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Paraaf Opdrachtgever:

Paraaf Opdrachtnemer:

De ondergetekenden
De Vereniging Nederlandse Gemeenten, zijn zetel hebbende te Den Haag, te dezen
vertegenwoordigd door de heer P. Jeroense in de hoedanigheid van plaatsvervangend Algemeen
directeur, te dezen handelend mede namens de Deelnemers, hierna te noemen:
“Opdrachtgever”,
en
Vodafone Libertel B.V., gevestigd te Maastricht, te dezen vertegenwoordigd door de CEO, de heer
H.J. Hoencamp en de CFO, de heer R.A. Drost, hierna te noemen:
“Opdrachtnemer”,
Overwegende dat:
1.

Opdrachtgever Diensten op het gebied van vaste communicatie wenst te verwerven voor
de in de Overeenkomst als Deelnemer vermelde overheidsorganisatie(s);

2.

De Deelnemers daartoe Opdrachtgever hebben gevolmachtigd om een Europese
aanbestedingsprocedure uit te voeren en namens hen de Overeenkomst aan te gaan;

3.

de aanbestedingsprocedure, de te verwerven Diensten en de wijze van gunnen daarvan
zijn beschreven in het Beschrijvend Document van de Aanbesteding met nummer 2017/S
075-145464;

4.

Opdrachtnemer een Inschrijving heeft ingediend voor deze Aanbesteding en zich daarbij
onverkort heeft geconformeerd aan alle eisen die in het Beschrijvend Document zijn
gesteld;

5.

Opdrachtgever heeft vastgesteld dat Opdrachtnemer een geldige Inschrijving heeft
ingediend, welke economisch het meest voordelig was, en daarom mede namens de
Deelnemers de opdracht aan Opdrachtnemer heeft gegund zoals vastgelegd in onderhavige
Overeenkomst;

6.

Opdrachtnemer op basis van deze Overeenkomst Diensten zal leveren aan de Deelnemers;

7.

een goede dienstverlening en blijvende marktconformiteit van Tarieven voor de Diensten,
van groot belang is voor de Deelnemers voor het functioneren van hun bedrijfsprocessen;

8.

Opdrachtnemer zich hiervan bewust is en al het mogelijke zal doen om een goede
dienstverlening en blijvende marktconformiteit te garanderen, onder andere door altijd een
zodanige praktische uitleg te geven aan de bepalingen van deze Overeenkomst dat een
goede dienstverlening en marktconformiteit wordt bevorderd en door altijd proactief te
handelen indien een goede dienstverlening of de marktconformiteit daarvan in het gedrang
dreigt te komen;

9.

het onder de vorige overweging gestelde van Opdrachtnemer verwacht mag worden,
aangezien hij de expert is op het gebied van de te leveren Diensten;

10.

Diensten zich in de komende jaren verder zullen ontwikkelen en de Deelnemers van die
ontwikkelingen wensen te profiteren door met gebruikmaking van de Overeenkomst
nieuwe Diensten te verwerven, die verband houden met de aanbestede Diensten;

11.

dat Partijen, gegeven alle overwegingen, deze Overeenkomst wensen aan te gaan, waarin
opgenomen alle bepalingen die van toepassing zijn op de levering van Diensten.

Zijn overeengekomen als volgt:
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Paraaf Opdrachtgever:

Paraaf Opdrachtnemer:

Titel 1.
Artikel 1.

Algemene bepalingen
Opzet van de Overeenkomst

1.
De Overeenkomst is onderverdeeld in Titels, welke van onderling gelijk belang zijn.
Titel 1:

Algemene Bepalingen

Titel 2:

Diensten

Titel 3:

Tarieven en Marktconformiteit

Titel 4:

Migratie en Transitie

Titel 5:

Bestelcyclus

Titel 6:

Governance

Titel 7:

Intellectuele Eigendom

Titel 8:

Geheimhouding en Beveiliging

Titel 9:

Tekortkoming, Aansprakelijkheid en Beëindiging

Titel 10:

Overige Bepalingen

2.
De Overeenkomst bevat de Bijlagen, die zijn genoemd in de inhoudsopgave. Deze Bijlagen maken
een integraal onderdeel van de Overeenkomst uit. Daarnaast zijn ook het Beschrijvend Document
en de Inschrijving van Opdrachtnemer, voor zover deze geen onderdeel van een Bijlage van de
Overeenkomst zijn, een integraal onderdeel van de Overeenkomst.
3.
In geval van strijdigheid tussen verschillende documenten geldt de volgende rangorde, waarbij het
eerdergenoemde document prevaleert boven het later genoemde:
-

de Overeenkomst

-

de Bijlagen van de Overeenkomst

-

de Nadere Overeenkomsten voor Speciale Diensten

-

de Bijlagen van de Nadere Overeenkomsten voor Speciale Diensten

-

het Beschrijvend Document en de Inschrijving van Opdrachtnemer, voor zover geen
onderdeel van een Bijlage van de Overeenkomst.

4.
Indien de strijdigheid tussen verschillende documenten zoals bedoeld in het voorgaande lid een
aan de dienstverlening te stellen eis betreft, geldt in afwijking van het gestelde in het voorgaande
lid altijd de voor Opdrachtnemer strengste eis. Voor zover Opdrachtnemer in zijn Inschrijving
prestaties heeft aangeboden, die ten gunste van de Deelnemers uitstijgen boven de in deze
Overeenkomst neergelegde eisen, heeft de Inschrijving van Opdrachtnemer met betrekking tot dit
specifieke onderwerp voorrang op de in deze Overeenkomst vastgelegde eisen en is
Opdrachtnemer gehouden de gunstiger prestaties te leveren. De Inschrijving van de
Opdrachtnemer en de daarin neergelegde specificaties kunnen nooit tot gevolg hebben en mogen
nooit tot een uitleg leiden van de Overeenkomst, waarin de in de Overeenkomst vastgelegde eisen
worden beperkt.
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Paraaf Opdrachtgever:

Paraaf Opdrachtnemer:

Artikel 2.

Begrippen

In deze Overeenkomst worden de met een hoofdletter geschreven begrippen gebruikt in de
betekenis zoals aangegeven in de Begrippenlijst, die is opgenomen als Bijlage 1.

Artikel 3.

Voorwerp van de Overeenkomst

Opdrachtgever geeft mede namens de Deelnemers opdracht aan Opdrachtnemer, die deze
opdracht aanvaardt, om Diensten op het gebied van vaste communicatie te leveren aan de
Deelnemers volgens de voorwaarden en bepalingen van deze Overeenkomst en de op basis
daarvan te sluiten Nadere Overeenkomsten. Een lijst van de Deelnemers en de voor een
Deelnemer geldende Startdatum en nadere informatie is opgenomen als Bijlage 8.

Artikel 4.

Toepasselijkheid voorwaarden en wettelijke en andere

voorschriften
1.
De voorwaarden en bepalingen van deze Overeenkomst zijn van toepassing op de levering van
Diensten aan de Deelnemers en de overige daarmee samenhangende betrekkingen tussen
Opdrachtgever c.q. één of meer Deelnemers en Opdrachtnemer en de daarmee verband houdende
handelingen, zowel van voorbereidende als van uitvoerende aard.
2.
Leveringsvoorwaarden en algemene voorwaarden van Opdrachtnemer, alsmede de eventuele
inkoopvoorwaarden van Opdrachtgever c.q. de Deelnemers zijn nadrukkelijk uitgesloten van
toepassing op de Overeenkomst en de daarmee verband houdende betrekkingen tussen
Opdrachtgever c.q. één of meer Deelnemers en Opdrachtnemer en alle daarmee verband
houdende handelingen, zowel van voorbereidende als van uitvoerende aard.
3.
Indien en voor zover Opdrachtnemer reeds vóór de inwerkintreding van de Overeenkomst Diensten
leverde aan een Deelnemer op grond van een andere overeenkomst, zal Opdrachtnemer de
betreffende Diensten eerst vanaf de Startdatum en nadat de Migratie is afgerond, aan de
betreffende Deelnemer leveren overeenkomstig de voorwaarden en bepalingen van de
Overeenkomst. Vanaf dat moment vervallen alle eerdere tussen Opdrachtgever c.q. één of meer
Deelnemers of hun rechtsvoorgangers en Opdrachtnemer of haar rechtsvoorgangers gemaakte
afspraken, gehanteerde voorwaarden of bestaande overeenkomsten ter zake de levering van
Diensten. Hiervoor zijn geen nadere rechtshandelingen vereist.
4.
Indien enige bepaling uit de Overeenkomst nietig blijkt te zijn of wordt vernietigd, blijven de
overige bepalingen volledig van kracht. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg
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Paraaf Opdrachtgever:

Paraaf Opdrachtnemer:

treden teneinde een nieuwe bepaling ter zake van de nietige of vernietigde bepaling overeen te
komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in
acht zullen worden genomen.
5.
Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging van de Overeenkomst voort
te duren, behouden nadien hun werking. Tot deze verplichtingen behoren in ieder geval het
bepaalde over garantieafhandeling, intellectuele eigendomsrechten, geheimhouding, geschillen,
toepasselijk recht en aansprakelijkheid van partijen.
6.
Partijen zullen alle wettelijke voorschriften en alle andere op de Overeenkomst van toepassing
zijnde voorschriften naleven.

Artikel 5.

Duur van de Overeenkomst en deelname aan de

Overeenkomst
1.
De Overeenkomst treedt in werking op de dag na ondertekening door Opdrachtgever, nadat eerst
Opdrachtnemer de Overeenkomst ondertekend heeft, en eindigt behoudens verlenging na de
initiële looptijd van vijf (5) jaren.
2.
Opdrachtgever is gerechtigd de Overeenkomst mede namens de Deelnemers vijf (5) maal te
verlengen. De vijf (5) verlengingen bedragen in totaal maximaal vijf (5) jaar. Opdrachtgever is
zowel na de initiële looptijd als na één of meer verlengingen tevens gerechtigd de Overeenkomst
mede namens de Deelnemers te verlengen met een periode van maximaal twaalf (12) maanden
ten behoeve van de Transitie.
3.
Opdrachtgever maakt een verlenging uiterlijk drie (3) maanden vóór de afloop van de initiële
looptijd, of van de lopende verlenging, kenbaar aan Opdrachtnemer door middel van een
aangetekend schrijven onder vermelding van de duur van de verlenging.
4.
Opdrachtnemer is gehouden om de reeds voor de Startdatum op grond van andere
overeenkomsten aan een Deelnemer geleverde dienstverlening op het gebied van vaste
communicatie op verzoek van de betreffende Deelnemer ongewijzigd voort te zetten totdat de
Migratie van de dienstverlening aan de Deelnemer op basis van de Overeenkomst is afgerond.
5.
Zodra de Overeenkomst eindigt, eindigen eveneens de op basis daarvan gesloten Nadere
Overeenkomsten.
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Paraaf Opdrachtgever:

Paraaf Opdrachtnemer:

Titel 2.
Artikel 6.

Diensten
Algemeen

1.
Opdrachtnemer verplicht zich om vanaf de voor een Deelnemer geldende Startdatum tijdig de
Migratie uit te voeren en de Diensten te leveren overeenkomstig de voorwaarden en bepalingen
van de Overeenkomst.
2.
Een Deelnemer verplicht zich om de Diensten na de voor hem geldende Startdatum en zodra de
Migratie voor de betreffende Diensten is afgerond niet meer van andere partijen dan
Opdrachtnemer af te nemen. De Deelnemer zal zijn bestaande overeenkomsten niet verlengen,
tenzij hij dat in het kader van continuering van de dienstverlening noodzakelijk acht. In dat geval
zal de Startdatum worden verplaatst naar de datum waarop de bestaande, verlengde
overeenkomst eindigt.
3.
Opdrachtnemer garandeert dat de Diensten zowel in functionele als in financiële zin marktconform
zijn, zowel bij aanvang als gedurende de looptijd van de Overeenkomst.

Artikel 7.

Speciale Diensten

1.
Opdrachtnemer is op verzoek van Opdrachtgever of een Deelnemer verplicht om minimaal de in
Bijlage 13 bedoelde Speciale Diensten te leveren.
2.
Opdrachtgever dan wel de betreffende Deelnemer verzoeken om een Speciale Dienst door middel
van een schriftelijke offerteaanvraag.
3.
Opdrachtnemer dient binnen tien (10) Werkdagen na ontvangst van een offerteaanvraag een
offerte in met een geldigheidstermijn van minimaal zestig (60) kalenderdagen, waarin specificaties,
levertijd, planning, Tarief en de kostencalculatie van de Speciale Dienst worden vermeld.
4.
Indien Opdrachtnemer meent dat een offertetermijn van 10 Werkdagen niet in redelijkheid van
hem verlangd kan worden, reageert hij binnen 5 Werkdagen schriftelijk en gemotiveerd met een
voorstel voor een offertetermijn, waarna Opdrachtgever c.q. de betreffende Deelnemer(s) een
redelijke termijn stellen voor indiening van de offerte.
5.
In de kostencalculatie worden voor prijsonderdelen die al onderdeel zijn van de Overeenkomst de
bijbehorende Tarieven gehanteerd. Van prijsonderdelen waarop geen Tarief van toepassing is,
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Paraaf Opdrachtgever:

Paraaf Opdrachtnemer:

worden de marktconforme inkoopprijzen vermeld vermeerderd met het in Bijlage 14 opgenomen
‘Toeslagpercentage op de Inkoop Speciale Diensten’.
6.
Voordat een Speciale Dienst kan worden overeengekomen wordt eerst de procedure
Dienstverleningsverbetering doorlopen zoals bedoeld in artikel 8.
7.
Indien de Opdrachtgever c.q. de betreffende Deelnemer akkoord gaat met de offerte, deelt hij dit
schriftelijk mede aan Opdrachtnemer. De Speciale Dienst wordt vervolgens vastgelegd in een
Nadere Overeenkomst. Voorwaarden en bepalingen in de offerte dan wel in de Nadere
Overeenkomst, die inbreuk maken op de voorwaarden en bepalingen van de Overeenkomst zijn
nietig.
8.
Opdrachtgever c.q. de betreffende Deelnemer is niet verplicht de opdracht voor een Speciale
Dienst aan Opdrachtnemer te gunnen.

Artikel 8.

Dienstverleningsverbetering

1.
Dienstverleningsverbetering kan worden toegepast op verzoek van Opdrachtgever, van een
Deelnemer of van Opdrachtnemer volgens de procedure zoals omschreven in Bijlage 2.
2.
Opdrachtnemer is verplicht om tijdens de looptijd van de Overeenkomst diensten, die
Opdrachtnemer aanbiedt of levert op de Nederlandse markt, maar nog niet als Standaard Dienst
aanbiedt op grond van de Overeenkomst, op verzoek van Opdrachtgever of een Deelnemer ook
tegen marktconforme voorwaarden aan te bieden aan Opdrachtgever c.q. de Deelnemers volgens
de in het eerste lid bedoelde procedure, indien:
i) deze diensten in de Overeenkomst zijn vermeld als ‘Wens’, of
ii) deze diensten niet voorkomen in de Overeenkomst, maar passen binnen de scope van de
aanbestede dienstverlening, die wordt aangeboden op grond van de Overeenkomst.
3.
Opdrachtnemer is verplicht om Diensten, die Opdrachtnemer aanbiedt op grond van de
Overeenkomst, tevens op verzoek van Opdrachtgever of een Deelnemers aan te bieden met
verbeterde specificaties of functionaliteiten aan Opdrachtgever c.q. de Deelnemers volgens de in
het eerste lid bedoelde procedure, indien en voor zover Opdrachtnemer deze Diensten reeds met
zulke verbeterde specificaties en functionaliteiten aanbiedt of levert op de Nederlandse markt.
4.
Een aanpassing c.q. uitbreiding van het door Opdrachtnemer aangeboden pakket aan Diensten op
grond van de in het eerste lid bedoelde procedure geldt in geval van een Standaard Dienst als een
wijziging van de Overeenkomst, waarop artikel 42 van toepassing is of in geval van een Speciale
Dienst als een (wijziging van de) Nadere Overeenkomst voor de betreffende Speciale Dienst.
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Paraaf Opdrachtgever:

Paraaf Opdrachtnemer:

Titel 3.
Artikel 9.

Tarieven en Marktconformiteit
Algemeen

1.
Opdrachtnemer garandeert dat de door hem in rekening te brengen Tarieven marktconform zijn en
voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving. De in artikelen 11, 12 en 13 omschreven
marktconformiteit instrumenten dienen om de in de vorige zin bedoelde marktconformiteit
gedurende de gehele looptijd van de Overeenkomst en de Nadere Overeenkomsten te borgen.
2.
Wijziging van Tarieven gelden als wijziging van de Overeenkomst waarop artikel 42 van toepassing
is.

Artikel 10. Tarieven
1.
Opdrachtnemer kan aan Opdrachtgever en de Deelnemers geen andere kosten in rekening brengen
dan de in Bijlage 14 vermelde Tarieven en percentages voor de daarbij vermelde Diensten. Voor
Speciale Diensten gelden de Tarieven die zijn overeengekomen tussen Opdrachtgever of een
Deelnemer en Opdrachtnemer overeenkomstig de procedure van artikel 7. Ook voor beheer,
Migratie en Transitie brengt Opdrachtnemer geen kosten in rekening.
2.
Indien het Tarief voor een Dienst op basis van de Overeenkomst op verschillende wijzen kan
worden berekend, wordt gekozen voor de berekeningswijze die het laagste Tarief oplevert.
3.
Indien een aanpassing van Tarieven vanwege een wijziging van wet- of regelgeving of vanwege
besluiten van de ACM dwingend wordt opgelegd, zullen Partijen zonder uitstel meewerken aan een
wijziging van de Overeenkomst, waarin de aanpassing wordt vastgelegd. Hetzelfde geldt indien en
voor zover een aanpassing van Tarieven door een wijziging van wet- of regelgeving of door
besluiten van de ACM ter keuze aan Opdrachtgever wordt voorgelegd en Opdrachtgever mede
namens de Deelnemers van deze keuze gebruik wenst te maken.
4.
Naast de Tarieven brengt de Opdrachtnemer aan de Deelnemers ten behoeve van de
Opdrachtgever maandelijks een Beheervergoeding in rekening ter dekking van de kosten van de
Opdrachtgever c.q. de CBO voor de aanbesteding en het beheer van de Overeenkomst. De
Beheervergoeding bedraagt een percentage van de door Opdrachtnemer aan de betreffende
Deelnemer in de betreffende maand geleverde omzet en wordt door de Opdrachtnemer aan de
betreffende Deelnemer gefactureerd door middel van de maandelijkse factuur voor de aan de
betreffende Deelnemer geleverde dienstverlening. Voor de berekening van de Beheervergoeding
worden eventuele te verrekenen boetes niet op de omzet in mindering gebracht. De
Beheervergoeding dient door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever te worden uitbetaald. De hoogte
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Paraaf Opdrachtgever:

Paraaf Opdrachtnemer:

van het percentage voor de berekening van de Beheervergoeding wordt door de Opdrachtgever
vastgesteld en jaarlijks per 1 januari van het betreffende jaar aangepast.
5.
Indien op grond van de Nederlandse of Europese wet- en regelgeving een Tarief dient te worden
aangepast en het op grond van de wet- en regelgeving voorgeschreven maximum tarief lager is
dan het geldende Tarief op grond van de Overeenkomst, wordt het geldende Tarief op grond van
de Overeenkomst verlaagd tot het op grond van de wet- en regelgeving voorgeschreven maximum
tarief. Indien het op grond van de wet- en regelgeving voorgeschreven maximum tarief hoger is
dan het op grond van de Overeenkomst geldende Tarief, wordt het geldende Tarief niet aangepast.
6.
Alle Tarieven en de Beheervergoeding zijn exclusief BTW.

Artikel 11. Interne marktconformiteit Opdrachtnemer
1.
Een Tarief dat Opdrachtnemer aan een Deelnemer voor een Dienst in rekening brengt mag
maximaal 10% hoger zijn dan het laagste tarief dat Opdrachtnemer elders in de Nederlandse
zakelijke markt voor een soortgelijke dienst tegen soortgelijke voorwaarden in rekening brengt
inclusief eventuele kortingen. Voor de vergelijking van een Tarief met andere tarieven van
Opdrachtnemer worden eenmalige kosten en eenmalige kortingen gelijkelijk over een periode van
12 maanden verdeeld.
2.
Opdrachtnemer verplicht zich om steeds binnen twee (2) weken nadat een Tarief niet meer aan het
in het eerste lid bedoelde criterium voldoet het betreffende Tarief zodanig aan te passen dat het
wel aan dit criterium voldoet en daartoe een aangepaste Tarieflijst bij Opdrachtgever in te dienen.
De aanpassing treedt voor alle Deelnemers in werking vanaf de datum dat de in dit lid bedoelde
aangepaste Tarieflijst bij Opdrachtgever is ingediend.

Artikel 12. Benchmark
1.
Tarieven kunnen worden aangepast op grond van de uitkomst van een benchmark. Een benchmark
kan alleen tot een neerwaartse aanpassing van de Tarieven leiden. De procedure voor de
uitvoering van een benchmark, de gevallen waarin deze kan worden toegepast en de gevolgen die
aan de uitkomst zijn verbonden, zijn beschreven in Bijlage 3 Marktconformiteit.
2.
Indien Tarieven worden aangepast op grond van de uitkomst van een benchmark, treden deze in
werking met ingang van de publicatiedatum van het definitieve benchmarkrapport.
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Artikel 13. Indexering
Tarieven zullen na de initiële looptijd van de Overeenkomst worden geïndexeerd, op de eerste dag
van een verlenging van de Overeenkomst. En vervolgens steeds na ommekomst van een jaar.
Indexering vindt echter alleen plaats in geval van een neerwaartse aanpassing van de Tarieven. De
procedure voor de toepassing van indexering, de gevallen waarin de verschillende soorten
indexering kunnen worden toegepast en de gevolgen die daaraan zijn verbonden, zijn beschreven
in Bijlage 3 Marktconformiteit.
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Titel 4.

Migratie en Transitie

Artikel 14. Uitvoering Migratie
1.
Opdrachtnemer verplicht zich om de Migratie(s) tijdig uit te voeren en af te ronden overeenkomstig
de eisen en specificaties van Bijlage 13, het door Opdrachtgever geaccepteerde Masterplan
Migratie en de door de Deelnemers geaccepteerde migratieplannen.
2.
De Deelnemers verplichten zich om aan Opdrachtnemer alle nodige medewerking te verlenen en
bijtijds en onverwijld alle nodige informatie aan te leveren om een tijdige Migratie mogelijk te
maken, waaronder een complete opgave van de te migreren Diensten.
3.
De Migratie dient door Opdrachtnemer te worden uitgevoerd en afgerond in minimaal het tempo
dat is aangegeven in Bijlage 13, indien en voor zover de Deelnemers de in het tweede lid bedoelde
informatie hebben aangeleverd.
4.
Indien het door Opdrachtnemer ter acceptatie in te dienen Masterplan Migratie of een migratieplan
niet aan de eisen en specificaties van Bijlage 13 voldoet of indien de Migratie niet conform deze
plannen of niet minimaal in het tempo wordt uitgevoerd zoals bedoeld in het derde lid, is sprake
van een tekortkoming van wezenlijke betekenis.

Artikel 15. Transitie
1.
Wanneer de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk eindigt is de Opdrachtnemer verplicht mee te
werken aan de Transitie overeenkomstig de bepalingen van Bijlage 13 en het door de Deelnemer
goedgekeurde exit management plan. Opdrachtnemer dient tijdig te starten met alle activiteiten
die voor Transitie nodig zijn, zodanig dat een ongestoorde Transitie naar de volgende leverancier
mogelijk is.
2.
Opdrachtnemer aanvaardt als zijn verplichting, dat het nakomen van de in het eerste lid
neergelegde verplichting ertoe moet leiden dat Opdrachtnemer de Deelnemer in staat stelt om
onder redelijke condities de Diensten over te dragen aan één of meer opvolgende
opdrachtnemer(s).
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Titel 5.

Bestelcyclus

Artikel 16. Bestellen van Diensten
1.
Daadwerkelijke levering van een Dienst aan een Deelnemer geschiedt na het doen van een
bestelling door de betreffende Deelnemer volgens het bestelproces dat door de Opdrachtnemer
wordt ingericht overeenkomstig de bepalingen van Bijlage 13.
2.
De opgave van een Deelnemer aan Opdrachtnemer van de in het kader van de Migratie te
migreren Diensten is de initiële bestelling van een Deelnemer en wordt in afwijking van het eerste
lid niet volgens het in het eerste lid bedoelde bestelproces afgehandeld.
3.
Vanaf het moment dat een Deelnemer de Migratie van een Dienst heeft geaccepteerd, zal de
betreffende Deelnemer de betreffende Dienst niet meer van andere partijen dan Opdrachtnemer
afnemen.
4.
Vanaf het moment dat de Migratie van een Dienst door een Deelnemer is geaccepteerd kan de
betreffende Deelnemer voor de betreffende Dienst aanvullende bestellingen doen of de Dienst
wijzigen of beëindigen volgens het in het eerste lid bedoelde bestelproces.
5.
Na de Migratie kan de omvang van de op grond van de Overeenkomst geleverde dienstsverlening
toenemen of afnemen bijvoorbeeld vanwege groei of krimp van de organisatie of politieke
besluitvorming om (delen van) de organisatie op te heffen c.q. over te hevelen naar andere
organisaties. Ook kan sprake zijn van toenemende en afnemende voorkeuren van de Deelnemers
voor de verschillende Diensten. Partijen nemen daarbij de nodige flexibiliteit in acht binnen de
kaders zoals omschreven in Bijlage 9 Flexibiliteit en Commitment.
6.
Indien een Deelnemer in het kader van een reorganisatie afwijkt van de regels zoals beschreven in
de tweede paragraaf van Bijlage 9, vergoedt de betreffende Deelnemer aan Opdrachtnemer de in
redelijkheid gemaakte kosten en de annuleringskosten van de onvermijdbare voor de betreffende
Deelnemer voor de toekomst reeds aangegane verplichtingen.

Artikel 17. Leveren van Diensten
1.
De Opdrachtnemer is verplicht om op grond van een bestelling van een Deelnemer Diensten te
leveren, wijzigen en beëindigen overeenkomstig de voorwaarden en bepalingen van de
Overeenkomst.
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2.
Na bestelling door een Deelnemer levert Opdrachtnemer een Dienst overeenkomstig de levertijden
genoemd in Bijlage 6 Servicelevels. Tijdens de Migratie mag Opdrachtnemer van de hiervoor
bedoelde levertijden afwijken, mits hij de Migratie volgens het minimale tempo uitvoert zoals
genoemd in Bijlage 13 en de afwijkende levertijden zijn vastgelegd in het door de Deelnemer
geaccepteerde migratieplan. Na afronding van de Migratie mag Opdrachtnemer niet meer van de
levertijden genoemd in Bijlage 6 Servicelevels afwijken. Indien een levertijd toch niet haalbaar
blijkt, dient hij een nieuwe levertijd ter acceptatie aan de Deelnemer voor te stellen. Acceptatie
van de afwijkende levertijd door de Deelnemer vrijwaart Opdrachtnemer niet van eventuele boetes
voor het overschrijden van de levertijd in kader van Bijlage 6 Servicelevels.
3.
Zodra Opdrachtnemer door middel van een acceptatietest heeft aangetoond dat een Dienst aan de
eisen en specificaties van de Overeenkomst voldoet, zal de betreffende Deelnemer onverwijld tot
acceptatie van de betreffende Dienst overgaan, tenzij de kwaliteit van de betreffende Dienst niet
voldoet aan de eisen en specificaties van de Overeenkomst.
4.
Een Standaard Dienst kan per maand worden besteld, gewijzigd of beëindigd maar heeft een
minimale looptijd van twaalf (12) maanden.
5.
Een Deelnemer kan een aan hem geleverde Dienst overdragen aan een andere Deelnemer.
Opdrachtnemer zal aan een dergelijke administratieve overdracht meewerken en hiervoor geen
kosten in rekening brengen.
6.
Indien Opdrachtnemer voor de levering van een Dienst tijdig en op de juiste wijze de noodzakelijke
vergunning heeft aangevraagd en de vergunning wordt op later tijdstip verleend dan waarop
Opdrachtnemer gerechtvaardigd mocht rekenen, dan worden de voor die Dienst geldende
levertijden verlengd met de periode waarmee de vergunningverlening is vertraagd.
7.
Het aantal eindgebruikers dat gebruik mag maken van de door een Deelnemer bestelde Dienst en
het volume van dat gebruik is onbeperkt, mits de Deelnemer het voor de betreffende Dienst
geldende Tarief voor het afgenomen volume voldoet.
8.
De levering, oplevering en acceptatie van een Speciale Dienst geschiedt in afwijking van de
voorgaande leden op de wijze zoals overeengekomen tussen Opdrachtnemer en de betreffende
Deelnemer.
9.
Opdrachtnemer neemt de sociale- en milieuvoorwaarden in acht zoals omschreven in paragraaf
4.4.1 tot en met 4.4.3 van het Beschrijvend Document.
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Artikel 18. Facturering
1.
De Opdrachtnemer factureert aan een Deelnemer per maand achteraf voor de in die maand aan de
betreffende Deelnemer geleverde Diensten en voor de Beheervergoeding overeenkomstig de door
de Deelnemer goedgekeurde pro forma factuur en de bepalingen van Bijlage 13, maar alleen voor
zover de betreffende Diensten geaccepteerd zijn door de betreffende Deelnemer.
2.
De Opdrachtnemer richt de facturen ter behandeling aan de door de Deelnemer aan te wijzen
afdeling / organisatie en maakt daartoe gebruik van het systeem voor elektronisch bestellen en
factureren van de Deelnemer, waarop de Opdrachtnemer is aangesloten. De Opdrachtnemer
verstuurt de factuur op verzoek van de Deelnemer tevens op papier aan de door de Deelnemer aan
te wijzen afdeling / organisatie op het door de Deelnemer aangegeven adres.
3.
De Deelnemer of de door de Deelnemer voor de behandeling van de facturen aangewezen
organisatie kan een factuur geheel of gedeeltelijk afwijzen, indien deze inhoudelijk niet juist is of
niet voldoet aan het gestelde in het eerste en tweede lid van dit artikel.
4.
Een factuur kan tevens geheel of gedeeltelijk door of namens een Deelnemer worden afgewezen,
indien en voor zover de rapportage(s) die de Opdrachtnemer beschikbaar hoorde te stellen over de
in de gefactureerde periode aan de betreffende Deelnemer geleverde dienstverlening, waarmee de
factuur gecontroleerd kan worden, ontbreken.
5.
De Deelnemer of de door de Deelnemer voor de behandeling van de facturen aangewezen
organisatie deelt zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de
factuur en het beschikbaar zijn van de rapportage(s) over de gefactureerde periode en
dienstverlening aan de Opdrachtnemer mee of een factuur geheel of gedeeltelijk wordt afgewezen
en wat de relevante redenen daarvoor zijn.
6.
Het geheel of gedeeltelijk afwijzen van een factuur is geen reden voor de Opdrachtnemer om de
dienstverlening op te schorten of te staken of om geen nieuwe bestellingen / aanvragen voor
levering, wijziging of beëindiging van Diensten meer in behandeling te nemen.
7.
Opdrachtgever factureert de Beheervergoeding aan Opdrachtnemer per maand vooraf op basis van
de meest recente beschikbare rapportages over de aan de Deelnemers gerealiseerde omzetten.
Opdrachtnemer deelt binnen vijf (5) dagen na ontvangst van de factuur mee of de factuur wordt
geaccepteerd of afgewezen. De factuur kan slechts worden afgewezen indien en voor zover het
factuurbedrag op basis van de meest recente beschikbare rapportages niet correct is berekend. Het
ontbreken van de rapportages over de gefactureerde periode is geen reden om de factuur af te
wijzen. De meest recente rapportage die beschikbaar is voldoet als onderbouwing van de factuur.
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De bedragen worden gecorrigeerd zodra de rapportages over de betreffende periode beschikbaar
zijn en verrekend met de eerstvolgende factuur.
8.
Indien blijkt dat Opdrachtnemer aan een Deelnemer teveel heeft gefactureerd, stuurt
Opdrachtnemer indien de betreffende Deelnemer of de door de Deelnemer voor de behandeling
van de facturen aangewezen organisatie dat wenst, een creditnota aan de betreffende Deelnemer
of de door de Deelnemer voor de behandeling van de facturen aangewezen organisatie.

Artikel 19. Betaling
1.
Een Deelnemer betaalt een factuur voor de aan hem geleverde Diensten en de daarop gebaseerde
Beheervergoeding indien en voor zover deze factuur door of namens de betreffende Deelnemer is
geaccepteerd binnen 30 kalenderdagen na ontvangst van de factuur en van het beschikbaar zijn
van de rapportages over de gefactureerde periode en dienstverlening.
2.
Indien een factuur geheel of gedeeltelijk door of namens een Deelnemer is afgewezen, start de in
het vorige lid genoemde termijn voor het afgewezen deel van de factuur vanaf het moment dat de
gebreken die ten grondslag hebben gelegen aan de afwijzing tot tevredenheid van de betreffende
Deelnemer door de Opdrachtnemer zijn hersteld.
3.
Als moment van betaling geldt het moment waarop het verschuldigde bedrag is ontvangen op de
door de Opdrachtnemer opgegeven rekening. Vanaf de datum waarop een Deelnemer in verzuim is
met de betaling van een geaccepteerde factuur, mag Opdrachtnemer over het door deze
Deelnemer geaccepteerde bedrag aan de betreffende Deelnemer de wettelijke rente als bedoeld in
artikel 6:119b BW in rekening brengen.
4.
Het niet tijdig betalen door een Deelnemer van een geaccepteerde factuur is geen reden voor
Opdrachtnemer om de dienstverlening op te schorten of te staken of om geen nieuwe aanvragen
voor levering, wijziging of beëindiging van Diensten meer in behandeling te nemen.
5.
Een Deelnemer kan een andere organisatie aanwijzen voor de uitvoering van de betaling van
facturen, hetgeen de Deelnemer echter niet ontslaat van zijn betalingsverplichting jegens
Opdrachtnemer.
6.
Opdrachtnemer betaalt de Beheervergoeding aan Opdrachtgever binnen 30 dagen na ontvangst
van de geaccepteerde factuur van Opdrachtgever. Het niet betalen van de factuur door een
Deelnemer aan Opdrachtnemer is voor Opdrachtnemer geen reden om de factuur voor de
Beheervergoeding van Opdrachtgever niet te betalen.
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Titel 6.

