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1 Inleiding 
 

Het projectteam GT (Gemeentelijke Telecommunicatie) publiceert in de vorm van Algemene 

Functionele Beschrijvingen (AFB’s), voorafgaand aan de voorgenomen Europese aanbesteding, 

informatie over delen van de aan te besteden dienstverlening. De deelnemers en potentiële 

opdrachtnemers kunnen zich op basis van de AFB’s vooraf een beeld vormen over de inhoud van 

de aanbesteding en hebben de mogelijkheid om suggesties over de inhoud aan te dragen aan het 

projectteam via het e-mailadres gt@kinggemeenten.nl. Het projectteam beoogt hiermee een 

optimale aansluiting te realiseren tussen de behoeften van de deelnemers en de mogelijkheden 

van de markt.  

 

Dit is het eerste AFB dat wordt uitgebracht voor de aanbesteding van vaste communicatiediensten. 

 

De AFB’s bevatten geen volledige weergave van alle voorwaarden die onderdeel gaan uitmaken 

van het uiteindelijk te publiceren beschrijvend document. Ze behandelen alleen onderwerpen die 

het projectteam wil toetsen met de markt en die voor deelnemers belangrijk zijn ter toetsing van 

de aansluiting van de te verwerven dienstverlening op de eigen behoeften. Pas bij publicatie van 

het beschrijvend document zal het totaalpakket aan dienstverlening en voorwaarden helder zijn. 

De AFB’s bevatten bovendien uitsluitend momentopnamen van de ideeën die de aanbestedende 

dienst heeft over de te verwerven dienstverlening. De informatie is daarom vatbaar voor iedere 

denkbare wijziging, hetgeen tevens betekent dat aan de informatie in de AFB’s geen rechten 

kunnen worden ontleend. Het projectteam zal nieuwe versies van dit document publiceren op de 

website www.gemeentelijketelecommunicatie.nl als en zolang daar aanleiding voor is. 

 

 

 
  



 

Algemene Functionele Beschrijving 1 (AFB1) – Vaste Communicatie  4  
23 mei 2016 

2 Algemene functionele beschrijving 
 

2.1 Vooraf 

Het AFB is samengesteld uit verschillende losse onderdelen van het tot nu toe ontwikkelde concept 

beschrijvend document. Het is mogelijk dat hierdoor op een enkele plaats een verwijzing is 

opgenomen naar niet in het AFB opgenomen besteksdelen. Dit is echter geen belemmering voor 

het verkrijgen van een algemeen beeld van de koers die het projectteam met deze aanbesteding 

voor ogen heeft. 

 

2.2 Technische en functionele beschrijving van de dienstverlening 

 

1 Algemene eisen  

1.1 Algemeen  

1.1.1 Alle kosten die de Opdrachtnemer maakt in het kader van de 

dienstverlening, waaronder alle kosten die gerelateerd zijn aan de eisen 

in deze Conformiteilijst, kan de Opdrachtnemer alleen in rekening 

brengen via de beschikbare Tarieven van de Diensten zoals die zijn 

opgenomen in de Tarieflijst (Appendix II). Alle kosten die voortvloeien 

uit de eisen die in deze Conformiteitlijst zijn opgenomen dienen 

derhalve inbegrepen te zijn in deze Tarieven van de Diensten. 

Eis 

1.1.2 Het Levergebied van de Diensten beslaat het gehele grondgebied van 

het land Nederland exclusief Bonaire, Sint Eustatius en Saba. 

Eis 

1.1.3 De Opdrachtnemer is verplicht alle Diensten te leveren in het 

Levergebied. 

Eis 

1.1.4 Het moet voor de Deelnemer(s) mogelijk zijn om redundantie te 

realiseren op basis van een ‘multi-provider-strategie’. Hiertoe kunnen 

diensten worden verworven die vergelijkbaar zijn met de Diensten die 

vallen onder de Overeenkomst GT Vaste Communicatie bij andere 

leveranciers dan de Opdrachtnemer. Uitsluitend ten behoeve van de 

realisatie van multi-provider redundantie mag/mogen Deelnemer(s) 

derhalve overeenkomsten sluiten met andere partijen dan de 

Opdrachtnemer voor de levering van diensten die vergelijkbaar zijn met 

de Diensten die vallen onder GT Vaste Communicatie. 

Eis 

1.2 Algemene eisen IP verbindingen  

1.2.1 Al het verkeer dient transparant en ongefilterd getransporteerd te 

kunnen worden. Dit betekent dat alle op IP-gebaseerde protocollen over 

de verbinding getransporteerd moeten kunnen worden. 

