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Samenvatting notulen overleg Raad van Toezicht SIDN  
 
Datum overleg: 15 juni 2010 
 
 
1. Opening 
 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.  
 
2. Notulen 29 maart 2010 
 
De notulen van de vergadering van 29 maart 2010 worden vastgesteld. De actie- en besluitenlijst wordt 
besproken.  
 
3. Mededelingen & ingekomen stukken 
 
De leden van de RvT worden geïnformeerd over o.a. de volgende onderwerpen:  
 
1. DRS5 / ICT Ontwikkelingen; 
2.  DNSSEC; 
3.  Juridische zaken w.o. WOB verzoek m.b.t. NMa-onderzoek inzake kortingsregelingen / lopende 

geschillenen procedures; 
4. Marktontwikkelingen; 
5. Relatiedag d.d. 20 mei 2010; 
6.  IETF Maastricht, gehost door SIDN; 
7.  Financiële rapportage Q1. 
 
4. Kennismaking RvT - Ondernemingsraad 
 
Sinds 2009 heeft SIDN een Ondernemingsraad. Tijdens de vergadering heeft de RvT kennisgemaakt met 
de OR en zijn er een aantal zaken besproken, waaronder huisvesting, beleid opleidingen, strategie en 
evt. nieuwe diensten. Jaarlijks zal er in juni een vergadering van de RvT en de Ondernemingsraad 
plaatsvinden.  
 
5. Herhuisvesting 
 
Er worden presentaties gehouden over de volgende onderwerpen:  
 
1. Gebiedsontwikkeling bedrijventerrein IJsseloord 2; 
2. Exterieur nieuw te bouwen pand; 
3. Interieur nieuw te bouwen pand. 
 
De leden van de RvT gaat onder voorbehoud van het advies van de OR van SIDN akkoord met o.a. de 
volgende voorgenomen besluiten: 
 
1.  Verhuizing van kantoorfaciliteiten van SIDN naar bedrijventerrein IJsseloord2 te Arnhem gepland eind 

2011. Aankoop van het perceel  op bedrijventerrein IJsseloord2 te Arnhem; 
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3.  Het aangaan van een turn-key overeenkomst voor realisatie en verkrijging van het cascogebouw 
onder voorbehoud van de uitkomsten van de marktconformiteitstoets; 

4.  Het verstrekken van de opdracht aan architecten en projectmanagers voor het realiseren van het 
interieur van het gebouw o.b.v. het nog af te ronden definitief ontwerp. 

 
6. Herinrichting Adviesraad Registrars (ARR)  

In de vergadering van september zal een voorstel m.b.t. de inrichting van de ARR en de samenwerking 
met SIDN ter goedkeuring door de RvT ingebracht worden. Besproken wordt of er een aparte 
rechtspersoon (vereniging) ‘Raad van Registrars’ met de Adviesraad als bestuur wordt opgericht of dat 
de Adviesraad een orgaan binnen SIDN moet worden. De leden van de RvT gaan akkoord met het 
voorstel een vereniging ‘Raad van Registrars’ op te richten. Tevens wordt besproken dat er in de statuten 
van SIDN een verwijzing komt naar een samenwerkingsovereenkomst tussen SIDN en de vereniging. Die 
samenwerkingsovereenkomst vormt de juridische basis van de relatie. Als voorwaarde van 
samenwerking moet gelden dat SIDN zich kan vinden in de statuten van de vereniging c.q. in wijziging 
daarvan.    
 
7. Rondvraag 
 
Er wordt geen gebruikgemaakt van de rondvraag.  
 