Governance

Artikel 20. Kwaliteitsborging en audits
1.
Opdrachtnemer dient op verzoek van Opdrachtgever of van een Deelnemer te allen tijde aan te
kunnen tonen dat de kwaliteit van de dienstverlening is geborgd op de wijze zoals beschreven in
Bijlage 4.
2.
Het nalaten van Opdrachtnemer om de in het eerste lid bedoelde verplichting na te komen wordt
aangemerkt als een tekortkoming van wezenlijke betekenis in de zin van deze Overeenkomst.
3.
Opdrachtgever c.q. een Deelnemer heeft het recht een audit te doen uitvoeren in de gevallen en
volgens de werkwijze zoals omschreven in Bijlage 4.
4.
Opdrachtnemer zal aan de audit alle volgens de auditor nodige medewerking verlenen en met
name ook – indien de auditor dit nodig acht voor de uitvoering van de audit – toegang geven tot
zijn locaties, administratie en andere systemen.
5.
Opdrachtnemer verplicht zich om binnen een door Opdrachtgever c.q. de Deelnemer te bepalen
redelijke termijn opvolging te geven aan de uitkomsten van een audit en de geconstateerde
tekortkomingen c.q. gebreken te herstellen.

Artikel 21

Dossier Afspraken en Procedures

1.
Tijdens de Migratie stelt Opdrachtnemer Dossiers Afspraken en Procedures (DAP’s) vast zowel
gezamenlijk met Opdrachtgever als gezamenlijk met iedere individuele Deelnemer. Een Dossier
Afspraken en Procedures wordt zo vaak als dat door Partijen nodig wordt geacht herzien.
2.
Een Dossier Afspraken en Procedures dient als aanvulling op de Overeenkomst of een Nadere
Overeenkomst over de wijze van samenwerken tussen Opdrachtgever, de individuele Deelnemers
en Opdrachtnemer. Bepalingen in een Dossier Afspraken en Procedures die inbreuk maken op
bepalingen van de Overeenkomst zijn nietig. Het Dossier Afspraken en Procedures van
Opdrachtgever prevaleert boven een Dossier Afspraken en Procedures van een individuele
Deelnemer.
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3.
De contactpersonen en hun plaatsvervangers voor Opdrachtgever, individuele Deelnemers en
Opdrachtnemer, alsmede hun contactgegevens en bevoegdheden, worden opgenomen in het
Dossier Afspraken en Procedures.

Artikel 22. Rapportage
1.
Opdrachtnemer rapporteert aan Opdrachtgever en de Deelnemers over de uitvoering van de
Overeenkomst en de geleverde Diensten door middel van een webbased portal, waarop hij de
rapportages ter beschikking stelt, overeenkomstig de eisen en specificaties zoals omschreven in de
Bijlagen 5 en 13.
2.
Opdrachtnemer wordt geacht direct na de inwerkingtreding van deze Overeenkomst alle
voorzieningen te treffen in zijn organisatie om te kunnen rapporteren op de wijze, zoals
omschreven in het eerste lid. Opdrachtnemer dient te kunnen rapporteren over een Dienst zodra
de Dienst door de Deelnemer is geaccepteerd.
3.
Opdrachtnemer verplicht zich om op verzoek van Opdrachtgever of een Deelnemer te rapporteren
over rapportage-items, die niet zijn genoemd in Bijlage 5. Het rapporteren over dergelijke
additionele rapportage-items dient te worden overeengekomen als een Speciale Dienst volgens de
procedure van artikel 7. Rapportage over de additionele rapportage-items geschiedt op dezelfde
wijze als de standaardrapportages, tenzij de betrokken Partijen anders overeenkomen.

Artikel 23. Overleg
1.
Opdrachtgever en Opdrachtnemer voeren eens per kwartaal of zoveel vaker als één van beide dat
nodig acht, (strategisch) overleg over de (uitvoering van) de Overeenkomst en eventuele Nadere
Overeenkomsten op de wijze zoals aangegeven in Bijlage 13, ten kantore van Opdrachtgever. De
agenda wordt in onderling overleg vastgesteld op voorstel van Opdrachtgever.
2.
Indien een Deelnemer daartoe verzoekt voeren Opdrachtnemer en de betreffende Deelnemer eens
per kwartaal of zoveel vaker als één van beide dat nodig acht (tactisch/operationeel) overleg over
de uitvoering van de Overeenkomst en eventuele Nadere Overeenkomsten op de wijze zoals
aangegeven in Bijlage 13, ten kantore van de betreffende Deelnemer. De agenda wordt in
onderling overleg vastgesteld op voorstel van de Deelnemer.
3.
Opdrachtnemer dient voor de in het eerste en tweede lid bedoelde overleggen accountteams toe te
wijzen, die minimaal bestaan uit een accountmanager, een service accountmanager, een billing
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specialist en een technisch specialist. Het aan een Deelnemer toegewezen accountteam vormt
tevens het eerste escalatieniveau.

Artikel 24. Escalatieoverleg
1.
De Opdrachtgever, de Deelnemers en de Opdrachtnemer zijn verplicht de drie escalatieniveaus in
te richten zoals aangegeven in Bijlage 13 en medewerkers met voldoende mandaat c.q.
bevoegdheid toe te wijzen aan de desbetreffende escalatieniveaus.
2.
Indien escalatie aan de orde is volgen Partijen de procedure en werkwijze zoals omschreven in
Bijlage 13. Opdrachtnemer is verplicht om op verzoek van Opdrachtgever of een Deelnemer een
evaluatie te houden, een verbeterplan op te stellen en step-in rights mogelijk te maken, zoals
omschreven in voornoemde bijlage.
3.
In geval van een incident waarbij de dienstverlening van Opdrachtnemer geheel of gedeeltelijk is
uitgevallen en waardoor de uitvoering van wettelijke taken van een Deelnemer wordt belemmerd
of belemmerd is geweest, kan direct worden overgegaan naar het hoogste escalatieniveau.
4.
Een escalatie is nooit een reden voor de Opdrachtnemer om zijn dienstverlening aan
Opdrachtgever en de Deelnemers te staken of op te schorten.
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Titel 7.

Intellectuele Eigendom

Artikel 25. Intellectuele eigendomsrechten
1.
Opdrachtnemer verleent door ondertekening van de Overeenkomst of een Nadere Overeenkomst
aan Opdrachtgever en de Deelnemers gedurende de duur van de Overeenkomst een nietoverdraagbaar, niet-exclusief recht voor het gebruik van alle intellectuele eigendomsrechten die
relevant zijn voor de verlening van of het gebruik van de Diensten.
2.
Opdrachtnemer garandeert gerechtigd te zijn tot het verlenen van het in het eerste lid bedoelde
gebruiksrecht. In verband daarmee vrijwaart Opdrachtnemer Opdrachtgever en de Deelnemers
voor aanspraken van derden ter zake van inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van die
derden, waaronder begrepen persoonlijkheidsrechten, databankrechten, octrooirechten, en
aanspraken met betrekking tot know how, ongeoorloofde mededinging en dergelijke in verband
met de Diensten. Opdrachtnemer verplicht zich tot het, op zijn kosten, treffen van alle maatregelen
die kunnen bijdragen tot voorkoming van stagnatie bij Opdrachtgever en de Deelnemers en tot
beperking van de door Opdrachtgever en de Deelnemers te maken extra kosten of te lijden schade
als gevolg van bedoelde inbreuken op intellectuele eigendomsrechten. Opdrachtgever en de
Deelnemers zullen Opdrachtnemer onverwijld schriftelijk informeren over het bestaan en de inhoud
van een rechtsvordering jegens hen van een derde en zullen de verdere afhandeling van de zaak,
waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaten aan Opdrachtnemer.
3.
Onverminderd het bepaalde in het vorige lid is Opdrachtgever steeds gerechtigd om, indien derden
Opdrachtgever of een Deelnemer met betrekking tot de door Opdrachtnemer geleverde Diensten in
rechte betrekken ter zake van schending van intellectuele eigendomsrechten de met
Opdrachtnemer gesloten Overeenkomst en Nadere Overeenkomsten buiten rechte, geheel of
gedeeltelijk te ontbinden of op te zeggen, een en ander onverminderd zijn verdere rechten. Op
gelijke wijze is een Deelnemer gerechtigd om, indien derden hem, een andere Deelnemer of
Opdrachtgever met betrekking tot de door Opdrachtnemer aan hem op grond van de
Overeenkomst of een Nadere Overeenkomst geleverde Diensten in rechte betrekken ter zake van
schending van intellectuele eigendomsrechten, de Overeenkomst met Opdrachtnemer voor zijn
aandeel geheel of gedeeltelijk te ontbinden of op te zeggen en om de door hem met
Opdrachtnemer gesloten Nadere Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden of op te
zeggen, een en ander onverminderd zijn verdere rechten.
4.
In aanvulling op de Diensten zal Opdrachtnemer, ook als Opdrachtnemer en een Deelnemer dat
niet in een Nadere Overeenkomst zijn overeengekomen, kosteloos alle documentatie leveren - in
voor de betreffende Deelnemer passende aantallen en vorm – die nodig is voor het gebruik van de
Diensten.
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5.
De Deelnemer is gerechtigd deze documentatie voor intern gebruik mede in elektronische vorm te
verveelvoudigen en binnen de eigen organisatie openbaar te maken, al dan niet in gewijzigde
vorm, zonder een vergoeding verschuldigd te zijn.
6.
Documentatie ten behoeve van de eindgebruikers zal in het Nederlands worden aangeboden. De
overige documentatie kan in het Nederlands of in het Engels worden verstrekt.
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Titel 8.

Geheimhouding en Beveiliging

Artikel 26. Vertrouwelijkheid / publicaties of reclame-uitingen
1.
Alle informatie die tussen Opdrachtgever of een Deelnemer en Opdrachtnemer wordt uitgewisseld
in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst is in beginsel vertrouwelijk, tenzij het
informatie betreft die reeds uit anderen hoofde openbaar gemaakt is, en behoudens verplichte
openbaarmaking op grond van de wet, in het kader van het afleggen van politieke verantwoording
of op grond van een uitspraak van de rechter. Met een uitspraak van de rechter wordt in dit
verband gelijkgesteld een uitspraak van een instantie die ingevolge artikel 39 bevoegd is om het
geschil te beslechten indien de Partijen een andere vorm van geschillenbeslechting zijn
overeengekomen.
2.
Opdrachtnemer maakt in publicaties of reclame uitingen geen melding van het programma
Gemeentelijke Telecommunicatie en/of het project Vaste Communicatie of van de Overeenkomst of
een Nadere Overeenkomst dan na voorafgaande toestemming van Opdrachtgever en gebruikt de
naam van Opdrachtgever respectievelijk een Deelnemer niet als referentie, dan na voorafgaande
toestemming van Opdrachtgever respectievelijk de betreffende Deelnemer. De Opdrachtgever
respectievelijk de betreffende Deelnemer zal zijn toestemming niet op onredelijke gronden
onthouden.

Artikel 27. Personeel en beveiliging
1.
Opdrachtnemer is verplicht het door hem in te zetten personeel voor werkzaamheden die bij
Opdrachtgever en de Deelnemers worden verricht op te dragen de door Opdrachtgever en de
Deelnemers aangegeven beveiligingsprocedures en huisregels in acht te nemen. Opdrachtgever en
de Deelnemers informeren Opdrachtnemer tijdig over deze procedures en regels, waarbij
Opdrachtnemer er van uit kan gaan dat er geen procedures en regels zijn als Opdrachtgever en de
Deelnemers Opdrachtnemer niet tijdig hebben geïnformeerd over de bij hen toepasselijke
procedures en regels.
2.
Opdrachtnemer is verplicht om na tijdig verzoek van Opdrachtgever dan wel de Deelnemers drie
dagen voordat met werkzaamheden wordt aangevangen verklaringen omtrent het gedrag (VOG)
van het in te zetten personeel te overleggen. Een door Opdrachtnemer te overleggen verklaring is
niet ouder dan een jaar, gerekend vanaf het moment waarop de betreffende medewerker zijn
werkzaamheden zal aanvangen bij Opdrachtgever dan wel de Deelnemers en is afgegeven door het
Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag van het Ministerie van Veiligheid & Justitie
(Covog). De kosten voor het verkrijgen van Verklaringen Omtrent het Gedrag zijn voor rekening
van Opdrachtnemer.

Overeenkomst - GT Vaste Communicatie, september 2017
23
Paraaf Opdrachtgever:

Paraaf Opdrachtnemer:

3.
Opdrachtgever dan wel de Deelnemers mogen op hun kosten het door Opdrachtnemer in te zetten
personeel, dat voor de uitvoering van een opdracht werkzaamheden bij hen verricht of zal
verrichten, aan een veiligheidsonderzoek overeenkomstig de bij hen gebruikelijke regels
onderwerpen. Opdrachtnemer zal aan dat onderzoek zijn volledige medewerking verlenen.
Opdrachtgever respectievelijk de Deelnemers mogen op grond van de uitkomsten van een dergelijk
veiligheidsonderzoek de inzet van het betrokken personeelslid bij de uitvoering van de
werkzaamheden bij Opdrachtgever respectievelijk de betreffende Deelnemers zonder opgave van
reden verbieden. Dit verbod ontslaat Opdrachtnemer niet van zijn verplichtingen in het kader van
deze Overeenkomst of een Nadere Overeenkomst.
4.
Indien Opdrachtgever dan wel een Deelnemer van het in het vorige lid bedoelde recht gebruik
maakt, verplicht hij zich om het onderzoek zodanig in te richten, dat Opdrachtnemer zijn
verplichtingen kan nakomen die voortvloeien uit de Overeenkomst of een Nadere Overeenkomst.
5.
Opdrachtgever dan wel de Deelnemers en Opdrachtnemer zullen in overleg treden om passende
maatregelen zoals bedoeld in Bijlage 11 Beveiliging vast te stellen voor de beveiliging van
informatie, die als gevolg van de uitvoering van de Overeenkomst binnen de organisatie van
Opdrachtnemer beschikbaar komt, waartoe Opdrachtgever of een Deelnemer gerechtigd is, die met
behulp van de Diensten wordt getransporteerd of verwerkt of die op andere wijze direct of indirect
verband houdt met de informatie die de Opdrachtgever of een Deelnemer op basis van de
Overeenkomst aan Opdrachtnemer heeft verstrekt, en waarvan het kennisnemen door nietgerechtigden de nationale of gemeentelijke veiligheid, de veiligheid van (personeel van)
Opdrachtgever of de Deelnemers dan wel wezenlijke belangen van het land dan wel de
gemeente(n) in gevaar kan brengen. Het beperken van de toegankelijkheid van deze informatie en
het screenen van personeel binnen de organisatie van Opdrachtnemer kunnen van deze
maatregelen onderdeel uitmaken. Voor zover de door de Opdrachtnemer te nemen maatregelen
verder gaan dan de gebruikelijke door een Opdrachtnemer in acht te nemen
beveiligingsmaatregelen zijn deze aan te merken als een Speciale Dienst, waarop artikel 7 van
toepassing is.

Artikel 28. Bescherming en inbreuk op persoons- en verkeersgegevens
1.
Opdrachtnemer zal in het kader van de Overeenkomst en de Nadere Overeenkomst(en) niet meer
persoonsgegevens verwerken dan voor de goede uitvoering van deze overeenkomsten noodzakelijk
is. Opdrachtnemer zal bij beëindiging van deze overeenkomsten de voor de uitvoering gebruikte
persoonsgegevens vernietigen. Alvorens vernietiging zal plaatsvinden zal Opdrachtnemer
Opdrachtgever c.q. de Deelnemer daarvan in kennis stellen en de gelegenheid geven om –
kosteloos – de persoonsgegevens te retourneren.
2.
Opdrachtnemer verwerkt persoon- en verkeersgegevens van eindgebruikers uitsluitend ten
behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst en de Nadere Overeenkomst(en) of voor zover
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wettelijke verplichtingen Opdrachtnemer daartoe nopen en verwerkt de persoons- en
verkeersgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de toepasselijke
wet- en regelgeving en de Overeenkomst.
3.
Uitsluitend voor zover dat noodzakelijk is voor de nakoming van de Overeenkomst c.q. een Nadere
Overeenkomst, verschaft Opdrachtnemer zijn werknemers toegang tot de persoon- en
verkeersgegevens van eindgebruikers. De werknemers van Opdrachtnemer mogen slechts die
handelingen met betrekking tot de persoon- en verkeersgegevens van eindgebruikers verrichten,
die noodzakelijk zijn voor nakoming van de Overeenkomst c.q. een Nadere Overeenkomst.
4.
Zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtgever c.q. een Deelnemer mag Opdrachtnemer
persoon- en verkeersgegevens van eindgebruikers alleen verwerken binnen de Europese
Economische Ruimte, althans een land dat door een besluit van de Europese Commissie als veilig is
aangemerkt.
5.
Opdrachtnemer neemt alle passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om
persoon- en verkeersgegevens van eindgebruikers te beveiligen tegen verlies of enige vorm van
onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen rekening houdend met de stand van de
techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging daarvan een passend beveiligingsniveau gelet op
de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens meebrengen. De
maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsen verkeersgegevens te voorkomen.
6.
Opdrachtnemer legt ten minste een algemene beschrijving van de in het vorige lid bedoelde
getroffen technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen schriftelijk vast.
7.
Indien sprake is van een inbreuk op de persoon- en verkeersgegevens van eindgebruikers,
informeert Opdrachtnemer Opdrachtgever en de desbetreffende Deelnemers hierover onverwijld en
in ieder geval binnen 24 uur nadat Opdrachtnemer van de inbreuk kennis heeft genomen.
Opdrachtnemer dient Opdrachtgever en de Deelnemer(s) alle noodzakelijke informatie,
medewerking en toegang te verlenen om Opdrachtgever en de Deelnemers in staat te stellen zo
spoedig mogelijk de oorzaak en de omvang van de inbreuk vast te stellen en betrokkenen
adequaat te informeren.
8.
Indien sprake is van een inbreuk, neemt Opdrachtnemer, al dan niet in opdracht van
Opdrachtgever of een Deelnemer, zo spoedig mogelijk alle maatregelen om de inbreuk te
herstellen, gevolgen van de inbreuk te beperken en verdere inbreuken te voorkomen.
Opdrachtnemer informeert tevens de personen wier persoons- en verkeersgegevens zijn
betrokken bij de inbreuk.
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9.
Opdrachtnemer zal de wettelijke verplichtingen tot melding van datalekken aan de Autoriteit
Persoonsgegevens naleven overeenkomstig artikel 11.3a van de Telecommunicatiewet en artikel
34a WPB en daarbij de Beleidsregels Meldplicht Datalekken van de Autoriteit Persoonsgegevens
naleven.
10.
Zolang de inbreuk voortduurt informeert Opdrachtnemer Opdrachtgever en de betreffende
Deelnemers iedere 24 uur in ieder geval over de aard en status van de inbreuk, de geconstateerde
en de vermoedelijke gevolgen van de inbreuk, de organisaties waar meer informatie over de
inbreuk kan worden verkregen en de aanbevolen en de getroffen maatregelen om de gevolgen van
de inbreuk te herstellen.
11.
Opdrachtnemer zal de wettelijke verplichtingen tot verstrekking van informatie, waaronder
persoons- en verkeersgegevens, naleven.
12.
De Opdrachtnemer zal gebruikers niet benaderen voor marktonderzoek, verkoopactiviteiten en
direct marketing.
13.
De Opdrachtgever dan wel de Deelnemers zijn gerechtigd de door de Opdrachtnemer genomen
maatregelen ter bescherming van privacy te laten auditen. Het in artikel 20 van deze
Overeenkomst inzake audits bepaalde is van toepassing. Opdrachtgever dan wel de Deelnemers
zijn gerechtigd eens per jaar van Opdrachtnemer een verklaring van een onafhankelijke NOREA of
gelijkwaardig gekwalificeerde deskundige (third party mededeling) op te vragen waaruit blijkt in
welke mate de Opdrachtnemer zich houdt aan de wettelijke en contractuele regels inzake
bescherming van privacy.
14.
De Overeenkomst en de Nadere Overeenkomst(en) gelden tussen enerzijds Opdrachtgever en de
Deelnemers en anderzijds Opdrachtnemer als een bewerkersovereenkomst in de zin van artikel 14,
lid 2 WBP. Indien zal blijken dat deze Overeenkomst ten opzichte van de verplichtingen die op
Partijen rusten op grond van de WBP in enig opzicht tekortschiet, zullen Partijen aanvullende
(bewerkers)overeenkomsten sluiten. De kosten voor de uitvoering daarvan zullen voor rekening
van Opdrachtnemer zijn.
15.
Opdrachtnemer is verplicht Opdrachtgever en de Deelnemers onmiddellijk in kennis te stellen,
indien een niet-Nederlandse overheid de Opdrachtnemer al dan niet op basis van een wettelijke
bepaling, zoals de Amerikaanse Patriot Act, verzoekt om direct of indirect, al dan niet via een
derde, informatie te verstrekken, ter beschikking te stellen of daarin mogelijkheden tot inzage te
bieden, waartoe de Opdrachtgever of een Deelnemer gerechtigd is, die met behulp van de Diensten
wordt getransporteerd of verwerkt of die op andere wijze direct of indirect verband houdt met de
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informatie die de Opdrachtgever of een Deelnemer op basis van de Overeenkomst of een Nadere
Overeenkomst aan de Opdrachtnemer heeft verstrekt.
16.
Indien de in het vorige lid genoemde situatie zich voordoet, is Opdrachtnemer gehouden om alle
instructies op te volgen die door de Opdrachtgever of een Deelnemer in verband met de
vertrouwelijkheid van die informatie worden gegeven. Opdrachtnemer mag niet zonder
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opdrachtgever dan wel de betreffende Deelnemers
aan een verzoek om informatie zoals omschreven in het vorige lid gehoor geven.
17.
De in de vorige twee (2) leden bedoelde verplichtingen gelden alleen indien en voor zover de
Opdrachtnemer daartoe bevoegd is op grond van de Nederlandse wet- en regelgeving. Indien
Opdrachtnemer ondanks dat zij daartoe bevoegd is toch één of meer van de in de vorige twee (2)
leden bedoelde verplichtingen niet of naar het oordeel van Opdrachtgever of de betreffende
Deelnemers onvoldoende nakomt, zijn Opdrachtgever dan wel de betreffende Deelnemers
gerechtigd de Overeenkomst en de gesloten Nadere Overeenkomsten met onmiddellijke ingang op
te zeggen, zonder dat een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.
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Titel 9.

Tekortkoming, Aansprakelijkheid en

Beëindiging
Artikel 29. Tekortkoming Opdrachtgever
1.
Indien Opdrachtgever dan wel een Deelnemer tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen
uit de Overeenkomst, zal Opdrachtnemer dit zo spoedig mogelijk schriftelijk aan Opdrachtgever en
de betreffende Deelnemer mededelen onder vermelding van de verplichtingen waaraan niet wordt
voldaan en door wie niet wordt voldaan.
2.
In geval van een tekortkoming stelt Opdrachtnemer aan degene die tekortschiet voor zover nodig
een redelijke termijn om alsnog na te komen, tenzij nakoming reeds blijvend onmogelijk is of uit
een mededeling van Opdrachtgever respectievelijk de betreffende Deelnemer kan worden
opgemaakt dat Opdrachtgever respectievelijk de betreffende Deelnemer niet zal nakomen. Indien
Opdrachtgever respectievelijk de betreffende Deelnemer binnen de gestelde redelijke termijn niet
alsnog presteert, verkeert Opdrachtgever respectievelijk de betreffende Deelnemer in verzuim.

Artikel 30. Tekortkoming Opdrachtnemer
1.
Indien Opdrachtnemer tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst
en/of een Nadere Overeenkomst jegens Opdrachtgever respectievelijk een Deelnemer, zal
Opdrachtgever respectievelijk de betreffende Deelnemer dit zo spoedig mogelijk schriftelijk aan
Opdrachtnemer mededelen onder vermelding van de eisen en specificaties waaraan
Opdrachtnemer niet voldoet.
2.
In geval van een tekortkoming stelt Opdrachtgever respectievelijk de betreffende Deelnemer aan
Opdrachtnemer voor zover nodig een redelijke termijn om alsnog na te komen, tenzij nakoming
reeds blijvend onmogelijk is of uit een mededeling van Opdrachtnemer kan worden opgemaakt dat
deze niet zal nakomen. Indien Opdrachtnemer binnen de gestelde redelijke termijn niet alsnog
presteert, verkeert Opdrachtnemer in verzuim.
3.
Indien de tekortkoming (tevens) één of meer van de servicelevels betreft zoals omschreven in
Bijlage 6, is sprake van een tekortkoming van wezenlijke betekenis en zal Opdrachtgever
respectievelijk de betreffende Deelnemer in de in het eerste lid bedoelde mededeling tevens
aangeven of Opdrachtnemer voor de tekortkoming een boete verbeurt.
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Artikel 31. Escalatie ter zake een tekortkoming
1.
In geval van een tekortkoming die naar het oordeel van één der Partijen van wezenlijke betekenis
is, daaronder begrepen de situatie dat de tekortkomende Partij zich tevens op overmacht beroept,
treden Partijen terstond in overleg om nakoming van de Overeenkomst zoveel als mogelijk zeker te
stellen.
2.
Partijen volgen bij het in het vorige lid bedoelde overleg de escalatieprocedure zoals bedoeld in
artikel 24.

Artikel 32. Aansprakelijkheid
1.
Indien Opdrachtnemer de Overeenkomst en de Nadere Overeenkomsten heeft gesloten als
samenwerkingsverband zijn alle leden van het samenwerkingsverband hoofdelijk verbonden en
hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verbintenissen uit de Overeenkomst en de
Nadere Overeenkomst(en). Indien Opdrachtnemer voor de uitvoering van de Overeenkomst en de
Nadere Overeenkomsten gebruik maakt van onderaannemers blijft Opdrachtnemer volledig
verbonden en aansprakelijk voor de nakoming van de verbintenissen uit de Overeenkomst en de
Nadere Overeenkomsten.
2.
De Partij die toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de
Overeenkomst c.q. Nadere Overeenkomst(en) en als gevolg daarvan in verzuim verkeert, is
tegenover de andere Partij aansprakelijk voor de als gevolg van de tekortkoming door deze
geleden, dan wel te lijden directe vermogens- of zaakschade. Onder directe schade wordt
verstaan:
a. schade aan programmatuur en apparatuur en gegevensbestanden van de andere Partij of van
derden, waaronder in elk geval verstaan wordt: materiële beschadiging, gebrekkig of niet
functioneren, verminderde betrouwbaarheid en verhoogde storingsgevoeligheid;
b. schade aan andere eigendommen van de andere Partij of van derden;
c. kosten voor de andere Partij of een derde van noodzakelijke wijzigingen en/of veranderingen in
apparatuur, programmatuur, specificaties, materialen of documentatie, aangebracht ter beperking
c.q. herstel van schade;
d. kosten voor de andere Partij of een derde van noodvoorzieningen, zoals het uitwijken naar
andere computersystemen of het inhuren van derden;
e. kosten, waaronder begrepen personeelskosten, voor de andere Partij of een derde voor het
noodgedwongen langer operationeel houden van (het) oude syste(e)m(en) en daarmee
samenhangende voorzieningen;
f. de kosten van leegloop van medewerkers, goederen en faciliteiten van de andere Partij of een
derde en de kosten van leegloop van door de andere Partij of een derde in het kader van de
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uitvoering van de Overeenkomst c.q. een Nadere Overeenkomst ingehuurde derden, voor zover
deze kosten, in redelijkheid, niet vermijdbaar zijn;
g. door de andere Partij of een derde aan derden aantoonbaar verschuldigde vergoedingen en
boetes, alsmede de waarde van het verloren gaan van door derden verstrekte garantierechten;
h. redelijke kosten voor de andere Partij of een derde gemaakt ter voorkoming of beperking van
directe schade, die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, mocht
worden verwacht;
i. redelijke kosten voor de andere Partij of een derde gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak, de aansprakelijkheid, de directe schade en de wijze van herstel;
j. kosten voor de andere Partij of een derde van het organiseren van een nieuwe aanbesteding
3.
Aansprakelijkheid voor indirecte schade is uitgesloten. Indirecte schade is alle schade die geen
directe schade is. Onder indirecte schade wordt in ieder geval verstaan:
-

gederfde winst,

-

reputatieschade en gemiste opdrachten, en

-

bedrijfsstilstand.

4.
De in het tweede lid van dit artikel bedoelde aansprakelijkheid en daaruit voortvloeiende schade is
voor Opdrachtgever of Opdrachtnemer beperkt tot een maximum van €1.000.000,- per
gebeurtenis, waarbij samenhangende gebeurtenissen worden aangemerkt als één gebeurtenis, met
een maximum van €2.000.000,- met betrekking tot één Deelnemer per jaar, en een maximum
van €5.000.000,- met betrekking tot de totale Overeenkomst per jaar. De maximale
aansprakelijkheid van Opdrachtgever of Opdrachtnemer met betrekking tot één Deelnemer per jaar
is tevens beperkt tot twaalf (12) maal de maandelijkse factuurwaarde van de dienstverlening aan
de betreffende Deelnemer met een minimum van €500.000,-.
5.
De in het tweede lid van dit artikel bedoelde aansprakelijkheid en daaruit voortvloeiende schade is
voor een Deelnemer beperkt tot een maximum van €1.000.000,- per gebeurtenis, waarbij
samenhangende gebeurtenissen worden aangemerkt als één gebeurtenis, met een maximum van
€2.000.000,- per jaar. De maximale aansprakelijkheid van een Deelnemer per jaar is tevens
beperkt tot twaalf (12) maal de maandelijkse factuurwaarde van de dienstverlening aan de
betreffende Deelnemer met een minimum van €500.000,-.
6.
De in het vierde en vijfde lid van dit artikel opgenomen beperking van de omvang van de
aansprakelijkheid vervalt:
-

ingeval van aanspraken van derden, waaronder ambtenaren en andere functionarissen die
opdrachten uitvoeren voor een Deelnemer, op schadevergoeding ten gevolge van dood of
letsel, en/of

-

indien sprake is van opzet of grove schuld van de tekortschietende Partij of diens
personeel, en/of

-

in geval van schending van intellectuele eigendomsrechten.
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7.
Opdrachtgever is jegens Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor tekortkomingen of enig handelen
of nalaten van een Deelnemer met betrekking tot de Overeenkomst of een Nadere Overeenkomst.

Artikel 33. Boetes
1.
Indien Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever c.q. een Deelnemer toerekenbaar tekortschiet in het
voldoen aan één of meer van de servicelevels zoals omschreven in Bijlage 6, verbeurt
Opdrachtnemer aan degene jegens wie is tekortgeschoten de volgens Bijlage 6 toepasselijke
boetes, tenzij Opdrachtnemer aantoont dat sprake is van een situatie van overmacht als bedoeld in
artikel 34.
2.
Een boete is vervolgens enkel betaalbaar door verrekening met de eerstvolgende facturen. Indien
echter geen factuur meer volgt zal de boete worden overgemaakt aan Opdrachtgever of de
betreffende Deelnemers. Opdrachtgever of de betreffende Deelnemer kunnen het verbeuren van
de boete opschorten of herroepen.
3.
De betaling van een boete doet geen afbreuk aan enig ander recht (daaronder begrepen het recht
op schadevergoeding of volledige nakoming) of rechtsmiddel van Opdrachtgever of een Deelnemer
jegens Opdrachtnemer uit hoofde van de Overeenkomst of een Nadere Overeenkomst.
4.
Mocht Opdrachtnemer gehouden zijn tot betaling van schadevergoeding op grond van een
tekortkoming, dan zullen de voor dezelfde tekortkoming betaalde boetes op de hoogte van de
schadevergoeding in mindering worden gebracht.
5.
Opdrachtgever is gerechtigd om namens een Deelnemer de in artikel 30 bedoelde mededelingen te
doen en om namens een Deelnemer op grond van het tweede lid van artikel 33 boetes op te
schorten of te herroepen zonder dat daartoe een machtiging van de betreffende Deelnemer vereist
is.