Eis 

1.2.2 De Dataverbindingen dienen geschikt te zijn voor het end-to-end-

transport van VoIP en real-time (multicast) video (of minimaal 

vergelijkbaar). 

Eis 
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1.2.3 De Opdrachtnemer dient end-to-end Quality-of-Service te kunnen 

leveren. 

Eis 

1.2.4 De Opdrachtnemer dient IPv4 te ondersteunen. Eis 

1.2.5 De Opdrachtnemer dient dual stack (IPv4 / IPv6)  te ondersteunen. Eis 

1.2.6 De Opdrachtnemer dient IPv6 te ondersteunen. Eis 

1.2.7 Als fysiek koppelvlak voor koper dient gebruik gemaakt te worden van 

UTP minimaal CAT5e RJ-45 connector. 

Eis 

1.2.8 Als fysiek koppelvlak voor fiber dient gebruik gemaakt te kunnen 

worden van LC of SC connectoren. 

Eis 

1.2.9 Voor fiber koppelingen dient gebruik gemaakt te kunnen worden van 

Multimode OM3 of Singlemode OS1. 

Eis 

1.2.10 Op het koppelvlak wordt gebruik gemaakt van Ethernet dat voldoet aan 

de bijbehorende IEEE 802.3 - standaard. 

Eis 

1.2.11 De capaciteit van de Diensten zoals genoemd in de Tarieflijst dient 

gegarandeerd te zijn en non overbooked. 

Eis 

1.3 Beschikbaarheid  

 Onder beschikbaarheid van een netwerk wordt verstaan dat gebruik 

gemaakt kan worden van de gecontracteerde dienstverlening. 

Info 

1.3.1 De Opdrachtnemer dient akkoord te gaan met de volgende definitie van 

Beschikbaarheid: 

 
(������ ������ 	
����� �� 	���� − ������ 	
����� ����
����
��)

������ ������ 	
����� �� 	����
×  100% 

 

Niet-beschikbaarheid als gevolg van gepland onderhoud wordt niet 

meegenomen in de bepaling van de uiteindelijke beschikbaarheid, 

indien dit vooraf met de betrokken Deelnemer(s) is overeengekomen en 

conform afspraken is uitgevoerd. Indien het onderhoud niet binnen de 

afspraken wordt uitgevoerd geldt het deel dat buiten die afspraken valt 

wel als onbeschikbaarheid. 

Eis 

1.3.2 Gepland onderhoud dient één maand van tevoren kenbaar te worden 

gemaakt. 

Eis 

1.3.3 De Opdrachtnemer dient Diensten met een verhoogde beschikbaarheid 

te kunnen leveren op alle locaties in het Levergebied. 

Eis 

1.3.4 De Opdrachtnemer dient de Dienst verhoogde beschikbaarheid te 

kunnen aanbieden middels gescheiden fysieke infrastructuurpaden, van 

één of twee opdrachtnemerlocaties naar één of twee locaties van de 

Deelnemer. 

Eis 

1.3.5 De afstand tussen fysiek gescheiden infrastructuurpaden tot aan een 

locatie dient tenminste 10 meter te zijn. 

Eis 

1.3.6 De Opdrachtnemer dient op verzoek van de Deelnemer aan te geven 

hoe het (fysieke en logische) pad van een Dienst door het netwerk van 

de Opdrachtnemer is gerouteerd. 

Eis 
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1.4 Beveiliging  

1.4.1 De Opdrachtnemer dient gecertificeerd te zijn volgens de ISO 27001. 

standaard voor informatiebeveiliging. 

Eis 

1.4.2 Het beveiligingsbeleid van de Opdrachtnemer dient gebaseerd te zijn op 

de Code voor Informatiebeveiliging, NEN-ISO 27002. 

Eis 

1.4.3 De dienstverlening van de Opdrachtnemer dient te voldoen aan de 

kaders die zijn verwoord in de Baseline Informatiebeveiliging 

Nederlandse Gemeenten (BIG, zie 

https://www.ibdgemeenten.nl/producten/strategische-en-tactische-

big/).  

Eis 

1.4.4 Als een specifieke beveiligingsmaatregel van de Opdrachtnemer past 

binnen de kaders van de BIG maar niet overeenkomt met een door de 

Deelnemer voorgeschreven oplossing, dan dient de Opdrachtnemer 

deze maatregel op verzoek van de Deelnemer aan te passen. Een 

dergelijke aanpassing geldt als een Speciale Dienst waarvoor de 

Opdrachtnemer, na het doorlopen van een offertetraject, kosten in 

rekening kan brengen. 

