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1 Opening, welkom door de voorzitter 

De voorzitter opent de vergadering en heet in het bijzonder Sebastiaan Assink van harte welkom. 

Aangezien het de eerste keer is dat Sebastiaan een rvt-vergadering bijwoont introduceert hij zichzelf. 

Deze vergadering is ingelast ter voorbereiding op de vergadering van de rvt met het bestuur van de 

VvR op 20 september a.s.  

 

2 Vereniging van Registrars en registrars  

De bestuurder start met een samenvatting van zijn memo van 18 augustus, dat hij ter voorbereiding 

van dit overleg opstelde en toestuurde.  
 

Er is sprake van toenemende onvrede onder onze registrars. Deze onvrede heeft niets te maken met 

de kwaliteit van de dienstverlening, maar alles met de (aanhoudende groei van de) omvang van de 

financiële reserves van SIDN, de geldverstrekkingen van SIDN aan het SIDN fonds en de acquisitie 

van Connectis.  

SIDN investeert bewust ook in zaken die de belangen van andere stakeholders/de brede Nederlandse 

samenleving dienen en kán zich niet alleen richten op haar registrars. 
 

Het VvR-bestuur heeft de uitkomsten van haar ‘Enquête Bestedingsoverschot SIDN’ gepubliceerd. De 

belangrijkste uitkomst is een lijst met de 12 meest genoemde suggesties, gerangschikt op populariteit. 

Veel van die suggesties zijn uitvoerbaar, SIDN wil met de VvR in gesprek om een en ander verder uit 

te werken en de meest kansrijke zaken op te pakken. 
 

De bestuurder wil de verantwoordelijk voor de keuzes zoveel mogelijk bij de registrars/VvR laten. 

Daarnaast moet de VvR de mogelijkheid gegeven worden om experts op projectbasis aan te trekken 

om projecten inhoudelijk uit te werken, bijvoorbeeld ook zodat deze bij het SIDN fonds ingediend 

kunnen worden.  
 

Daarnaast heeft het VvR-bestuur haar evaluatie van het SIDN fonds afgerond en SIDN hierover een 

advies gestuurd. Het bestuur is van mening dat het fonds op zich goed functioneert, zij beoordeelt het 

directe nut van de gefinancierde projecten voor registrars echter als (zeer) beperkt en adviseert op 
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basis daarvan SIDN om geen nieuwe geldverstrekking aan het SIDN fonds te doen. De VvR houdt er 

daarbij al rekening mee dat SIDN mogelijk toch besluit de financiering te continueren en geeft voor 

dat geval nog aanvullende adviezen.  

Rvt en bestuurder delen de mening dat het fonds goed functioneert en dat de argumenten van het 

VvR-bestuur geen reden vormen om financiering te staken. Het fonds dient juist de brede 

Nederlandse samenleving en niet alleen de registrars. Wel moet worden nagegaan hoe registrars 

maximaal kunnen worden ondersteund om succesvol projecten in te dienen. 
  

Uitgangspunten voor de bespreking VvR/rvt op 20 september a.s. zijn:  

 SIDN onderschrijft dat zij een reserve heeft die hoger is dan nodig; 

 Het is de bedoeling dat een deel van dit surplus wordt besteed op een manier die direct ten 

nutte van de registrars komt. De registrars komen zelf met projecten. Hierbij worden, als 

dat nodig is, tijdelijk experts aangenomen die de projecten kunnen uitwerken.  

 In overleg met registrars wordt besproken welke punten uit de enquête opgepakt gaan 

worden.  

 Prijsverlaging is geen optie, maar we geven wel aan dat er mogelijkheden zijn via de 

Registrar Scorecard.  

 Investeren op het gebied van bijvoorbeeld scholing. De registrars geven ook aan dat er een 

gebrek aan kennis is in Nederland op hun vakgebied.  

 SIDN continueert de geldverstrekkingen aan het SIDN fonds.  

 Het fonds dient juist de brede Nederlandse samenleving en niet alleen de registrars. Wel 

moet worden nagegaan hoe registrars maximaal kunnen worden ondersteund om succesvol 

projecten in te dienen. 
 

3 Rondvraag en sluiting 

 Op de SIDN-website staan niet de meest recente statuten. Dit wordt aangepast.  

 

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging.  

 

 