Artikel 34. Overmacht
1.
In geval van overmacht is de tekortschietende Partij niet gehouden tot betaling van
schadevergoeding of van boetes. De bewijslast om aan te tonen dat sprake is van overmacht ligt
bij de tekortschietende Partij.
2.
Onder overmacht in de zin van de Overeenkomst of van een Nadere Overeenkomst wordt in ieder
geval niet verstaan:
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-

gebrek aan of ziekte van personeel;

-

stakingen binnen de invloedsfeer van Opdrachtnemer;

-

gebrek aan onderdelen of middelen voor het leveren van de Diensten;

-

verlate aanlevering, gebreken of ongeschiktheid van middelen voor het verrichten van de
Diensten;

-

tekortschieten van door Opdrachtnemer ingeschakelde derden, tenzij die derde zich ook op
overmacht heeft beroepen;

-

liquiditeits- of solvabiliteitsproblemen aan de zijde van Opdrachtnemer of van door hem
ingeschakelde derden.

3.
Van overmacht is evenwel sprake in geval van politieke besluitvorming of van wijziging van weten regelgeving van zodanige aard, dat ongewijzigde nakoming van de Overeenkomst of een
Nadere Overeenkomst in redelijkheid niet van een Partij kan worden gevergd.
4.
In geval van een overmacht deelt de Partij, die zich hierop beroept, dit onverwijld aan de andere
Partij mede, zodra overmacht optreedt dan wel zodra het optreden van overmacht redelijkerwijze
is te voorzien. Zonder een onverwijlde mededeling kan een Partij zich niet op overmacht beroepen.
Indien het naar het oordeel van één der Partijen een tekortkoming van wezenlijke betekenis betreft
zullen Partijen terstond in overleg treden om een oplossing te zoeken c.q. een wijziging van de
Overeenkomst respectievelijk een Nadere Overeenkomst af te spreken, die zoveel mogelijk recht
doet aan de opzet en doelstellingen van Partijen bij het aangaan c.q. de laatste wijziging van de
Overeenkomst respectievelijk de Nadere Overeenkomst. Partijen volgen hierbij de
escalatieprocedure zoals bedoeld in artikel 24.
5.
Indien een situatie van overmacht aan de zijde van Opdrachtnemer langer dan drie maanden
voortduurt gerekend vanaf de mededeling bedoeld in het vierde lid, is de Opdrachtgever c.q. de
Deelnemer bevoegd de Overeenkomst respectievelijk een Nadere Overeenkomst op te zeggen
zonder gehouden te zijn om de daardoor ontstane schade van Opdrachtnemer te vergoeden.

Artikel 35. Ontbinding
1.
Indien een Partij tekortschiet in de nakoming van haar verbintenissen uit de Overeenkomst, is de
andere Partij gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een
aan de tekortschietende Partij per aangetekende post verstuurde mededeling.
2.
Ontbinding is altijd mogelijk indien een tekortkoming van wezenlijke betekenis is. Een ontbinding
op initiatief van een Deelnemer jegens wie Opdrachtnemer is tekortgeschoten betreft alleen het
aandeel van de betreffende Deelnemer in de Overeenkomst en/of de met de betreffende
Deelnemer gesloten Nadere Overeenkomsten. Een ontbinding op initiatief van Opdrachtnemer
jegens wie een Deelnemer is tekortgeschoten betreft alleen het aandeel van de betreffende
Deelnemer in de Overeenkomst en/of de met deze Deelnemer gesloten Nadere Overeenkomsten.
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3.
Voor ontbinding is tevens vereist dat de tekortschietende Partij in verzuim is.
4.
Een Partij gaat slechts tot ontbinding van de Overeenkomst over indien en voor zover het in artikel
24, 31 en 34 bedoelde overleg dan wel de op grond daarvan genomen acties ook op het hoogste
escalatieniveau niet binnen afzienbare tijd tot een aanvaardbare oplossing hebben geleid.
5.
Opdrachtgever of een Deelnemer kunnen voorts, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of enig
overleg vereist is met onmiddellijke ingang de Overeenkomst en de met hen gesloten Nadere
Overeenkomsten ontbinden, indien Opdrachtnemer surseance of voorlopige surseance van betaling
aanvraagt of hem surseance of voorlopige surseance van betaling wordt verleend, Opdrachtnemer
zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, de onderneming van
Opdrachtnemer wordt geliquideerd, Opdrachtnemer zijn onderneming staakt, sprake is van een
wijziging in de zeggenschap over de onderneming van Opdrachtnemer, op een aanmerkelijk deel
van het vermogen van Opdrachtnemer beslag wordt gelegd, Opdrachtnemer een fusie of splitsing
aangaat of wordt ontbonden, dan wel Opdrachtnemer anderszins niet langer in staat moet worden
geacht de verplichtingen uit de Overeenkomst na te komen. Onder een wijziging in de zeggenschap
over een onderneming wordt in ieder geval verstaan een wijziging in de zin van de SER
Fusiegedragsregels 2015. Een ontbinding op grond van dit vijfde lid op initiatief van een Deelnemer
betreft alleen het aandeel van de betreffende Deelnemer in de Overeenkomst en de met de
betreffende Deelnemer gesloten Nadere Overeenkomsten.
6.
De ontbinding van de Overeenkomst of een Nadere Overeenkomst door Opdrachtgever
respectievelijk een Deelnemer, ontslaat Opdrachtnemer niet van zijn verplichting tot het nakomen
van zijn verplichtingen en de gemaakte afspraken met betrekking tot de Transitie.
7.
De Overeenkomst dan wel een Nadere Overeenkomst kan door Opdrachtgever– zonder enige
gehoudenheid tot schadevergoeding over en weer - met onmiddellijke ingang worden opgezegd,
indien de bevoegde rechter als gevolg van het aanspannen van een gerechtelijke procedure
oordeelt dat de gunning van de Overeenkomst onrechtmatig is geweest. In dat geval zal
Opdrachtgever uiterlijk binnen vijftien (15) werkdagen na de betreffende gerechtelijke uitspraak
aan Opdrachtnemer meedelen of Opdrachtgever overgaat tot opzegging van de Overeenkomst en
de op basis daarvan gesloten Nadere Overeenkomsten.
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Titel 10.

Overige bepalingen

Artikel 36. Overdracht van rechten en verplichtingen
1.
Opdrachtnemer mag de uit de Overeenkomst respectievelijk een Nadere Overeenkomst
voortvloeiende rechten en verplichtingen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
Opdrachtgever respectievelijk de Deelnemer met wie de Nadere Overeenkomst is gesloten aan een
derde overdragen. Toestemming zal niet zonder redelijke grond worden geweigerd. Opdrachtgever
respectievelijk de betreffende Deelnemer kunnen aan de toestemming voorwaarden verbinden.
2.
Alle in redelijkheid door Opdrachtgever respectievelijk de Deelnemer gemaakte en te maken kosten
als gevolg van de in het eerste lid bedoelde overdracht komen volledig voor rekening van
Opdrachtnemer.

Artikel 37. Verzekering
1.
Opdrachtnemer heeft zich naar verkeersopvattingen passend verzekerd voor minimaal de bedragen
genoemd in artikel 32, vierde lid en zal zich zodanig verzekerd houden met de volgende in het
handelsverkeer bekende verzekeringen:
-

beroepsaansprakelijkheidsverzekering, en

-

aansprakelijkheidsverzekering bedrijven.

2.
Opdrachtnemer is verplicht om op verzoek van Opdrachtgever respectievelijk een Deelnemer
bewijzen van de in het eerste lid bedoelde verzekeringen te overleggen.

Artikel 38. Vervaltermijnen
Het nalaten door een Partij om binnen een in de Overeenkomst, een Nadere Overeenkomst of
ander document in het kader van deze overeenkomsten genoemde termijn nakoming van enige
bepaling te verlangen, tast het recht om alsnog nakoming te verlangen niet aan, tenzij de
desbetreffende Partij nadrukkelijk en schriftelijk met de niet-nakoming heeft ingestemd.

Artikel 39. Geschillen, toepasselijk recht en domiciliekeuze
1.
Ieder geschil tussen Partijen ter zake van de Overeenkomst of een Nadere Overeenkomst zal bij
uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag,
tenzij en voor zover Partijen alsnog een andere vorm van geschillenbeslechting zullen
overeenkomen.
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2.
Op de Overeenkomst en de Nadere Overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
3.
Voordat een geschil aan de rechter kan worden voorgelegd zullen Partijen de escalatieniveaus
benutten zoals bedoeld in artikel 24.
4.
Indien een geschil dat door Opdrachtnemer aan de rechter wordt voorgelegd een tekortkoming van
één of meer Deelnemer betreft, zal Opdrachtnemer uitsluitend de betreffende Deelnemer(s)
dagvaarden. Opdrachtgever kan zich indien Opdrachtgever dat wenst bij de Deelnemer(s) voegen
of tussenkomen.
5.
Indien een geschil een tekortkoming van Opdrachtnemer jegens één of meer Deelnemer(s) betreft,
kan dat geschil zowel door de Deelnemers afzonderlijk als door meerdere Deelnemers gezamenlijk
aan de rechter worden voorgelegd. Opdrachtgever kan zich indien Opdrachtgever dat wenst bij de
Deelnemer(s) voegen of tussenkomen.

Artikel 40. Overname personeel, omkoping en belangenverstrengeling
1.
Partijen mogen niet zonder toestemming van de andere Partij tijdens de uitvoering van de
Overeenkomst en binnen één jaar na beëindiging daarvan, personeel waarmee de andere Partij
een arbeidsovereenkomst op grond van het BW, dan wel ambtelijke aanstelling heeft of had in
dienst nemen, of met dat personeel over indiensttreding onderhandelen.
2.
Partijen zullen aan elkaar noch aan derden aanbieden, noch van elkaar of derden vragen,
accepteren of toegezegd krijgen, voor henzelf of een ander, enige schenking, beloning,
compensatie of voordeel van welke aard dan ook, die uitgelegd kan worden als een onwettige
praktijk. Bij overtreding van dit verbod door een Partij kan de andere Partij de Overeenkomst of de
met hem gesloten Nadere Overeenkomsten zonder ingebrekestelling en met onmiddellijke ingang
geheel of gedeeltelijk buiten rechte ontbinden zonder tot enige schadevergoeding gehouden te
zijn..
3.
Indien blijkt dat personeel van Opdrachtgever of een Deelnemer een al dan niet betaalde
nevenfunctie heeft vervuld bij Opdrachtnemer ten tijde van de aanbesteding van de Overeenkomst
respectievelijk de offerteaanvraag voor een Speciale Dienst en zulks bekend had moeten zijn bij
Opdrachtnemer, zonder dat Opdrachtgever of de betreffende Deelnemer daarover vóór het sluiten
van de Overeenkomst respectievelijk de Nadere Overeenkomst is ingelicht, dan kan Opdrachtgever
de Overeenkomst en de betreffende Deelnemer de Nadere Overeenkomst zonder ingebrekestelling
met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk buiten rechte ontbinden, zonder tot enige
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schadevergoeding verplicht te zijn en onverminderd enig recht van Opdrachtgever en de
betreffende Deelnemer tot schadevergoeding.
4.
Opdrachtnemer mag niet zonder voorafgaande schriftelijke van Opdrachtgever c.q. een Deelnemer
personen betrekken bij de uitvoering van de Overeenkomst of een Nadere Overeenkomst, die in de
twee (2) jaar voorafgaand aan de werkzaamheden in het kader van de Overeenkomst of de Nadere
Overeenkomst een ambtelijke aanstelling bij Opdrachtgever of een Deelnemer hadden.
5.
De Partij die de bepalingen van het eerste of het vierde lid overtreedt verbeurt jegens de andere
Partij een direct opeisbare boete van € 100.000,--. De in deze bepalingen bedoelde toestemming
zal echter niet op onredelijke gronden worden onthouden.

Artikel 41. Bindende mededelingen
Uitsluitend mededelingen die schriftelijk dan wel via e-mail zijn gedaan door de in het Dossier
Afspraken en Procedures aangegeven contactpersonen overeenkomstig hun in het Dossier
Afspraken en Procedures aangegeven bevoegdheden kunnen Partijen met betrekking tot de
Overeenkomst of een Nadere Overeenkomst binden.

Artikel 42. Wijziging Overeenkomst
1.
Een wijziging van de Overeenkomst respectievelijk een Nadere Overeenkomst is slechts van kracht
voor zover deze schriftelijk is vastgelegd en door de Partijen bij de Overeenkomst respectievelijk
de Nadere Overeenkomst rechtsgeldig is ondertekend door daartoe bevoegde personen.
2.
Voor wijzigingen van de Overeenkomst respectievelijk een Nadere Overeenkomst in het kader van
Dienstverleningsverbetering respectievelijk marktconformiteit worden voor zover van toepassing de
procedures gevolgd in Bijlage 2 respectievelijk Bijlage 3.

Artikel 43. Wijziging organisatie
Tijdens de looptijd van de Overeenkomst kan de organisatie van Opdrachtgever c.q. een
Deelnemer veranderen, onder andere door samenvoeging met een ander organisatieonderdeel van
de overheid of door overheveling of opheffing van taken. Een organisatieverandering van
Opdrachtgever c.q. een Deelnemer ontslaan Opdrachtgever c.q. de betreffende Deelnemer en de
Opdrachtnemer niet van nakoming van hun verplichtingen, tenzij nakoming van de Overeenkomst
dan wel een Nadere Overeenkomst feitelijk onmogelijk is door de organisatieverandering.
Opdrachtgever c.q. de Deelnemer en Opdrachtnemer treden alsdan in overleg over een aanpassing
van de Overeenkomst dan wel de Nadere Overeenkomst, die zoveel mogelijk recht doet aan de
oorspronkelijke bedoeling van Partijen bij het aangaan van deze overeenkomsten met
inachtneming van het gestelde in het vijfde en zesde lid van artikel 16.
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Aldus stellig, naar waarheid en zonder voorbehoud ondertekend,

Opdrachtgever

Opdrachtnemer

ondertekenaar:

ondertekenaar:

te:

te:
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Bijlage 01: Begrippenlijst
Begrip

Omschrijving

Aanbestedende Dienst

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in de
hoedanigheid van uitvoerder van de aanbesteding GT Vaste
Communicatie mede namens de Deelnemers.
Dienst waarmee de gemeenschappelijke drager wordt geleverd
voor SIP-diensten, Ethernetdiensten, IPVPN-diensten en Zakelijke
Internetdiensten.
De verklaring die als Appendix III-b is toegevoegd aan de
aanbestedingsdocumenten en rechtgeldig ondertekend door een
bevoegde vertegenwoordiger van de Inschrijver bij de
Inschrijving dient te worden aangeleverd
Een Spraakdienst voor de afhandeling van spraakverkeer over
een analoge verbinding. De Analoge dienst wordt geleverd in
twee varianten: PSTN-netlijn en Analoge telefoniedienst
Een digitale variant van een PSTN-netlijn met een analoog
koppelvlak heeft, waarop een analoog apparaat aangesloten kan
worden.
De aan het Beschrijvend Document toegevoegde Appendices die
door de Inschrijver ingevuld geretourneerd moeten worden als
onderdeel van de Inschrijving.
De vergoeding die de Opdrachtnemer ten behoeve van de
Opdrachtgever aan de Deelnemers in rekening brengt ter dekking
van de kosten van de aanbesteding GT Vaste Communicatie en
het beheer van de Overeenkomst.
De meest recente versie van het Beschrijvend Document van de
aanbesteding GT Vaste Communicatie bestaande uit het
hoofddocument met bijbehorende Appendices en Bijlagen,
inclusief de Nota’s van Inlichtingen. In geval van strijdigheid
tussen verschillende Nota’ s van Inlichtingen prevaleert de meest
recente Nota van Inlichtingen.
Een Bijlage van het hoofddocument van het Beschrijvend
Document respectievelijk een Bijlage van de Overeenkomst. Een
lijst met Bijlagen is opgenomen in paragraaf 1.5.4 van het
hoofddocument van het Beschrijvend Document en in de
inhoudsopgave van de Overeenkomst.
Zie Contract Beheer Organisatie.
Lid van een Samenwerkingsverband.
Een lijst met eisen en wensen waarin is opgenomen aan welke
eisen en wensen de Inschrijver cq de Opdrachtnemer voldoet. De
Conformiteitlijst is opgenomen in Appendix I van het Beschrijvend
Document en Bijlage 13 van de Overeenkomst, en kent drie
hoofdonderwerpen:
•
Conformiteitlijst Techniek en Functionaliteit
•
Conformiteitlijst Beheer en Organisatie
•
Conformiteitlijst Migratie en Transitie
Internetdiensten zoals de Opdrachtnemer die in de
consumentenmarkt levert.
De organisatie die namens de Opdrachtgever het beheer over de
Overeenkomst voert.

Accessdienst

Additionele Verklaring

Analoge dienst

Analoge telefoniedienst

Appendix

Beheervergoeding

Beschrijvend Document

Bijlage

CBO
Combinant
Conformiteitlijst

Consumenten Internetdienst
Contract Beheer Organisatie
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Begrip

Omschrijving

CTM

CTM (Complete Tender Management) is een online platform voor
elektronisch aanbesteden (tendering) en een
contractmanagementsysteem (zie: www.ctmsolution.nl). GT
Vaste Communicatie maakt voor de aanbesteding gebruik van dit
platform.
Zie Dossier Afspraken en Procedures
Dienst waarmee het transport van dataverkeer wordt
afgehandeld. Datadiensten worden geleverd in twee varianten:
Ethernetdiensten en IPVPN-diensten.
Een organisatie die Diensten mag afnemen op grond van de
Overeenkomst. Een lijst van Deelnemers is opgenomen als
Bijlage 08 Opgave Deelnemende organisaties.
Een Standaard Dienst of een Speciale Dienst.
De aanpassing van de door de Opdrachtnemer te leveren
Diensten overeenkomstig de procedure zoals beschreven in
Bijlage 02 Dienstverleningsverbetering.
Een dossier met praktische werkafspraken dat door
Opdrachtgever c.q. de Deelnemers en Opdrachtnemer wordt
opgesteld en bijgehouden en dat geen onderdeel uitmaakt van de
Overeenkomst of een Nadere Overeenkomst.
Datadienst met een ethernetkoppelvlak op OSI-laag 2. Deze
Dienst realiseert een besloten netwerk van transparante
ethernetverbindingen tussen twee of meer locaties
Hoofdlocaties zijn Locaties die enerzijds gebruik maken van GT
Vaste Communicatie Diensten en anderzijds dienen voor het
distribueren van ICT diensten naar andere locaties.
Een Ondernemer of een Samenwerkingsverband die op basis van
het Beschrijvend Document een Inschrijving heeft ingediend.
Een door de Inschrijver ingediende aanbieding inclusief alle
daarbij behorende documenten op basis van het Beschrijvend
Document.
Dienst waarmee een Deelnemer verbinding met het internet
krijgt. Internet diensten worden geleverd in drie varianten:
Zakelijke Internetdiensten, Transit Internetdiensten en
Consumenten Internetdiensten.
Datatransportdienst met een IP-koppelvlak op OSI-laag 3. Deze
Dienst realiseert een besloten netwerk van transparante IPverbindingen tussen twee of meer locaties.
Een Spraakdienst voor de afhandeling van spraakverkeer over
een digitale verbinding op basis van ISDN-protocolen.
Een locatie van een Deelnemer die gebruik maakt van één of
meer Diensten van de Opdrachtnemer.
De lijst met Locaties waarvoor Tarieven voor levering van
Diensten zijn overeengekomen. De Locatielijst is als tabblad
opgenomen in Appendix II en in Bijlage 14 van de Overeenkomst.
Het in de Conformiteitlijst c.q. Bijlage 13 bedoelde masterplan
migratie.
Alle werkzaamheden die nodig zijn om de diensten van een
lopende overeenkomst te vervangen door de Diensten van de
Overeenkomst.

DAP
Datadienst

Deelnemer

Dienst
Dienstverleningsverbetering

Dossier Afspraken en
Procedures

Ethernetdienst

Hoofdlocatie

Inschrijver
Inschrijving

Internetdienst

IPVPN-dienst

ISDN-dienst
Locatie
Locatielijst

Masterplan Migratie
Migratie

Overeenkomst - GT Vaste Communicatie, september 2017
39
Paraaf Opdrachtgever:

Paraaf Opdrachtnemer:

Begrip
Migratieperiode

Omschrijving
Iedere Deelnemer kent een eigen Migratieperiode. Iedere
Deelnemer geeft aan welke Diensten hij initieel bij de
Opdrachtnemer gaat afnemen. De Migratieperiode van een
Deelnemer vangt aan op het moment dat de eerste van deze
initieel aangegeven Diensten fysiek of contractueel wordt
overgezet naar de Opdrachtnemer. De Migratieperiode van een
Deelnemer eindigt als alle initieel bestelde Diensten volledig
operationeel zijn en zijn geaccepteerd door de betreffende
Deelnemer.

Nadere Overeenkomst

Een schriftelijke overeenkomst, die overeenkomstig de
bepalingen van de Overeenkomst tussen één of meer
Deelnemer(s) enerzijds en Opdrachtnemer anderzijds wordt
gesloten voor de levering van Speciale Diensten.

Nota van Inlichtingen

Een document waarin de antwoorden op vragen van Potentiële
Inschrijvers zijn opgenomen, alsmede eventuele wijzigingen van
het Beschrijvend Document.

Ondernemer
Opdrachtgever

Een aannemer, leverancier of dienstverlener.
Tijdens de aanbesteding GT Vaste Communicatie: de beoogde
opdrachtgever van de Overeenkomst. Na gunning de
ondergetekende ad 1. van de Overeenkomst.

Opdrachtnemer

Tijdens de aanbesteding GT Vaste Communicatie: De
Ondernemer of het Samenwerkingsverband met wie de
Opdrachtgever een Overeenkomst aangaat. Na gunning de
ondergetekende ad 2 van de betreffende Overeenkomst.

Oplostijd

De tijd die verstrijkt tussen de aanmelding van een incident en de
tijd dat het incident als opgelost aangemeld wordt aan de melder
ervan.
Indien het incident middels een managementsysteem dat het
functioneren van de betreffende Dienst bewaakt wordt
gesignaleerd, geldt als begintijd de tijd waarop het
managementsysteem het incident signaleert, mits deze tijd zich
binnen de openingstijd bevindt. De teller voor het berekenen van
de Oplostijd wordt buiten de openingstijden stopgezet.

Overeenkomst

De Overeenkomst (inclusief alle daarbij behorende Bijlagen)
tussen de Opdrachtgever en een Opdrachtnemer waarin de
Diensten zijn omschreven alsmede de voorwaarden waaronder
deze worden geleverd.

Partij

De Opdrachtnemer, Opdrachtgever of Deelnemer.

PDC

Zie Producten- en Dienstencatalogus.

Potentiële Inschrijver

Een Ondernemer of Samenwerkingsverband die het Beschrijvend
Document heeft gedownload via CTM.
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Begrip
Probleem

Omschrijving
Een (hetzelfde) incident betreffende de dienstverlening dat zich
meer dan één keer voordoet binnen een maand of een aangemeld
incident waarvoor geen zicht is op een oplossing binnen 48 uur,
wordt gekwalificeerd als een Probleem.

Producten- en

Een overzicht van Standaard Diensten die onder de

Dienstencatalogus

Overeenkomst worden geleverd (zie Bijlage 06).

Professioneel

Bekwaam, adequaat, vakkundig en aansluitend op de
standaarden en normen op het betreffende vakgebied.

PSTN-netlijn

Traditionele analoge telefonieverbinding met een analoog
koppelvlak.

Rekenkamer

Een orgaan (commissie) dat continu onderzoek doet naar de
doelmatigheid, doeltreffendheid en eventueel rechtmatigheid van
het door de gemeente/ provincie of rijk gevoerde bestuur.

Samenwerkingsverband

Een samenwerkingsverband tussen twee of meer rechtspersonen
waarbij de leden zich zowel gezamenlijk als hoofdelijk
aansprakelijk stellen voor de nakoming van de verbintenissen
jegens de Opdrachtgever en de Deelnemers voortvloeiende uit de
Inschrijving, de Overeenkomst en/of een Nadere Overeenkomst.

SIP-dienst

Een Spraakdienst voor de afhandeling van spraakverkeer over
een Accessdienst op basis van het Session Initiation Protocol
(SIP).

Speciale Dienst

Een Dienst niet zijnde een Standaard Dienst, waarvan de
specificaties en voorwaarden tussen de Opdrachtnemer en één of
meer Deelnemers worden overeengekomen op basis van een
offertetraject en worden vastgelegd in een Nadere
Overeenkomst.

Spraakdienst

Dienst waarmee het transport van spraakverkeer wordt
afgehandeld. Spraakdiensten worden geleverd in drie varianten:
Analoge diensten, ISDN-diensten en SIP-diensten..

Standaard Dienst

Een Dienst waarvan de specificaties en voorwaarden zijn
vastgelegd in het Beschrijvend Document respectievelijk de
Overeenkomst.

Startdatum

De in Bijlage 08 van het Beschrijvend Document en de
Overeenkomst aangegeven datum vanaf wanneer de betreffende
Deelnemer met betrekking tot het onderwerp van de
Overeenkomst geen verplichtingen meer heeft jegens (andere)
leveranciers op grond van andere overeenkomsten.

Tarief

De vergoeding per eenheid voor een Dienst of een onderdeel
daarvan.

Tarieflijst

De Tarieven die met Opdrachtnemer zijn overeengekomen voor
de levering van Diensten. De Tarieflijst is als tabblad opgenomen
in Appendix II en in Bijlage 14 van de Overeenkomst.

Transit Internetdienst

Zakelijke Internetdienst die niet op een locatie van een
Deelnemer wordt geleverd, maar op een Internet Exchange.
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Begrip
Transitie

Omschrijving
Alle werkzaamheden die nodig zijn om de bij een Deelnemer in
gebruik zijnde Diensten aan het einde van de Overeenkomst te
vervangen door diensten op basis van een andere overeenkomst
met dezelfde of een andere leverancier.

Uniform Europees

Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) is het

Aanbestedingsdocument

standaardformulier dat in Nederland wordt toegepast op
aanbestedingen zowel boven als onder de Europese
aanbestedingsdrempel die plaats vinden op grond van de
Aanbestedingswet 2012. Het UEA is een Eigen verklaring over de
uitsluitingsgronden, financiële toestand, de bekwaamheden en de
geschiktheid van ondernemingen voor een
aanbestedingsprocedure. Het UEA dient als Appendix III-a bij de
Inschrijving te worden gevoegd.

Wens

Een onderdeel van de dienstverlening dat in de Conformiteitlijst
als wens is aangeduid.

Werkdag

Een kalenderdag behoudens weekeinden en algemeen erkende
feestdagen in de zin van de algemene termijnenwet.

Zakelijke Internetdienst

Internetdienst om locaties met internet te verbinden met
specificaties die gebruikelijk zijn in de zakelijke markt.
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Bijlage 02: Dienstverleningsverbetering
1

Inleiding

In de Overeenkomst GT Vaste Communicatie is de mogelijkheid opgenomen om onder
voorwaarden, gedurende de looptijd Diensten af te nemen die niet standaard in de Overeenkomst
zijn opgenomen, nieuwe Diensten toe te voegen aan het bestaande overzicht van Diensten, of de
kenmerken van bestaande Diensten aan te passen als deze in de tijd in de markt zijn veranderd.
Wat exact onder Dienstverleningsverbetering (DVV) valt, is op voorhand niet eenvoudig aan te
geven. Het is immers lastig te voorspellen hoe de markt voor vaste communicatiediensten zich zal
ontwikkelen in de komende jaren. Wel is duidelijk dat de nieuwe of vernieuwde Diensten nauw
verwant moeten zijn aan de onder GT Vaste Communicatie overeengekomen Diensten.
Dienstverleningsverbetering zal veelal betrekking hebben op meer technisch inhoudelijke aspecten
van de dienstverlening, maar kan ook van toepassing zijn op alle andere contractueel vastgelegde
voorwaarden van de dienstverlening. Voorbeelden van DVV’s van niet technisch inhoudelijke aard
zijn het doorvoeren van aanpassingen aan de rapportages, het vastleggen van nieuwe procedures
rond de financiële afhandeling en het maken van nieuwe afspraken over de dienstverlening van de
service desk.
Met de DVV procedure wil de Opdrachtgever er voor zorgen dat de onder GT af te nemen Diensten
tijdens de looptijd van de Overeenkomst inhoudelijk en qua voorwaarden marktconform blijven en
daarmee aan de behoeften van de Deelnemers blijven voldoen.

2

Kenmerken van de DVV procedure

2.1

Standaard Diensten en Speciale Diensten

Met behulp van de DVV procedure is het mogelijk om nieuwe of gewijzigde Standaard Diensten op
te nemen, of om Speciale Diensten overeen te komen.
Als de DVV procedure wordt gebruikt om Standaard Diensten toe te voegen of te wijzigen, dan
gaat het om diensten die meerdere malen kunnen worden afgenomen en waar meerdere
Deelnemers behoefte aan hebben. Nieuwe of gewijzigde Standaard Diensten worden opgenomen in
de Overeenkomst, en komen daarmee beschikbaar voor alle Deelnemers aan de Overeenkomst.
Een afgeronde DVV procedure voor een Standaard Dienst leidt derhalve tot een wijziging van de
Overeenkomst
Als de DVV procedure wordt gebruikt om een Speciale Dienst overeen te komen dan gaat het om
diensten waaraan slechts één of enkele Deelnemers behoefte hebben of waarvan de specificaties
en voorwaarden per Deelnemer verschillen. Een Speciale Dienst wordt op offertebasis door de
Opdrachtnemer aangeboden aan de Deelnemer. De voorwaarden van de Overeenkomst blijven
echter van toepassing op de Speciale Dienst. Als de Deelnemer de offerte voor een Speciale Dienst
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accepteert dan zijn de voorwaarden van de Overeenkomst daarop van toepassing, aangevuld met
de voorwaarden die zijn opgenomen in de offerte. Een afgeronde procedure voor een Speciale
Dienst leidt derhalve niet tot een wijziging van de Overeenkomst.
Voordat een nieuwe of gewijzigde dienst kan worden ingevoerd, dient te worden vastgesteld of
deze past binnen de scope van de Aanbesteding c.q. toelaatbaar is volgens de Europese
aanbestedingsregels. Deze beslissing is voorbehouden aan de Contract Beheer Organisatie.
Vervolgens dient te worden vastgesteld of de dienst als Speciale Dienst wordt geleverd of als
Standaard Dienst aan de Overeenkomst wordt toegevoegd. Ook de laatstgenoemde beslissing ligt
bij de Contract Beheer Organisatie (CBO). De CBO kan besluiten dat de Deelnemers zonder
tussenkomst van de CBO bepaalde Speciale Diensten bij de Opdrachtnemer kunnen aanvragen en
afnemen. Dit geldt niet voor het toevoegen of wijzigen van Standaard Diensten; het toevoegen of
wijzigen van Standaard Diensten gebeurt alleen met tussenkomst van de CBO.

2.2

Aanpassen van wensen

In de Conformiteitlijst is naast de eisen ook een aantal Wensen opgenomen. Voor deze wensen
geldt dat de Opdrachtnemer er ten tijde van de aanbesteding voor gekozen kan hebben om deze
niet te leveren. In dat geval is in de Conformiteitlijsten bij de betreffende wensen de
lettercombinatie NC (Niet Conform) geplaatst. De Opdrachtnemer heeft in dat geval een minder
hoge score behaald op het gunningscriterium ‘kwaliteit’ voor de gunning van de Overeenkomst.
Voor de wensen geldt dat een Opdrachtnemer er niet voor kan kiezen om een conform
beantwoorde wens alsnog niet te leveren (niet conform te maken). Andersom echter kan een
Opdrachtnemer er wel voor kiezen om zich alsnog te conformeren aan een in eerste instantie als
niet-conform beantwoorde wens. Dit alsnog conformeren leidt tot een aanpassing van de
Overeenkomst. Bij het alsnog conform maken van wensen wordt een vergelijkbare doch
vereenvoudigde procedure voor het doorvoeren van een nieuwe Standaard Dienst gevolgd, omdat
toetsing of de in de wens opgenomen functionaliteit past binnen de scope van de Aanbesteding niet
meer noodzakelijk is.
Als de Opdrachtnemer de functionaliteit van een wens in de Nederlandse consumenten- of zakelijke
markt levert, maar deze functionaliteit nog als niet-conform in de Overeenkomst staat vermeld,
dan kan de Opdrachtgever de Opdrachtnemer verzoeken zich alsnog aan de wens te conformeren.
De Opdrachtnemer kan een dergelijk verzoek alleen weigeren als daar relevante en zwaarwegende
redenen voor zijn. Als de bedoelde functionaliteit door Opdrachtnemer in de markt op basis van
een apart tarief wordt geleverd, dan kan de Opdrachtnemer ook voor levering onder de
Overeenkomst een apart marktconform Tarief overeenkomen.

2.3

Aanvrager van een DVV

Het initiatief om een DVV procedure te starten kan liggen bij de Opdrachtnemer, de CBO of een
Deelnemer. Alle partijen kunnen verzoeken doen om Standaard Diensten te introduceren of te
wijzigen of Speciale Diensten overeen te komen. Het ligt echter voor de hand dat het zwaartepunt
van het soort aanvragen bij de verschillende partijen anders zal liggen:
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•

De Opdrachtnemer
De Opdrachtnemer zal zich zowel richten op het aanpassen en introduceren van Standaard
Diensten als op het overeenkomen van Speciale Diensten. Hij heeft er belang bij dat nieuwe
diensten die hij in de markt kan leveren zoveel mogelijk ook voor de Deelnemers beschikbaar
komen, dat diensten die aangepast in de markt worden gezet in dezelfde vorm leverbaar
worden onder GT, en dat zijn dienstverlening naar de Deelnemers optimaal is.

