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1

Opening, welkom en vaststellen agenda door de voorzitter

Opening
De voorzitter opent de vergadering.
Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

Notulen vergadering 25 september 2015

Notulen vergadering 17 juni 2015
Met inachtneming van één aanpassing worden de notulen van 17 juni goedgekeurd.
Samenvatting notulen vergadering 25 september 2015
Met inachtneming van de één tekstuele aanpassing onder agendapunt 2 wordt de
samenvatting van de notulen vastgesteld.
Actielijst
De actielijst wordt besproken en afgehandelde punten kunnen van de actiepuntenlijst
afgevoerd worden.
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Mededelingen en ingekomen stukken

3.1
Memo ‘Diversen’
Pagina 2, Beschikbaarheid systemen: Op verzoek van de rvt worden hier voortaan alleen
eventuele ernstige afwijkingen vermeld en toegelicht. Voor de reguliere rapportage dient
het rvt dashboard.
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Meldplicht datalekken

Regelgeving betreft die datalekken die kans hebben op een ernstige inbreuk op de privacy.
Gevraagd wordt hoe dit onderwerp binnen de organisatie belegd wordt. De bestuurder zegt
dat het databeveiligingsniveau bij SIDN van hoog niveau is, dit garandeert echter niet dat
er toch datalekken kunnen optreden, bijvoorbeeld door verlies of diefstal van smartphone
of laptop. Opgemerkt wordt dat het hier gaat om de interne procedure nadat er een datalek
is geweest. De bestuurder gaat intern bespreken hoe SIDN ervoor zal zorgen dat
medewerkers weten wanneer mogelijk een datalek is opgetreden en zich vrij voelen om dit
te melden.
Marktontwikkelingen

De bestuurder licht toe hoe DNSSEC werkt. Het groei van aantal DNSSEC gesignde
domeinnamen stagneert, alhoewel met een omvang van bijna 45% van de zone de
penetratie in .nl ongekend hoog is. Een serieus probleem wordt ondertussen het uitblijven
van grootschalige DNSSEC validatie door Nederlandse ISP’s. SIDN heeft al op vele
manieren geprobeerd partijen te stimuleren, maar echte successen blijven tot op heden
uit. Dit komt ook doordat cruciale partijen (overheid, banken) DNSSEC vaak nog niet
toepassen en derhalve er weinig druk is op de ISP’s om te valideren. Het wordt een
belangrijk actiepunt voor 2016. Diverse suggesties worden door rvt-leden gedaan en de
mogelijkheden worden besproken.
Terhandstellingverplichting Algemene Voorwaarden voor Houders

De VvR heeft dit dossier aangegrepen om met SIDN te praten over het mogelijk opheffen
van het bestaande (goed passende en zeer gangbare) driehoeksmodel, zijnde:
-

SIDN heeft een overeenkomst met de domeinnaamhouder;

-

SIDN heeft een overeenkomst met de registrar;

-

De registrar heeft een overeenkomst met de domeinnaamhouder.

Het VvR-bestuur stelt voor dat SIDN een overeenkomst heeft met haar registrars en
uitsluitend de registrars een overeenkomst hebben met de domeinnaamhouder.
SIDN ziet geen enkele reden om het model te wijzigen, de grondslag hiervoor is dat SIDN
jegens de houder voorwaarden kan stellen en tevens de houder kan beschermen tegen
bepaalde handelingen van de registrar (bijvoorbeeld ongeautoriseerd verhuizen, wijzigen
van houder of opheffen). De rvt adviseert de driehoeksverhouding in stand te houden; het
is een sterk model en bijvoorbeeld ook in gebruik binnen de software-industrie.
De bestuurder meldt dat de Registrartevredenheid 7.7 is, t.o.v. vorig jaar 7.9. het rapport
zal aan de stukken voor de volgende vergadering worden toegevoegd
3.2
Memo Voortgang SIDN Labs:
De leden van de rvt hebben geen aanvullende op- en/of aanmerkingen op het voorliggende
memo.
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4

Financiën

4.1
Kwartaalrapportage Q3 rapportage 2015
De vergadering geeft aan dat de kleine verschillen niet toegelicht hoeven te worden, alleen
ontwikkelingen schetsen en grotere afwijkingen analyseren is voldoende.
De vergadering geeft aan geen behoefte meer te hebben aan de kwartaalrapportage in de
huidige vorm, maar per kwartaal geïnformeerd te willen worden over materiële afwijkingen
ten opzichte van de begroting en over nieuwe projecten en initiatieven.
4.2
Jaarplan en begroting 2016
De manager C&O geeft een toelichting op het ontstaan van het jaarplan nieuwe stijl.
De afdelingsplannen in gelijke opzet worden nog aan de rvt leden ter hand gesteld.
Het jaarplan en de bijbehorende begroting worden uitgebreid besproken, waarbij onder
andere de volgende zaken aan de orde komen: de samenhang tussen de doelen/strategieën
en de begroting en of de geformuleerde doelstellingen voldoende focus geven. De rvt gaat
akkoord met de voorliggende Jaarplan & begroting 2016.
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Strategische sessie en bezoek aan nic.cz

De vergadering gaat akkoord met het voorstel voor het houden van haar vergadering en
strategische sessie van maart 2016 in Praag en het dan bezoeken van de registry van de
Tsjechische ccTLD, nic.cz.
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Marketing en Communicatie

6.1
Presentatie nieuwe huisstijl
De leden van de rvt zijn enthousiast over het nieuwe logo, de pay-off en de nieuwe huisstijl
en hebben geen aanvullende op- en/of aanmerkingen naar aanleiding van de presentatie.
6.2
Presentatie imago-onderzoek SIDN
De leden van de rvt hebben geen aanvullende op- en/of aanmerkingen op de presentatie.
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Rondvraag en sluiting

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
Besloten wordt het alumni-diner in ere te houden, echter de alumni middagbijeenkomst
komt te vervallen.
De vergadering wordt onder dankzegging gesloten.