Eis 

1.4.5 De IP-verbinding van een individuele Deelnemer dient logisch 

gescheiden te zijn van de verbindingen van andere Deelnemers en 

contractanten. 

Eis 

2 Vaste spraakverkeerdiensten  

2.1 SIP diensten  

2.1.1 De Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting om er voor te 

zorgen dat een geleverde SIP dienst volledig functioneert in combinatie 

met de infrastructuur van de Deelnemer. 

Eis 

2.1.2 De Opdrachtnemer dient SIP trunks (spraakkanalen) te kunnen leveren 

over de door de Deelnemer afgenomen dataverkeersdienst(en). Deze 

dataverkeerdiensten hebben symmetrische bandbreedte. 

Eis 

2.1.3 SIP trunks dienen de G.711 codec te ondersteunen. Eis 

2.1.4 SIP trunks dienen de G.722 codec te ondersteunen. Eis 

2.1.5 SIP trunks dienen het T.38 protocol voor faxen over een IP verbinding 

te ondersteunen. 

Eis 

2.1.6 SIP kanalen dienen ingesteld te kunnen worden voor inkomend -, 

uitgaand - of dubbelgericht verkeer. 

Eis 

2.2 ISDN diensten  

2.2.1 De Opdrachtnemer dient ISDN2 aansluitingen te kunnen bieden. Eis 

2.2.2 De Opdrachtnemer dient ISDN30 aansluitingen te kunnen bieden. Eis 

2.2.3 De kanalen van ISDN aansluitingen dienen ingesteld te kunnen worden 

voor inkomend -, uitgaand - of dubbelgericht verkeer. 

Eis 

2.3 Analoge diensten  

2.3.1 De Opdrachtnemer dient analoge aansluitingen te kunnen bieden. Eis 



 

Algemene Functionele Beschrijving 1 (AFB1) – Vaste Communicatie  7  
23 mei 2016 

2.3.2 Al het verkeer dient transparant en ongefilterd getransporteerd te 

kunnen worden. Dit betekent dat alle op analoog gebaseerde 

protocollen, zoals bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) modem-, fax- en 

spraakverkeer, over de verbinding getransporteerd moeten kunnen 

worden. 

Eis 

2.4 Afhandeling spraakverkeer   

2.4.1 De Deelnemer moet over de geboden aansluiting bereikbaar zijn voor 

alle nummers uit het nationale en internationale telefonie nummerplan. 

Eis 

2.4.2 De Deelnemer moet over de geboden aansluiting toegang hebben tot 

alle nummers uit het nationale en internationale telefonie nummerplan. 

Eis 

2.4.3 Indien bij een inkomende gesprek een nummeridentificatie 

meegezonden wordt, dan moet dit nummer doorgegeven worden 

(CLIP). 

Eis 

2.4.4 Bij gebruik van 088-nummers bij uitgaand verkeer moet het meezenden 

van het betreffende 088-nummer mogelijk zijn. In geval van overlay 

moet dus niet het nummer van het onderliggende locatiegebonden 

nummer meegezonden worden, maar het 088-nummer. 

Eis 

2.4.5 Bij alle uitgaande gesprekken dient het nummer meegezonden te 

worden zoals door de telefonieomgeving (PBX) van de Deelnemer is 

vastgesteld. 

Eis 

2.4.6 De Opdrachtnemer moet op verzoek van de Deelnemer het aanroepen 

van 0900, 0906 of 0909 nummers (of een combinatie van deze typen 

nummers) blokkeren. 

Eis 

2.5 Doorschakeling  

2.5.1 Het dient mogelijk te zijn een inkomende oproep door te schakelen naar 

een externe bestemming ("trunk to trunk" transfer). 

Eis 

2.5.2 Het moet mogelijk zijn om het hoofdnummer, of een enkel nummer uit 

een doorkiesreeks, van een locatie door te schakelen naar een 

alternatieve bestemming. 

Eis 

2.5.3 Het moet mogelijk zijn om de complete nummerreeks van een locatie 

door te schakelen naar een alternatieve bestemming. 

Eis 

2.5.4 Het moet mogelijk zijn om delen van een nummerreeks van een locatie 

door te schakelen naar een alternatieve bestemming, waarbij de niet 

opgegeven nummers op de huidige locatie blijven binnenkomen. 

Eis 

2.5.5 Het moet mogelijk zijn om de doorschakeling middels een opdracht 

direct te activeren. 

Eis 

2.5.6 Het moet mogelijk zijn om een doorschakeling automatisch te laten 

plaatsvinden als de bundel niet bereikbaar is. 

