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Aan

Auteur

Leden van de rvt van SIDN, Roelof Meijer, Maarten
Simon

Sharon van Dort

Aanwezig

Jeannine Peek, Paul Schnabel (Vz), Mark Frequin,
Simon Hania, Kees Neggers, Peter van Schelven,
Willem van Waveren, Roelof Meijer
Gasten

Jeroen de Bruijn – Connectis – agendapunt 6
Afwezig

Maarten Simon – met kennisgeving

1

Opening, welkom en vaststellen agenda

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom in het nieuwe pand van
Connectis in Rotterdam.

2

Herbenoeming Jeannine Peek

Jeannine Peek wordt bij acclamatie herbenoemd voor een periode van drie jaar.

3

3.1

Notulen vergaderingen 23 en 24 maart 2018
Notulen vergadering 23 maart 2018

Aangezien de bestuurder in de notulen een aantal onjuiste passages aantrof wordt besloten de
notulen nu alleen te bespreken zodat de op-/aanmerkingen van de rvt meegenomen kunnen worden
in de versie die tijdens de volgende vergadering vastgesteld wordt. Dit geldt ook voor de
samenvatting van de notulen.
Actiepuntenlijst
De actiepuntenlijst wordt besproken en aangepast.
Naar aanleiding van:
Desgevraagd wordt het punt update Bendoobox toegevoegd aan de agenda van de volgende
vergadering.

3.2

Notulen strategiesessie

De vergadering verzoekt de notulist het besproken voorstel van SIDN Labs, Netherlands Future
Internext Experiment, te beschrijven in de notulen en het bijbehorende besluit op te nemen.

support@sidn.nl
www.sidn.nl
Bezoekadres
Meander 501
6825 MD Arnhem
Postadres
Postbus 5022
6802 EA Arnhem
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4

4.1

Mededelingen en ingekomen stukken
Memo diversen

Dataprovider
Op 5 juli vond het kort geding plaats. De uitspraak volgt 19 juli.
AVG-implementatie
SIDN heeft zich goed voorbereid op de introductie van de AVG. Er hoefden geen ingrijpende beleidsof technische wijzigingen doorgevoerd te worden in verband met de AVG, omdat we geconcludeerd
hebben dat we over de jaren al voldoende maatregelen getroffen zijn om te voldoen aan de
Nederlandse privacywetgeving. Met betrekking tot de registrars geeft de bestuurder aan dat SIDN
met het oog op ‘de 12 puntenlijst van de VvR’ SIDN bezig is met de uitwerking van een project om
registrars te helpen AVG-compliant te worden.
Rond 25 mei 2018 heeft SIDN met 2 registrars, waaronder een Duitse registrar, een uitgebreidere
discussie over het .nl registratiebeleid en de AVG gehad. Deze discussies hebben geen aanleiding
gegeven om op korte termijn wijzigingen in het beleid door te voeren.
VvR-update
De voorzitter vraagt of de presentaties gehouden tijdens de Dag van de Domeinnaam ook informatie
bevat die voor de leden van de rvt van belang zijn. Dit wordt uitgezocht en de presentaties gedeeld.

4.2

Memo voortgang SIDN Labs

De voorzitter merkt op dat hij verheugd is dat SIDN Labs met zoveel universiteiten samenwerkt.
SIDN is hierin echt een spin in het web.

4.3

Memo update & voorstel DNSSEC

Momenteel valideert 60% van de queries, wat op zich al heel goed is. Voor het overgrote deel wordt
dit door Google gedaan. SIDN lobbyt bij KPN en Ziggo, zij valideren nog niet. Voorgesteld wordt
meer publiciteit hieraan te geven.
De vergadering gaat akkoord met het handhaven van de DNSSEC-incentive in beperkte vorm met
ingang van het 2e halfjaar van 2018, te weten 10 cent per halfjaar per domeinnaam in plaats van de 14
cent van de afgelopen jaren.

4.4

Update propositieontwikkeling

Op de vraag van de rvt zegt de bestuurder dat e-herkenning een samenwerking is met Connectis en
dat de synergiemogelijkheden zoveel mogelijk worden benut.

4.5

Overzicht activiteiten/aanwezigheid leden rvt

Rvt vergadering 19 september
De op 19 september geplande rvt-vergadering wordt doorgeschoven naar 20 september van 9.30 –
11.00 uur. Locatie Connectis Rotterdam. Geprobeerd wordt om de vergadering van de rvt en het
bestuur van de VvR aansluitend te plannen van 11.00 – 12.30 uur met een afsluitende lunch.
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4.6
Mededelingen
KNe is toegetreden tot de rvc van Sivon.
JPe is afgetreden als voorzitter van NL ICT, maar blijft bestuurslid.

5

Update SIDN deelnemingen

5.1

Update Connectis i.a.v. Jeroen de Bruijn

Duidelijk wordt dat het commercieel nu goed loopt binnen Connectis; er is een aantal nieuwe
contracten afgesloten zoals met de grote partijen. Connectis heeft een gezonde salesfunnel.

6

Overleg met OR SIDN

6.1

Visie van de OR

De OR streeft de onderstaande punten na.
•

een toegankelijke en daadkrachtige vertegenwoordiging

•

een constructieve dialoog voeren voor een breed perspectief

•

voor een goede balans tussen helderheid en autonomie staan.

De OR heeft veel aandacht voor de investering in uren van collega’s bij Connectis.

6.2

Lopende dossiers

De OR geeft een korte update op de lopende dossiers.

7

Evaluatie rvt in aanwezigheid van een externe evaluator

Na een korte introductie door de bestuurder wordt het gesprek tussen de rvt en evaluator niet
genotuleerd.

8

Rondvraag en sluiting

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. De voorzitter sluit de vergadering onder
dankzegging.

