Over certificering en registers
Voorgeschiedenis
In november 2006 hebben de drie grootste ict-beroepsverenigingen (VRI, NGI en Kivi/Niria) een
nationaal register voor informatici opgericht: de Stichting Nederlands Informatica Register (SNIR) .
De Vereniging Register Informatici (VRI), opgericht in 1984, heeft al een register dat alleen
toegankelijk is voor haar leden. Geregistreerden mogen de titel RI achter hun naam voeren. Door dit
Register over te dragen aan de SNIR wordt het toegankelijk voor de gehele beroepsgroep. Het is de
bedoeling dat Nederlandse informatici zich vanaf 2007 kunnen inschrijven in dit register.
Bestuursleden van de SNIR komen (na een voorbereidingsperiode van ruim een jaar) uit de drie
beroepsverenigingen. Er wordt ook een Raad van Advies opgericht.
VRI zal haar Register overhevelen naar de Stichting Nederlands Informatica Register (SNIR). Ook het
NGI en de Kivi/Niria hebben plannen zich aan te sluiten bij deze stichting. Een jaar later, in 2007,
ontstaat onenigheid over de exacte toelatingseisen. HBO-niveau blijkt niet afdoende voor de
afdeling informatica van beroepsvereniging Kivi Niria, zij pleiten voor een HBO-diploma als
minimale eis. Er dreigen twee registers te ontstaan: Dat van Kivi Niria en dat van de SNIR. Het NGI
besloot vooralsnog niet mee te doen met het register van de SNIR.
De VRI schaart zich wel achter het initiatief van de SNIR. Op 1 januari 2009 krijgt dit gestalte door
het Register over te dragen aan der SNIR. De dan geregistreerden worden overgeschreven naar het
register van de SNIR en, door de algemene ledenvergadering van de VRI, wordt het eigen VRI
register per gelijke datum opgeheven.
Met andere woorden: Leden van het VRI (waaronder veel NGI-leden) krijgen de mogelijkheid zich te
laten toetsen en registreren. Na een toetsing op een aantal criteria, kan men ingeschreven worden
in het RI-register van de SNIR. De SNIR houdt het register bij, maar heeft als stichting dus geen
‘leden’.
In de – door alle partijen, waaronder VRI en NGI - schriftelijk geaccordeerde statuten van de SNIR is
in artikel 1.3 opgenomen:
De stichting is eigenaar van de titel ‘registerinformaticus’ en de afkorting ‘RI’
En in artikel 2 o.a.
De stichting heeft tot doel:
Het beheren van een Register van Informatici met bijbehorende stukken, enz…
Zie bijlage 1.
De toetsing van VRI leden wordt gedaan ‘binnen de muren’ van de VRI door een College van
Toelating (CvT) en volgens een door de VRI vastgestelde en beheerde normering, waarna vastlegging
in het SNIR register volgt. Tussen de VRI en SNIR is daarvoor een overeenkomst gesloten
(Accreditatie-overeenkomst), waarvoor de VRI ook een jaarlijkse betaling doet aan de SNIR t.b.v.
het vastleggen van de gecertificeerden in het register. Dit ligt vast in een SLA. Een RI betaalt een
individuele bijdrage aan de VRI, en de VRI betaalt een bijdrage aan de SNIR. De VRI zorgt ook voor
het jaarlijks inventariseren van de PE-punten van een RI.
De SNIR komt in 2009 en 2010 in zwaar weer op bestuurlijk en financieel gebied. Het zittende SNIR
bestuur dreigde een eigen richting met het Register in te slaan. Om de druk het het SNIR bestuur te
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vergroten besluit het VRI bestuur de titel RI onder haar naam te registeren in het merkenregister,
wetende dat hiervoor geen juridische grondslag is (deze is namelijk eerder aan formeel SNIR
overgedragen). Met goedkeuring van het dan zittende SNIR bestuur treedt er een interim-bestuur en
RvT aan. Het interimbestuur wordt gevormd vanuit de VRI. Met goedkeuring door de Algemene
Ledenvergadering treedt het zittende VRI bestuur tijdelijk op als interim bestuur, drie VRI leden
nemen plaats in de RvT. Dit heeft tot gevolg dat Jeroen Elferink (interim) voorzitter is van de SNIR
én de VRI.
Opties die men overweegt zijn om de SNIR op te heffen of om een doorstart te maken. Besloten
wordt tot een doorstart waarbij het interim bestuur zorgt voor een stabiele inrichting binnen de
kaders van de oorspronkelijke MoU ten tijde van de oprichting van SNIR. Zo zijn de statuten
aangepast en is de relatie met VRI in een Service Level Agreement overeengekomen. Tevens is de
inschrijving van de RI titel in het merkenregister transparant gemaakt. Vastgesteld wordt dat dit
gedurende de inrichting tijdelijk wordt geaccepteerd om als onderdeel van de inrichting weer over
te dragen naar de SNIR. Dit laatste is echter nooit gebeurd. Zie bijlage 2.
