS als
toezichthouder op een van de weinige centrale punten in het internet: de IANA-functie. Binnen
deze functie, die wordt uitgeoefend door ICANN, wordt onder andere de rootzone van het
domeinnaamsysteem beheerd. Doel is de toezichthoudende rol over te dragen aan de mondiale
internet community via het “multi-stakeholder model”.
4.2

Concept wetsvoorstel Inlichtingen en Veiligheidsdiensten

De aanleiding is dat er op 2 juli het concept wetsvoorstel is gepresenteerd dat, zeer eenzijdig
vanuit (staats-)veiligheidsdenken is opgesteld, onvoldoende rekening houdt met de
economische en privacy belangen en de inlichtingen- en veiligheiddiensten verregaande
bevoegdheden geeft. MSi licht toe waarin het voorstel veel te eenzijdig is, waarom SIDN zich
hiermee bezighoudt en dat SIDN hierin nauw optrekt met de branchekoepel Digitale
Infrastructuur Nederland en een reeks van andere betrokkenen in de internetwereld.
5.

SIDN fonds – i.a.v. de directeur SIDN fonds

De directeur van het fonds geeft een presentatie over de ontwikkeling van het SIDN fonds sinds
haar start als directeur per 1 september 2014. De organisatie staat en functioneert. Er is één
aanvraagronde afgerond en een tweede aanvraagronde loopt op dit moment. Een ronde kent
twee categorieën: “pioniers” en “potentials”. Het fonds geniet al goede bekendheid in de juiste
kringen en het aantal aanmeldingen in beide rondes is groot. 21 projecten zijn van start gegaan
uit de eerste ronde. De tweede ronde heeft 159 vooraanmeldingen voor potentials, waarvan er
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52 doorgaan naar de raad van advies ter beoordeling. Daarnaast zijn er reeds 58 nieuwe
aanmeldingen voor pioniers. Een aantal projecten die financiering ontvangen wordt toegelicht.
6.

Financiën – i.a.v. manager Control & Ondersteuning

7.1 Q2 rapportage en najaarsprognose 2015
De manager Control & Ondersteuning schuift aan om een toelichting te geven op de verstrekte
rapportage en de daarbij behorende najaarsprognose. De leden van de rvt hebben geen
aanvullende vragen en of opmerkingen.
Rondvraag en sluiting

OR-verkiezingen
De bestuurder licht toe dat er door een aantal medewerkers enthousiast campagne gevoerd is
omdat er meer kandidaten waren dan vacatures in de OR. Hoge opkomst tijdens de
verkiezingen. Donderdag 24 september is de uitslag van de verkiezing bekend gemaakt
De vergadering wordt onder dankzegging gesloten.
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