Eis 

2.5.7 Het beheren van een doorschakeling dient te gebeuren met behulp van 

een grafische interface. 

Eis 

2.6 Nummers en doorkiesreeksen  

2.6.1 Op verzoek van de Deelnemer dient de Opdrachtnemer een blok 

aaneengesloten telefoonnummers te leveren (doorkiesreeks). 

Eis 

2.6.2 Er moeten verschillende doorkiesreeksen (ook niet aaneengesloten) aan 

een enkele Aansluiting of een groep Aansluitingen kunnen worden 

toegekend. 

Eis 
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2.6.3 Doorkiesreeksen dienen geleverd te kunnen worden in de volgende 

hoeveelheden: 

- een doorkiesreeks van 10 nummers 

- een doorkiesreeks van 100 nummers 

- een doorkiesreeks van 1.000 nummers 

- een doorkiesreeks van 10.000 nummers 

 

Eis 

2.6.4 088 nummers moeten zonder overlay kunnen worden toegekend aan 

een Aansluiting. 

Eis 

2.6.5 Telefoonnummers blijven ook na afloop van de overeenkomst ter 

beschikking van de Deelnemer. 

Eis 

2.6.6 Het dient mogelijk te zijn om individuele nummers uit een 

aaneengesloten doorkiesreeks te porteren een andere provider. 

Eis 

2.7 SIP verhoogde beschikbaarheid  

2.7.1 De Opdrachtnemer dient de IP verbinding op basis van twee fysiek 

gescheiden, gelijktijdig actieve aansluitingen (Load Balancing principe) 

op separate hardware bij de Deelnemer te kunnen bieden. Tevens dient 

de backhaul redundant te zijn uitgevoerd. 

Eis 

2.7.2 De Opdrachtnemer dient de IP verbinding op basis van twee fysiek 

gescheiden aansluitingen via het active - passive principe op separate 

hardware te kunnen bieden. 

Eis 

2.7.3 Als een Deelnemer beschikt over een redundante telefonieomgeving in 

combinatie met een SIP verbinding met extra hoge beschikbaarheid, 

dan dient bij uitval van een gedeelte van de telefonieomgeving het SIP 

verkeer via de verbinding gerouteerd te worden richting het 

(redundante) gedeelte van de telefonieomgeving dat nog wel 

functioneert. 

Eis 

3 Vaste dataverkeerdiensten  

3.1 Algemene eisen  

3.1.1 De Opdrachtnemer dient de vaste dataverkeersdiensten te kunnen 

leveren in de volgende bandbreedtes: 

- 2Mbps 

- 10 Mbps 

- 100 Mbps 

- 1 Gbps 

Eis 

3.1.2 De Diensten van de Opdrachtnemer vormen geen beperking voor de 

Deelnemers om door middel van eigen IP/netwerkapparatuur VPN's te 

creëren met CoS en/of QoS (aansluiting is IP-transparant). 

Eis 

3.1.3 De Opdrachtnemer dient SNMP-toegang tot eindapparatuur ter 

beschikking te stellen op de aansluitpunten voor monitoring en het 

uitlezen van gebruiksstatistieken. 

Wens 

3.1.4 Logging naar een SIEM van een Deelnemer op basis van syslog moet 

mogelijk zijn. 

Eis 
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3.1.5 Dataverkeersdiensten dienen te worden geleverd over glas- of 

koperinfrastructuur (inclusief COAX). In overleg met en na goedkeuring 

door de Deelnemer kan worden gekozen voor een alternatieve 

infrastructuur (bijvoorbeeld radioverbindingen). 

Eis 

3.2 Ethernetdiensten  

3.2.1 De Opdrachtnemer dient een point-to-point ethernetdienst tussen twee 

locaties te kunnen leveren (E-LINE, conform ethernet services definitie 

van Metro Ethernet Forum, MEF 6.2) 

Eis 

3.2.2 De Opdrachtnemer dient een multipoint-to-multipoint ethernetdienst 

tussen meerdere locaties te kunnen leveren (E-LAN, conform ethernet 

services definitie van Metro Ethernet Forum, MEF 6.2) 

Eis 

3.2.3 De Opdrachtnemer dient een rooted-multipoint ethernetdienst tussen 

meerdere locaties te kunnen leveren (E-TREE, conform ethernet 

services definitie van Metro Ethernet Forum, MEF 6.2) 

Eis 

3.2.4 Ethernetdiensten moeten ook geleverd kunnen worden in 10 Gbps 

bandbreedte.  