•

De CBO
De CBO zal met name de DVV procedure gebruiken om nieuwe of gewijzigde Standaard
Diensten te introduceren. Het is immers in het belang van de CBO dat de geleverde Diensten
inhoudelijk marktconform zijn, en blijvend voldoen aan de veranderende behoeften van de
Deelnemers.

•

Een Deelnemer
Een Deelnemer zal in de meeste gevallen de procedure starten om een Speciale Dienst overeen
te komen. Zijn belang is dat een op het moment niet leverbare dienst alsnog door de
Opdrachtnemer geleverd wordt. Een aanvraag voor een Speciale Dienst kan uitmonden in de
introductie of wijziging van een Standaard Dienst, maar dit zal meestal niet de inzet van de
Deelnemer zijn.

In paragraaf 0 is beschreven dat voor het doorlopen van de DVV procedure een apart
aanvraagformulier beschikbaar wordt gesteld. Omdat het formulier dienstbeschrijvingen bevat,
veelal aangevuld met de tarifering van de diensten, zal het formulier in alle gevallen worden
ingevuld door de Opdrachtnemer, ook als het initiatief van de aanvraag bij de CBO of een
Deelnemer ligt. Aangezien er bij een DVV aanvraag in de meeste gevallen sprake is van een
gezamenlijk belang van een Opdrachtnemer en de CBO of een Deelnemer, zal het doorlopen van
een DVV procedure veelal in nauwe samenwerking tussen belanghebbende partijen plaatsvinden.

2.4

Verplichtingen voor de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer

De Opdrachtgever, vertegenwoordigd door de CBO, is verplicht elk DVV verzoek van een
Opdrachtnemer in behandeling te nemen. Een DVV procedure kan alleen voorzien van een
deugdelijke motivatie worden afgewezen. Redenen om een DVV verzoek af te wijzen, zijn onder
andere (maar niet uitsluitend):
•

De nieuwe/gewijzigde dienstverlening past niet binnen de scope van de aanbestede
dienstverlening.

•

Er is bij de Deelnemers geen behoefte aan de nieuwe of gewijzigde dienst.

•

De aangeboden dienst is niet marktconform (financieel of inhoudelijk).

Ook voor de Opdrachtnemer is het doorlopen van een DVV procedure verplicht. Als een Deelnemer
of de CBO behoefte heeft aan diensten die niet standaard onder GT leverbaar zijn, dan dient de
Opdrachtnemer binnen een redelijke termijn, na een daartoe strekkend verzoek van een
Deelnemer of de CBO, een aanbod voor de levering van deze diensten te doen, mits de
dienstverlening past binnen de scope van de aanbesteding en het verzoek betrekking heeft op
diensten die de Opdrachtnemer al op de Nederlandse consumenten- of zakelijke markt levert.
Aanbiedingen van de Opdrachtnemers die via een DVV procedure worden ingediend dienen
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passend en marktconform te zijn, waarbij ten aanzien van de financiële marktconformiteit
nadrukkelijk geldt dat Bijlage 03 Marktconformiteit van toepassing is.

3

Aanvraagprocedure

3.1

Aanvraagformulier

Voor de DVV procedure zal door de CBO een apart formulier worden ontwikkeld. Het formulier
wordt in alle gevallen ingevuld door de Opdrachtnemer. Het formulier dient een volledige
omschrijving van de functionaliteit en de voorwaarden van de nieuwe of te wijzigen dienstverlening
te bevatten. Als volledige instemming van de bij de aanvraag betrokken Partijen over de
dienstverlening en de bijbehorende voorwaarden is verkregen wordt het formulier ondertekend. Als
sprake is van een nieuwe of gewijzigde Standaard Dienst, en daarmee sprake van een wijziging
van de Overeenkomst, zal ondertekening van het formulier plaatsvinden door de Opdrachtnemer
en de Opdrachtgever, en wel door vertegenwoordigers, die bevoegd zijn om contractwijzigingen
door te voeren. Het ondertekende formulier zal als bijlage bij de Overeenkomst worden gevoegd.
Als sprake is van een Speciale Dienst zal ondertekening plaatsvinden door bevoegde
vertegenwoordigers van de Opdrachtnemer en de Deelnemer(s) die de Speciale Dienst gaat
afnemen, en door het CBO als blijk van instemming met de Speciale Dienst. Het ondertekende
formulier zal als bijlage bij de door de Opdrachtnemer en de betrokken Deelnemer(s) te sluiten
Speciale Dienst Overeenkomst worden gevoegd.

3.2

De procedure

Op de volgende pagina worden de stappen van de DVV procedure in een stroomschema
weergegeven. Toelichting op het stroomschema:
Ad (1): Hier vindt de toets plaats of sprake is van een nieuwe of gewijzigde Standaard Dienst (StD)
of een Speciale Dienst (SpD).
Ad (2): Toetsing vindt onder meer plaats aan de hand van de volgende vragen:
•

Is bij meerdere Deelnemers (potentiële) behoefte aan de nieuwe of gewijzigde StD?

•

Past de nieuwe of gewijzigde StD binnen de scope van de aanbesteding?

•

Is de DVV toegestaan binnen de kaders van de Europese aanbestedingsregels?

Ad (3): Toetsing vindt onder meer plaats aan de hand van de volgende vragen:
•

Past de SpD binnen de scope van de aanbesteding?

•

Is bij de opbouw van het geoffreerde bedrag maximaal gebruik gemaakt van de vastgelegde
Tarieven in de Tarieflijst?

•

Is de tarifering van de SpD gebaseerd op kostprijzen en zijn deze kostprijzen verhoogd met het
juiste toeslagpercentage zoals opgenomen in de Tarieflijst?

•

Is de DVV toegestaan binnen de kaders van de Europese aanbestedingsregels?

Ad (4): De aangeboden tarieven dienen aan alle financiële marktconformiteitsvoorwaarden te
voldoen die in de Overeenkomst zijn vastgelegd.
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Start

Aanvraag
afgekeurd

ja

Afkeuring
definitief?

nee

Opstellen
motivatie
afkeuring door
CBO

Opstellen
aanvraagformulier
DVV door
Opdrachtnemer

Indienen
aanvraagformulier
bij CBO

nee

nee
DVV (StD)
inhoudelijk
goedgekeurd?
(2)

nee

Aanpassing
conformiteit
wensen?

ja

ja

Nieuwe of
aangepaste
Standaard Dienst?
(1)

nee

DVV (SpD)
inhoudelijk/financieel
goedgekeurd?
(3)
ja

ja

Zijn er
financiële
consequenties
?

nee

ja

Indienen
financiële
aanbieding
Opdrachtnemer

DVV financieel
marktconform?
(4)

Ondertekenen
DVV

nee

ja

Ondertekenen
DVV en
verwerken in
Overeenkomst

Aangepaste
Overeenkomst

Overeengekomen
SpD’s
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3.3

Bekendmaking goedgekeurde DVV’s

Alle afgeronde en ondertekende DVV aanvraagformulieren worden gepubliceerd op het webbased
portaal van de Opdrachtnemer. Als een DVV procedure heeft geleid tot een nieuwe of gewijzigde
Standaard Dienst, dan zal deze dienst tevens worden opgenomen in de PDC van de
Opdrachtnemer.
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Bijlage 03: Marktconformiteit
1

Inleiding

Met de aanbesteding GT Vaste Communicatie is de mogelijkheid gecreëerd om gedurende een
periode van vijf jaar, optioneel aangevuld met een periode van nogmaals maximaal vijf jaar, de
overeengekomen Diensten af te nemen. Voor de Opdrachtgever en de Deelnemers is het van
belang dat niet alleen tijdens de gunning van de Overeenkomst de dienstverlening in financiële zin
marktconform is, maar dat financiële marktconformiteit ook geborgd blijft gedurende de gehele
looptijd van de Overeenkomst. In deze Bijlage worden de instrumenten beschreven die worden
ingezet ter borging van de financiële marktconformiteit

2

Marktconformiteitsinstrumenten

2.1

Marktconformiteitstoets

Met de aanbesteding GT Vaste Communicatie wordt een omvangrijke hoeveelheid Diensten in de
markt gezet voor een langere periode. De Opdrachtgever verwacht, gezien deze omvang en
looptijd, dat de tariefstelling voor GT behoort tot de laagste in de markt voor vergelijkbare
Diensten. Om deze reden wordt in deze aanbesteding onder een marktconform Tarief een Tarief
verstaan dat niet hoger ligt dan 10% boven het laagste tarief dat de Opdrachtnemer elders in de
markt in rekening brengt. Deze eis geldt voor alle afzonderlijke Tarieven die zijn opgenomen op de
Tarieflijst.
Als duidelijk wordt dat één of meer Tarieven niet meer aan dit marktconformiteitscriterium
voldoen, dan zal de Opdrachtnemer binnen twee weken na constatering een nieuwe Tarieflijst met
Tarieven die wel voldoen aan dit marktconformiteitscriterium aan de Opdrachtgever overhandigen.
Deze nieuwe Tarieven gaan in vanaf het moment van overhandiging van de nieuwe Tarieflijst.

2.2

Benchmark

Door het uitvoeren van een benchmark wordt vastgesteld of de Tarieven van één, meer of alle
Diensten marktconform zijn. De benchmark wordt uitgevoerd door een onafhankelijke organisatie,
die kennis heeft van de tele- en datacommunicatiesector, en ervaring heeft met benchmarken in
het algemeen en met benchmarken in de tele- en datacommunicatiesector in het bijzonder. Bij de
opdracht aan de benchmarkorganisatie dient duidelijk te worden aangegeven welke Diensten onder
de loep moeten worden genomen, en wat de specificaties van deze Diensten onder GT zijn. De
benchmarkorganisatie vergelijkt vervolgens de Tarieven met de tarieven van vergelijkbare diensten
in contracten die in zijn benchmark database voorhanden zijn. Aan de hand van deze vergelijking
stelt de benchmarkorganisatie vast wat een marktconform tarief is. Opgemerkt wordt dat de
benchmarkorganisatie tijdens het onderzoek de contractprijzen in zijn benchmark database kan
corrigeren, als dit noodzakelijk wordt geacht om een eventueel verschil in specificaties van de
betreffende Dienst te compenseren. De uitkomst van de benchmark is een overzicht met
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marktconforme tarieven voor de Diensten die tijdens de benchmark zijn beschouwd. Als een
marktconform benchmarktarief lager is dan het GT Tarief, dan zal, met ingang van de datum
waarop het overzicht met marktconforme tarieven is gepubliceerd, het marktconforme
benchmarktarief gaan gelden als het nieuwe GT Tarief. Als het marktconforme benchmarktarief
hoger is dan het GT Tarief dan blijft het GT Tarief gehandhaafd. De benchmark kan derhalve nooit
leiden tot een verhoging van Tarieven.
Bij de uitvoering van een benchmark worden de onderzochte GT Tarieven vergeleken met de
tarieven in contracten in de benchmark database die wat omvang betreft zo dicht mogelijk
overeenkomen met het GT volume. De Diensten die worden vergeleken dienen wat specificaties
betreft overeen te komen met de diensten in de benchmark database. Als er echter geen diensten
met exact dezelfde specificaties in de benchmark database voorhanden zijn dan zal een correctie
op het tarief plaatsvinden waarmee het verschil in specificaties wordt gecompenseerd.
De keuze voor de organisatie die de benchmark gaat uitvoeren wordt in onderling overleg tussen
de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer genomen. Als de Partijen op deze wijze niet tot een keuze
kunnen komen, wijst de Opdrachtgever minimaal drie organisaties aan die de benchmark zouden
kunnen en mogen uitvoeren. De Opdrachtnemer beslist vervolgens welke van deze aangereikte
benchmarkorganisaties de benchmark zal uitvoeren. De opdracht aan de benchmarkorganisatie
wordt gezamenlijk op papier gezet en wordt gezamenlijk besproken en afgestemd met de
benchmarkorganisatie. De contractuele opdrachtverstrekking aan de benchmarkorganisatie wordt
uitgevoerd door de Opdrachtnemer. Als uit de benchmark blijkt dat de onderzochte Tarieven niet
marktconform zijn en er derhalve een aanpassing van de Tarieven noodzakelijk is, dan draagt de
Opdrachtnemer de kosten voor het uitvoeren van de benchmark door de benchmarkorganisatie. Als
uit de benchmark blijkt dat de Tarieven marktconform zijn, dan komen de kosten voor het
uitvoeren van de benchmark door de benchmarkorganisatie ten laste van de Opdrachtgever. Het is
niet mogelijk eventuele interne kosten die Partijen maken voor uitvoering van de benchmark in
rekening te brengen.
Een traject om een benchmark uit te voeren wordt gestart door de Opdrachtgever als sprake is van
discrepantie tussen de door de Opdrachtnemer aangeboden Tarieven en door de Opdrachtgever
verwachte Tarieven, en de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer hier op basis van onderling
overleg geen overeenstemming over krijgen. Het aantal uit te voeren benchmarks is op voorhand
niet begrensd.

2.3

Indexering

2.3.1

Indexeringsproces

Gedurende de eerste periode van vijf jaar van de looptijd van de Overeenkomst vindt geen
indexering van Tarieven plaats. Indien sprake is van verlenging van de Overeenkomst dan kunnen
de Tarieven ieder jaar worden aangepast op basis van indexering. Aanpassing van Tarieven op
basis van indexering kan uitsluitend neerwaarts zijn.
Ten behoeve van de indexering onderkent GT Vaste Communicatie drie verschillende indexcijfers.
Eén indexcijfer komt tot stand op basis van informatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek
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(CBS), het tweede cijfer op basis van door de leverancier aangeleverde informatie, en het derde
cijfer kan optioneel worden verkregen door het uitvoeren van een relatieve benchmark.
Bij indexering wordt gekozen tussen het indexcijfer op basis van CBS informatie (zie paragraaf 0)
of voor het indexcijfer op basis van informatie van de Opdrachtnemer (zie paragraaf 0). De keuze
valt op het indexcijfer waarmee de grootste tariefdaling wordt gerealiseerd. Indien één van de
Partijen van mening is dat één of beide indexcijfers niet representatief is/zijn voor de werkelijke
prijsfluctuatie, dan kan deze Partij een relatieve benchmark opstarten (zie paragraaf 0). Het
indexcijfer dat hieruit voortkomt zal in dat geval in de plaats komen van de eerst genoemde
indexcijfers.
Indexering vindt uitsluitend plaats over de Tarieven van de volgende Diensten:
- Access diensten.
- SIP diensten.
- Ethernetdiensten.
- IPVPN diensten.
- Zakelijke internetdiensten.
- Transit internet diensten.
- Consumenten internet diensten.
Indexering vindt uitsluitend plaats over de Tarieven die de Opdrachtnemer bij Inschrijving heeft
aangeleverd, en derhalve niet over Tarieven die zijn ontstaan als gevolg van de
marktconformiteitsinstrumenten die zijn beschreven in de paragrafen 0 en 0. Als indexatie niet
leidt tot lagere Tarieven dan de op dat moment actuele Tarieven, dan vindt geen wijziging van de
Tarieven plaats.
In de volgende paragrafen wordt nader ingegaan op de drie verschillende indexcijfers.
2.3.2

Indexcijfer op basis van CBS informatie

Bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) worden diverse indexcijfers bijgehouden die een
beeld geven van de prijsontwikkeling van verschillende producten en diensten in de Nederlandse
markt. Het prijsindexcijfer dat op dit moment het nauwkeurigst de prijsontwikkelingen bijhoudt van
Diensten gerelateerd aan GT Vaste Communicatie, is het prijsindexcijfer dat is gekoppeld aan
sectie J (informatie en Communicatie) van de gehanteerde CPA2008 classificatie. Het aan sectie J
gekoppelde prijsontwikkelingscijfer zal worden gebruikt voor indexatie van de Diensten die vallen
onder GT Vaste Communicatie. Onder sectie J valt de categorie ’61 Telecommunicatie’. Het CBS
publiceert momenteel echter geen indexcijfers voor deze meer specifieke categorie. Als het CBS
prijsindexcijfers gaat publiceren voor deze categorie dan zal worden gerekend met deze meer
specifieke cijfers in plaats van het prijsindexcijfer dat is gekoppeld aan de gehele sectie J.
Het indexcijfer dat wordt gebruikt voor de eerste indexatie na de eerste periode van vijf jaar van
de Overeenkomst wordt berekend over een periode van vier jaar. De basis, het indexcijfer aan het
einde van het eerste contractjaar, wordt hierbij afgezet tegen het indexcijfer aan het eind van de
eerste periode van vijf jaar van de looptijd van de Overeenkomst. Voor de hierna volgende
jaarlijkse indexering wordt de prijsmutatie van het afgelopen jaar genomen.
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2.3.3

Indexcijfer op basis van informatie Opdrachtnemer

Aan het eind van ieder contractjaar levert de Opdrachtnemer informatie aan over de maandelijkse
tarieven die hij aanbiedt voor de volgende standaard in de zakelijke markt verkrijgbare
verbindingen:
- 10 Mbps, 100 Mbps, 1Gbps IPVPN verbindingen.
- 10 Mbps, 100 Mbps, 1Gbps Ethernet verbindingen.
- 10 Mbps, 100 Mbps, 1Gbps zakelijke internet access verbindingen.
- SIP verbinding van 30 en 100 kanalen.
De gevraagde maandelijkse tarieven dienen betrekking te hebben op de verbindingen met de
laagste servicelevels die de Opdrachtnemer op dat moment standaard aanbiedt in de zakelijke
markt. Het betreft de tarieven die de Opdrachtnemer zelf intern heeft vastgesteld als basistarief
voor de bedoelde verbindingen, zonder verrekening van kortingen of toeslagen. Het overzicht met
tarieven dient te worden aangeleverd vergezeld van een verklaring van een registeraccountant,
ingeschreven in het accountantsregister van het NIVRA. De registeraccountant dient in deze
verklaring aan te geven dat het overzicht daadwerkelijk de standaard intern gehanteerde
basistarieven voor de bedoelde verbindingen betreft. De bedoelde tarieven dienen minimaal
gedurende een periode van een maand van kracht zijn. Als dat niet het geval is kan worden
volstaan met een tarief dat voortkomt uit het gewogen gemiddelde van de verschillende tarieven
die gedurende een maand op werkdagen zijn gehanteerd. In het overzicht dient in dat geval een
open berekening van het tarief te zijn opgenomen, waarmee duidelijk wordt welke tarieven op/over
welke dagen/perioden zijn gehanteerd.
Op basis van de aangeleverde tarieven wordt het percentage vastgesteld waarmee de tarieven zijn
gestegen of gedaald. Het gemiddelde van alle individueel vastgestelde percentages vormt het
percentage waarmee de Tarieven van de in paragraaf 0 genoemde Diensten worden aangepast.
Voorbeeld:
- indexcijfer 10 Mbps IPVPN is 0,4 %
- indexcijfer 100 Mbps IPVPN is -0,9 %
- indexcijfer 1 Gbps IPVPN is -1,0 %
- indexcijfer 10 Mbps ethernet is -0,5 %
- indexcijfer 100 Mbps ethernet is 0,4 %
- indexcijfer 1 Gbps ethernet is -1,4 %
- indexcijfer 10 Mbps zakelijke internet access is 0,1 %
- indexcijfer 100 Mbps zakelijke internet access is -2,6 %
- indexcijfer 1 Gbps zakelijke internet access is -3,5 %
- indexcijfer SIP 30 kanalen is -1,8 %
- indexcijfer SIP 100 kanalen is -2,4 %
( 0,4 + (-0,9) + (-1,0) + (-0,5) + 0,4 + (-1,4) + 0,1 + (-2,6) + (-3,5) + (-1,8) + (-2,4) ) / 11 =
-13,2 / 11 = -1,2 %
De Tarieven van de Diensten worden neerwaarts aangepast met 1,2%.
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Het percentage dat wordt gebruikt voor de eerste aanpassing van Tarieven na de eerste periode
van vijf jaar van de Overeenkomst wordt berekend over een periode van vier jaar. De basis, het
prijspeil aan het einde van het eerste contractjaar, wordt afgezet tegen het prijspeil aan het eind
van de eerste periode van vijf jaar van de looptijd van de Overeenkomst. Voor de hierna volgende
jaarlijkse indexering wordt de prijsmutatie van het afgelopen jaar genomen.
2.3.4

Indexcijfer voortkomend uit een relatieve benchmark

Als één van de contractpartijen van mening is dat de in de paragrafen 0 en 0 genoemde
prijsindexcijfers niet representatief zijn voor de werkelijke prijsfluctuatie, dan kan deze Partij een
relatieve benchmark opstarten. Een relatieve benchmark wordt uitgevoerd door een onafhankelijke
organisatie, die kennis heeft van de tele- en datacommunicatiesector, en ervaring heeft met
benchmarken in het algemeen en met benchmarken in de tele- en datacommunicatiesector in het
bijzonder.
De keuze voor de organisatie die de benchmark gaat uitvoeren wordt in onderling overleg
genomen. Als Partijen op deze wijze niet tot een keuze kunnen komen, wijst de Opdrachtgever
minimaal drie organisaties aan die de benchmark zouden kunnen en mogen uitvoeren. De
Opdrachtnemer maakt, als deze de initiator van de benchmark is, een keuze uit deze aangereikte
benchmarkorganisaties. Als de Opdrachtgever de initiator van de benchmark is, wijst de
Opdrachtnemer minimaal twee organisaties uit de aangereikte organisaties aan die de benchmark
mogen uitvoeren. De Partij die besluit de relatieve benchmark op te starten (de initiator), draagt
de kosten die gepaard gaan met de uitvoering van de relatieve benchmark door de
benchmarkorganisatie. Het is niet mogelijk eventuele interne kosten die Partijen maken voor
uitvoering van de relatieve benchmark in rekening te brengen.
Bij een relatieve benchmark wordt niet naar absolute prijzen van vaste communicatiediensten
gekeken, maar wordt bepaald hoe de prijzen zich in de afgelopen periode hebben ontwikkeld bij
een aantal grote contracten voor diensten die vergelijkbaar zijn met de Diensten in deze
Aanbesteding. Aangezien het doel van de relatieve benchmark is om een algemene
prijsontwikkeling te achterhalen, is het niet noodzakelijk dat de contracten inhoudelijk één op één
overeenkomen met de GT Overeenkomst, of dat de contracthoudende organisaties vergelijkbaar
zijn met de GT organisatie. Wel dienen de te beschouwen contracten zo veel mogelijk een
afnamevolume te representeren dat vergelijkbaar is met het GT volume. Als dergelijke
contractinformatie echter niet in de database voorhanden is, kan worden volstaan met het
selecteren van de contracten die zo dicht mogelijke tegen het volume van GT Vaste Communicatie
aankomen. De te beschouwen periode zal dezelfde zijn als de periode die gebruikt is voor het
bepalen van het CBS prijsindexcijfer.
De uitkomst van de relatieve benchmark zal een cijfer (negatief of positief percentage) zijn, dat
representatief is voor de prijsbeweging die de getoetste contracten in de te beschouwen periode
hebben doorgemaakt.
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Bijlage 04: Kwaliteitsborging en auditing
1

Inleiding

Voor de Opdrachtgever en de Deelnemers is de kwaliteit van de GT dienstverlening van groot
belang. Om deze reden worden eisen gesteld aan de Opdrachtnemer om een hoge kwaliteit te
borgen. Kennis, ervaring en certificering dan wel het gebruik van een relevante standaardaanpak
en een kwaliteitsmanagementsysteem zijn hierbij essentieel. Het uitvoeren van een audit is een
instrument waarmee de Opdrachtgever en de Deelnemers nader inzicht kunnen krijgen in de
kwaliteit van de dienstverlening van de Opdrachtnemer.

2

Aantonen kwaliteitsborging van de
dienstverlening

De Opdrachtnemer dient op verzoek van de Opdrachtgever of de Deelnemers op elk moment
gedurende de looptijd van de Overeenkomst aan te kunnen tonen dat de kwaliteit van de
dienstverlening adequaat is geborgd. De kwaliteitsborging kan worden aangetoond door het
overleggen van:
1.

Een geldig en relevant kwaliteitscertificaat
Het betreft een geldig en relevant kwaliteitscertificaat waarmee alle voor de gevraagde
dienstverlening verantwoordelijke organisatieonderdelen van de Opdrachtnemer en
eventuele onderaannemers van de Opdrachtnemer worden afgedekt. De Opdrachtgever
en de Deelnemers hebben recht op inzage in het dossier van de certificerende partij.

óf
2.

Een standaardaanpak en kwaliteitsmanagementsysteem
Het betreft een op papier vastgelegde standaardaanpak en
kwaliteitsmanagementsysteem die relevant zijn voor de gevraagde dienstverlening.
Hieruit moet blijken op welke wijze de aansturing en beheersing van activiteiten wordt
gerealiseerd.

Bij wijziging in de status van de kwaliteitsborging, bijvoorbeeld bij het aflopen van een certificaat,
dient de Opdrachtnemer dit onmiddellijk te melden aan de Contract Beheer Organisatie (CBO).

3

Auditing

3.1

Wanneer toepassen

In de volgende gevallen kan de Opdrachtgever een audit doen uitvoeren:
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1.

Bij gerede twijfel over de juistheid van een offerte, factuur of rapportage. De scope

2.

Als de dienstverlening van de Opdrachtnemer één of meer van de in de Bijlage 06

van de audit blijft beperkt tot het betreffende object.
PDC en Servicelevels aangegeven grenzen overschrijdt. Scope en object van de
audit zijn beperkt tot de servicelevels waarvan de grenzen zijn overschreden,
inclusief de vaststelling van de er aan ten grondslag liggende omstandigheden.
3.

Als sprake is van een verplichting om een audit in te zetten indien dat voor de
interne verantwoording van de Opdrachtgever noodzakelijk is of dit door een
Rekenkamer wordt vereist. Scope en object is niet breder dan noodzakelijk voor
het vaststellen van de interne verantwoording.

4.

Indien het vermoeden bestaat dat de Opdrachtnemer niet voldoet aan een (andere
dan onder punt 1, 2, 3 en 5 genoemde) voorwaarde uit de Overeenkomst. Scope
en object is beperkt tot de betreffende voorwaarde, inclusief de vaststelling van de
eraan ten grondslag liggende omstandigheden.

5.

Als twijfel bestaat of de Opdrachtnemer voldoet aan het gestelde in hoofdstuk 2
van deze Bijlage 04 Kwaliteitsborging en Auditing. Scope en object van de audit
zijn zoals vastgelegd in hoofdstuk 4 van deze Bijlage 04 Kwaliteitsborging en
Auditing.

Voor alle audits geldt als normering de voorwaarden zoals gesteld en overeengekomen in de
Overeenkomst.

3.2

Onafhankelijke derde partij

Een audit wordt altijd door een onafhankelijke derde partij (onafhankelijke auditor) uitgevoerd. De
Opdrachtgever en de Opdrachtnemer bepalen gezamenlijk welke derde partij ingeschakeld wordt.
Als Partijen op deze wijze niet tot een keuze kunnen komen, wijst de Opdrachtgever minimaal drie
organisaties aan die de audit zouden kunnen en mogen uitvoeren. De Opdrachtnemer bepaalt
vervolgens welke van deze drie organisaties de audit zal gaan uitvoeren. De opdracht wordt
verstrekt door de Opdrachtgever.

3.3

Opvolging

Geconstateerde gebreken van wezenlijke betekenis als resultaat van een audit dienen door de
Opdrachtnemer te worden opgelost.

3.4

Kosten

De kosten voor het uitvoeren van een audit zijn voor rekening van de Opdrachtgever. De kosten
die de Opdrachtnemer maakt door mee te werken aan een audit zijn en de kosten die de
Opdrachtnemer moet maken om verbeterpunten uit de rapportage van de onafhankelijke derde
partij te implementeren zijn voor rekening van de Opdrachtnemer. Als uit de audit blijkt dat de
Opdrachtnemer in gebreke is, dan zijn ook de kosten voor de uitvoering van de audit voor rekening
van de Opdrachtnemer.
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4

Audit op algehele kwaliteitsborging

Als de omstandigheid zich voordoet zoals weergegeven in paragraaf 3.1 punt 5, dan wordt een
audit uitgevoerd op de algehele kwaliteitsborging conform de in dit hoofdstuk weergegeven
aanpak.
De Opdrachtnemer geeft inzicht in de methoden, technieken en kwaliteitssystemen die voor service
management worden toegepast. Een onafhankelijke derde partij toetst deze methoden, technieken
en kwaliteitssystemen op opzet, bestaan en werking. Hierbij kan ook getoetst worden op de
volgende garanties die de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever biedt op de gebieden
management, documentatie en bekwaamheid:
1.

Management
De Opdrachtnemer heeft:
a.

een up-to-date (maximaal één jaar oud) kwaliteitshandboek;

b.

beleid, doelstellingen en plannen vastgesteld voor service management;

c.

het belang kenbaar gemaakt van het halen van de doelstellingen voor service
management en de noodzaak van continue verbetering;

d.

bewerkstelligd dat de eisen van klanten worden vastgelegd en dat daaraan wordt
voldaan teneinde de klanttevredenheid te verbeteren;

e.

benodigde middelen vastgesteld en beschikbaar gesteld voor het plannen,
implementeren, bewaken, beoordelen en verbeteren van dienstverlening en beheer,
bijvoorbeeld door werving van geschikt personeel en beheer van personeelsverloop;

f.

geborgd dat de risico’s beheerd worden voor de service managementorganisatie en de
diensten;

g.

geborgd dat het service management met geplande tussenpozen beoordeeld wordt om

h.

geborgd dat zijn medewerkers zich bewust zijn van het kwaliteitssysteem en volgens

voortdurende geschiktheid, toereikendheid en doeltreffendheid te bewerkstelligen;
de PDCA cyclus (Plan-Do-Check-Act, of een vergelijkbare methode) werken, zowel
inhoudelijk als qua gedrag;
i.
2.

geborgd dat het kwaliteitssysteem periodiek intern wordt getoetst.

Documentatie
De Opdrachtnemer moet inzicht in documenten en administraties kunnen geven die een
doeltreffende planning, uitvoering en besturing van service management ondersteunen. Dit
omvat in ieder geval:
a.

gedocumenteerd beleid en gedocumenteerde plannen voor service management;

b.

gedocumenteerde SLA's;

c.

beschrijving van vereiste processen en procedures;

d.

administraties zoals opgenomen in de Overeenkomst.

Er moeten procedures en verantwoordelijkheden zijn vastgesteld voor het aanmaken,
beoordelen, goedkeuren, bijhouden, verwijderen en besturen van de diverse typen
documenten en administraties.
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3.

Bekwaamheid
Alle functies en verantwoordelijkheden binnen de organisatie van de Opdrachtnemer
moeten vastgesteld en bijgehouden worden, samen met de vereiste bekwaamheden om ze
doeltreffend uit te voeren. Bekwaamheden van personeel en de behoefte aan training
moeten worden beoordeeld en beheerd, om het personeel in staat te stellen hun functie
doeltreffend te vervullen. Het hogere management moet bewerkstelligen dat het personeel
zich bewust is van de relevantie en het belang van hun activiteiten en hoe zij bijdragen aan
het halen van de doelstellingen van service management.

Tot slot dient de Opdrachtnemer ook aan te kunnen tonen dat een adequaat cost management
systeem is geïmplementeerd, teneinde aan de verplichtingen ten aanzien van kostenberekening en
kostenbeheersing te kunnen voldoen.
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Bijlage 05: Rapportages
1

Inleiding

In deze Bijlage Rapportages wordt beschreven welke gegevens en informatie de Opdrachtnemer
gedurende de contractperiode standaard periodiek dient op te leveren. Deze rapportages maken
onderdeel uit van de Standaard Diensten. De kosten voor deze rapportages worden geacht te zijn
inbegrepen in de Tarieven die zijn opgenomen in de Tarieflijst. Voor de oplevering van deze
rapportages mogen derhalve geen extra kosten in rekening worden gebracht. Naast de in deze
Bijlage beschreven rapportages kunnen de Deelnemers ook specifieke rapportagebehoeften
hebben. Het invullen van dergelijke behoeften valt binnen de categorie Speciale Diensten
(offertebasis via DVV-procedure).
Bij de in deze Bijlage beschreven rapportages wordt steeds aangegeven:
•

waar de rapportage voor is bedoeld;

•

met welke frequentie de rapportage aangeleverd moet worden;

•

wat de verplichte rapportage - items zijn.

De Opdrachtnemer dient alle beschreven rapportages online beschikbaar te stellen via het
webbased portal. Tevens dienen de rapportages downloadbaar te zijn in een algemeen bruikbaar
formaat (zoals Word, Excel, PDF of ODF) en dienen de rapportagegegevens geëxporteerd te
kunnen worden in CSV of XML formaat.
De Opdrachtnemer kan zelf bepalen hoe de lay-out van rapportages er uit komt te zien. De
Opdrachtnemer kan tevens voorstellen doen om de genoemde rapportages inhoudelijk aan te
passen via een DVV-procedure. Het is in een dergelijk geval van belang dat de rapportage blijft
voldoen aan de doelen die aan de rapportage ten grondslag liggen.