Er ontstaat een hybride situatie, met een register van ingeschreven RI’s bij de SNIR en het (tijdelijk)
eigenaarschap van de titel RI bij de VRI. Terecht claimt de SNIR in de rechtszaak in 2016 dat het
een ‘tijdelijke situatie’ betrof en dat de titel statutair en met instemming van alle bij de oprichting
partijen bij de SNIR behoort.
Eind 2012 wordt een convenant gesloten tussen NGI en VRI: De 430 leden van de VRI komen allemaal
in een Special Interest Group voor Register Informatici (SIG RI) van het NGI terecht. Het dan
zittende VRI bestuur draagt haar taken over aan een nieuw bestuur. Tevens treedt een nieuw
bestuur en RvT aan bij SNIR. Binnen NGI krijgt deze SIG een apart ‘bestuur’ binnen de
verenigingsstructuur van NGI (Het NGI noemt de vrijwilligers van haar SIG’s en regio’s ‘bestuurders’.
Zij zijn feitelijk actieve leden van de vereniging die in de vorm van een werkgroep acteren. Het NGI
heeft één verantwoordelijk, en door de ALV formeel ingesteld verenigingsbestuur).
Het bestuur van de SIG RI krijgt als opdracht mee zich vooral te richten op het opzetten van
evenementen, permanente educatie en intervisie voor de RI’s. Het NGI is de ‘community’ met
(potentiële) RI’s en zou ook de ethische beroepsnorm opstellen. Daarnaast is deze SIG RI eerste
aanspreekpunt voor de ‘nieuwe’ en lege VRI.
In het regulier overleg tussen de VRI en de SNIR ontstond in 2012 – 2013 onenigheid over de
grondslag van de certificering. SNIR koos voor ECF, de VRI wilde een nieuwe weg inslaan o.b.v. ISO
17024 (wat de SNIR voor op langere termijn niet uitsloot). De accreditatieovereenkomst met de SNIR
werd na de ALV van de ‘nieuwe’ VRI (zie verder) opgezegd in juni 2013.
De SNIR haalt daarop haar openbare register weg van haar website omdat geen mutaties vanuit de
VRI worden aangeleverd waardoor de kwaliteit van het register niet meer voldoet aan de eisen die
daaraan maatschappelijk en statutair moeten worden gesteld (dit in overleg met het bestuur van
het NGI). Een tweede reden is dat de VRI haar financiële bijdrage aan de SNIR niet wilde voldoen.
De SNIR spant een proces aan, omdat zij van mening is dat de overeenkomst door de VRI onterecht
is opgezegd en dat de overeengekomen vergoedingen moeten worden voldaan.
In reconventie stelt de VRI het gebruik van de titel RI c.a. aan de orde, zie bijlage 3. N.B.: In 7.1
“Bewijsaanbod” wordt de heer A. van Dijk aangedragen als getuige ‘die kan verklaren over
bovengenoemde feiten en omstandigheden”
SNIR reageert daarop in haar Conclusie van Antwoord in Reconventie met de eis dat – kortweg - de
titel c.a. wordt ‘teruggeven’ aan de SNIR en de zonder instemming van de SNIR vastgelegde
merkenregistratie wordt tenietgedaan (zie bijlage 4).
Voor de goede orde: De door de SNIR aangespannen rechtszaak betrof de opzegging en
betalingsverzuim van de VRI, niet de IE rechten op de titel RI. Bij de SNIR was er geen twijfel dat
deze bij de SNIR berusten.
Ter zitting geeft de kantonrechter aan dat zaken aangaande het intellectuele eigendomsrecht niet
bij de kantoorrechter behoren. Niet zeker, maar waarschijnlijk lijkt, dat zij zich ten aanzien van
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deze ‘vermeerdering van eis’ niet bevoegd zal verklaren. Een onbevoegdheidsverklaring betekent
dat de zaak aanhangig moet worden gemaakt bij de Rechtbank. De uitspraak over het door de VRI
aan de SNIR verschuldigde bedrag wordt dan ook aan de rechtbank overgelaten. De SNIR heeft geen
geld meer in kas en besluit na overleg met haar advocaat om de aanvullende eis te laten vervallen.
De rechter doet derhalve geen uitspraak over het eigendom van de titel RI c.a.
De uitspraak gaat hierbij als bijlage 5. Zie vooral r.o. 4.1 m.b.t. de bevoegdheid.
Zonder overleg met de NGI en de SNIR besluit het bestuur van de VRI alle leden te verzoeken hun
lidmaatschap op te zeggen zodat de vereniging zich kan omvormen tot een Stichting en wordt na
bijna 2 jaar voorbereiding per 01 januari 2013 een lege vereniging (een vereniging zonder leden),
met een eigen bestuur. De ‘oude leden’ / RI’s worden per die datum ook vermeld in een register
dat de ‘nieuwe’ VRI op haar website publiceert.