Eis 

3.2.5 De aangeboden ethernet frames (zowel de ethernet header als de 

ethernet data) worden zonder aanpassingen bij de bestemming 

afgeleverd. De Dienst is transparant voor extra headers voor o.a. ISL, 

IEEE 802.1Q, MPLS labels, IEEE 802.1ad. 

Tagged frames tot 1522 bytes moeten worden ondersteund. 

Eis 

3.2.6 Jumbo frames (ethernet frames tot 9000 bytes) moeten worden 

ondersteund vanaf 1 Gbps aansluitingen. 

Eis 

3.2.7 Linkaggregatie op basis van IEEE 802.3ad wordt ondersteund. Eis 

3.2.8 De Opdrachtnemer dient decentraal minimaal 20 en centraal minimaal 

1000 VLAN’s op één locatie te kunnen leveren. 

Eis 

3.2.9 De Opdrachtnemer dient de verschillende VLAN’s op één locatie logisch 

gescheiden af te kunnen leveren op één fysieke interface. Conform IEEE 

802.1Q. 

Eis 

3.2.10 De Opdrachtnemer ondersteunt “ethernet multicasting”, waarbij 

multicast-verkeer alleen wordt aangeboden op interfaces die aangemeld 

zijn voor de multicast-groep. 

Eis 

3.2.11 Ethernet unicast verkeer wordt alleen aangeboden op de interface 

waarop betreffende MAC-adres bereikbaar is. 

Eis 

3.2.12 De Opdrachtnemer dient het door de Deelnemer aangeleverde 

ethernetverkeer te kunnen doorsturen naar de juiste bestemming op 

basis van de door de Deelnemer opgegeven unieke VLAN id’s. 

Eis 

3.2.13 E-Tree dient IEEE 802.1ad (Q-in-Q) als encapsulatie te ondersteunen, 

waarin het 1e niveau encapsulatie (het 1e Q) de trunk zijde van E-Line 

is en het 2e niveau encapsulatie (het 2e Q) de betreffende VLAN’s is 

binnen de E-Line. 

Eis 

3.2.14 De capaciteit van een E-Tree dient van de E-line (leaf) tot en met de 

Trunk 100% gegarandeerd te zijn. 

Eis 

3.2.15 De capaciteit van een E-Tree Trunk  mag alleen minder zijn dan de som 

van de Leaf capaciteiten indien de Deelnemer hier toestemming voor 

heeft gegeven. 

Eis 
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3.2.16 De Ethernetdienst ondersteunt minimaal 2 verkeersklassen. Eis 

3.3 IP VPN diensten   

3.3.1 Binnen een IP-VPN-dienst gedraagt een VPN zich als een gesloten 

netwerk, waarbij het verkeer binnen dit VPN niet over het internet 

wordt getransporteerd. De IP-VPN-dienst bestaat uit de volgende 

componenten: 

• accesslijn in diverse bandbreedtes tussen locatie van de 

Deelnemer en het netwerk van de Opdrachtnemer (inclusief poort op 

het netwerk van de Opdrachtnemer); 

• op locatie worden minimaal twee interfaces geleverd t.b.v. het 

aansluiten van klantapparatuur. 

Eis 

3.3.2 De IP-verbinding van een individuele Deelnemer dient logisch 

gescheiden te zijn van de verbindingen van andere Deelnemers en 

contractanten. 

Eis 

3.3.3 De netwerkdienstverlening dient transparant te zijn voor het gebruik 

van de bij de Deelnemer in gebruik zijnde IP-adressen (public en private 

IP-adressen). 

Eis 

3.3.4 De Opdrachtnemer dient op het koppelvlak per aansluiting statische, 

OSPF-, RIPv2- en BGP-routering te ondersteunen. 

Eis 

3.3.5 Binnen een VPN is any-to-any-communicatie mogelijk tussen alle 

aansluitingen op dit VPN 

Eis 

3.3.6 Binnen een VPN is Hub – Spoke communicatie mogelijk tussen alle 

aansluitingen op dit VPN 

Eis 

3.3.7 De Opdrachtnemer levert meerdere VPN’s aan één Deelnemer op 

verzoek. 

Eis 

3.3.8 De Opdrachtnemer dient op de aangesloten locaties meerdere VPN's 

(gebundeld op de aanwezige fysieke interfaces) te kunnen leveren. Op 

een decentrale locatie geleverd moeten meer dan 20 VPN’s geleverd 

kunnen worden. Op een centrale locatie moeten minimaal 100 VPN’s 

(gebundeld over de fysieke interfaces) geleverd kunnen worden 

conform IEEE 802.1Q. 