2

Rapportages

2.1

Gebruiksrapportage

Doel:
Monitoring gebruik
Budgettering
Prestatieverklaring
Basis voor managementinformatie
Frequentie:
Per kalendermaand
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2.1.1

Analoge diensten

Verplichte rapportage-items:
aantal opgezette gesprekken
o nationaal naar vaste aansluiting binnen eigen netwerk.
o nationaal naar vaste aansluiting buiten eigen netwerk.
o nationaal naar mobiele netwerken.
o naar buitenland (per land)
totaal aantal seconden spraakverkeer, onderverdeeld in:
o nationaal naar vaste aansluiting binnen eigen netwerk (seconden).
o nationaal naar vaste aansluiting buiten eigen netwerk (seconden).
o nationaal naar mobiele netwerken (seconden).
o naar buitenland (per land) (seconden).
betaalnummers per nummer
o verkeer (aantal gesprekken)
o verkeer (seconden)
0800 verkeer per nummer
o verkeer (aantal gesprekken)
o verkeer (seconden)
Nul verbruik
o geactiveerde aansluitingen die gedurende een periode van meer dan 3 maanden niet
meer actief zijn gebruikt voor uitgaand verkeer.
o geactiveerde aansluitingen die gedurende een periode van meer dan 3 maanden niet
meer actief zijn gebruikt voor inkomend verkeer.
Verbruik
o Call Detail Records (CDR’s)
Congestie. Tijdstip waarbij de verbinding ingebruik is onderverdeeld per 15 minuten.
2.1.2

ISDN diensten

Verplichte rapportage-items:
aantal opgezette gesprekken
o nationaal naar vaste aansluiting binnen eigen netwerk.
o nationaal naar vaste aansluiting buiten eigen netwerk.
o nationaal naar mobiele netwerken.
o naar buitenland (per land)
totaal aantal seconden spraakverkeer, onderverdeeld in:
o nationaal naar vaste aansluiting binnen eigen netwerk (seconden).
o nationaal naar vaste aansluiting buiten eigen netwerk (seconden).
o nationaal naar mobiele netwerken (seconden).
o naar buitenland (per land) (seconden).
betaalnummers per nummer
o verkeer (aantal gesprekken)
o verkeer (seconden)
0800 verkeer per nummer
o verkeer (aantal gesprekken)
o verkeer (seconden)
Nul verbruik
o geactiveerde aansluitingen die gedurende een periode van meer dan 3 maanden niet
meer actief zijn gebruikt voor uitgaand verkeer.
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geactiveerde aansluitingen die gedurende een periode van meer dan 3 maanden niet
meer actief zijn gebruikt voor inkomend verkeer.
Verbruik
o Call Detail Records (CDR’s)
Aantal gelijktijdige gesprekken per 15 minuten. Verdeeld over inkomende en uitgaande
gesprekken. (Peak belasting)
Congestie. Tijdstip waarbij alle kanalen ingebruik zijn.
o

-

2.1.3

SIP-diensten

Verplichte rapportage-items:
Gemiddelde utilisatie, uitgedrukt in een percentage van de afgenomen capaciteit, gemeten in
intervallen van 15 minuten en geaggregeerd op dag-, week-, maand- en jaarbasis met behoud
van piekwaarden.
Vertragingstijd, uitgedrukt in milliseconden, gemeten van een aansluitpunt naar een centraal
referentiesysteem in het netwerk in intervallen van 15 minuten en geaggregeerd op dag-,
week-, maanden jaarbasis met behoud van piekwaarden.
Transmissiefouten
Packet loss
Discarded packets, uitgedrukt in het aantal pakketten, gemeten in intervallen van 15 minuten
en geaggregeerd op dag-, week-, maand- en jaarbasis met behoud van piekwaarden.
Indien QoS op een aansluitpunt is geactiveerd moeten bovenstaande aspecten per QoS klasse
opgeleverd worden.
Bovengenoemde gespecificeerde rapportages moeten ook geleverd kunnen worden met
meetintervallen van 5 minuten i.p.v. 15 minuten.
-

-

-

-

-

-

aantal opgezette gesprekken
o nationaal naar vaste aansluiting binnen eigen netwerk.
o nationaal naar vaste aansluiting buiten eigen netwerk.
o nationaal naar mobiele netwerken.
o naar buitenland (per land)
totaal aantal seconden spraakverkeer, onderverdeeld in:
o nationaal naar vaste aansluiting binnen eigen netwerk (seconden).
o nationaal naar vaste aansluiting buiten eigen netwerk (seconden).
o nationaal naar mobiele netwerken (seconden).
o naar buitenland (per land) (seconden).
betaalnummers per nummer
o verkeer (aantal gesprekken)
o verkeer (seconden)
0800 verkeer per nummer
o verkeer (aantal gesprekken)
o verkeer (seconden)
Nul verbruik
o geactiveerde aansluitingen die gedurende een periode van meer dan 3 maanden niet
meer actief zijn gebruikt voor uitgaand verkeer.
o geactiveerde aansluitingen die gedurende een periode van meer dan 3 maanden niet
meer actief zijn gebruikt voor inkomend verkeer.
Verbruik
o Call Detail Records (CDR’s)
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-

Aantal gelijktijdige gesprekken per 15 minuten. Verdeeld over inkomende en uitgaande
gesprekken. (Peak belasting)
Congestie. Tijdstip waarbij alle kanalen ingebruik zijn.
Misbruik. Verkeertrends die meer dan 20% afwijken van de voorgaande periode, zoals, maar
niet uitsluitend, buitenland verkeer, verkeer naar betaaldiensten, etc.

2.1.4

Ethernetdiensten

Verplichte rapportage-items:
Gemiddelde utilisatie, uitgedrukt in een percentage van de afgenomen capaciteit, gemeten in
intervallen van 15 minuten en geaggregeerd op dag-, week-, maand- en jaarbasis met behoud
van piekwaarden.
Vertragingstijd, uitgedrukt in milliseconden, gemeten van een aansluitpunt naar een centraal
referentiesysteem in het netwerk in intervallen van 15 minuten en geaggregeerd op dag-,
week-, maanden jaarbasis met behoud van piekwaarden.
Transmissiefouten.
Packet loss.
Discarded packets, uitgedrukt in het aantal pakketten, gemeten in intervallen van 15 minuten
en geaggregeerd op dag-, week-, maand- en jaarbasis met behoud van piekwaarden.
Bovengenoemde gespecificeerde rapportages moeten ook geleverd kunnen worden met
meetintervallen van 5 minuten i.p.v. 15 minuten.
2.1.5

IPVPN-diensten

Verplichte rapportage-items:
Gemiddelde utilisatie, uitgedrukt in een percentage van de afgenomen capaciteit, gemeten in
intervallen van 15 minuten en geaggregeerd op dag-, week-, maand- en jaarbasis met behoud
van piekwaarden.
Vertragingstijd, uitgedrukt in milliseconden, gemeten van een aansluitpunt naar een centraal
referentiesysteem in het netwerk in intervallen van 15 minuten en geaggregeerd op dag-,
week-, maanden jaarbasis met behoud van piekwaarden.
Packet loss
Bovengenoemde gespecificeerde rapportages moeten ook geleverd kunnen worden met
meetintervallen van 5 minuten i.p.v. 15 minuten.
2.1.6

Zakelijke internetdiensten

Verplichte rapportage-items:
Gemiddelde utilisatie, uitgedrukt in een percentage van de afgenomen capaciteit, gemeten in
intervallen van 15 minuten en geaggregeerd op dag-, week-, maand- en jaarbasis met behoud
van piekwaarden.
Vertragingstijd, uitgedrukt in milliseconden, gemeten van een aansluitpunt naar een centraal
referentiesysteem in het netwerk in intervallen van 15 minuten en geaggregeerd op dag-,
week-, maanden jaarbasis met behoud van piekwaarden.
Transmissiefouten
Packet loss
Discarded packets, uitgedrukt in het aantal pakketten, gemeten in intervallen van 15 minuten
en geaggregeerd op dag-, week-, maand- en jaarbasis met behoud van piekwaarden.
Overeenkomst - GT Vaste Communicatie, september 2017
61
Paraaf Opdrachtgever:

Paraaf Opdrachtnemer:

Bovengenoemde gespecificeerde rapportages moeten ook geleverd kunnen worden met
meetintervallen van 5 minuten i.p.v. 15 minuten.
2.1.7

Transit internetdiensten

Verplichte rapportage-items:
Gemiddelde utilisatie, uitgedrukt in een percentage van de afgenomen capaciteit, gemeten in
intervallen van 15 minuten en geaggregeerd op dag-, week-, maand- en jaarbasis met behoud
van piekwaarden.
Vertragingstijd, uitgedrukt in milliseconden, gemeten van een aansluitpunt naar een centraal
referentiesysteem in het netwerk in intervallen van 15 minuten en geaggregeerd op dag-,
week-, maanden jaarbasis met behoud van piekwaarden.
Transmissiefouten
Packet loss
Discarded packets, uitgedrukt in het aantal pakketten, gemeten in intervallen van 15 minuten
en geaggregeerd op dag-, week-, maand- en jaarbasis met behoud van piekwaarden.
Bovengenoemde gespecificeerde rapportages moeten ook geleverd kunnen worden met
meetintervallen van 5 minuten i.p.v. 15 minuten.

2.2

Afnamegegevens

Doel:
Monitoren uitnutting contract
Prestatieverklaring
Basis voor managementinformatie
Frequentie:
Per kalendermaand
Verplichte rapportage-items:
Per dienstartikel uit de Tarieflijst het aantal in gebruik genomen diensten afgelopen
rapportagemaand;
Per dienstartikel uit de Tarieflijst totaal aantal geleverde dienstartikelen;
Per afname:
o Deelnemer;
o order/factuurnummer (Opdrachtnemer);
o ordernummer/bestelreferentie (Deelnemer);
o besteldatum;
o leverdatum;
o artikelnummer;
o verhoogde beschikbaarheid variant (indien van toepassing);
o korte omschrijving de Dienst;
o postcode van de A Locatie (indien postcode toegekend);
o postcode van de B Locatie (indien van toepassing en indien postcode toegekend);
o geografische coördinaat (GPS) van zowel de A als de B Locatie indien de Locatie geen
postcode heeft;
o eenmalige kosten (indien van toepassing) per Dienst;
o periodieke kosten (indien van toepassing) per Dienst;
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-

o totale kosten exclusief BTW;
o totale kosten inclusief BTW;
o BTW-tarief.
Offertes Speciale Diensten en opbouw van de offerte.

2.3

SLA rapportage

Doel:
Prestatieverklaring
Signaleren problemen in de dienstverlening
Basis voor managementinformatie
Frequentie:
Per kalendermaand
Opmerking:
Rapportage over de bit error rate dient alleen op verzoek van de Deelnemer geleverd te
worden bij oplevering van een Dienst of bij onderzoek van een incident.
2.3.1

Levertijden

Verplicht rapportage-item:
- Aantal leveringen buiten de maximale levertijden, gespecificeerd per Dienst.
2.3.2

Analoge diensten

Verplichte rapportage-items:
Percentage beschikbaarheid
Alle genoemde elementen in Bijlage 06 PDC en Servicelevels
2.3.3

ISDN diensten

Verplichte rapportage-items:
Percentage beschikbaarheid
Alle genoemde elementen in Bijlage 06 PDC en Servicelevels
2.3.4

SIP-diensten

Verplichte rapportage-items:
Percentage beschikbaarheid
Alle genoemde elementen in Bijlage 06 PDC en Servicelevels
Kwaliteit van de aansluiting (packetloss, jitter, delay, bit error rate)
MOS waarde voor spraakverkeer. Rapportage over de MOS waarde dient alleen op verzoek van
de Opdrachtgever geleverd te worden.
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2.3.5

Ethernetdiensten

Verplichte rapportage-items:
Percentage beschikbaarheid
Alle genoemde elementen in Bijlage 06 PDC en Servicelevels
2.3.6

IPVPN-diensten

Verplichte rapportage-items:
Percentage beschikbaarheid
Alle genoemde elementen in Bijlage 06 PDC en Servicelevels
2.3.7

Zakelijke internetdiensten

Verplichte rapportage-items:
Percentage beschikbaarheid
Alle genoemde elementen in Bijlage 06 PDC en Servicelevels
2.3.8

Transit internetdiensten

Verplichte rapportage-items:
Percentage beschikbaarheid
Alle genoemde elementen in Bijlage 06 PDC en Servicelevels
2.3.9

Algemeen

Verplicht rapportage-item:
Percentage beschikbaarheid webbased portal

2.4

Service- en incidentrapportage

2.4.1

Servicemanagement

Doel:
Prestatieverklaring
Monitoren van de dienstverlening
Basis voor managementinformatie
Ondersteuning escalatieproces
Frequentie:
Per kalendermaand

Verplichte rapportage-items:
Aantal contactmomenten met de Servicedesk, betrekking hebbend op:
o bestellingen
o leveringen
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-

o facturen
o opheffingen
o wijzigingen
o offerteaanvragen
o escalaties
Gemiddelde reactiesnelheid Servicedesk telefonische meldingen
Gemiddelde reactiesnelheid Servicedesk e-mail meldingen
Aantal meldingen bij de Incidentdesk, onderverdeeld naar prioriteit van de incidenten (hoog,
midden, laag)
Gemiddelde reactiesnelheid Incidentdesk telefonische meldingen
Gemiddelde reactiesnelheid Incidentdesk e-mail meldingen
Aantal opgeloste en afgesloten meldingen binnen de afgesproken tijd, onderverdeeld naar
prioriteit van de incidenten (hoog, midden, laag)
Overzicht niet binnen de afgesproken termijn opgeloste en afgesloten incidenten met prioriteit
hoog (incl. korte omschrijving incident, reden uitloop, oplostijd)
Overzicht niet binnen de afgesproken termijn opgeloste en afgesloten incidenten met prioriteit
midden (incl. korte omschrijving incident, reden uitloop, oplostijd)
Overzicht niet binnen de afgesproken termijn opgeloste en afgesloten incidenten met prioriteit
laag (incl. korte omschrijving incident, reden uitloop, oplostijd)
Overzicht nog openstaande incidenten (incl. korte omschrijving incident, reden uitloop)
Aantal opgeloste problemen
Aantal openstaande problemen, met verbeterplan en voortgang van de oplossing.

2.4.2

Incidenten

Doel:
Inzicht verschaffen in de details van de in de rapportageperiode aangemelde en afgesloten
incidenten
Frequentie:
Per kalendermaand
Verplichte rapportage-items:
-

Per incident:

2.4.3

o

Aanmelder incident

o

Datum en tijdstip van aanmelding

o

Onderwerp van het incident

o

Beschrijving van het incident

o

Prioriteit van het incident

o

Status van het incident

o

Datum en tijdstip van afsluiting (indien van toepassing)

o

Beschrijving van de oplossing of reden van afwijzing van het incident

Wijzigingen

Doel:
Overzicht geven van de geplande wijzigingen in de komende rapportageperiode
Overzicht geven van de uitgevoerde wijzigingen in de rapportageperiode
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Frequentie:
Per kalendermaand
Verplichte rapportage-items:
Overzicht van geplande wijzigingen met per wijziging:
o Datum en tijdstip van de wijziging
o Onderwerp van de wijziging
o Geplande duur van de wijziging
o Impact van de wijziging
Overzicht van uitgevoerde wijzigingen met per wijziging:
o Datum en tijdstip van de wijziging
o Onderwerp van de wijziging
o Werkelijke duur van de wijziging
o Impact van de wijziging

2.5

Beveiligingsrapportage

2.5.1

Beveiligingsincidenten

Doel:
Inzicht verschaffen in de details van de in de rapportageperiode aangemelde en afgesloten
beveiligingsincidenten
Frequentie:
Per kalendermaand

Verplichte rapportage-items:
-

Per incident:

2.5.2

o

Aanmelder incident

o

Datum en tijdstip van aanmelding

o

Onderwerp van het incident

o

Beschrijving van het incident

o

Prioriteit van het incident

o

Status van het incident

o

Datum en tijdstip van afsluiting (indien van toepassing)

o

Beschrijving van genomen maatregelen

Anti-DDoS rapportage

De rapportage moet o.a. gebruikt kunnen worden om aangifte bij de politie te doen en moet
minimaal de volgende items bevatten:
-

een tijdlijn van de aanval inclusief start- en eindtijd;
de pakketgrootte, het aantal pakketten per seconde en bandbreedtegebruik;
het type verkeer (ICMP, DNS, TCP, UDP, etc.);
TCP- of UDP-flags die op de pakketten zijn gezet;
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-

bron- en doel-IP–adressen en poort(en);
doelservices (web-, name-, mailserver, etc.);
doel-URL’s;
HTTP-headers (user-agent, language, encoding, etc.);
dataverkeer en routeringsinformatie, bijvoorbeeld BGP;
welke mitigerende maatregelen er zijn getroffen; en
typerende networkcaptures (PCAP’s) of netflowdata van de aanval.

En aangevuld met eventuele verbetervoorstellen.

2.6

Contractenrapportage

Doel:
Monitoren contractstatus
Basis voor managementinformatie
Frequentie:
Per kalendermaand
Toelichting:
Deze rapportage is bedoeld om met name gedurende de opstartfase de Aanbestedende Dienst op
de hoogte te houden van de voortgang van de ondertekeningen van de overeenkomsten en
migraties. Alle Deelnemers blijven echter zelf verantwoordelijk voor de voortgang.
Verplichte rapportage-items:
-

overzicht Deelnemers met een Overeenkomst (incl. startdatum en einddatum)
overzicht Deelnemers die hun Overeenkomst hebben beëindigd (incl. einddatum, en korte
omschrijving van de reden van beëindiging)
overzicht Deelnemers waar alleen sprake is van een contractuele migratie.
overzicht Deelnemers waar de migratie is afgerond
overzicht Deelnemers waar de migratie loopt
overzicht Deelnemers waar in het kader van de migratie nog geen stappen zijn genomen
overzicht actieve verbindingen per Deelnemer op de 1e dag van de betreffende
rapportagemaand
escalaties (incl. kort toelichting van de oorzaak)

2.7

Trend rapportage

Doel:
Basis voor managementinformatie
Frequentie:
Kwartaal
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Verplichte rapportage-items:
Er zijn geen verplichte rapportage-items. De rapportage wordt vrij ingevuld door de
Opdrachtnemer, en is gebaseerd op de belangrijkste trends die hij waarneemt met betrekking tot
het gebruik van de Diensten binnen de overeenkomst gemeten over een langere periode,
bijvoorbeeld per kwartaal en per jaar. De trends dienen wel te zijn onderbouwd met de
bijbehorende cijfers. Voorbeelden van waargenomen trends:
Constante toename van het mobiele spraakverkeer
Constante afname van het spraakverkeer
Constante toename buitenland verkeer
Toename of afname dataverkeer dienst
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Bijlage 06: PDC en Servicelevels
1

Inleiding

In deze Bijlage is een overzicht opgenomen van de gevraagde dienstverlening met bijbehorende
kwaliteitsniveaus waaraan de Opdrachtnemer dient te voldoen. Hierbij is ook aangegeven wat de
consequenties zijn, als het vereiste kwaliteitsniveau niet wordt gehaald.
Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van de gevraagde diensten in de vorm van een Producten- en
Dienstencatalogus. De kwaliteitsniveaus (of servicelevels) zijn beschreven in hoofdstuk 3 en zijn
onderverdeeld in de volgende categorieën:
•

Levertijden

•

Netwerkkwaliteit

•

Responsetijden

•

Oplostijden

•

Overige servicelevels

Alle diensten, producten of functionaliteiten waar het kwaliteitsniveau van wordt gemeten worden
in deze paragraaf ‘parameters’ genoemd. Ten aanzien van de parameters en boetes die in deze
Bijlage worden genoemd gelden de volgende bepalingen:
•

Alle parameters worden gemeten over de periode van een kalendermaand, tenzij anders is
aangegeven.

•

De prestaties van de parameters en eventuele bijbehorende boetes worden per Deelnemer
vastgesteld.

•

De genoemde beschikbaarheidspercentages worden vastgesteld over het totaal aantal
minuten in de betreffende maand minus het aantal minuten waarin gepland en
geaccordeerd onderhoud heeft plaatsgevonden.

•
•

Er kunnen per maand meerdere boetes worden toegekend (stapelbaar).
Daar waar gesproken wordt over kosten wordt bedoeld het aan de Deelnemer in rekening
gebrachte danwel te brengen bedrag.

2

Producten- en Dienstencatalogus

In onderstaande figuur is een overzicht gegeven van de Standaard Diensten die onder de
Overeenkomst voor GT Vaste Communicatie afgenomen kunnen worden. Deze Producten- en
Dienstencatalogus (PDC) kan gedurende de looptijd van de overeenkomst aangevuld en bijgesteld
worden via de procedure dienstverleningsverbetering.

Overeenkomst - GT Vaste Communicatie, september 2017
69
Paraaf Opdrachtgever:

Paraaf Opdrachtnemer:

Figuur 2-1. Producten- en Diensten Catalogus GT-Vast
In de PDC wordt onderscheid gemaakt in de drie categorieën functionele diensten: Spraakdiensten,
Datadiensten en Internetnetdiensten. De diensten in deze categorieën worden in de volgende
paragrafen nader toegelicht.
In de PDC is de functionaliteit ontkoppeld van het medium waarover de communicatiefunctionaliteit
wordt geleverd. SIP-diensten, Ethernetdiensten, IPVPN-diensten en Zakelijke Internetdiensten
zouden geleverd kunnen worden over een gemeenschappelijke drager. Dit wordt de Accessdienst
genoemd. Een toelichting op deze ontkoppeling en de positionering van de Accessdienst in relatie
tot de andere Diensten waarmee de uiteindelijke functionaliteit wordt geleverd, is terug te lezen in
paragraaf 0.
De Diensten kunnen in verschillende bandbreedtes en verschillende servicelevels worden
afgenomen. De verschillende bandbreedtes en bandbreedtestappen die initieel uitgevraagd worden
zijn gedefinieerd in het PDC-overzicht. Gedurende de looptijd van de Overeenkomst kunnen deze
aangepast worden. Nieuwe ontwikkelingen in de markt kunnen aanleiding zijn om de tabel te
wijzigen. Ook veranderende behoefte bij Deelnemers kan ertoe leiden dat keuzemogelijkheden
worden toegevoegd of verwijderd. Voor de servicelevels wordt initieel uitgegaan van drie
verschillende niveaus: premium, standaard en best effort. In hoofdstuk 3 van deze Bijlage zijn de
normen gespecificeerd die voor elk van deze niveaus gegarandeerd dienen te worden. Net als voor
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de bandbreedtes geldt dat servicelevels gedurende de looptijd van de Overeenkomst aangepast
kunnen worden via de procedure dienstverleningsverbetering. Hogere servicelevels kunnen altijd in
overleg tussen Deelnemer en Opdrachtnemer als Speciale Dienst overeengekomen worden.
Voorbeeld hiervan is verhoogde beschikbaarheid voor verbindingen die bijna 100% beschikbaar
moeten zijn en met ‘dual routed’ en/of ‘dual homed’ configuraties geïmplementeerd moeten
worden.
Bij sommige diensten kunnen aanvullende opties afgenomen worden. Voorbeelden hiervan zijn
nummerreeksen bij Spraakdiensten of IP-adressen bij Internetdiensten.
Ten slotte kunnen naast de communicatiediensten ook adviesdiensten in de vorm van een Speciale
Dienst afgenomen worden voor het leveren van expertise of uitvoeren van diverse aan de
communicatiediensten gelieerde hand- en spandiensten, die geen onderdeel van de Dienst zelf zijn.
Zo zijn de werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden voor het opleveren van bijvoorbeeld een
analoge aansluiting onderdeel van deze dienst. Maar bijvoorbeeld een soort van ‘ISRA-punt
opruimdienst’, d.w.z. het inventariseren van niet gebruikte analoge lijnen en het opzeggen
daarvan, is geen onderdeel van de standaard analoge dienst. Een Deelnemer zou voor het
uitvoeren van dit soort werkzaamheden bij de Opdrachtnemer als Speciale Dienst een offerte
kunnen aanvragen. Zo zijn er meer werkzaamheden te bedenken die onder de noemer
adviesdiensten afgenomen zouden kunnen worden.

2.1

Spraakdiensten

De volgende drie soorten Spraakdiensten worden onderscheiden:
•

Analoge diensten. Met deze diensten worden analoge telefoonlijnen geleverd. Dit kan in
de vorm van een klassiek PSTN-netlijn zijn. Het is ook mogelijk om een analoge
telefoniedienst in een digitale variant met een analoog koppelvlak te leveren. Beide
varianten dienen te worden geleverd tegen een maandelijks flat fee tarief inclusief de
afkoop van belkosten voor nationaal bellen naar vaste en mobiele nummers. Kosten voor
het bellen naar betaalnummers en het buitenland maken geen onderdeel uit van het flat
fee tarief.

•

ISDN-diensten. Dit zijn telefoniediensten op basis van ISDN. De diensten moeten
geleverd kunnen worden in twee varianten: ISDN2 en ISDN30. Voor ISDN2 geldt hetzelfde
als voor Analoge diensten, namelijk dat deze geleverd moet worden tegen een maandelijks
flat fee tarief waarin ook de belkosten voor het nationaal bellen naar vaste en mobiele
nummers zijn afgekocht. Kosten voor het bellen naar betaalnummers en het buitenland
maken geen onderdeel uit van het flat fee tarief. Voor ISDN30-aansluitingen is de afkoop
van belkosten per ISDN-kanaal optioneel. Achtergrond is dat een ISDN30-aansluiting ook
als backup-aansluiting ingezet kan worden. Het is dus mogelijk om bijvoorbeeld twee
ISDN30-aansluitingen af te nemen, waarvan één ISDN30-aansluiting alleen als back-up
wordt ingezet. In dit voorbeeld kan de Deelnemer twee ISDN30-diensten afnemen en de
belkosten voor 30 actief gebruikte ISDN-kanalen voor een vast bedrag per maand afkopen.

•

SIP-diensten. Dit zijn diensten waarmee SIP-trunks geleverd worden om
telefooncentrales te koppelen aan het publieke telefonienetwerk. Een Deelnemer kan de
belkosten voor nationaal bellen naar vaste en mobiele nummers per uitgaand SIP-kanaal
voor een maandelijks flat fee tarief afkopen. Kosten voor het bellen naar betaalnummers
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en het buitenland maken geen onderdeel uit van het flat fee tarief. Net als bij ISDN30aansluitingen is de afkoop van de belkosten ontkoppeld van het SIP-kanaal. Hierdoor is het
mogelijk om bijvoorbeeld 60 SIP-kanalen af te nemen, waarvan er 30 actief gebruikt
worden om te bellen en 30 als back-up beschikbaar zijn. In dit voorbeeld worden de
belkosten voor 30 kanalen voor een vast bedrag per maand afgekocht.

2.2

Datadiensten

In de categorie Datadiensten worden twee soorten Diensten onderscheiden:
•

Ethernetdiensten. Dit zijn laag-2 datadiensten, waarbij tussen locaties transparante
ethernetkoppelingen worden gerealiseerd. Er zijn twee varianten mogelijk:
o

E-LINE: point-to-point verbindingen om twee locaties met elkaar te verbinden.

o

E-LAN: point-to-multipoint verbindingen om meerdere locaties met elkaar te
verbinden.

Ethernetdiensten worden per aansluitpunt afgenomen. Dus ook een E-LINE wordt
besteltechnisch gezien als een bestelling van twee aansluitingen en niet als één verbinding.
•

IPVPN-diensten. Dit zijn laag-3 datadiensten om tussen locaties op IP-niveau een
besloten virtueel netwerk te creëren.

2.3

Internetdiensten

Internetdiensten. Deze maken verbinding met het internet mogelijk en moeten in drie varianten
geleverd worden:
•

Zakelijke internetdiensten. Dit zijn diensten die gebruikelijk in de zakelijke markt
geleverd worden om locaties met internet te verbinden. Voor deze diensten gelden dezelfde
gegarandeerde servicelevels zoals die ook gelden voor Datadiensten.

•

Transit internetdiensten. Dit is een bijzondere variant van de zakelijke internetdienst.
Deze dienst wordt niet op een locatie van de Deelnemer geleverd, maar op een Internet
Exchange (zoals bijvoorbeeld: AMS-IX, GN-IX, NDIX, NL-IX, FR-IX, R-X, etc). Daarom is
voor een Transit internetdienst ook geen Accessdienst noodzakelijk.

•

Consumenten internetdiensten. Dit zijn Internetdiensten die de Opdrachtnemer in de
consumentenmarkt levert. Deze Diensten kennen lager servicelevels en zijn bedoeld om
bijvoorbeeld kleinere (tijdelijke) Locaties of telewerkers aan te sluiten. De dienst wordt
standaard geleverd met WiFi-functionaliteit en ten minste 4 ethernetaansluitingen. Bij de
Consumenten Internetdienst kunnen Deelnemers de standaardopties afnemen, die de
Inschrijver op de consumentenmarkt bij deze Diensten aanbiedt, zoals bijvoorbeeld TV- en
telefoniediensten. Op de Consumenten Internetdiensten zijn de servicelevels, zoals
opgenomen in hoofdstuk 3 niet van toepassing. De Opdrachtnemer hoeft m.u.v. de
afnamerapportages (zie Bijlage 05 Rapportages) ook geen rapportages over deze Diensten
te leveren. Na gunning zullen de Consumenten Internetdiensten, zoals benoemd in de PDC
en Tarieflijst worden aangevuld met het standaard aanbod van internetdiensten en opties,
die de Inschrijver in de consumentenmarkt levert.
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2.4

Accessdiensten

SIP-, Ethernet-, IPVPN- en Zakelijke Internetdiensten kunnen gecombineerd geleverd worden over
één fysieke verbinding. Deze onderliggende verbinding wordt Accessdienst genoemd. De
Accessdienst moet los van de bovenliggende diensten besteld worden en over voldoende capaciteit
beschikken om deze diensten te kunnen ondersteunen.
In de volgende figuur is een voorbeeld geschetst als op een Locatie de volgende Diensten worden
afgenomen:
•

300 SIP-kanalen;

•

Een Zakelijke Internetdienst met een bandbreedte van 300 Mbps;

•

Een IPVPN-dienst met een bandbreedte van 400 Mbps.

1 Gbps
Accessdienst
300 SIP-kanalen
100 Mbps
Internet
Accessdienst (1 Gbps)

100 Mbps
Internet

SIP-dienst (300 kanalen)

Zakelijk internetdienst (300 Mbps)

100 Mbps
Internet
100 Mbps
IPVPN
100 Mbps
IPVPN
100 Mbps
IPVPN

IPVPN-dienst (400 Mbps)

100 Mbps
IPVPN
Figuur 2-2. Levering van Diensten over Accessdienst
De IPVPN-dienst van 400 Mbps wordt besteld in 4 eenheden van 100 Mbps (zie ook de Tarieflijst).
De Zakelijke Internetdienst wordt op vergelijkbare wijze besteld in 3 eenheden van 100 Mbps. SIPkanalen kunnen per kanaal besteld worden. Hiervan worden in dit voorbeeld 300 stuks afgenomen.
De totale fysieke bandbreedte die voor het leveren van dit pakket van Diensten nodig is bedraagt:
400 + 300 + 30 = 730 Mbps. Een Accessdienst van 1 Gbps kan dit faciliteren. Er is dan ook nog
ruimte voor groei om bijvoorbeeld de Zakelijke Internetdienst op te waarderen naar 500 Mbps,
zonder dat de onderliggende dragerinfrastructuur aangepast hoeft te worden.
Het is mogelijk om meerdere Accessdiensten op één locatie af te nemen.
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3

Servicelevels

3.1

Levertijden

Voor de levertijd van Diensten gelden maximale tijden vanaf het moment dat een bestelling door
de Opdrachtnemer is geaccepteerd tot acceptatie van oplevering door Deelnemer. De
Opdrachtnemer kan bij inschrijving kortere gegarandeerde levertijden opgeven. Kortere
gegarandeerde levertijden leiden tot een hogere beoordeling op het gunningscriterium kwaliteit.

