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Aan Auteur  

Leden van de rvt, Roelof Meijer, Maarten Simon Sharon van Dort  

Aanwezig 

Jeannine Peek tot 11.30 uur, Paul Schnabel (VZ), 
Kees Neggers, Peter van Schelven, Willem van 
Waveren, Roelof Meijer, Maarten Simon  
Simon Hania (via Google Hangout) 
Afwezig 

Mark Frequin - met kennisgeving 

 

 

1 Opening, welkom en vaststellen agenda 
De voorzitter opent de vergadering. Het onderwerp procedure Dataprovider wordt aan de agenda 
toegevoegd. Connectis wordt als agendapunt 3 behandeld.   

 
2 Conceptnotulen vergadering 23/24 maart, 12 juli 2018 
2.1 Conceptnotulen vergadering 23 maart 2018  
De notulen worden met inachtneming van 1 aanpassing vastgesteld.  
 
2.2 Conceptnotulen Strategiesessie 23/24 maart 2018  
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.  
 
2.3 Conceptnotulen vergadering 12 juli 2018 
Met inachtneming van 1 aanpassing worden de notulen vastgesteld. De bijbehorende actielijsten 
worden besproken een bijgewerkt.  
 
3 Connectis  
Desgevraagd wordt opgemerkt dat ten aanzien van de grootte van de aangesloten gemeenten op 
eIDAS dit varieert en dat de grote gemeenten die niet op eIDAS aangesloten zijn dit waarschijnlijk via 
KPN geregeld hebben.  
Afgesproken wordt dat de leaflets en whitepaper zowel digitaal als geprint aan de leden van de rvt 
toegestuurd worden.  
Opgemerkt wordt dat de enige partner van Connectis tot nu toe die ook registrar is Unified Post is.  
De bestuurder verduidelijkt dat eHerkenning is, wat DigiD is voor particulieren. De doelstelling van 
de overheid was dat eind 2018 de bedrijven via eHerkenning hun belastingaangifte zouden moeten 
doen.  Connectis/SIDN heeft als doelstelling eind dit jaar livegang eHerkenning met registrars. 
 
3.1 Procedure directeur Connectis. 
De bestuurder meld dat er voor Connectis een nieuwe algemeen directeur gevonden is die op 1 
november start.  
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4 Voorbereiding vergadering met bestuur VvR n.a.v. ingezonden brief 
van de VvR d.d. 10 september 2018  

(In aanwezigheid van Arjan Middelkoop en Sebastiaan Assink) 
De voorzitter geeft aan dat de bestuurder en voorzitter dit onderwerp voor besproken hebben en 
gezamenlijk besloten hebben de geplande vergadering met de VvR te annuleren. Destijds was als doel 
van dit gezamenlijke overleg gesteld om eenmaal per jaar de samenwerkingsovereenkomst SIDN en 
bestuur VvR en de algemene samenwerking te bespreken. Op de vraag of de rvt inmiddels een ander 
standpunt wil innemen inzake de prijsverlaging geeft de vergadering aan niet van mening te zijn 
veranderd.  
Opgemerkt wordt dat de VvR wellicht aan het overleg in 2017 het gevoel overgehouden heeft dat de 
deur op een kier gezet is om over prijzen te spreken. De rvt zegt dat SIDN nu vooral heel duidelijk 
moet communiceren dat de prijs geen onderdeel van discussie is. Ditzelfde geldt voor de governance. 
Registrars zijn betrokken bij de benoeming van één van de  rvt-leden. Hun advies is hierin opgevolgd.  
 
5 Procedure Dataprovider  
Maarten Simon vertelt dat SIDN op 14 september 2018 een dagvaarding heeft ontvangen van 
Dataprovider. Dit betreft een vervolg op de eerdere 2 kort-gedingen die Dataprovider dit jaar tegen 
SIDN voerde. Deze nieuwe procedure betreft een bodemprocedure. SIDN dient over ongeveer 10 
weken schriftelijk op deze dagvaarding te reageren. De bestuurder  geeft aan dat er inmiddels 2 
procedures achter de rug zijn en dat SIDN beide keren ervan uit ging dat Dataprovider geen poot had 
om op te staan; dit bleek anders.  
 

6 Mededelingen en ingekomen stukken  
6.1 Memo voortgang SIDN Labs  
Dit memo wordt inhoudelijk niet besproken.  
 
6.2 Memo aanscherping werkwijze Security &Stabilitycommissie 
Het voorliggende memo wordt toegelicht en gemeld wordt dat deze nieuwe procedure in werking 
treedt voor de eerste vergadering in 2019. 
 
6.3 Memo voorstel vergaderdata 2019 
Dit memo is reeds per mail rondgestuurd, de data worden als definitief beschouwd.  
 
6.4 Update Bendoobox  
De voorzitter geeft aan dat er aan onderwijs meer aandacht besteed zou kunnen worden. De inzet van 
Bendoobox is nog minimaal.  
 
7 Financiën  
7.1 Q2 2018 kwartaalrapportage 
Dit stuk wordt ter kennisgeving aangenomen.  
 
8 Rondvraag en sluiting 
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. De voorzitter sluit de vergadering onder 
dankzegging.  
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