Eis 

3.3.9 De Opdrachtnemer dient het gewenste aantal VPN's op een locatie te 

kunnen leveren over verschillende fysieke interfaces (één VPN moet op 

1 of meerdere fysieke interfaces geleverd kunnen worden). Voor een 

decentrale locatie worden maximaal 2 fysieke interfaces voorzien, voor 

de centrale locatie worden maximaal 8 fysieke interfaces voorzien. De 

manier van verdeling van de VPN's over de interfaces wordt bij 

bestelling door de Deelnemer aangegeven. 

Eis 

3.3.10 De Opdrachtnemer dient de verschillende VPN’s op één locatie logisch 

gescheiden af te kunnen leveren binnen één fysieke interface. 

Eis 

3.3.11 De IPVPN-dienst ondersteunt minimaal 4 verkeersklassen.  Eis 

3.3.12 De Opdrachtnemer ondersteunt zonder meerkosten een vijfde QoS-

klasse. Deze klasse is geschikt voor transactie verkeer. 

Wens 
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3.3.13 Classificatie van verkeer in verkeersklassen dient mogelijk te zijn op: 

• source-interface; 

• source IP-adres; 

• destination IP-adres; 

• TCP/UDP-poortnummer; 

• IP-protocolnummers; 

• diffserv: DSCP/TOS-veld; 

• VLAN-id; 

• combinaties van bovenstaande. 

Eis 

3.3.14 Het dient mogelijk te zijn om de aansluitcapaciteit te verdelen over de 

diverse verkeersklassen, waarbij per verkeersklasse een 

capaciteitsgarantie wordt geleverd. 

Eis 

3.3.15 DHCP-relay wordt ondersteund. Eis 

3.3.16 Toegangsbeveiliging tot IP-VPN’s moet geregeld kunnen worden met 

access lists. Het moet in ieder geval mogelijk zijn om verkeer op basis 

van bron- en bestemmingsadressen, protocollen of een combinatie 

daarvan te blokkeren of juist expliciet toe te staan. Tevens dient 

reverse-path-controle ondersteund te worden. 

Eis 

3.4 Gemeenschappelijke VPN-dienst  

 IP VPN diensten worden in de regel afgenomen door één Deelnemer. 

Een IP VPN kan echter ook ingericht worden t.b.v. meerder Deelnemers. 

Via dit VPN kunnen Deelnemers onderling communicatiestromen 

inrichten en/of resources ter beschikking stellen aan andere Deelnemers 

en andere overheidsorganisaties. 

info 

3.4.1 Opdrachtnemer moet een IP-VPN kunnen leveren waarop meerdere 

Deelnemers en niet-Deelnemers (waaronder bijvoorbeeld het Koppelnet 

Publieke Sector en een nog te realiseren hosted VoIP platform) een 

aansluiting kunnen afnemen. 

Eis 

3.4.2 De Opdrachtnemer is er verantwoordelijk voor dat het 

gemeenschappelijke IP-VPN goed gescheiden wordt van Internet door 

filtering vanuit Internet, zodanig dat toegang vanuit Internet naar het 

Koppelnet Publieke Sector onmogelijk is. 

Eis 

4 Internet Access diensten  

4.1.1 De Dienst bestaat uit minimaal de volgende componenten: 

• acceslijn tussen locatie van een Deelnemer en het netwerk van 

de aanbieder; 

• bandbreedte voor internetverkeer middels een poort op het 

netwerk van de aanbieder, 

Eis 

4.1.2 De Opdrachtnemer dient de Internet Access diensten te kunnen leveren 

in de volgende bandbreedtes: 

- 2Mbps 

- 10 Mbps 

- 100 Mbps 

- 1 Gbps 

Eis 
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4.1.3 De Opdrachtnemer dient SNMP-toegang tot eindapparatuur ter 

beschikking te stellen op de aansluitpunten voor monitoring en het 

uitlezen van gebruiksstatistieken. 

Wens 

4.1.4 Logging naar een SIEM van een Deelnemer op basis van syslog moet 

mogelijk zijn. 

Eis 

4.1.5 De Opdrachtnemer dient het gebruik van statische routering te 

ondersteunen. 

Eis 

4.1.6 De Opdrachtnemer dient het gebruik van het BGP4-protocol te 

ondersteunen voor de uitwisseling van de routeringsinformatie tussen 

het netwerk van de Deelnemer en het netwerk van de Opdrachtnemer 

in zowel een multihomed-AS- als stub-AS-situatie. 

Eis 

4.1.7 De Opdrachtnemer dient een multi-homed aansluiting voor deelnemer 

te ondersteunen op basis van het BGP-4 protocol, waarbij de deelnemer 

gebruik maakt van een eigen Autonomous System (AS) nummer. 