SLA Parameters
Levertijden per bestelling
Dienst / product

Maximaal

Boete

Vaste verbinding Accessdienst
over bestaande infrastructuur
Vaste verbinding Accessdienst
voor spraak en/of data over
nieuwe glasvezelinfrastructuur
Analoge dienst

8 werkdagen

100 % van het maandelijkse
Tarief van de Dienst
100 % van het maandelijkse
Tarief van de Dienst

ISDN-dienst

18 werkdagen

SIP-dienst op bestaande
Accessdienst met voldoende
capaciteit
Ethernetdienst op bestaande
Accessdienst met voldoende
capaciteit
IPVPN-dienst op bestaande
Accessdienst met voldoende
capaciteit

1 werkdag

Zakelijke internetdienst op
bestaande Accessdienst met
voldoende capaciteit
Transit Internetdienst

58 werkdagen

18 werkdagen

100 % van het maandelijkse
Tarief van de Dienst
100 % van het maandelijkse
Tarief van de Dienst
100 % van het maandelijkse
Tarief van de Dienst

1 werkdag

100 % van het maandelijkse
Tarief van de Dienst

1 werkdag

100 % van het maandelijkse
Tarief van de Dienst

1 werkdag

100 % van het maandelijkse
Tarief van de Dienst

1 werkdag

100 % van het maandelijkse
Tarief van de Dienst

De Inschrijver mag zelf kortere gegarandeerde levertijden specificeren, maar moet altijd binnen
het gestelde maximum blijven. Bij de gunning van de Overeenkomst wordt de opgave
meegewogen in het gunningscriterium kwaliteit. Hierbij krijgen kortere levertijden hogere scores.
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3.2

Netwerkkwaliteit

Netwerkkwaliteit IP-verbindingen
Parameters

Waarde
Premium

Beschikbaarheid Dienst
(exclusief gepland onderhoud)

≥ 99,9%

≥ 99,7%

Maximum aantal
10
onderbrekingen per maand,
waarin de Dienst langer dan vijf
seconden niet beschikbaar is
geweest (exclusief gepland
onderhoud)
Bandbreedtegarantie
(overboekingsfactor)

20

1:1

Verhoogde beschikbaarheid van
de Dienst
Vertragingstijd (one-way delay)
is de maximale tijd in
milliseconden die nodig is om
een frame van 128 bytes van
het aansluitpunt van de Dienst
naar een centraal
referentiesysteem in het
netwerk van de Opdrachtnemer
te transporteren, gemeten bij
een lijn belasting van 70%:
• bij bandbreedtes < 100
Mbps
• bij bandbreedtes ≥ 100
Mbps en < 1000 Mbps
• bij bandbreedtes ≥ 1000
Mbps
Bit error rate

≥ 99,95%

10 ms

20 ms

5 ms

10 ms

2 ms

5 ms

Packet loss

Boete

Standaard

≤ 1x10-6

≤ 0,1%

10 % van het
maandelijkse Tarief van
de Dienst
10 % van het
maandelijkse Tarief van
de Dienst

10 % van het
maandelijkse Tarief van
de Dienst
25 % van het
maandelijkse Tarief van
de Dienst
10 % van het
maandelijkse Tarief van
de Dienst

10 % van het
maandelijkse Tarief van
de Dienst
10 % van het
maandelijkse Tarief van
de Dienst
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Packet Delay Variatie (Jitter) is
gedefinieerd als de maximum
variatie in de vertraging van
pakketten. End-to-end packet
delay variatie wordt gemeten
tussen het aansluitpunt van de
Dienst en een centraal
referentiesysteem in het
netwerk van de Opdrachtnemer
bij een lijn belasting van 70%
en een pakketgrootte van 128
bytes.
MOS waarde bij gebruik van
G.711 codec

≤ 5 ms

10 % van het
maandelijkse Tarief van
de Dienst

≥ 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
Dropped Calls

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

10 % van het
maandelijkse Tarief van
de Dienst
10 % van het
maandelijkse Tarief van
de Dienst

Call setup delay op het eigen
netwerk van de Opdrachtnemer

≤ 2 seconden

≤ 0,01% van de gesprekken

Call completion rate

≥ 98%

10 % van het
maandelijkse Tarief van
de Dienst
10 % van het
maandelijkse Tarief van
de Dienst
10 % van het
maandelijkse Tarief van
de Dienst

Netwerkkwaliteit – Analoge en ISDN-verbindingen
Parameters

Waarde

Boete

Premium

Standaard

Beschikbaarheid Dienst
(exclusief gepland onderhoud)

≥ 99,0%

≥ 95,0%

Verhoogde beschikbaarheid
van de ISDN30 Dienst

≥ 99,95%

Blocked Calls, de
≤ 0,1% van alle opgebouwde
blokkeringkans per aansluiting gesprekken/sessies tezamen.
indien niet alle kanalen bezet
zijn, dus in het netwerk van de
provider incl. koppelingen naar
derde partijen
Dropped Calls
≤ 0,01% van de gesprekken

Call setup delay op het eigen
netwerk van de

≤ 2 seconden

10 % van het
maandelijkse Tarief van
de Dienst
25 % van het
maandelijkse Tarief van
de Dienst
10 % van het
maandelijkse Tarief van
de Dienst

10 % van het
maandelijkse Tarief van
de Dienst
10 % van het
maandelijkse Tarief van
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Opdrachtnemer
Call completion rate

3.3

de Dienst
≥ 98%

10 % van het
maandelijkse Tarief van
de Dienst

Responsetijden

Responsetijden
Parameters

Waarde

Webportal

≤ 1 seconden

Incidentdesk telefonisch (24x7)

Incidentdesk incident
bevestigingsmail (24x7)
Servicedesk telefonisch (5x8)

Servicedesk bevestigingsmail
(5X8)

3.4

Boete

5 % van het maandelijkse
factuurbedrag
Binnen 60 seconden persoonlijk 5 % van het maandelijkse
telefonisch contact met een
factuurbedrag
medewerker.
≤ 30 minuten
5 % van het maandelijkse
factuurbedrag
Binnen 60 seconden persoonlijk 2,5 % van het
telefonisch contact met een
maandelijkse factuurbedrag
medewerker.
≤ 4 uur
2,5 % van het
maandelijkse factuurbedrag

Oplostijden

Oplostijden
Parameters

Waarde

Boete

Incident prioriteit hoog

≤ 4 uur

25 % van het maandelijkse
Tarief van de Dienst
25 % van het maandelijkse
Tarief van de Dienst
15 % van het maandelijkse
Tarief van de Dienst
15 % van het maandelijkse
Tarief van de Dienst
5 % van het maandelijkse
Tarief van de Dienst

Incidenten prioriteit hoog totaal ≤ 8 uur
per maand
Incident prioriteit midden
≤ 8 uur
Incidenten prioriteit midden
totaal per maand
Incident prioriteit laag

≤ 16 uur
≤ 12 uur
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3.5

Overige servicelevels

Overige
Parameters

Waarde

Boete

Aanleveren factuur

Volledig en correct

Aanleveren rapportage

Volledig en correct

Webbased Portal

≥ 99% beschikbaarheid

Volledige conformiteit op alle
eisen en als conform
opgegeven wensen op het
gebied van het online portaal
en de rapportages.

Uiterlijk 3 maanden na
ondertekening van de
Overeenkomst

Effectieve anti-DDoS
dienstverlening.

De anti-DDoS dienstverlening
dient effectief en conform in de
Overeenkomst opgenomen
eisen DDoS aanvallen te
kunnen mitigeren.

Opschorten betalingen
totdat correcte factuur /
rapportage is aangeleverd
Opschorten betalingen
totdat correcte factuur /
rapportage is aangeleverd
5 % van het maandelijkse
factuurbedrag
Indien na 3 maanden geen
volledige conformiteit op
eisen en geconformeerde
wensen voor het online
portaal en rapportages is
bereikt dan geldt het
volgende boeteregime:
• Gedurende de eerste
4 weken van
overschrijding van
de termijn: 5.000
euro per dag dat de
overschrijding duurt.
• Na afloop van de
termijn van 4 weken
eenmalig een boete
van 50.000 euro.
Iedere keer als na een
hertoets in het kader van
een anti-DDoS toets (zie
ook Bijlage 12 Anti-DDoS)
blijkt dat de anti-DDoS
dienstverlening niet
toereikend is om DDoS
aanvallen effectief te
mitigeren wordt een boete
van € 100.000,- euro
opgelegd.
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Bijlage 07: Infrastructuur
1

Inleiding

De Diensten kunnen in veel gevallen worden geleverd over verschillende soorten fysieke
infrastructuur, zoals koperverbindingen, glasvezelverbindingen, coaxverbindingen en
radioverbindingen. Deze infrastructuur is in de Producten- en Dienstencatalogus als een aparte
Dienst, de Accessdienst, gepositioneerd, omdat het een drager is waar één of meerdere Diensten
over aangeboden kunnen worden. Ten aanzien van de Accessdienst geldt dat de Opdrachtnemer
zelf een keuze kan maken of hij koperverbindingen, glasvezelverbindingen of coaxverbindingen
wenst in te zetten. De Opdrachtnemer kan ook radioverbindingen inzetten, maar hiervoor geldt dat
hij toestemming van de Deelnemer nodig heeft. De Opdrachtnemer is dus binnen grenzen vrij om
een implementatiekeuze te maken. Omdat lokale omstandigheden bepalend kunnen zijn voor de
keuze en wijze waarop en de kosten waartegen de infrastructuur van een Accessdienst gerealiseerd
kan worden, zal het voor de Opdrachtnemer niet altijd mogelijk zijn om een Accessdienst als een
Standaard Dienst aan te bieden.
Deze Bijlage beschrijft de richtlijnen en spelregels die van toepassing zijn op het aanbieden en
leveren van de infrastructuur voor Accesdiensten. In een aantal gevallen wordt gesproken over
‘infrastructuur van de Opdrachtnemer’. In deze gevallen wordt hiermee ook de infrastructuur
verstaan van elke andere binnen de holding van de Opdrachtnemer vallende andere rechtspersoon.
In hoofdstuk twee wordt beschreven wanneer een Accesdienst als Standaard Dienst en dus tegen
een standaardtarief uit de Tarieflijst geleverd moet worden. In het geval dat een Accessdienst niet
als Standaard Dienst, maar als Speciale Dienst geleverd wordt, gelden de richtlijnen zoals
beschreven in hoofdstuk drie. Wanneer een Deelnemer verhoogde beschikbaarheid wil, betekent
dit dat de infrastructuur redundant uitgevoerd moet worden. In hoofdstuk vier worden de
verschillende uitvoeringsvormen van verhoogde beschikbaarheid beschreven en wordt aangegeven
wat dit betekent voor het leveren van Accessdiensten. Ten slotte wordt in hoofdstuk vijf
beschreven hoe Opdrachtnemer dient om te gaan met wijzigingen in Accessdiensten, zoals
verhuizingen en up/downgrades van de infrastructuur.

2

Accessdienst als Standaard- of Speciale
Dienst

Een Accessdienst is een dragerdienst waarover één of meerdere Diensten, zoals bijvoorbeeld SIPdiensten, IPVPN-diensten of Internetdiensten geleverd kunnen worden. De Accessdienst is een
enkelvoudige verbinding, gebaseerd op glasvezel, koper, coax of radio. Een Accessdienst is een
Standaard Dienst als deze tegen een standaardtarief, zoals opgenomen in de Tarieflijst, en met
kwaliteitsparameters geleverd kan worden, die voldoende zijn om de bovenliggende Diensten
conform de afgesproken servicelevels te kunnen leveren.
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Wanneer een Deelnemer één of meer Diensten geleverd wil hebben op een nieuwe Locatie, zal
hiervoor een Accessdienst aangevraagd moeten worden. Of deze Accessdienst door de
Opdrachtnemer als een Standaard Dienst geleverd kan worden, zal afhangen van de ligging van
deze Locatie ten opzichte van de netwerkinfrastructuur van de Opdrachtnemer. Bij aanvraag van
een Accessdienst wordt het proces doorlopen zoals geschetst in figuur 2-1.
1. Aanvraag Accessdienst voor
locatie door Deelnemer

2. Is locatie voor
Opdrachtnemer
een on-net of
near-net
locatie?
Ja

3. Opdrachtnemer levert
Accessdienst als standaarddienst
tegen on-net of near-net Tarief uit
Tarieflijst

Nee

4. Staat locatie
met gevraagde
bandbreedte op
de Locatielijst?
Ja

5. Opdrachtnemer levert
Accessdienst als standaarddienst
tegen opgegeven Tarief in
Locatielijst

Nee

6. Opdrachtnemer biedt Speciale
Dienst aan en offreert opties:
a) Accessdienst op basis van
infrastructuur van
Opdrachtnemer
b) Accessdienst op basis van in
te kopen/bestaande
infrastructuur van andere
leverancier
c)
Optioneel: Accessdienst op
basis van radioverbinding
d) Optioneel: Accessdienst over
infrastructuur Deelnemer

7. Deelnemer kiest optie

8. Bestellen, Leveren,
Accepteren en Factureren van
Accessdienst

Figuur 2-1. Aanvraag- en offerteproces levering Accessdienst als Standaard of Speciale Dienst
De opdrachtnemer zal moeten aangeven of de Locatie in de categorie on-net, near-net of off-net
valt. Deze categorieën zijn als volgt gedefinieerd:
•

On-net: Er is al infrastructuur van Opdrachtnemer beschikbaar op de Locatie. De
infrastructuuraansluiting (glas, koper of coax) is reeds inpandig aanwezig op de Locatie van
de Deelnemer en er zijn geen graafwerkzaamheden benodigd. Er hoeven alleen patching
en/of laswerkzaamheden uitgevoerd te worden om een aansluiting te realiseren.

•

Near-net: De afstand die overbrugd moet worden tussen de Locatie en de
netwerkinfrastructuur van de Opdrachtnemer is minder dan 250 meter en er zijn geen
obstructies zoals dijklichamen, spoorinfrastructuur, e.d. tussen de Locatie en de
netwerkinfrastructuur van de Opdrachtnemer. Er zijn las- en/of graafwerkzaamheden
benodigd om de aansluiting te realiseren.

•

Off-net: Alle andere gevallen. De Locatie is meer dan 250 meter verwijderd van de
netwerkinfrastructuur verwijderd en/of er zijn specifieke obstructies die ervoor zorgen dat
een grotere afstand overbrugd moet worden.
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Indien een Locatie door Opdrachtnemer als een on-net of near-net Locatie geclassificeerd wordt,
moet de Accessdienst als een Standaard Dienst geleverd worden. In de Tarieflijst wordt Inschrijver
de mogelijkheid geboden om de eenmalige Tarieven voor de type on-net en near-net Locaties te
differentiëren. Voor het maandelijkse tarief van de Accessdienst wordt geen onderscheid gemaakt
tussen on-net en near-net Locaties.
Voor de Locaties in de Locatielijst in Appendix II moet de Inschrijver bij Inschrijving al de
classificatie van de Locatie aangeven. Voor on-net en near-net Locaties zijn vervolgens de Tarieven
van toepassing die zijn opgegeven in de Tarieflijst in appendix II. Voor Locaties in de Locatielijst
die als off-net worden geclassificeerd moet de Inschrijver een eenmalig en maandelijks Tarief
opgeven voor een Accesdienst van 1 Gbps. Deze opgave wordt gebruikt in stap 4 van het
aanvraag- en offerteproces, zoals weergegeven in figuur 2-1. Indien een Deelnemer voor een
Locatie op de Locatielijst een Accessdienst van 1 Gbps aanvraagt, dan is het Tarief van toepassing
dat in de Locatielijst is opgegeven.
De Locatielijst is geen afnameverplichting voor Deelnemers, maar wordt wel meegewogen in het
gunningscriterium Prijs. De Locatielijst dient na gunning als leidraad in het aanvraag- en
offerteproces om te bepalen of een Accessdienst als Standaard of Speciale Dienst geleverd moet
worden. Staat een aan te sluiten Locatie op de lijst, dan geldt voor die Locatie de door de
Opdrachtnemer op de Locatielijst aangegeven classificatie. Indien een Deelnemer ook de 1 Gbps
bandbreedte aanvraagt voor een Locatie op de Locatielijst, dan geldt het opgegeven tarief ook als
maximum tarief voor de offerte.
Gedurende de looptijd van de Overeenkomst, zouden Deelnemers en/of CBO kunnen controleren of
de typering van een Locatie door de Opdrachtnemer correct is, door een vrijblijvende prijsopgave
op te vragen bij andere (markt)partijen die soortgelijke diensten bij de Opdrachtnemer afnemen.
Dit ongeacht of de Locaties wel of niet op de Locatielijst staan. Immers gedurende de looptijd van
de Overeenkomst zou de classificatie van Locaties kunnen wijzigen. Als blijkt dat Opdrachtnemer
voor andere (markt)partijen een gunstigere classificatie van de Locatie hanteert, dan moet de
Opdrachtnemer alsnog deze gunstigere classificatie voor de Deelnemer toepassen.

3

Accessdienst als Speciale Dienst

Als een Accessdienst als Speciale Dienst geleverd wordt, moet de Opdrachtnemer een offerte
uitbrengen waarin een aantal alternatieven moet worden geoffreerd. Eén alternatief is een
aanbieding op basis van nieuw aan te leggen infrastructuur van de Opdrachtnemer. Een ander
alternatief is levering van de Dienst over infrastructuur van een andere leverancier, die al op de
Locatie aanwezig is en hergebruikt kan worden.
In de paragrafen 0 en 0 wordt aangegeven welke offertes een Opdrachtnemer in de beschreven
alternatieven dient aan te leveren. Naast deze genoemde offertes staat het de Opdrachtnemer vrij
nog een extra offerte aan te bieden als hij van mening is dat een economisch voordeligere
oplossing voorhanden is. Ook een Deelnemer kan een extra offerte aanvragen voor een
alternatieve oplossing. Te denken valt in dit kader aan een oplossing waarin eigen infrastructuur
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van één van de Deelnemers wordt ingezet. De Deelnemer kan besluiten of en welk voorstel hij
wenst te accepteren.

3.1

Gebruik en inzet van infrastructuur van de Opdrachtnemer

Voor deze situatie dient de Opdrachtnemer een offerte uit te brengen voor de aanleg van eigen
infrastructuur naar de aan te sluiten Locatie. De kosten van deze aanleg zijn gemaximeerd op de
kosten die ontstaan bij gebruik van de Tarieven in de Tarieflijst onder de kop ‘Aanleg nieuwe
infrastructuur’, zoals glas- en graafkosten per meter. De Opdrachtnemer kan ervoor kiezen om een
lager bedrag te offreren dan het bedrag dat voortkomt uit de berekening van de aanlegkosten op
basis van deze tariefcomponenten.
De Opdrachtnemer dient een tracé aan te bieden dat loopt in een zo direct mogelijke lijn van de
aan te sluiten Locatie van de Deelnemer naar de dichtstbijzijnde locatie waar een aansluiting op
het eigen netwerk gerealiseerd kan worden, eventueel gebruik makend van landelijk in gebruik
zijnde aansluitpunten waar meerdere leveranciers gebruik van maken (knooppunten of colocaties).

3.2

Gebruik en inzet van infrastructuur van andere leverancier

De Opdrachtnemer kan in dit geval de gevraagde Dienst leveren over de infrastructuur van een
andere leverancier (mits dit door deze andere leverancier wordt toegestaan). Offertes die worden
uitgebracht in situaties waarbij sprake is van inzet van infrastructuur van andere leveranciers
mogen een bedrag bevatten waarmee de in rekening gebrachte kosten door de eigenaar/beheerder
van de infrastructuur worden doorberekend. Dit bedrag dient de kostprijs te zijn, eventueel
verhoogd met een opslagpercentage dat niet hoger mag zijn dan het maximale opslagpercentage
dat is opgegeven in de Tarieflijst.

3.3

Gebruik en inzet van radioverbindingen

De Opdrachtnemer kan, indien dit technisch tot de mogelijkheden behoort en de gevraagde
servicelevels gegarandeerd kunnen worden, aanbieden om de Accessdienst te realiseren op basis
van radioverbindingen. De Deelnemer is echter gerechtigd om deze uitvoeringsvorm van de
Accessdienst om iedere hem moverende reden te weigeren. Radioverbindingen zijn niet altijd
mogelijk, bijvoorbeeld als de gebouweigenaar geen toestemming verleent.
Als een Deelnemer geen toestemming verleent voor de inzet van een radioverbinding, dan ontslaat
dit de Opdrachtnemer niet van zijn plicht de gevraagde Dienst te leveren.
Het installeren van nieuwe of het geschikt maken van bestaande radioverbindingen is een Speciale
Dienst. Dit betekent dat door de Opdrachtnemer een offerte wordt uitgebracht. In deze offerte
kunnen uitsluitend eenmalige kosten worden opgenomen die rechtstreeks toewijsbaar zijn aan de
nieuwe radioverbinding of aan de uit te voeren aanpassingen. De offerte kan geen tarieven
bevatten die afwijken van de Tarieven die in de Tarieflijst zijn opgenomen. Voor het leveren van de
gevraagde Dienst over de nieuwe of aangepaste radioverbinding gelden derhalve de normale
eenmalige en maandelijkse kosten van de Dienst.
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Als op een Locatie reeds een voor de gevraagde Dienst geschikte radioverbinding aanwezig is, en
deze radioverbinding al door de Opdrachtnemer wordt ingezet, dan dient de Opdrachtnemer in
ieder geval de gevraagde Diensten zonder bijkomende kosten te kunnen leveren over deze
bestaande radioverbinding. Let op dat ook hiervoor toestemming van de Deelnemer nodig is.

3.4

Gebruik en inzet van infrastructuur Deelnemer

Een bijzonder geval kan zijn dat de Deelnemer zelf leverancier van infrastructuur is.
Opdrachtnemer moet in zijn offerte aangeven in welke mate en onder welke voorwaarden hij de
servicelevels van Diensten over deze infrastructuur kan garanderen. Het is aan de Deelnemer om
de afweging te maken in hoeverre het economisch voordeel opweegt tegen eventuele beperkingen
in garantie van Diensten.

4

Verhoogde beschikbaarheid

Wanneer de Deelnemer de Diensten gebruikt voor bedrijfskritische toepassingen kan een hogere
beschikbaarheid vereist zijn, dan standaard met een enkelvoudige aansluiting geleverd kan
worden. De Deelnemer kan aan de Opdrachtnemer vragen om Dienst(en) met een verhoogde
beschikbaarheid te leveren (≥ 99,95% per maand). Verhoogde beschikbaarheid houdt in dat de
infrastructuur redundant uitgevoerd moet worden.
Er zijn verschillende uitvoeringsvormen van redundante verbindingen denkbaar. Niet alleen de
verbinding zelf kan geografisch redundant zijn, maar ook de aansluitingen kunnen geografisch
redundant zijn. Dit geldt zowel voor de aansluitingen op het netwerk van de Opdrachtnemer
(single/dual homed) als voor aansluitingen op Locaties van de Deelnemer (single/dual sites).
Mogelijke uitvoeringsvormen zijn geschetst in figuur 4-1. Binnen deze uitvoeringsvormen is het ook
nog mogelijk eens mogelijk om te variëren in media. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een scenario
waarbij de primaire verbinding uitgevoerd wordt via glasvezelverbinding en de redundante
verbinding via een radioverbinding wordt gerealiseerd. Een Deelnemer mag verzoeken om juist
twee verschillende infrastructuurmedia/typen te gebruiken om verhoogde beschikbaarheid te
realiseren.

Netwerk
Opdrachtnemer

Netwerk
Opdrachtnemer

Locatie
Deelnemer

A Single site, dual routed, single homed

Locatie
Deelnemer

B

Netwerk
Opdrachtnemer

Locatie
Deelnemer

Dual sites, dual routed, single homed

Locatie
Deelnemer

C

Single site, dual routed, dual homed

Netwerk
Opdrachtnemer

Locatie
Deelnemer

Locatie
Deelnemer

D Dual sites, dual routed, dual homed

Figuur 4-1. Mogelijke uitvoeringsvormen van verhoogde beschikbaarheid
In situaties van verhoogde beschikbaarheid gelden bijzonderheden waardoor de richtlijnen, zoals
beschreven in hoofdstuk 2 en 3 niet van toepassing zijn. Als er bijvoorbeeld een tweede
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geografisch gescheiden verbinding moet worden aangelegd, dan is het niet reëel te veronderstellen
dat als de primaire verbinding als Standaard Dienst geleverd wordt, de tweede redundante
verbinding ook als Standaard Dienst aangeboden moet kunnen worden. Het ligt voor de hand dat
deze als Speciale Dienst moeten worden aangeboden.
In de volgende paragrafen wordt per uitvoeringsvorm nader toegelicht hoe met de aanleg van
redundante infrastructuur in het kader van verhoogde beschikbaarheid moet worden omgegaan.

4.1

Single site, dual routed, single homed

In deze uitvoeringsvorm worden twee geografische gescheiden verbindingen gerealiseerd tussen
één Locatie van de Deelnemer en één knooppunt in de netwerkinfrastructuur van de
Opdrachtnemer (zie figuur 4-2).

Netwerk
Opdrachtnemer
Speciale
of
Standaard Dienst

Standaard
of
Speciale Dienst

Locatie
Deelnemer

A Single site, dual routed, single homed
Figuur 4-2. Single site, dual routed, single homed
Voor één verbinding geldt dat de procesflow zoals beschreven in figuur 2-1 doorlopen moet
worden. In stap 2 en 4 van dit proces moet bepaald worden of deze verbinding als Standaard
Dienst geleverd kan worden. Voor de tweede verbinding geldt dat deze in de meeste gevallen als
Speciale Dienst zal worden aangeboden met inachtneming van de richtlijnen zoals gesteld in
hoofdstuk drie, tenzij de betreffende Locatie reeds van twee verschillende verbindingen is voorzien.
In dat laatste geval kan de tweede verbinding toch een Standaard Dienst zijn.

4.2

Dual sites, dual routed, single homed

In deze uitvoeringsvorm worden twee geografische gescheiden verbindingen gerealiseerd tussen
twee Locaties van de Deelnemer en één knooppunt in de netwerkinfrastructuur van de
Opdrachtnemer (zie figuur 4-3).
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Netwerk
Opdrachtnemer
Standaard
of
Speciale Dienst

Locatie
Deelnemer

B

Standaard
of
Speciale Dienst

Locatie
Deelnemer

Dual sites, dual routed, single homed

Figuur 4-3. Dual sites, dual routed, single homed
In feite worden op twee Locaties van de Deelnemer enkelvoudige aansluitingen gerealiseerd. Voor
beide verbindingen geldt dat de procesflow zoals beschreven in figuur 2-1 doorlopen moet worden.
In stap 2 en 4 van dit proces moet bepaald worden of deze verbindingen als Standaard Dienst
geleverd kunnen worden.
Afhankelijk van de toepassing en de detailuitwerking van de configuratie kan er nog een derde
verbinding nodig zijn, namelijk een verbinding tussen de twee Locaties van de Deelnemer. Dit kan
een eigen verbinding van de Deelnemer zijn, die niet onder de GT Overeenkomst wordt
afgenomen, bijvoorbeeld omdat de Deelnemer zelf al dark fibre verbindingen tussen zijn Locaties
heeft liggen. Als de Deelnemer nog geen eigen verbinding tussen de Locaties heeft liggen en deze
bij Opdrachtnemer wenst af te nemen, dan kan deze door de Opdrachtnemer als Speciale Dienst
worden aangeboden, conform de richtlijnen uit hoofdstuk drie.

4.3

Single site dual routed, dual homed

In deze uitvoeringsvorm worden twee geografische gescheiden verbindingen gerealiseerd tussen
één Locatie van de Deelnemer en twee knooppunten in de netwerkinfrastructuur van de
Opdrachtnemer (zie figuur 4-4).
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Netwerk
Opdrachtnemer

Standaard
of
Speciale
Dienst

C

Locatie
Deelnemer

Speciale
Of
Standaard
Dienst

Single site, dual routed, dual homed

Figuur 4-4. Single site, dual routed, dual homed
Voor één verbinding geldt dat de procesflow zoals beschreven in figuur 2-1 doorlopen moet
worden. In stap 2 en 4 van dit proces moet bepaald worden of deze verbinding als Standaard
Dienst geleverd kan worden. Voor de tweede verbinding geldt dat deze in de meeste gevallen als
Speciale Dienst wordt aangeboden met inachtneming van de richtlijnen zoals gesteld in hoofdstuk
drie, tenzij de betreffende Locatie reeds van twee verschillende verbindingen is voorzien. In dat
laatste geval kan de tweede verbinding toch een Standaard Dienst zijn.

4.4

Dual sites, dual routed, dual homed

In deze uitvoeringsvorm worden twee geografische gescheiden verbindingen gerealiseerd tussen
twee Locaties van de Deelnemer en twee knooppunten in de netwerkinfrastructuur van de
Opdrachtnemer (zie figuur 4-5).
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Netwerk
Opdrachtnemer
Standaard
of
Speciale
Dienst

Locatie
Deelnemer

Standaard
of
Speciale
Dienst

Locatie
Deelnemer

D Dual sites, dual routed, dual homed
Figuur 4-5. Single site, dual routed, single homed
Voor beide verbindingen geldt dat de procesflow zoals beschreven in figuur 2-1 doorlopen moet
worden. In stap 2 en 4 van dit proces moet bepaald worden of deze verbindingen als Standaard
Dienst geleverd kan worden.
Ook hier geldt dat afhankelijk van de toepassing en de detailuitwerking van de configuratie er nog
een derde verbinding nodig kan zijn, namelijk een verbinding tussen de twee Locaties van de
Deelnemer. Dit kan een eigen verbinding van de Deelnemer zijn, die niet onder de GT
Overeenkomst wordt afgenomen, bijvoorbeeld omdat de Deelnemer zelf al dark fibre verbindingen
tussen zijn Locaties heeft liggen. Indien nog geen eigen verbinding tussen de Locaties heeft liggen
en deze bij Opdrachtnemer wenst af te nemen kan deze door Opdrachtnemer als Speciale Dienst
worden aangeboden, conform de richtlijnen uit hoofdstuk drie.

4.5

Multi-provider redundantie

Een bijzondere variant van verhoogde beschikbaarheid is de situatie waarin de Deelnemer de
redundantie wil realiseren via dienstverlening van een andere leverancier. In eis 1.1.5 van de
Conformiteitlijst wordt deze uitzondering mogelijk gemaakt om een vergelijkbare dienst uit de
Producten- en Dienstencatalogus van deze Overeenkomst bij een andere leverancier te bestellen.
Voorwaarde is dat de Dienst, geleverd onder de GT Overeenkomst, als primaire verbinding gebruikt
wordt en de dienst die bij een andere leverancier afgenomen wordt, alleen als back-up gebruikt
mag worden. De redundante verbinding van de andere leverancier mag er niet toe leiden dat de
Opdrachtnemer omzet derft, bijvoorbeeld doordat de Deelnemer diensten afneemt bij een derde
partij, die ook onder deze Overeenkomst bij de Opdrachtnemer afgenomen hadden moeten
worden. Om deze reden geldt dat de Deelnemer bij de derde partij alleen (back-up)verbindingen
mag afnemen die een kleinere of gelijke capaciteit hebben. Voor dataverkeer mogen deze
verbindingen in een active-active configuratie gebruikt worden. Voor spraakverkeer geldt dat al het
spraakverkeer via de primaire verbinding van de Opdrachtnemer moet lopen. Alleen bij uitval van
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deze verbinding mag het spraakverkeer over de backup-verbinding van een derde partij gaan
lopen.
Voor het leveren van de infrastructuur voor de Accessdienst door de Opdrachtnemer gelden de
voorwaarden zoals beschreven in deze Bijlage. Verder geldt dat de Opdrachtnemer moet
meewerken bij het bedenken en uitwerken van de koppeling in samenspraak met de Deelnemer en
de door de Deelnemer gecontracteerde partij om het redundante deel van de koppeling te
realiseren. De Opdrachtnemer mag oplossingen niet blokkeren, tenzij aantoonbaar onredelijke
eisen aan de Opdrachtnemer worden gesteld. Bij het afstemmen van geografisch gescheiden tracés
heeft de Opdrachtnemer het recht van eerste keuze.

5

Wijzigen van Accessdiensten

De Deelnemer kan wijzigingen op een Accessdienst bij de Opdrachtnemer aanvragen. Bij
wijzigingen moet gedacht worden aan bijvoorbeeld:
•

Beëindiging van Accessdiensten.

•

Verhuizingen van Accessdiensten.

•

Up- en downgrades van Accessdiensten.

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe met deze wijzigingen omgegaan moet worden.

5.1 Beëindiging van Accessdiensten
Ook voor Accessdiensten geldt een minimale looptijd van één jaar. Na één jaar kan een
Accessdienst per maand door de Deelnemer worden opgezegd. Als de Deelnemer een Accessdienst
beëindigt, waarvan de minimale looptijd nog niet verstreken is, dan mag de Opdrachtnemer het
maandtarief voor de resterende maanden in rekening brengen.

5.2

Verhuizen van Accessdiensten

Een verhuizing van een Accessdienst wordt gezien als een bijzonder geval van een aanleg van een
nieuwe Accessdienst en beëindiging van een bestaande Accessdienst. Voor de aanleg van de
Accessdienst op de nieuwe Locatie mag de Opdrachtnemer een offerte uitbrengen conform de
regels zoals beschreven in deze Bijlage. Voor het beëindigen van de Accessdienst, die als
Standaard Dienst is aangeboden op de oude Locatie, geldt echter dat wanneer de minimale looptijd
voor deze Accessdienst nog niet verstreken is, de resterende maandbedragen niet in rekening
gebracht kunnen worden. Na oplevering van de Accessdienst op de nieuwe Locatie start direct een
nieuwe minimale looptijd van 12 maanden op die Accessdienst.
Om de continuïteit van bedrijfsprocessen van de Deelnemer ook tijdens de verhuizing c.q. migratie
te kunnen garanderen, moet de Opdrachtnemer gedurende een met de Deelnemer af te stemmen
periode de Diensten parallel kunnen leveren. Gedurende deze periode mag de Opdrachtnemer de
maandtarieven van de nog actieve Diensten op zowel de oude als nieuwe Locatie in rekening
brengen. Indien de Deelnemer extra migratiehandelingen wil laten verrichten door de
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Opdrachtnemer, die buiten de scope van de Diensten vallen, dan kan dit als de Speciale Dienst
‘adviesdienst’ worden afgenomen.
Voorbeeld:
De Deelnemer heeft een bestaande Locatie die verhuisd moet worden naar een nieuwe Locatie. De
Diensten op de oude Locatie, die 8 maanden eerder op die Locatie zijn opgeleverd, moeten
overgezet worden naar de nieuwe Locatie.
De Deelnemer vraagt een nieuwe Accessdienst aan bij de Opdrachtnemer voor de nieuwe Locatie.
Afhankelijk van de Locatie kan de Opdrachtnemer deze als Standaard of Speciale Dienst leveren en
brengt hiervoor offerte uit. Op basis van de offerte bestelt de Deelnemer een Accessdienst en de
overige Diensten die overgezet moeten worden.
De Opdrachtnemer levert de Accessdienst en overige Diensten op de nieuwe Locatie op. Vanaf dat
moment kan de Opdrachtnemer de eenmalige kosten voor de Accessdienst en de overige Diensten
op die Locatie in rekening brengen bij de Deelnemer. De minimale looptijd van 12 maanden voor
de accessdienst op de nieuwe Locatie gaat dan opnieuw in. Verder kan de Opdrachtnemer vanaf
het moment van opleveren maandelijks de maandtarieven voor de opgeleverde Diensten op de
nieuwe Locatie gaan factureren.
De Deelnemer wenst in dit voorbeeld gedurende een periode van 2 maanden parallel te draaien om
alle verhuisactiviteiten te kunnen voltooien met minimale impact op de continuïteit van de
bedrijfsprocessen. In deze migratieperiode zijn de Diensten op zowel de oude als nieuwe Locatie
actief. Gedurende deze periode heeft de Deelnemer dubbele maandlasten.
Na de migratieperiode kunnen de Diensten op de oude Locatie definitief beëindigd worden. Hieraan
zijn voor de Deelnemer geen kosten verbonden. Omdat het hier om een verhuizing gaat kan de
Opdrachtnemer ook niet de resterende maandtarieven voor 2 maanden (minimale looptijd 12
maanden – 8 maanden – 2 migratiemaanden) voor de oude Locatie in rekening brengen. De
minimale looptijd is voor de nieuwe Locatie al eerder bij oplevering op die Locatie opnieuw
ingegaan.

