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1  Opening, welkom en vaststellen agenda  
De voorzitter opent de vergadering.  
 
2 Conceptnotulen vergadering 20 september 2018  
Pagina 4 Update Bendoobox: Aangepast wordt dat de bestuurder meldt dat de Bendoobox nog niet 
veel ingezet wordt.  
Met inachtneming van de bovenstaande aanpassing worden de notulen vastgesteld.  
De bijbehorende actiepuntenlijst wordt besproken en bijgewerkt.  
 
3 Mededelingen en ingekomen stukken  
3.1 Memo KPI’s t.b.v. bonusregeling 2018  
Gevraagd wordt of SIDN de overstap gemaakt heeft van SLA naar Experience Level Agreement 
waarin het rapportcijfer opgenomen is. De bestuurder geeft aan dat dit niet het geval is. De rvt brengt 
een positief advies uit over de voorgestelde uitkering.  
 
3.2 Memo diversen  
Dataprovider: Gevraagd wordt of SIDN nog steeds het vertrouwen heeft in de advocaat die tot op 
heden SIDN in de procedures heeft vertegenwoordigd. De bestuurder geeft aan dat ook hij verrast 
was door de laatste uitspraak in kort geding. Het vertrouwen in onze raadsman is daardoor echter 
niet geschonden.  
 
Aanbieder essentiële diensten: Toegelicht wordt wat met aanbieder van essentiële diensten (AED) 
bedoeld wordt; de aanwijzing als AED levert voor SIDN een meld- en zorgplicht op. Samen met de 
security officer tracht hij het agentschap Telecom te overtuigen dat voor het voldoen aan de 
zorgplicht de ISO-normering afdoende is. In overleg met het Agentschap en EZK hebben we 
drempelbedragen bepaald voor het doen van meldingen. Deze hebben een initieel karakter en 
kunnen op een later moment door EZK worden aangepast. Meldingen dienen plaats te vinden zowel 
bij het NCSC (t.b.v. de bescherming van andere partijen en om ons bijstand te bieden) en bij het 
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Agentschap Telecom (t.b.v. hun toezichtrol). De legal officer maakt de vergadering erop attent, dat er 
een samenhang is met het convenant dat met EZ is afgesloten.  
 
3.3 Memo update SIDN Labs  
Dit memo wordt ter kennisgeving aangenomen.  
 
3.4 Memo update Propositieontwikkeling/new business  
IRMA: Verduidelijkt wordt dat één van de voordelen van IRMA is, is dat de je zelf eigenaar blijft van 
je attributen; deze zijn niet extern opgeslagen. Daarnaast weet de uitgever van de attributen ook niet 
waarvoor de attributen gebruikt worden.  
 
4 Begroting en jaarplan 2019 SIDN & SIDN Labs  
4.1 Jaarplan en begroting 2019  
De begroting wordt per pagina doorgenomen. Na de verduidelijking door de Manager NMS over de 
voorliggende cijfers New Business keurt de vergadering de voorliggende begroting en de daarbij 
horende jaarplannen goed.  
 
5 Connectis  
5.1 Commerciële update, Jaarplan en begroting 2019  
De voorliggende presentatie wordt door de commercieel directeur toegelicht.  
Desgevraagd verduidelijkt de Commercieel directeur de visie van Connectis aangaande 
internationalisering. Connectis wil dit in Q1 vorm geven maar dat dit met behulp van partners zal 
worden georganiseerd. Afgesproken wordt dat dit punt op de agenda van de maartvergadering wordt 
opgenomen.  
De voorzitter geeft aan dat de opgaande lijn gevonden lijkt te zijn en spreekt de hoop uit dat er gauw 
zwarte cijfers geschreven kunnen worden. Er zijn enorme stappen gezet maar dat er nog een hele weg 
te gaan is.  
De bestuurder zegt dat hij van de rvt het akkoord nodig heeft om als aandeelhouder in de AVA het 
voorliggende jaarplan met daarbij horende begroting goed te keuren onder voorwaarde dat er geen 
materiële wijzigingen meer komen. De rvt is akkoord met de voorliggende begroting en jaarplan.  
Op de vraag hoe de concurrentiepositie is, geeft de commercieel directeur aan dat Connectis het 
commercieel gezien goed gedaan heeft ten opzichte van bijv. KPN. Connectis heeft meer inzicht 
gekregen in wat het product is en dit kan nu beter uitgevent worden. Connectis heeft een 
marktaandeel van ca. 70% bij e-herkenning en ook 70% DigID binnen de zorgsector. Komend jaar 
ligt de focus op het toevoegen van features.  
 
6 Presentatie abuse bestrijden .nl  
De manager SIDN Labs geeft een toelichting op de presentatie.  
Het doel van de presentatie is de leden van de rvt een overzicht te geven van het anti-abuse werk voor 
.nl en het internet. Daarnaast zal verduidelijkt wordt wat onder ‘abuse’ verstaan wordt, wat ertegen 
gedaan wordt en hoe SIDN de toekomst ziet. Hierbij ligt de focus op .nl, het DNS en het ‘internet at 
large’. De voorzitter stelt voor dat wellicht de Consumentenbond betrokken kan worden om de 
‘gewone’ burger te informeren op het gebied van abuse.  
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7 Rondvraag en sluiting  
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. De voorzitter sluit de vergadering onder 
dankzegging. 
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