De missie van de ‘nieuwe’ VRI is dus zichzelf om te vormen tot een stichting, met als doel een
goede norm (ook wel ‘schema’ genoemd) op te stellen en te beheren. De VRI zou dus als
schemabeheerder een College van Belanghebbenden (CvB) opzetten met diverse geïnteresseerde
partijen t.b.v. beheer en onderhoud van de RI-norm.
Het idee was:
 De VRI (om te vormen tot Stichting RI) zou de norm beheren via een nieuwe CvB
 Onafhankelijke toetsende instellingen (zoals bijvoorbeeld EXIN) zouden professionals aan deze
norm toetsen en certificeren
 Partijen als KNVI (als grootste vereniging, waar NGI in is opgegaan) en ook andere verenigingen
zouden zich namens hun leden kunnen melden bij de VRI om afspraken te maken over toetsing
(bijvoorbeeld: Leden KNVI krijgen korting op registratieprijs en/of certificeringkosten t.o.v.
individuen die geen lid zijn)
 Een 3e partij zou het register bijhouden van gecertificeerde professionals. Tot deze 3e partij er
is, kan de ‘nieuwe’ VRI deze registratie doen.
Tevens was de afspraak tussen ‘nieuwe’ VRI en het NGI dat
 de ‘nieuwe’ VRI het stelsel zou inrichten conform de formele standaardisatie regels van de ISO
norm (ISO17024:2012), én
 dat de ‘nieuwe’ VRI de ‘norm’ zou ombouwen van een RI-norm naar een e-CF norm op alle
niveaus en voor de volle breedte van opleidingen (Mbo-Hbo-Wo).
Vanaf 2013 is een projectleider van de VRI aan de slag om de afgesproken ambities waar te maken.
Diverse geïnteresseerde partijen, waaronder EXIN, KNVI (voorheen NGI), spreken af deze ambitie
waar te maken in het bijzijn van enkele andere partijen in de markt. Dit project is formeel
beëindigd per 31 december 2016 en bekrachtigd in de ALV van mei 2017 en is daarna overgegaan in
de 'staande' organisatie binnen KNVI. Tevens ondertekent Ngi-NGN (voorheen NGI, nu KNVI) in deze
periode een convenant om zich sterk te maken voor de implementatie van e-CF in Nederland.
Laatste stand van zaken






Medio 2017 concludeert het bestuur van de KNVI dat ook de door de VRI-aangestelde
projectleider met de vervolgstappen om te komen tot een goed ‘stelsel’ weinig tot geen
vorderingen maakt. Stichting Exin en KNVI waren eerder wel genegen dit traject een kans te
geven, maar stoppen hun steun aan het traject na de zomer van 2017.
Wel ziet de KNVI een aparte IT-Ci ontstaan, naar aanleiding van een inhoudelijke toezegging om
tot een aparte CI te komen. De IT-Ci heeft echter maar één bestuurder die de gelden int van de
RI’s die zich hebben laten inschrijven in het register. De inhoudelijke taak van de CI
(Certificerende instelling?) is niet duidelijk. Leden van de KNVI die RI zijn, stellen vragen, die
het bestuur van de KNVI echter niet kan beantwoorden.
Op de website is wel het volgende te lezen: Met ingang van 15 mei 2017 heeft de VRI het IT-Ci
(de Stichting IT-Ci) geaccrediteerd voor een periode van 4 jaar. Kandidaten die aan de gestelde
registratie eisen voldoen kunnen worden ingeschreven in het register voor IT Professionals.
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De VRI kent eind 2017 nog slechts twee bestuurders. Wat deze bestuurders doen en wat hun
ambities zijn is onbekend voor de KNVI.
Op 9 februari 2018 delen de VRI en Stichting ICTI de RI’s mee dat “het model” niet werkt en dat
de ICTI het certificeringsproces “overlaat” aan de VRI. Over de voor registratie aan IT-Ci
afgedragen gelden wordt geen enkele verantwoording afgelegd.
De praktisch lege Vereniging VRI gaat nu dus het volledige RI-proces uitvoeren voor de RI’s die
geen enkele zeggenschap hebben. Zij zijn immers geen lid meer, want lidmaatschap is opgezegd
op verzoek voormalig bestuur, zie eerder.
De vraag is nog steeds: In welk register staan de mensen? Het is een lijst van betalende
personen in ‘het’ RI-register. Er zijn 259 personen ingeschreven volgens de website.