5.3

Up- en downgrades van Accessdiensten

Gedurende de looptijd van de Overeenkomst kan het voorkomen dat er een up- of downgrade aan
een Accessdienst uitgevoerd moeten worden, bijvoorbeeld als meer of minder Diensten over de
Accessdienst wordt aangevraagd, of als de bandbreedte van Diensten wordt gewijzigd.
Bij up- of downgrades van Diensten die over de Accessdiensten gebruikt worden, geldt dat vanaf
het moment van wijziging het nieuwe maandelijkse Tarief gaat gelden voor die Dienst. Er kunnen
geen eenmalige Tarieven in rekening worden gebracht.
Als een wijziging (nieuw, beëindiging, upgrade of downgrade) van een Dienst het noodzakelijk
maakt dat ook de onderliggende Accessdienst aangepast moet worden, dan worden de volgende
gevallen onderscheiden:
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1. De aanpassing is dusdanig dat er andere infrastructuur en apparatuur aangelegd moet
worden. Deze situatie kan gezien worden als een beëindiging de bestaande Accessdienst en
de bestelling van een nieuwe Accessdienst. Voor de nieuwe Accessdienst start de minimale
looptijd van 12 maanden op het moment van opleveren.
2. Voor de aanpassing hoeft geen andere infrastructuur en apparatuur aangelegd te worden.
In dit geval kunnen geen eenmalige Tarieven in rekening gebracht worden. Vanaf het
moment dat de aanpassing wordt opgeleverd gaat het nieuwe maandtarief gelden. De
minimale looptijd voor de Accessdienst wijzigt niet.
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Bijlage 08: Opgave Deelnemende Organisaties
1

Inleiding

In deze Bijlage is de informatie opgenomen over de lopende verplichtingen en bijzondere
omstandigheden volgens opgave van de Deelnemers. De opgave in de deelnemerstabel in
hoofdstuk twee is onderverdeeld in drie hoofdkolommen:
1. Naam Deelnemer.
2. Overzicht huidige verplichtingen.
3. Scope van de deelname.
In de eerste hoofdkolom is de naam van de deelnemende organisatie opgegeven. Dit zijn de
Deelnemers, zoals omschreven in de begrippenlijst (Bijlage 01).
De tweede hoofdkolom geeft de Startdatum aan, d.w.z. de datum vanaf wanneer de betreffende
Deelnemer met betrekking tot de genoemde dienstsoort geen verplichtingen meer heeft jegens
(andere) leveranciers. Dit is gespecificeerd per dienstsoort, omdat een Deelnemer voor Spraak-,
Data- en Internetdiensten verschillende contracten met verschillende looptijden kan hebben. Soms
kunnen de looptijden zelfs verschillen per verbinding. Indien per dienstsoort meerdere individuele
contracten van toepassing zijn, is in de kolom de einddatum van het langst lopende contract
opgenomen. Als er bij een dienstsoort ‘nvt’ is aangegeven betekent dit dat de Deelnemer
momenteel geen lopende contracten voor deze dienstsoort heeft.
Dit eventueel uitsluiten van Datadiensten komt tot uiting in de derde hoofdkolom. Alle Deelnemers
zullen Spraak- en Internetdiensten onder de Overeenkomst afnemen. Voor Datadiensten, d.w.z. de
Ethernet en IPVPN-diensten, zijn er twee typen Deelnemers te onderscheiden:
•

Deelnemertype I: Deze Deelnemer zal Datadiensten, dus Ethernet- en IPVPN-diensten
onder deze Overeenkomst afnemen.

•

Deelnemertype II: Deze Deelnemer zal, met uitzondering van Ethernet- en IPVPN-diensten
die aansluiten op een IPVPN van Opdrachtgever (GON, zie bijlage 10), geen Datadiensten
onder deze Overeenkomst afnemen.

Naast Deelnemers zijn in het overzicht ook zogenaamde regionetwerken opgenomen. Dit zijn
netwerken tussen gemeenten. Ook hierbij kan gelden dat de dataverbindingen waarmee deze
netwerken zijn opgebouwd expliciet wel of geen onderdeel van de scope van deze aanbesteding
uitmaken. Naar analogie van de hiervoor genoemde typen Deelnemers wordt hier onderscheid
gemaakt in twee typen regionetwerken:
•

Regionetwerktype I: De betreffende Deelnemers zullen ten behoeve van het betreffende
regionetwerk de Datadiensten, dus Ethernet- en IPVPN-diensten, onder deze
Overeenkomst afnemen.

•

Regionetwerktype II: De betreffende Deelnemers zullen ten behoeve van het betreffende
regionetwerk geen Datadiensten onder deze Overeenkomst afnemen.

Voor de volledigheid wordt erop gewezen dat een Datadienst in deze aanbesteding gedefinieerd is
als een dienst die op OSI-laag 2, als een Ethernetdienst of op OSI-laag 3 als IPVPN-dienst wordt
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geleverd. Andere soorten datadiensten, bijvoorbeeld diensten die op OSI-laag 1 worden geleverd in
de vorm van bijvoorbeeld straal-, mobiele of managed dark fiber verbindingen zijn geen onderdeel
van deze aanbesteding. Het kan dus voorkomen dat Deelnemers communicatiebehoeften op
locaties met deze andere datadiensten hebben gerealiseerd of zullen realiseren.

2

Overzicht Deelnemers
Startdatum

Deelnemers

Type
Deelnemer
I
II

Spraak

Data

Internet

8KTD (Achtkarspelen, Tytsjerksteradiel)

31/05/2018

nvt

31/05/2018

ABG Gemeenten (Baarle Nassau, Gilze
en Rijen, Alphen Chaam)
Bedrijfsvoering eenheid
Bommelerwaard (Maasdriel,
Zaltbommel)
Bestuursdienst Ommen & Hardenberg

per maand

30/06/2019

31/12/2019

X

26/10/2017

per maand

31/12/2017

X

30/06/2017

31/01/2019

30/01/2018

X

DCMR

23/11/2017

nvt

31/03/2020

X

DDFK (Dantumadiel, Dongeradeel,
Ferwerderadiel, Kollumerland)
De Friese Meren

22/11/2017

nvt

02/08/2017

X

per jaar

nvt

31/12/2023

Dienst Dommel Vallei

per maand

per maand

02/03/2019

X

DOWR-I ( Deventer, Olst-Wijhe, Raalte
)
Drechtsteden (Alblasserdam,
Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht,
Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht)
DUO (Diemen, Uithoorn, Ouder Amstel)

per maand

31/12/2019

31/12/2019

X

01/07/2017

nvt

30/04/2018

per maand

02/12/2020

01/07/2020

X

Equalit

per maand

30/06/2019

28/11/2017

X

Gem Achtkarspelen

31/05/2018

nvt

31/05/2018

X

Apr 2019

nvt

31/04/2019

X

2018

nvt

31/12/2027

X

Alkmaar
Almelo
Almere

X

X

X

Jan 2019

nvt

01/01/2028

Alphen aan den Rijn

31/12/2017

31/12/2018

31/12/2021

X

Ameland

per maand

nvt

per maand

Amersfoort

28/02/2019

31/12/2019

31/12/2019

X

Amstelveen

23/09/2017

17/12/2020

27/01/2018

X

Amsterdam *

24/04/2019

nvt

per maand

Appingedam

per maand

31/12/2021

31/12/2021

Arnhem

01/01/2018

nvt

31/12/2018

X

Assen

28/02/2018

nvt

14/02/2019

X

Asten

Mei 2016

nvt

31/12/2027

X

Barneveld

01/04/2018

nvt

31/12/2017

X

Bedum

01/01/2019

nvt

2028

X

Bergen

31/12/2018

31/12/2018

31/12/2018

X
X

X
X

X
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Startdatum
Deelnemers
Berkelland
Best

Type
Deelnemer

Spraak

Data

Internet

I

31/12/2018

31/12/2018

31/12/2018

X

II

Mrt 2018

nvt

Mrt 2018

Beverwijk

31/01/2018

01/02/2018

31/01/2018

X

Bloemendaal

08/06/2017

nvt

01/03/2017

Boekel

01/03/2018

01/01/2020

05/12/2017

X

Boxmeer

30/09/2017

nvt

06/09/2017

X

Brummen

per maand

per maand

per maand

X

Borger Odoorn

07/02/2018

01/02/2020

01/02/2020

X

Castricum

31/12/2018

31/12/2018

31/12/2018

X

Coevorden

07/02/2018

01/02/2020

01/02/2020

X

Culemborg

31/12/2018

nvt

31/12/2027

X

De Marne

01/01/2019

nvt

2028

X

Delfzijl

per maand

2022

2022

Den Bosch

26/12/2018

nvt

01/06/2019

X

Den Haag

per 3 mnd

nvt

31/03/2018

X

Deurne

per 3 mnd

nvt

per maand

X

Dongen

01/09/2019

nvt

01/09/2019

X
X

X

X

Eindhoven

19/09/2017

nvt

19/04/2019

Emmen

07/02/2018

01/02/2020

01/02/2020

X

X

Epe

30/06/2019

nvt

31/03/2019

X

Geertruidenberg

per maand

nvt

per maand

X

Geldermalsen

31/12/2018

nvt

31/12/2027

Geldrop Mierlo

per maand

31/12/2018

31/12/2018

X

Gemert - Bakel

per maand

nvt

19/10/2017

X

Gennep

21/09/2017

nvt

31/12/2017

X

Goeree-Overflakkee

01/02/2018

nvt

21/12/2017

X

Goes

01/04/2019

nvt

31/12/2019

X

Goirle

25/02/2019

nvt

31/12/2019

X

Gooise Meren

30/11/2017

per 3 mnd

per 3 mnd

X

Groningen

30/04/2017

01/08/2017

31/08/2018

X

Grootegast

31/12/2018

nvt

31/12/2017

X

Gulpen Wittem

per maand

31/12/2028

31/12/2028

Haarlem

12/01/2018

nvt

12/01/2018

X

X
X

Halderberge

per maand

nvt

01/04/2019

X

Hattem

31/12/2017

nvt

31/12/2017

X

per 3 mnd

nvt

01/02/2018

Heerde

31/12/2017

nvt

31/12/2017

Heerenveen

per maand

nvt

30/06/2018

X

Heerhugowaard

per maand

nvt

per maand

X

Heemstede

X
X
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Startdatum
Deelnemers

Type
Deelnemer

Spraak

Data

Internet

Heerlen

01/11/2018

nvt

31/12/2027

Heiloo

31/12/2018

31/12/2018

31/12/2018

X

Hellendoorn

25/09/2017

nvt

per 2 mnd

X

Hengelo, Oldenzaal

12/01/2018

nvt

31/12/2027

Heusden

31/05/2018

05/09/2017

31/05/2018

X

Hilvarenbeek

31/07/2017

30/06/2019

12/04/2017

X

Hilversum

01/01/2020

nvt

01/01/2021

X

Hof van Twente

per maand

nvt

per 3 mnd

X

Hoorn

14/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

X

Horst aan de Maas

01/06/2021

01/06/2020

01/06/2020

X

jaarlijks

nvt

jaarlijks

X

Kaag & Braassem

15/12/2017

nvt

per maand

X

Kerkrade

31/12/2018

nvt

31/12/2027

X

Koggenland

per maand

31/07/2017

per maand

X

Laarbeek

13/09/2017

13/09/2017

13/09/2017

X

Langedijk

2023

nvt

2023

X

01/01/2018

nvt

01/01/2018

X

Leeuwarden

12/01/2018

30/11/2020

per maand

X

Leiden

24/04/2018

nvt

Okt 2018

X

Leiderdorp

24/04/2018

nvt

Okt 2018

X

Leudal

01/11/2017

nvt

01/11/2017

X

Aug 2017

nvt

01/01/2019

X

Lochem

07/12/2017

nvt

30/11/2020

X

Loon op Zand

09/02/2017

30/06/2019

09/02/2017

X

Loppersum

per maand

2022

2022

X

Maassluis

per maand

nvt

01/04/2018

X

Marum

31/12/2018

Medemblik

per maand

nvt

per maand

X

Meppel

per maand

per maand

per maand

X

Middelburg

31/12/2018

nvt

2019

Molenwaard

per 3 mnd

nvt

per maand

Nederbetuwe

per maand

nvt

per maand

X

Nederweert

per maand

nvt

per maand

X

Neerijnen

11/11/2017

nvt

25/08/2018

X

Nieuwegein

11/09/2017

nvt

01/08/2019

X

Nieuwkoop

Sep 2017

nvt

01/01/2018

X

Noordenveld

per maand

31/12/2017

per maand

Noordwijk

24/11/2017

nvt

per 3 mnd

Noordwijkerhout

03/01/2019

nvt

per 3 mnd

Huizen

Leek

Lingewaal

I

II
X

X

31/12/2108

X

X
X

X
X
X
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Startdatum
Deelnemers
Nunspeet

Type
Deelnemer

Spraak

Data

Internet

per maand

nvt

per maand

I

II
X

Oestgeest

24/04/2018

nvt

Okt 2018

Oisterwijk

31/12/2018

30/06/2019

31/12/2018

X

Oldebroek

31/12/2017

nvt

31/12/2017

X

Oosterhout

per maand

30/06/2019

per maand

X

Opmeer

per maand

31/07/2017

15/07/2017

X

Purmerend

31/01/2019

01/01/2020

01/01/2018

X

Reimerswaal

01/02/2018

nvt

31/12/2018

X

Renkum

31/05/2017

nvt

31/05/2018

X

Rheden

31/12/2017

nvt

per maand

X

Rijssen Holten

01/04/2019

nvt

01/04/2019

X

Roermond

per maand

nvt

per maand

X

Rotterdam **

31/12/2022

15/11/2016

15/11/2016

Rucphen

31/12/2018

nvt

14/12/2025

X

Schiedam

Okt 2017

nvt

21/04/2018

X

Schiermonnikoog

per maand

nvt

per maand

X

Sint Athonis

06/05/2017

nvt

per maand

X

Sittard Geleen

01/07/2019

nvt

31/12/2022

X

Smallingerland

per maand

nvt

22/10/2018

X

Mei 2016

nvt

31/12/2027

X

Steenbergen

per maand

nvt

per maand

Sud west Fryslan

01/03/2018

nvt

01/06/2017

X

Terschelling

per maand

nvt

per maand

X

Texel

01/01/2018

nvt

01/01/2018

X

Tiel

31/12/2018

nvt

31/12/2027

X

Tilburg

08/01/2018

nvt

31/12/2018

X

Twenterand

16/12/2017

nvt

16/12/2017

X

Tynaarlo

28/02/2018

nvt

14/02/2019

X

Tytsierksteradiel

31/05/2018

nvt

31/05/2018

X

Utrecht

31/08/2018

nvt

20/12/2019

X

Veldhoven

01/04/2019

01/04/2019

01/04/2019

Venlo

12/01/2018

nvt

21/04/2020

X

Vlieland

per maand

nvt

per maand

X

Vlissingen

06/01/2018

nvt

2019

X

Werkorganisatie Duivenvoorde (
Wassenaar, Voorschoten)
Voorst

30/11/2017

nvt

30/11/2017

X

per maand

nvt

26/08/2019

X

Vught

per maand

nvt

per maand

X

2018

nvt

2018

X

Someren

Waadhoeke (Bildt, Franekeradeel,
Menameradiel, Littenseradiel)

X

X

X

X
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Startdatum
Deelnemers
Waalwijk

Type
Deelnemer

Spraak

Data

Internet

per maand

nvt

per maand

I

II
X

West Maas en Waal

per maand

nvt

2019

Westerveld

24/04/2018

2019

31/08/2017

Winsum

01/01/2019

nvt

2028

Woensdrecht

31/12/2018

30/06/2019

31/12/2018

Zaanstad

per maand

nvt

per maand

X

Zandvoort

31/12/2019

nvt

31/12/2019

X

Zoetermeer

14/12/2018

03/09/2018

03/09/2018

Zoeterwoude

24/04/2018

nvt

Okt 2018

Zuidhorn

31/12/2018

nvt

31/12/2017

Zundert

01/07/2017

30/06/2019

per maand

X

Zutphen

per maand

nvt

2019

X

GGD Gelderland Zuid

per maand

01/05/2018

01/05/2018

X

GGD Utrecht

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2016

X

Nov 2019

23/11/2019

15/11/2019

X

31/03/2020

nvt

31/12/2019

ICTWBW (Etten-Leur, Roosendaal,
Bergen op Zoom, Moerdijk, Tholen , GR
RWB, Werkplein Hart van West Brabant
)
OmgevingsDienstNoordZeeKanaalGebi
ed
Oriones

X
X
X
X

X
X
X

X

31/12/2018

nvt

2019

Overgemeenten (Oostzaan,
Wormerland)
Regio Gooi & Vechtstreek

31/07/2018

2021

31/07/2018

X

X

per maand

01/08/2017

31/05/2018

X

Regio Twente

per maand

nvt

nvt

X

RID de Liemers (Duiven, Rijnwaarden,
Westervoort, Zevenaar)
RID Utrecht (Baarn, Bunnik, De Bilt,
Soest, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij
Duurstede, Regionale Sociale Dienst
Kromme Rijn Heuvelrug)
ROVA

01/07/2019

nvt

01/11/2019

X

01/11/2017

nvt

01/11/2017

X

31/03/2018

31/4/2018

per 3 mnd

X

Samenwerking De Wolden Hoogeveen

24/02/2017

nvt

24/02/2017

X

Samenwerkingsverband de
Waddeneilanden
SED (Stede Broec, Enkhuizen,
Drechterland)
Servicepunt71

per maand

nvt

01/11/2019

per maand

31/07/2017

per maand

24/04/2018

nvt

Okt 2018

Soc dienst Oost Achterhoek

31/12/2018

31/12/2018

31/12/2018

X

SSC de Som (SED, Opmeer,
Medemblik, Koggenland,
samenwerkingsverband WerkSaam)
Syntrophos (Brielle, Nissewaard,
Westvoorne)
UW samenwerking (Montfoort/
IJsselstein)

14/08/2021

31/07/2017

15/04/2019

X

01/06/2018

nvt

01/02/2027

per maand

24/06/2018

per 12 mnd

X
X
X

X
X
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Startdatum
Deelnemers

Type
Deelnemer

Spraak

Data

Internet

I

Veiligheidsregio Hollands Midden

01/11/2018

nvt

01/11/2017

X

Veiligheidsregio Kennemerland

11/01/2018

nvt

31/01/2019

X

Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland

per maand

18/12/2019

18/12/2019

X

VNG

per maand

nvt

per maand

X

Veiligheidsregio Gelderland Zuid

01/12/2019

01/05/2018

01/05/2018

Veiligheidsregio Brabant Zuid Oost

per maand

31/12/2020

per maand

IRVN (Druten, Beuningen, Heumen,
Mook en Middelaar, Groesbeek,
Nijmegen)
ONS (Kampen, Zwolle, Overijssel)

31/10/2017

nvt

31/12/2017

01/02/2018

per 3 mnd

31/12/2022

II

X
X
X

X

* De gemeente Amsterdam neemt geen Internetdiensten af.
** De gemeente Rotterdam wenst te benadrukken dat een groot deel van haar locaties ontsloten
worden met managed Dark Fibre.
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Startdatum

Regionetwerken

Type
Regionetwerk
I
II

Spraak

Data

Internet

Gem Hoorn - SSC de SOM

nvt

nvt

nvt

X

Gem Nunspeet - gem Harderwijk - gem
Ermelo - gem Putten
Gem Kerkrade - gem Heerlen - gem
Margraten - gem Landgraaf - gem
Brunssum - gem Onderbanken - gem
Voerendaal
Gem Haarlem - gem Zandvoort - gem
Hoofdorp
Gem Venlo - gem Roermond - gem Weert gem Nederweert
Gem Assen - gem Tynaarlo - gem
Heereveen
Gem Voorst - gem Brummen

nvt

nvt

nvt

X

nvt

nvt

nvt

X

nvt

nvt

nvt

X

nvt

nvt

nvt

X

nvt

nvt

nvt

X

nvt

02/12/2019

nvt

Gem Hellendoorn - gem Hengelo - gem
wierden - gem Borne - gem Rijssen Holten
Gem Arnhem - gem Oosterbeek - gem De
Steeg
Gem Leek - gem Marum - gem Grootegast gem Zuidhorn
Gem Middelburg - gem Vlissingen

nvt

nvt

nvt

X

nvt

nvt

nvt

X

nvt

nvt

nvt

X

nvt

nvt

nvt

X

Gem Opmeer - gem Enkhuizen - gem Stede
Broec - gem Medemblik - gem Koggenland gem Drechterland
Gem Delfzijl - gem Loppersum - gem
Appingedam
Gem Spijkenisse - gem Brielle - gem
Rockanje - gem Vierpolders - gem
Oostvoorne
Gem Deventer - gem Raalte - gem Wijhe

nvt

14/08/2021

nvt

X

nvt

31/12/2021

nvt

X

nvt

nvt

nvt

X

nvt

nvt

nvt

X

Gem Franeker - gem Menaldum - gem de
Bildt - gem Leeuwarden - gem Terschelling
West - gem Vlieland - gem Ballum - gem
Schiermonnikoog - gem Harlingen - gem
Ferwert - gem Damwald - gem Stiens Gem Hattem - gem Heerde - Gem
Oldebroek
Gem Grootegast - gem Hoogezand - gem
Hoogkerk - gem Nieuwe Pekela - gem Oude
Pekela - gem Oldambt - gem Stadskanaal gem Veendam - gem Ten Boer - gem
Appingedam - gem Bierum - gem Delfzijl gem Loppersum - gem Slochteren - gem
Bellingwedde - gem Menterwolde - gem
Winschoten - gem Musselkanaal - gem Ter
Apel - gem Vlagtwedde - gem Haren - gem
Groningen - gem Bedum - gem De Marne gem Eemsmond - gem Grootegast - gem
Leek - gem Zuidplas - gem Marum - gem
Ten Boer - gem Winsum - gem Zuidhorn gem Menterwolde - gem Delfzijl
Gem Meppel - Gem Westerveld

nvt

21/05/2021

nvt

X

nvt

31/12/2019

nvt

X

nvt

31/12/2017

nvt

X

nvt

31/12/2017

nvt

X

X
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Startdatum

Regionetwerken
Gem Alphen ad Rijn – gem Kaag en
Braassem – gem Boskoop
Gem Gooise Meren – gem Hilversum –
Regio Gooi en Vechtstreek

Spraak

Data

Internet

nvt

31/12/2018

nvt

nvt

nvt

nvt

Type
Regionetwerk
I
II
X
X
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Bijlage 09: Flexibiliteit en commitment
1

Inleiding

De Deelnemers zullen onder normale omstandigheden voor een periode van maximaal 10 jaar,
aangevuld met een eventuele periode van 12 maanden voor Transitie van Diensten, de in de
Overeenkomst opgenomen Diensten afnemen. Gedurende deze periode zullen veranderingen
plaatsvinden die op het moment van aanbesteden niet zijn te voorzien. Denk hierbij aan
veranderingen in de organisaties van de Deelnemers, veranderingen in producten en diensten op
het gebied van vaste communicatie en veranderingen in wet- en regelgeving die betrekking heeft
op vaste communicatie. De Opdrachtgever hecht er sterk aan dat dergelijke veranderingen in
redelijkheid en voor zover passend binnen regelgeving plaats kunnen vinden en gefaciliteerd
worden binnen de Overeenkomst. De Opdrachtgever verwacht bereidheid en flexibiliteit bij de
Opdrachtnemers om veranderingen mogelijk te maken.
De wijze waarop aanpassingen aan Tarieven en Diensten plaatsvinden, is beschreven in de Bijlagen
02 Dienstverleningsverbetering en 03 Marktconformiteit. In deze Bijlage 09 Flexibiliteit en
Commitment worden twee andere situaties beschreven op basis waarvan veranderingen worden
voorzien. Op deze punten verwachten de Deelnemers flexibiliteit van de Opdrachtnemer om deze
aanpassingen te faciliteren. Daarnaast wordt van de Opdrachtnemer ook op nieuwe, andere
onderwerpen verwacht dat zij flexibiliteit en bereidheid tot veranderen tonen als dat nodig is om de
dienstverlening blijvend te laten aansluiten op de situatie en behoeften van de Deelnemers.

2

Organisatorische veranderingen

In de afgelopen jaren zijn veel gemeentelijke herindelingen doorgevoerd en ook voor de komende
jaren worden diverse herindelingen voorzien. Herindelingen leiden in de regel tot het samengaan
van gemeenten met als gevolg een terugloop van het aantal gemeenten in de Nederland. Naast het
samengaan van gemeenten in een nieuwe gemeente is ook steeds vaker sprake van
samenwerkingsverbanden tussen gemeenten. De gemeenten blijven in dat geval zelfstandig
bestaan, maar proberen efficiencyvoordelen te halen door dezelfde (soort) taken gezamenlijk uit te
voeren. Als in deze Bijlage wordt gesproken over samenwerken of een samenwerkingsverband dan
wordt gedoeld op samenwerkingen die formeel zijn vastgelegd en ingeregeld, bijvoorbeeld door
oprichting van een aparte entiteit waarin de samengevoegde taken plaatsvinden of door overdracht
van taken van een Deelnemer aan een andere Deelnemer.
Het ligt in de lijn der verwachtingen dat ook tijdens de looptijd van de Overeenkomst bij de
Deelnemers (niet alleen bij gemeenten maar ook de andere Deelnemers) diverse organisatorische
veranderingen zullen plaatsvinden. Het is voor de praktische bruikbaarheid van de dienstverlening
noodzakelijk dat dergelijke veranderingen binnen de Overeenkomst kunnen worden gevolgd. Dit
heeft tot gevolg dat Deelnemers als gevolg van een fusie of samenwerking uit de Overeenkomst
kunnen stappen of dat nieuwe Deelnemers als gevolg van een fusie of samenwerking juist aan de
Overeenkomst kunnen worden toegevoegd. De volgende regels ten aanzien van het toevoegen of
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uittreden van Deelnemers als gevolg van nieuwe of gewijzigde samenwerkingsverbanden zijn van
toepassing:
•

Het nieuwe samenwerkingsverband bevat meer Deelnemers dan niet-deelnemers
Als het nieuwe (of van samenstelling veranderde) samenwerkingsverband meer Deelnemers
bevat dan niet-deelnemers dan is het toegestaan om de niet-deelnemers toe te voegen aan de
lijst met Deelnemers. Als Deelnemers, ondanks het feit dat zij in aantal in de meerderheid zijn
in het nieuwe samenwerkingsverband, toch uit de Overeenkomst willen treden, dan is dit
toegestaan onder de kanttekening dat de Opdrachtnemer de mogelijkheid heeft een afkoopsom
te verlangen ter hoogte van de gederfde inkomsten die ontstaan door de uittreding.

•

Het nieuwe samenwerkingsverband bevat meer niet-deelnemers dan Deelnemers
Als het nieuwe (of van samenstelling veranderde) samenwerkingsverband meer nietdeelnemers bevat dan Deelnemers dan kunnen de Deelnemers uit de Overeenkomst treden. De
uittredende Deelnemers dienen hierbij de eventuele van kracht zijnde opzegtermijnen van
Diensten te respecteren.

•

Het nieuwe samenwerkingsverband bevat evenveel Deelnemers als niet-deelnemers
Als het nieuwe (of van samenstelling veranderde) samenwerkingsverband een gelijk aantal
Deelnemers en niet-deelnemers kent dan wordt gekeken naar het aantal inwoners dat valt
onder het verzorgingsgebied van de Deelnemers en niet-deelnemers. Als het aantal inwoners
van de Deelnemers groter is dan het aantal inwoners van de niet-deelnemers, dan gelden de
regels zoals hiervoor omschreven als sprake is van meer Deelnemers dan niet-deelnemers. Als
het aantal inwoners van de niet-deelnemers groter is dan het aantal inwoners van de
Deelnemers, dan gelden de regels zoals hiervoor omschreven als sprake is van meer nietdeelnemers dan Deelnemers.

Als door het ontstaan van een nieuw (of in samenstelling veranderd) samenwerkingsverband nietdeelnemers als Deelnemer aan de Overeenkomst zijn toegevoegd dan geldt dat deze toevoeging
pas definitief is als de samenstelling van het samenwerkingsverband minstens één jaar van kracht
is. Mocht binnen dit jaar de samenstelling van het samenwerkingsverband zodanig veranderen dat
sprake zou zijn van andere regels (bijvoorbeeld als alle originele Deelnemers alsnog uit het
samenwerkingsverband stappen en alleen oorspronkelijke niet-deelnemers overblijven), dan dient
te worden bekeken of de toevoeging van de niet-deelnemers ook na verandering van de
samenstelling van het samenwerkingsverband nog past binnen de hiervoor genoemde regels. Als
dit niet meer het geval is, dan dienen de aan de Overeenkomst toegevoegde Deelnemers weer uit
de Overeenkomst te treden. Dit dient plaats te vinden binnen een redelijke termijn die nodig is om
de op dat moment afgenomen Diensten weer af te bouwen en over te zetten naar een eventuele
andere dienstverlener.
Ook als Deelnemers als gevolg van een nieuw (of in samenstelling veranderd)
samenwerkingsverband uit de Overeenkomst zijn getreden geldt dat de uittreding pas definitief is
als de samenstelling van het samenwerkingsverband minstens één jaar van kracht is. Als de uit de
Overeenkomst getreden Deelnemer binnen één jaar het samenwerkingsverband weer verlaat, dan
dient hij zich weer als Deelnemer aan de Overeenkomst te laten opnemen. Ook hier geldt dat deze
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Deelnemer een redelijke termijn krijgt om op dat moment bij een andere leverancier afgenomen
diensten weer onder te brengen bij de Opdrachtnemer.

3

Hoeveelheid af te nemen Diensten

Het is bij ICT-overeenkomsten in het algemeen moeilijk om voorspellingen te doen over inzet en
gebruik van diensten over een periode van tien jaar. Voor het succes van de Overeenkomst is het
echter wel noodzakelijk dat Deelnemers in alle vrijheid opvolging kunnen geven aan veranderende
behoeften aan vaste communicatie Diensten. Het is om deze reden dat de Aanbestedende Dienst
geen garanties kan geven ten aanzien van de af te nemen volumes aan Diensten. Het in het
Beschrijvend Document opgegeven volume aan vaste communicatiediensten geeft weliswaar enig
inzicht in de op het moment van aanbesteden afgenomen vaste communicatiediensten, maar laat
in het midden of deze volumes ook daadwerkelijk afgenomen gaan worden en bevat geen inzicht in
groei of krimp van de dienstverlening. De Aanbestedende Dienst realiseert zich dat dit voor de
Opdrachtnemer geen optimale situatie is, maar verwacht desalniettemin de maximale flexibiliteit
van de Opdrachtnemer bij het faciliteren van de af te nemen volumes aan Diensten gedurende de
looptijd van de Overeenkomst.
Ondanks de onzekerheid over de ontwikkelingen rond af te nemen Diensten, is het toch mogelijk
om enige trends op dit gebied te signaleren. In het bijzonder ziet de Aanbestedende Dienst de
volgende ontwikkelingen die van invloed zijn op afnamevolumes:
•

Afbouw traditionele spraakverbindingen
Het is de verwachting dat gedurende de looptijd van de Overeenkomst de levering in de markt
van analoge spraakverbindingen en ISDN verbindingen ten einde komt. Deze verbindingen zijn
op dit moment nog veelvuldig in gebruik bij de Deelnemers, en het voornemen is om
vooruitlopend op het stopzetten van de levering de inzet van deze verbindingen af te bouwen.
Deze traditionele spraakverbindingen zullen met name worden vervangen door SIP-trunks en
alternatieve, kleinschalige telefonieoplossingen.

•

IPVPN-verbindingen
De Aanbestedende Dienst verwacht dat bij het begin van de looptijd van de Overeenkomst de
afname van IPVPN-Diensten relatief beperkt zal zijn, maar dat door de toenemende behoefte
aan samenwerking (onder andere tot uiting komend in de wens om een gemeenschappelijk
gemeentelijk netwerk te creëren) het gebruik van IPVPN-Diensten zal groeien.

•

Vast spraakverkeer
In de afgelopen jaren is bij veel organisaties het gebruik van vaste spraakcommunicatie
afgenomen ten gunste van mobiele spraakcommunicatie. Hoewel deze transitie van
spraakverkeer ook bij veel van de Deelnemers al heeft plaatsgevonden, is het de verwachting
dat deze ontwikkeling ook in de komende periode nog zal doorzetten.

