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1

Opening, welkom en vaststellen agenda door de voorzitter

De voorzitter opent de vergadering.

2

Notulen vergadering 31 maart 2017

2.1

Notulen vergadering 31 maart 2017

Bij agendapunt 4 Juridische ontwikkelingen, worden de aanpassingen in de algemene voorwaarden
opgenomen. Met inachtneming van de bovenstaande aanpassing worden de notulen vastgesteld.

2.2

Samenvatting notulen vergadering 31 maart 2017

De voorliggende notulen worden vastgesteld.
Actiepuntenlijst reguliere vergadering:
De actiepuntenlijst wordt besproken en dienovereenkomstig aangepast.
Actiepuntenlijst Strategiesessie:
De actiepuntenlijst wordt besproken en dienovereenkomstig aangepast.
Besluitenlijst:
Aan het besluit 107 wordt toegevoegd dat dit een besluit uit de Strategiesessie betreft.

2.3

Notulen Strategiesessie 31 maart 2017

De voorliggende notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

3

Mededelingen en ingekomen stukken

3.1

Memo diversen

DDos aanvallen op 12 en 14 maart 2017. De bestuurder verduidelijkt dat de eerste aanval nauwelijks
merkbaar was voor de SIDN-omgeving. Van de 2e aanval had SIDN intern last. Desgevraagd bevestigt
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de bestuurder dat er nauw wordt samengewerkt met het NCSC. Ook geeft de bestuurder aan dat
SIDN ook na de herijking in 2016 niet als vitale infrastructuur is aangemerkt, maar de Nederlandse
overheid moet nu ook de Europese NIS richtlijn (Network Information Security) implementeren.
Daarbij moet bepaald worden of SIDN moet worden aangemerkt als ‘leverancier van essentiële
diensten’ in de zin van die richtlijn. De legal officer heeft hierover contact met de Nederlandse
overheid.
Het onderwerp NL garant komt uitgebreid aan de orde tijdens de septembervergadering.
Tijdens de Dag van de Domeinnaam is de relevantie en de meerwaarde van een .nl-domeinnaam
onder de aandacht gebracht. Volgend jaar wordt de hele rvt uitgenodigd voor deze bijeenkomst.

3.2

Overzicht activiteiten/aanwezigheid leden rvt SIDN

Afgesproken wordt dat de leden van de rvt door SvD via mail op de hoogte gehouden worden van
komende evenementen.

3.3

Memo voortgang SIDN Labs

Het voorliggende memo wordt voor kennisgeving aangenomen.

3.4

Memo update SIDN fonds

Het voorliggende memo wordt voor kennisgeving aangenomen.

3.5

Q1 rapportage 2017

Uit het Dashboard blijkt dat het aantal geregistreerde security incidenten is toegenomen. Dit is. te
verklaren door de inrichting van het (nieuwe) SOC-team (Security Operations Centre).

4

Update SIDN Deelnemingen

4.1

Memo update SIDN Deelnemingen

Het voorliggende memo wordt voor kennisgeving aangenomen.

4.2

Deelneming Connectis

Hoewel de financiële resultaten, door de focus op herinrichting van de organisatie en verdere
professionalisering, over 2017 ten opzichte van de businesscase voor 2017 zullen tegenvallen, blijft
het verwerven van 65% van de aandelen van Connectis Group BV strategisch gezien een goede keuze.
De markt waarbinnen Connectis zich bevindt, is een belangrijke groeimarkt binnen de
digitaliseringsmarkt. De voorzitter geeft aan het punt Evaluatie Connectis aan de agenda voor de
eindejaarsvergadering toe te willen voegen.

5

Update Connectis- i.a.v. Martijn Kaag

MKa geeft aan dat de overname van Connectis door SIDN positief ontvangen is door medewerkers.
Connectis is qua organisatie nu toe aan een professionaliseringsslag. De ontbrekende structuur wordt
nu door SIDN aangebracht. Om de leden van de rvt meer achtergrond bij Connectis, de markt en de
ontwikkelingen te geven wordt er een masterclass georganiseerd.
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6

Rondvraag en afsluiting

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