Eis 

4.1.8 De Opdrachtnemer registreert voor de Deelnemer de routing policies bij 

de Routing Registry (RR). De Opdrachtnemer registreert geen routering 

bij de RR als deelnemer een eigen IP range heeft, dan doet de 

deelnemer dit zelf. 

Eis 

4.1.9 Op verzoek van de Deelnemer dient de Opdrachtnemer de informatie 

die opdrachtnemer registreert in de RIPE-database te anonimiseren, 

waardoor activiteiten uitgevoerd op het Internet niet herleidbaar zijn 

naar de Deelnemer. 

Eis 

4.1.10 De Opdrachtnemer biedt BGP-4 feed bestaande uit de volledige 

routering en een default gateway aan. 

Eis 

4.1.11 De Opdrachtnemer is in staat om routefiltering toe te passen. Eis 

4.1.12 De Opdrachtnemer dient op minstens 2 verschillende Internet 

Exchanges aangesloten te zijn waaronder de AMS-IX. 

Eis 

4.1.13 Deelnemer moet op de internet access aansluiting een eigen publieke 

IPv4/IPv6-adresrange kunnen gebruiken. 

Eis 

4.1.14 De Opdrachtnemer moet op een internet access aansluiting publieke 

IPv4-adresrange kunnen leveren met een minimale grootte van /29. 

Eis 

4.1.15 De Opdrachtnemer moet op een internet access aansluiting publieke 

IPv6-adresrange kunnen leveren met een minimale grootte van /48. 

Eis 

4.2 Anti-DDoS  

4.2.1 Opdrachtnemer dient (D)DoS-aanvallen op alle lagen van het OSI-

model waar potentieel aanvallen op kunnen worden uitgevoerd te 

kunnen identificeren, isoleren en het internetverkeer te ontdoen van 

(D)DoS-aanvallen. 

Eis 

4.2.2 De anti-(D)DoS dienstverlening vindt plaats buiten de infrastructuur van 

de Deelnemer. 

Eis 

4.2.3 Het isoleren en opschonen van het verkeer van de Deelnemer dient 

plaats te vinden binnen landen toebehorend aan de Europese Unie, 

behalve indien de CBO expliciet toestemming geeft voor een land dat 

niet toebehoort aan de Europese Unie. 

Eis 

4.2.4 De Opdrachtnemer mag de payload niet bekijken, niet opslaan, niet 

verveelvoudigen behalve indien de Deelnemer hier expliciet 

toestemming voor geeft. 

Eis 
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4.2.5 De Opdrachtnemer dient aan te geven tegen welke aanvallen de 

Deelnemer niet beschermd is indien de Deelnemer geen toestemming 

heeft gegeven om de payload te bekijken, op te slaan en of te 

verveelvoudigen. 

Eis 

4.2.6 De Opdrachtnemer dient data te verzamelen over het verloop van de 

(D)DoS-aanval bedreiging. 

Eis 

4.2.7 Opdrachtnemer biedt een online portal waar de Deelnemer de aanval 

kan monitoren deze dient benaderbaar te zijn middels een rechtstreekse 

verbinding buiten het internet om. 

Eis 

4.2.8 De Opdrachtnemer dient op verzoek van de Deelnemer de verzamelde 

data over de (D)DoS-aanval aan de Deelnemer ter beschikking te 

stellen. 

Eis 

4.2.9 De anti-(D)DoS dienstverlening van een afzonderlijke Deelnemer mag 

geen invloed hebben op het internetverkeer van andere Deelnemers. 

Eis 

4.2.10 De Opdrachtnemer monitort de internetverbinding van de Deelnemer 

actief op (D)DoS aanvallen 24 * 7. 

Eis 

4.2.11 De Opdrachtnemer dient in overeenstemming met de Deelnemer het 

Normaal Verkeer te bepalen. 

Eis 

4.2.12 De Opdrachtnemer en de Deelnemer stellen elkaar in geval van een 

(D)DoS-aanval binnen 30 minuten op de hoogte. 

Eis 

4.2.13 De Opdrachtnemer dient binnen 60 minuten na detectie van de (D)DoS-

aanval maatregelen voor te bereiden en deze inclusief planning ter 

goedkeuring voor te leggen aan de Deelnemer. 