Het KNVI heeft een eigen Visie Digital Skills ontwikkeld. De strekking is: De KNVI bouwt en
onderhoudt geen eigen registers. We sluiten ons aan bij ieder initiatief dat transparantie geeft
in de markt, zoals een gezond en transparant beheerd register.

Doorkijkje naar de nabije toekomst
De wens van Jeroen Elferink (RvT SNIR) en Jacques Honkoop (bestuur SNIR) is een degelijk en eerlijk
register te hebben. De SNIR is bereid om hun positie over te dragen aan anderen, mits er geen
voormalige bestuursleden in het nieuwe Register zitting hebben (Advies van prof. Jos Baeten
(Directeur CWI) en van Joep Frijdal (stichting Exin)).
Het moet een nieuwe stichting worden waar je alle registraties in kwijt kan. Deze visie wordt door
het KNVI onderschreven. De SNIR is bereid onder deze voorwaarde hun geld over te dragen aan de
nieuwe stichting. Tevens vinden zij dat de registratie (de RI titel) weer over moet naar de SNIR (-->
en dan naar de nieuwe stichting).
In een gesprek met de oud voorzitter van de VRI (van voor 2013, Arjan van Dijk RI) begin 2018 is
duidelijk geworden dat de optie met een schone lei te beginnen ook bij andere partijen in het
netwerk aanslaat. Hij biedt aan daarin opnieuw een rol te willen spelen.
In gesprek met de Rijksoverheid is duidelijk geworden dat alle ICT-opleidingen en ICT-inhuur
contracten getoetst worden op e-CF eisen. De markt gaat dus langzaam maar zeker perspectief
bieden voor certificering, met name op gebied van e-CF.
To Do (hoofdlijn):
1.
Een vervolggesprek plannen met de voorzitter van de VRI (Erik Boon van Ostade) en bestuurders
SNIR (Jacques en Jeroen). Dit gesprek heeft plaatsgevonden op 23 maart 2018.
De VRI heeft zich vervolgens teruggetrokken uit het gesprek.
2.
Uitwerken van de vervolgstappen i.s.m. SIG Digital Skills. Hoe beginnen we met een schone lei.
3.
ALV in najaar 2018 informeren over stand van zaken, stukken delen over voorgeschiedenis en
(indoen mogelijk) vervolgaanpak presenteren vanuit de deelnemende organisaties.
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Bijlage KvK Stichting IT-CI
Inzien uittreksel - Stichting IT-CI (68488440) Kamer van Koophandel, 29 november 2017 - 14:10 KvKnummer 68488440
Rechtspersoon
RSIN Rechtsvorm Statutaire naam Statutaire zetel Bezoekadres Eerste inschrijving handelsregister
Datum akte van oprichting Activiteiten
Bestuurder
Naam Geboortedatum en -plaats Datum in functie Bevoegdheid
857467451 Stichting Stichting IT-CI Gorinchem Stationsweg 29, 4205AA Gorinchem 05-04-2017
05-04-2017 SBI-code: 85592 - Bedrijfsopleiding en -training Het aanbieden van opleidingen en
assessments aan informatietechnologie professionals.
Timmermans, Joseph Maria Hendrikus 23-05-1957, Heerlen 05-04-2017 (datum registratie: 05-042017) Alleen/zelfstandig bevoegd
Gegevens zijn vervaardigd op 29-11-2017 om 14.10 uur.
1 van 1 29-11-2017 14:11

Bijlage KvK Stichting VRI
Inzien uittreksel - Vereniging Register voor Informatici (40411324) Kamer van Koophandel, 29
november 2017 - 14:12 KvK-nummer 40411324
Rechtspersoon
RSIN Rechtsvorm Statutaire naam Statutaire zetel Bezoekadres Postadres Telefoonnummer
Faxnummer Internetadres Datum oprichting Datum akte laatste statutenwijziging Activiteiten
Bestuurders
Naam Geboortedatum en -plaats Datum in functie Titel Bevoegdheid Aanvang (huidige)
bevoegdheid
Naam Geboortedatum en -plaats Datum in functie Titel Bevoegdheid
805267098 Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Vereniging Register voor Informatici 'sGravenhage Stationsweg 29, 4205AA Gorinchem Postbus 2047, 4200BA Gorinchem 0332473425
0332460470 www.ngi.nl 19-12-1984 09-06-2015 SBI-code: 9412 - Beroepsorganisaties
Beroepsvereniging werkzame personen informatica
de Breet, Henricus Johannes Joseph 25-12-1941, Amsterdam 07-03-2012 (datum registratie: 20-072012) Secretaris penningmeester Alleen/zelfstandig bevoegd
01-07-2017
Boon van Ostade, Erik Jan 16-11-1955, Leiden 01-03-2017 (datum registratie: 28-07-2017)
Voorzitter Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)
Gegevens zijn vervaardigd op 29-11-2017 om 14.12 uur.
1 van 1 29-11-2017 14:12
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