Eis 

5 Speciale diensten  

5.1 De Opdrachtnemer moet verbindingen en/of specifieke verkeersstromen 

kunnen versleutelen 

Wens 

5.2 De Opdrachtnemer moet Pinnen over IP kunnen leveren. Eis 

5.3 De Opdrachtnemer moet Alarm over IP kunnen leveren Eis 

6 Implementatie- en Adviesdiensten  

6.1 De Opdrachtnemer moet de mogelijkheid bieden tot het verlenen van 

implementatie- en adviesdiensten inzake de aangeboden 

dienstverlening. Deze diensten hebben als doel te komen tot een goede 

implementatie en gebruik van de aangeboden diensten. 

Eis 

6.2 De diensten dienen op verzoek van de Deelnemer uitgevoerd te worden 

op locaties zoals aangegeven door de Deelnemer. 

Eis 

6.3 De Opdrachtnemer dient op verzoek van de Deelnemer (een) 

Technicus/Technici, Engineer(s), Projectleider(s) Telecommunicatie en 

Adviseur(s) Telecommunicatie op uurbasis te kunnen leveren voor de 

uitvoering van de implementatie- en adviesdiensten tegen het 

overeengekomen uurtarief. Reiskosten mogen niet apart in rekening 

worden gebracht. 

Eis 
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2.3 Service levels 

 

SLA Parameters 
Levertijden 

Dienst / product Maximaal 
Vaste verbinding over bestaande infrastructuur 20 werkdagen 

Vaste verbinding voor spraak en/of data over nieuwe 
glasvezelinfrastructuur 

60 werkdagen 

 

 

Netwerkkwaliteit IP verbindingen 

Parameters Waarde 
Beschikbaarheid data/spraakverbinding (exclusief 
gepland onderhoud) 

≥ 99,8% 

Verhoogde beschikbaarheid data/spraakverbinding ≥ 99,995% 

Vertragingstijd (one-way delay) is de tijd die nodig is 
om een frame van 128 bytes van het ene klant 
aansluitpunt naar het andere klant aansluitpunt te 
transporteren, gemeten bij een lijn belasting van 70. 

≤ 20 ms 

Bit error rate ≤ 1x10-6 

Packet loss ≤ 0,1% 

Jitter (one-way) is gedefinieerd als de variatie 
(uitgedrukt als percentage) in de vertraging van 
frames bij de maximale belasting, conform ITU-T 
G.823 en G.825. End-to-end jitter wordt gemeten 
tussen willekeurige aansluitpunten bij een lijn 
belasting van 70% en een pakketgrootte van 128 
bytes. 

≤ 25% 

MOS waarde bij gebruik van G.711 codec ≥ 4,0 

Blocked Calls, de blokkeringkans per aansluiting 
indien niet alle kanalen bezet zijn, dus in het netwerk 
van de provider incl. koppelingen naar derde partijen 

≤ 0,1% van alle opgebouwde 
gesprekken/sessies tezamen. 

Dropped Calls ≤ 0,01% van de gesprekken 

Call setup delay op het eigen netwerk van de 
Opdrachtnemer 

≤ 2 seconden 

Call completion rate ≥ 98% 
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Netwerkkwaliteit - ISDN verbinding 

Parameters Waarde 
Beschikbaarheid data/spraakverbinding (exclusief 
gepland onderhoud) 

≥ 99,8% 

Verhoogde beschikbaarheid data/spraakverbinding ≥ 99,995% 

Blocked Calls, de blokkeringkans per aansluiting 
indien niet alle kanalen bezet zijn, dus in het 
netwerk van de provider incl. koppelingen naar 
derde partijen 

≤ 0,1% van alle opgebouwde 
gesprekken/sessies tezamen. 

Dropped Calls ≤ 0,01% van de gesprekken 

Call setup delay op het eigen netwerk van de 
Opdrachtnemer 

≤ 2 seconden 

Call completion rate ≥ 98% 

 

 

Responsetijden 

Parameters Waarde 
Webportal  ≤ 1 seconden 

Incidentdesk telefonisch (24x7) ≤ 60 seconden 

Incidentdesk incident bevestigingsmail (24x7) ≤ 30 minuten 

Servicedesk telefonisch (5x8) ≤ 60 seconden 

Servicedesk bevestigingsmail (5X8) ≤ 4 uur 

 

 

Oplostijden 

Parameters Waarde 
Incident prioriteit hoog ≤ 4 uur   

Incidenten prioriteit hoog totaal per jaar ≤ 8 uur 

Incident prioriteit midden ≤ 8 uur 

Incidenten prioriteit midden totaal per jaar ≤ 16 uur 

Incident prioriteit laag ≤ 12 uur 

 

 

Overige  

Parameters Waarde 
Aanleveren factuur Volledig en correct 

Aanleveren rapportage Volledig en correct 

 