•

SIP trunks
Een aantal Deelnemers heeft de wens uitgesproken om de mogelijkheden te onderzoeken voor
inzet van een gezamenlijk spraak communicatieplatform (VoIP). Als hier voldoende draagvlak

Overeenkomst - GT Vaste Communicatie, september 2017
102
Paraaf Opdrachtgever:

Paraaf Opdrachtnemer:

en mogelijkheden voor zijn, en een dergelijk platform daadwerkelijk wordt gerealiseerd, dan is
het waarschijnlijk dat door een efficiëntere inzet van SIP trunks het aantal SIP trunks zal
afnemen.
•

Mobiele verbindingen
Door toename van kwaliteit en bandbreedte van mobiele aansluitingen kiezen Deelnemers er in
voorkomende gevallen voor om vaste verbindingen te vervangen door mobiele verbindingen.
Als deze ontwikkeling doorzet dan zal dat met name leiden tot een afname van het aantal
kleinere vaste verbindingen met lagere servicelevels.
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Bijlage 10: IPVPN-netwerken
1

Inleiding

Deelnemers aan GT Vaste Communicatie kunnen zelf, in eigen beheer, IPVPN-netwerken bouwen
over afgenomen verbindingen. GT Vaste Communicatie biedt Deelnemers echter ook de
mogelijkheid om IPVPN-netwerken met behulp van door de Opdrachtnemer te leveren IPVPNDiensten te realiseren. De Deelnemers kunnen hiermee niet alleen vorm geven aan de inrichting
van de eigen interne communicatie, maar ook aan de inrichting van de communicatie met andere
Deelnemers, bijvoorbeeld in regionaal of in landelijk verband. Door de groeiende behoefte aan en
stimulering van onderlinge samenwerking tussen Deelnemers is het de verwachting dat
Deelnemers in toenemende mate gebruik zullen gaan maken van de mogelijkheid om IPVPNnetwerken op basis van GT Vaste Communicatie Diensten te realiseren.
Samenwerking binnen de gemeentelijke overheid wordt onder meer vormgegeven en gestimuleerd
in het programma Digitale Agenda 2020 (DA2020, zie ook op www.kinggemeenten.nl). In de
Digitale Agenda 2020 zijn de gezamenlijke ambities van gemeenten vastgelegd om aan te sluiten
bij en effectief te opereren in de informatiesamenleving. In één van de binnen de DA2020
gedefinieerde sporen, ‘Massaal digitaal, maatwerk lokaal’, wordt gewerkt aan een Gemeentelijke
Gemeenschappelijke Infrastructuur (GGI). Eén van de te realiseren producten binnen GGI is een
communicatienetwerk waar alle Nederlandse gemeenten op kunnen aansluiten. Dit netwerk, in dit
stuk verder GON genaamd (Gemeentelijk OverheidsNetwerk), biedt gemeenten niet alleen de
mogelijkheid om onderling te communiceren, maar zal tevens worden aangesloten op
informatiebronnen van derde partijen. De IPVPN-Diensten van GT Vaste Communicatie zullen
worden ingezet om dit gemeentelijke gemeenschappelijke netwerk te realiseren.
In deze Bijlage wordt stilgestaan bij een aantal aspecten die betrekking hebben op het creëren en
beheren van IPVPN-netwerken in GT Vaste Communicatie.

2

Beheer IPVPN-netwerk

2.1

IPVPN-beheerder

Als één of meer Deelnemers een nieuw IPVPN-netwerk willen realiseren dan zal door deze
Deelnemer(s) een IPVPN-beheerder worden aangewezen. Deze IPVPN-beheerder kan een persoon
of een instantie zijn (bijvoorbeeld een ICT dienstverlener of een afdeling van één van de
Deelnemers). De IPVPN-beheerder hoeft als persoon of instantie niet noodzakelijkerwijs deel uit te
maken van de organisatie van één van de Deelnemers die het IPVPN wensen te realiseren. Ook
externe dienstverleners, publiek of privaat, kunnen als IPVPN-beheerder worden aangewezen.
IPVPN-beheerders worden onder normale omstandigheden aangewezen bij de bestelling van
IPVPN-Diensten ten behoeve van een nieuw te realiseren netwerk. Uitzondering hierop vormt
VNG/KING. VNG/KING is vanaf de inwerkingtreding van de Overeenkomst automatisch
aangewezen als IPVPN-beheerder van het GON, en kan in die hoedanigheid direct in overleg met
de Opdrachtnemer treden over de realisatie van dit netwerk.
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De IPVPN-beheerder is voor de Opdrachtnemer het aanspreekpunt voor alle zaken die rond de
inrichting en de exploitatie van het IPVPN-netwerk spelen en is als enige gerechtigd wijzigingen
aan bestaande IPVPN-netwerken aan te laten brengen.

2.2

Gebruikers van een IPVPN-netwerk

GT Vaste Communicatie kent drie entiteiten die aangesloten kunnen worden op een IPVPN:
1. Deelnemers
Op IPVPN-netwerken zullen in alle gevallen één of meer Deelnemers aansluiten. Deelnemers
bestellen de benodigde IPVPN-Dienst over het algemeen zelf uit de Producten- en
Dienstencatalogus, maar het is ook mogelijk dat de IPVPN-beheerder bestellingen plaatst ten
behoeve van een Deelnemer.
2. Externe bronnen
Een externe bron is een organisatie die niet als Deelnemer aan GT Vaste Communicatie
meedoet, maar informatie beschikbaar wil stellen aan (een) Deelnemer(s). Een voorbeeld van
een externe bron is het Koppelnet Publieke Sector (KPS) van Logius. Een IPVPN-Dienst voor
ontsluiting van een externe bron op een IPVPN-netwerk wordt besteld door de IPVPNbeheerder.
3. Koppelpunten
De IPVPN-beheerder kan een faciliteit inrichten via welke derde partijen toegang tot het IPVPNnetwerk kunnen krijgen. De faciliteit zelf is aangesloten op het IPVPN-netwerk door middel van
een door de IPVPN-beheerder bestelde IPVPN-Dienst. Organisaties die via het koppelpunt
toegang tot het IPVPN-netwerk krijgen dienen zelf, in overleg met de IPVPN-beheerder, zorg te
dragen voor de verbinding naar het koppelpunt. Ook gemeenten die zich niet als Deelnemer
hebben aangemeld kunnen via een koppelpunt als derde partij toegang tot het IPVPN-netwerk
krijgen.
De hier genoemde entiteiten worden in het vervolg in deze Bijlage IPVPN-gebruikers genoemd. Het
is niet uitgesloten dat gedurende de looptijd van de Overeenkomst andere entiteiten worden
benoemd die voor aansluiting op een IPVPN-netwerk in aanmerking komen.

2.3

Beheerprocessen

2.3.1

Creëren nieuw IPVPN-netwerk

Deelnemers kunnen een IPVPN-Dienst bestellen om aan te sluiten op een bestaand IPVPN-netwerk
of om een nieuw IPVPN-netwerk te creëren. Als een nieuw IPVPN-netwerk gecreëerd moet worden
dan dient één van de Deelnemers aan het nieuwe IPVPN aan te geven wie de rol van IPVPNbeheerder gaat invullen. Deze IPVPN-beheerder geeft vervolgens aan welke IPVPN-gebruikers op
het IPVPN-netwerk gaan aansluiten. De IPVPN-beheerder stelt tevens in een IP-nummerplan vast
welke IP-nummers en -subnetten (aan de gebruikerskant) worden gebruikt bij aansluiting van de
IPVPN-gebruikers op het IPVPN-netwerk. Dit IP-nummerplan wordt gedeeld met de
Opdrachtnemer.
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De IPVPN-beheerder kan ook aansluitvoorwaarden hanteren die voor IPVPN-gebruikers gelden. Het
valt niet onder de verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer om te controleren op de naleving
van deze aansluitvoorwaarden. Wel rust op de Opdrachtnemer de verplichting om bij de IPVPNbeheerder melding te maken van door hem geconstateerde zaken die strijdig zijn met de
aansluitvoorwaarden.
2.3.2

Toevoegen nieuwe IPVPN-gebruikers aan een bestaand IPVPN-netwerk

Het toevoegen van een nieuwe IPVPN-gebruiker aan een bestaand IPVPN-netwerk kan uitsluitend
plaatsvinden als de IPVPN-beheerder hier expliciet toestemming voor heeft gegeven. Als de IPVPNbeheerder deze toestemming verleent dan geeft de IPVPN-beheerder tevens in een gewijzigd IPnummerplan door welke IP-nummers en -subnetten (aan de gebruikerskant) zullen worden
gebruikt. De Opdrachtnemer stelt vast of aansluiting op basis van het gewijzigde IP-nummerplan
een goede werking van het IPVPN-netwerk niet in de weg staat (voor zover de Opdrachtnemer hier
vanuit zijn verantwoordelijkheid zicht op heeft). Als aansluiting op basis van het gewijzigde IPnummerplan conflicteert met een goede werking van het IPVPN-netwerk dan zal de Opdrachtnemer
dit melden aan de IPVPN-beheerder en de activiteiten voor aansluiting tijdelijk stopzetten tot de
problematiek in onderling overleg is opgelost. Alle overige activiteiten die de Opdrachtnemer
onderneemt in het kader van het toevoegen van de nieuwe IPVPN-gebruiker vindt verder in overleg
met de IPVPN-gebruiker plaats.
2.3.3

Mutaties bij IPVPN-gebruikers van een bestaand IPVPN-netwerk

Deelnemers zijn gerechtigd zelf wijzigingen, passend binnen de specificaties van de Diensten, aan
te laten brengen aan in gebruik zijnde IPVPN-Diensten (bijvoorbeeld wijzigingen in bandbreedtes of
servicelevels). De Opdrachtnemer dient dergelijke wijzigingen voorafgaand aan het doorvoeren van
de wijziging door te geven aan de IPVPN-beheerder, opdat deze voldoende zicht houdt op de
configuratie van het IPVPN-netwerk.
Wijzigingen aan IPVPN-Diensten die worden gebruikt voor aansluiting van externe bronnen of
koppelpunten kunnen uitsluitend in gang worden gezet op basis van een verzoek van de IPVPNbeheerder.
2.3.4

Verwijderen van IPVPN-gebruikers van een bestaand IPVPN-netwerk

Deelnemers kunnen afgenomen IPVPN-Diensten opzeggen en treden daarmee uit het bijbehorende
IPVPN-netwerk. Voor het opzeggen van de IPVPN-Dienst is geen toestemming van de IPVPNbeheerder nodig. Wel dient de IPVPN-beheerder zo spoedig mogelijk na ontvangst van een
opzegging door de Opdrachtnemer op de hoogte te worden gebracht van de betreffende opzegging,
omdat hiermee de configuratie van het IPVPN-netwerk zal wijzigen.
IPVPN-Diensten die worden ingezet voor het aansluiten van externe bronnen en koppelpunten
kunnen uitsluitend door de IPVPN-beheerder worden opgezegd.

2.4

Financiële afhandeling

Bij bestelling van een IPVPN-Dienst zal tevens worden aangegeven op welke wijze de facturatie
van de IPVPN-Dienst zal plaatsvinden. De financiële afhandeling van door de Deelnemers
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afgenomen IPVPN-Diensten zal in veel gevallen ook bij de betreffende Deelnemers plaatsvinden.
Het is echter de verwachting dat specifiek in het kader van IPVPN-netwerken in een aantal gevallen
ervoor zal worden gekozen facturen door de IPVPN-beheerder te laten afhandelen.
De afhandeling van facturen voor IPVPN-Diensten ten behoeve van externe bronnen en
koppelpunten vindt in alle gevallen plaats bij de IPVPN-beheerder. De IPVPN-beheerder kan de
Opdrachtnemer verzoeken de kosten van deze IPVPN-Diensten te verrekenen bij de Deelnemers
die op het betreffende IPVPN-netwerk zijn aangesloten. Als de IPVPN-beheerder van deze
mogelijkheid gebruik wenst te maken, dan zal de IPVPN-beheerder aan de Opdrachtnemer
aangeven hoe hoog de te verrekenen kosten voor iedere aangesloten Deelnemer zijn. De
Opdrachtnemer neemt deze kosten mee op de maandelijkse factuur die hij aan de Deelnemers
voor de afgenomen Diensten stuurt.
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Bijlage 11: Beveiliging
1

Inleiding

Bij het verwerven van producten of diensten is het van belang om in een vroegtijdig stadium aan
mogelijke Opdrachtnemers kenbaar te maken welke beveiligingseisen de Opdrachtgever wenst te
nemen, of door haar leverancier uitgevoerd wenst te zien. Dit zodat hier niet achteraf discussie
over kan ontstaan. Het vroegtijdig aangeven van beveiligingseisen zorgt ervoor dat de
Opdrachtnemer hier ook tijdig op in kan spelen.
Eisen die aan informatiebeveiliging gesteld worden zijn op verschillende niveaus in deze
aanbesteding ondergebracht. Op het hoogste niveau zijn verplichtingen die de Opdrachtnemer
heeft met betrekking tot informatiebeveiliging opgenomen in de Overeenkomst. Specifieke eisen
die meer technisch van aard zijn, zijn opgenomen in de Conformiteitlijst. Deelnemerspecifieke
eisen kunnen opgenomen worden in het dossier afspraken en procedures (DAP). Deze Bijlage geeft
een algemeen overzicht van de eisen aan informatiebeveiliging en moet gelezen worden als een
aanvullende toelichting.

2

Beveiligingseisen

2.1

Algemeen

De Opdrachtgever en de Deelnemers dienen zich te houden aan de regels op gebied van
informatiebeveiliging die gelden voor de Nederlandse gemeenten. De regels over
informatiebeveiliging voor de Nederlandse gemeenten zijn onder meer terug te vinden in de
integrale Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) of mogelijke opvolgers van
de BIG. Ook de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), de opvolger hiervan de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG), de SUWI-wet, de wet Basisregistratie personen (BRP),
de wet Basisregistraties adressen en gebouwen (BAG) en de wet Paspoortuitvoeringsregeling (PUN)
geven binnen hun werkingsgebied aanwijzingen voor informatiebeveiliging bij de Deelnemers.
De Diensten van de Opdrachtnemer kunnen ook gebruikt worden om netwerken te realiseren die
onderdeel gaan maken van het afsprakenstelsel Diginetwerk om databronnen van de overheid voor
Deelnemers te ontsluiten of om databronnen van Deelnemers aan andere overheidspartijen ter
beschikking te stellen. Daarom dient de Opdrachtnemer voor informatiebeveiliging ook te voldoen
aan de aansluitvoorwaarden Diginetwerk. Actuele aansluitvoorwaarden worden gepubliceerd op de
website van Logius.
[https://www.logius.nl/fileadmin/logius/ns/diensten/diginetwerk/voorwaarden/Aansluitvoorwaarde
n_Diginetwerk_v2.1.pdf]
De Diensten die de Opdrachtnemer levert zijn integraal onderdeel van de informatievoorziening
van de Deelnemers. Dit betekent dat de Diensten van de Opdrachtnemer niet strijdig mogen zijn
met het beveiligingsbeleid van de Deelnemer. Daarbij dient onderkend te worden dat de
beveiligingsvoorschriften van de Deelnemers zich vooral richten op de beveiliging van informatie,
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terwijl de Diensten die de Opdrachtnemer levert zich primair in de lagere lagen van het OSI-model
bevinden.
De regels op het gebied van informatiebeveiliging die gelden voor de Deelnemers zijn gebaseerd op
de NEN-ISO/IEC 27001 en de NEN-ISO/IEC 27002 normen. De Opdrachtnemer dient haar
beveiligingsbeleid te baseren op de meest actuele versies van de NEN-ISO/IEC 27001 en de NENISO/IEC 27002 of opvolgers hiervan, of een gelijkwaardige normering.

2.2

Infrastructurele beveiligingseisen

Voor een belangrijk deel zijn infrastructurele beveiligingseisen vastgelegd in de telecomwet. Voor
alle Diensten geldt dat de toegang tot de infrastructuur afgesloten moet zijn voor onbevoegden,
tenzij dit niet mogelijk is en als zodanig is overeengekomen met de Deelnemer. Onder toegang
wordt zowel fysieke als logische toegang verstaan. Ongeautoriseerde toegang dient gedetecteerd
te worden, waarna passende maatregelen worden getroffen. De Opdrachtnemer stelt de Deelnemer
gedurende de looptijd van de Overeenkomst in staat om te allen tijde toegang te krijgen tot de
Diensten en de ten behoeve van de Deelnemer verwerkte gegevens, alsmede de daarbij ingestelde
autorisaties. De toegangsmethoden tot de Diensten, de methode van inzicht geven in autorisaties
en de te nemen maatregelen bij ongeautoriseerde toegang, dienen in de beveiligingsparagraaf van
het Dossier Afspraken en Procedures vastgelegd te worden.
De Opdrachtnemer dient voor alle Diensten professionele maatregelen te nemen om de
mogelijkheid van afluisteren van netwerkverbindingen en/of het wijzigen van datastromen te
verhinderen. Hiertoe worden binnen de branche gebruikelijke maatregelen toegepast. De
Opdrachtnemer dient op aanvraag van de Deelnemer inzichtelijk te maken welke maatregelen
geïmplementeerd zijn en hoe deze gecontroleerd worden.
De Opdrachtnemer zorgt ervoor dat netwerkapparatuur altijd wordt voorzien van de recentste
updates (firmware en software) om bekende kwetsbaarheden met een groot risico en grote impact
weg te nemen.

2.3

Deelnemerspecifieke eisen

Bij publicatie waren er geen deelnemerspecifieke eisen bekend. Dat neemt niet weg dat gedurende
de looptijd van de Overeenkomst bij een Deelnemer specifieke eisen kunnen ontstaan op het
gebied van informatiebeveiliging. De Deelnemer kan de Opdrachtnemer verzoeken om aanvullende
maatregelen te implementeren. De Opdrachtnemer kan op basis van relevante, zwaarwegende
argumenten besluiten om de aanpassing niet door te voeren. Een aanpassing op basis van een
verzoek van een Deelnemer geldt als een Speciale Dienst waarvoor de Opdrachtnemer, na het
doorlopen van een offertetraject, kosten in rekening kan brengen.

2.4

Eisen aan in te zetten personeel

De Opdrachtnemer staat ervoor in dat al het door hem ingeschakelde personeel en andere derden
zullen werken overeenkomstig de overeengekomen normen voor informatiebeveiliging. Op verzoek
van de Deelnemer dient een medewerker van of namens de Opdrachtnemer een VOG (Verklaring
Overeenkomst - GT Vaste Communicatie, september 2017
109
Paraaf Opdrachtgever:

Paraaf Opdrachtnemer:

Omtrent Gedrag) te overleggen. De kosten voor dit document zijn voor rekening van de
Opdrachtnemer.
De Deelnemer kan eisen dat medewerkers van of namens de Opdrachtnemer een
geheimhoudingsverklaring ondertekenen. De Deelnemer kan aanvullende screening eisen voor
medewerkers die door of namens de Opdrachtnemer worden ingezet. Indien de Deelnemer
aanvullende screening of aanvullende geheimhouding eist, dan dienen bijbehorende voorwaarden
en condities tussen de Deelnemer en de Opdrachtnemer vastgelegd te worden in de
beveiligingsparagraaf van het Dossier Afspraken en Procedures. De kosten voor deze aanvullende
screening komen voor rekening van de Deelnemer.
Bij het betreden van een Locatie dienen medewerkers van of namens de Opdrachtnemer zich altijd
te kunnen legitimeren met een wettelijk geldig legitimatiebewijs. Deze medewerkers van of
namens de Opdrachtnemer zullen handelen naar de op de Locatie geldende huisregels.
De Deelnemers kunnen aanvullend eisen dat bij het betreden van de Locatie legitimatie plaats
vindt in combinatie met een kopie van de VOG van desbetreffende medewerkers van of namens de
Opdrachtnemer, alsmede een kopie van de door die persoon ondertekende
geheimhoudingsverklaring. De Deelnemers zullen dit vooraf bekendmaken en vastleggen in het
Dossier Afspraken en Procedures tussen de Deelnemer en de Opdrachtnemer.
Indien de Deelnemer van mening is dat medewerkers die door of namens de Opdrachtnemer
ingezet worden op Locatie begeleid dienen te worden, dan zal de Deelnemer zorg dragen voor deze
begeleiding.

2.5

Eisen aan verwerking van persoonsgegevens

De Opdrachtnemer accepteert dat in voorkomende gevallen waarbij verplichtingen op de
Opdrachtgever, de Deelnemer(s) en de Opdrachtnemer op grond van de Wbp niet afdoende in de
Overeenkomst worden afgedekt, er een aanvullende bewerkersovereenkomst wordt afgesloten. In
de Overeenkomst zijn afspraken vastgelegd betreffende aansprakelijkheid en schade in geval van
incidenten.

3

Uitvoeringsaspecten

3.1

Computer Emergency Response Team

De Opdrachtnemer dient te beschikken over een response team, bijvoorbeeld een Computer
Emergency Response Team (CERT), dat 24 uur per dag en alle dagen van het jaar actief is en
waakt over de veiligheid van de aan de Deelnemer geleverde Diensten. Het response team bestaat
uit een gespecialiseerd team van ICT-professionals die in staat zijn snel te handelen in het geval
van beveiligingsincidenten. Doelstelling van dit response team is het identificeren van
bedreigingen, het reduceren van schade in geval van een bedreiging en, indien van toepassing, het
bevorderen van een spoedig herstel van de dienstverlening.
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3.2

Beveiligingsincidenten

Een beveiligingsincident is een afzonderlijke gebeurtenis, of een serie van ongewenste of
onverwachte informatiebeveiligingsgebeurtenissen, waarvan het waarschijnlijk is dat ze nadelige
gevolgen voor de bedrijfsvoering hebben en een bedreiging vormen voor de informatiebeveiliging.
Iedere activiteit die het beveiligingsbeleid schendt is een beveiligingsincident. De Opdrachtnemer
zal de Deelnemer na ontdekking onverwijld informeren over alle inbreuken op de beveiliging
alsmede andere incidenten die op grond van wetgeving moeten worden gemeld aan een
toezichthouder of betrokkene, onverminderd de verplichting de gevolgen van dergelijke inbreuken
en incidenten zo snel mogelijk ongedaan te maken dan wel te beperken.
De Opdrachtnemer zal het doen van meldingen aan toezichthouder(s) overlaten aan de Deelnemer,
behoudens dwingendrechtelijke verplichtingen. De Opdrachtnemer zal alle noodzakelijke
medewerking verlenen aan het zo nodig, op de kortst mogelijke termijn, verschaffen van
aanvullende informatie aan de toezichthouder(s) en/of betrokkene(n). Bij niet gemelde incidenten
waar persoonsgegevens bij betrokken zijn, zal de Deelnemer een ontvangen boete en ontstane
schade verhalen op de Opdrachtnemer.
De Opdrachtnemer houdt een logboek bij van alle beveiligingsincidenten en de maatregelen die
naar aanleiding hiervan zijn genomen. Op verzoek van de Deelnemer moet de Opdrachtnemer dit
logboek ter inzage beschikbaar stellen aan de Deelnemer.

3.3

Logging

Aanvullend op beveiligingsincidentenrapportages moet de Opdrachtnemer, indien een Deelnemer
dit wenst, Deelnemer-specifieke loggegevens van beveiligingscomponenten en
authenticatiemiddelen beschikbaar stellen. Doel hiervan is dat een Deelnemer ook zelf
beveiligingsincidenten kan detecteren en analyses kan doen door deze logbronnen te correleren
met logging uit andere systemen van de Deelnemer. Voorbeelden van loggegevens zijn
authenticatie/autorisatie-loggingen en access-lists loggingen.
In de toekomst wordt voorzien dat deze loggegevens real-time moeten worden doorgegeven aan
een Security Incident and Event Managementsysteem (SIEM) van een Deelnemer. SIEMplatformen zijn nog in ontwikkeling bij Deelnemers. Het is daarom nog niet mogelijk om aan te
geven volgens welke specificaties een SIEM-koppeling ingericht moet worden. Wellicht dat
frameworks en standaard informatiestructuren als STIX, TAXII and CybOX ingezet worden, maar
een andere opzet kan ook tot de mogelijkheden behoren. De specificatie en dienstbeschrijving van
een SIEM-koppeling zal in goed overleg tussen Deelnemer en Opdrachtnemer tot stand moeten
komen. Daarom is een SIEM-koppeling als een Speciale Dienst gepositioneerd.

3.4

Controle en audits

In Bijlage 04 Kwaliteitsborging en Auditing zijn instrumenten opgenomen waarmee de
Opdrachtgever en de Deelnemers nader inzicht kunnen krijgen in de kwaliteit van de
dienstverlening van de Opdrachtnemer. Middels deze instrumenten hebben de Opdrachtgever en
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de Deelnemers de mogelijkheid nader inzicht te verkrijgen in de beveiligingsmaatregelen die de
Opdrachtnemer heeft geïmplementeerd.
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Bijlage 12: Anti-DDoS
1

Inleiding

De Opdrachtnemer dient als optie bij de Internetdiensten een Anti-DDoS Dienst te leveren,
waarmee negatieve effecten van denial-of-service aanvallen op de infrastructuur van de Deelnemer
geminimaliseerd of afgewend kunnen worden. Deze Bijlage is een toelichting op de gevraagde
dienstverlening.
In hoofdstuk twee wordt de gevraagde functionaliteit beschreven. Om een aanval succesvol te
kunnen mitigeren is het belangrijk dat de Opdrachtnemer en de Deelnemer tijdens een aanval
intensief met elkaar communiceren volgens een strak omlijnd proces. Dit proces is beschreven in
hoofdstuk drie. Om vooraf te kunnen bepalen of de maatregelen die de Opdrachtnemer
implementeert voldoende zijn om DDoS-aanvallen te kunnen bestrijden, kan de CBO een toets
laten uitvoeren. De inhoud en wijze waarop deze toets uitgevoerd wordt, is opgenomen in
hoofdstuk vier van deze Bijlage.

2

Anti-DDoS dienstverlening

DDoS aanvallen kunnen in verschillende verschijningsvormen voorkomen. Zo zijn er aanvallen
mogelijk op bijvoorbeeld het IP-protocol zelf, de routering, de netwerkservices of op
applicatieniveau. DDoS aanvallen zijn veelal complex van opzet, waarbij meerdere
aanvalstechnieken gelijktijdig of na elkaar worden ingezet. Deze complexiteit stelt eisen aan juiste
detectie van de aanvalsvorm, de in te zetten maatregel, en competentie en flexibiliteit van de
organisatie die belast is met het afweren van de aanval.
De gevraagde anti-DDoS dienstverlening richt zich, voor zover technisch mogelijk, op alle lagen
van het OSI-model waar potentieel DDoS-aanvallen op kunnen worden uitgevoerd. De anti-DDoS
dienstverlening behelst het identificeren, isoleren en het ontdoen van DDoS-aanvallen. De antiDDoS dienstverlening heeft als doelstelling om in geval van een DDoS-aanval de minimale
overeengekomen capaciteit van DDoS geschoonde internetbandbreedte te leveren. Opdrachtnemer
dient de actualiteit van de anti-DDoS dienstverlening te waarborgen en effectieve bescherming te
bieden tegen nieuwe verschijningsvormen van DDoS-aanvallen. In tabel 12-1 is een overzicht
opgenomen van het soort DDoS-aanvallen die minimaal gemitigeerd moeten kunnen worden. De
Opdrachtnemer dient deze lijst continu te actualiseren met nieuwe soorten DDoS aanvallen.
Tabel 12-1. Overzicht van te mitigeren DDoS-aanvallen
Type aanval

Omschrijving

ICMP Echo Request Flood

Ook wel Ping Flood genaamd, het massaal verzenden van
pakketten (ping) waarbij de reactie van het slachtoffer wordt
omvat, die dezelfde inhoud heeft als het oorspronkelijke pakket.

IP Packet Fragment Attack

Het verzenden van IP pakketten die doelbewust verwijzen naar
andere pakketten die nooit zullen worden verstuurd, waardoor
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Type aanval

Omschrijving
het geheugen van het slachtoffer overbelast wordt.

SMURF Attack

Een ICMP broadcast aanval die het bronadres overweldigt om
veelvuldige responsen om te leiden naar het slachtoffer.

Fraggle Attack

Variant van een SMURF attack, gebaseerd op UDP

IGMP Flood

Het massaal versturen van IGMP pakketten (multicast
Management Protocol).

Ping of Death

Het verzenden van ICMP pakketten die een implementatie-bug
exploiteren in sommige besturingssystemen.

TCP SYN Flood

Het massaal verzenden van TCP-verbindingsaanvragen.

TCP Spoofed SYN Flood

Het massaal verzenden van TCP-verbindingen om het bronadres
te overweldigen.

TCP SYN ACK Reflection Flood

Het massaal verzenden van TCP-verbindingsverzoeken naar een
groot aantal machines, die het bronadres van het slachtoffer
overweldigt. De bandbreedte zal worden overbelast met de
antwoorden op deze verzoeken.

TCP ACK en PUSH Flood

Massale verzending van TCP-segment ontvangstbevestigingen.

Gefragmenteerde TCP aanval

Het verzenden van TCP-segmenten die vrijwillig verwijzen naar
andere segmenten die nooit zullen worden verstuurd, waardoor
het geheugen overbelast wordt.

UDP Flood

Massale verzending van UDP datagrammen (waarvoor geen
voorafgaande verbinding is vereist).

UDP Fragment Flood

Het verzenden van UDP datagrammen die doelbewust verwijzen
naar andere datagrammen die nooit zullen worden verstuurd,
waardoor het geheugen wordt overbelast.

Distributed DNS Amplification

Het massaal verzenden van DNS-verzoeken naar een groot

Attack

aantal legitieme servers, die het bronadres van het slachtoffer
overweldigen. Als de beantwoording groter is dan de vraag,
volgt een amplificatie van de aanval.

DNS Flood

Aanval op een DNS-server door het massaal versturen van
verzoeken.

HTTP(S) GET/POST Flood

Aanval op een webserver door het massaal versturen van
verzoeken.

DDoS DNS

Aanval op een DNS-server door het massaal versturen van
verzoeken vanaf talloze machines, gecontroleerd door de
aanvaller.

NTP Amplification Attack

Het massaal verzenden van NTP-verzoeken naar een groot
aantal legitieme servers, die het bronadres van het slachtoffer
overweldigen.

SIP Flood

Het massaal verzenden van SIP INVITE verzoeken met als doel
om toegang tot SIP-apparatuur te blokkeren.

Slow Post

Het langdurig openhouden van veel verbindingen door langzaam
data naar een webserver te sturen.

HashDOS

Het overbelasten van een webserver door een groot POSTbericht met veel variabelen te sturen, waardoor de hashing
functie van de webserver veel tijd nodig heeft om het bericht te
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verwerken .

De bij een internetverbinding gekozen capaciteit van DDoS geschoond verkeer wordt op basis van
een vast maandelijks bedrag in rekening gebracht. Dit maandelijkse tarief komt daarmee bovenop
de vaste maandelijkse kosten van de afgenomen internetverbinding.

3

Anti-DDoS processtappen

Een DDoS-aanval kan grote impact hebben op zowel de netwerkinfrastructuur van de
Opdrachtnemer, als de systemen van een Deelnemer, die veelal het uiteindelijke doelwit zullen
zijn. Daarom is het belangrijk dat de Opdrachtnemer en de Deelnemer een strak proces inrichten
om dergelijke aanvallen effectief te kunnen bestrijden. Dit proces omvat drie fasen:
•

de voorbereiding;

•

de aanvalbestrijding;

•

de evaluatie.

3.1

Voorbereidingsfase

Vooraf zijn tussen de Opdrachtnemer en de Deelnemer afspraken vastgelegd over rollen en
verantwoordelijkheden t.a.v. te nemen acties, contactpersonen en wijze van contact, eventueel
uitgewerkt in draaiboeken.

1. Bestelling Anti-DDoS
Dienst

2. Vastleggen
communicatiekanalen en
contactpersonen

3. Vaststellen draaiboek

4. Vaststellen baseline

5. Voorbereiding afgerond
Figuur 12-1. Voorbereidingsfase Anti-DDoS Dienst
Als een aanval wordt gedetecteerd is er geen tijd om te bepalen wie wat moet doen. Dit moet
vooraf al in draaiboeken zijn uitgewerkt. Na bestelling van de Anti-DDoS Dienst door de Deelnemer
worden hierover afspraken gemaakt. Vastgelegd wordt op welke wijze en door wie de Dienst in
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geval van een aanval geëffectueerd kan worden. Ook dient te worden vastgelegd, bijvoorbeeld in
een draaiboek, wie wanneer welke maatregelen moet treffen. Dit hoeven niet alleen maatregelen
te zijn die de Opdrachtnemer moet uitvoeren, maar kunnen ook maatregelen zijn die door de
Deelnemer geïnitieerd moeten worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het wijzigen van DNSrecords. Verder kunnen de Deelnemer en de Opdrachtnemer een baseline vaststellen van ‘normaal
verkeer’. Om een DDoS-aanval te kunnen detecteren kan het nuttig zijn om te weten wat het
typische profiel van het internetverkeer van de Deelnemer is. Afwijkingen daarop kunnen een
indicatie zijn van een DDoS-aanval.

3.2

Aanvalbestrijdingsfase

Figuur 12-2 geeft op hoofdlijnen inzicht in de te volgen processtappen indien een DDoS-aanval
wordt gedetecteerd. De eerste processtap in dit proces is het detecteren van een aanval. Indien
een aanval of mogelijke aanval wordt gedetecteerd, dienen de Opdrachtnemer en de Deelnemer
elkaar binnen 30 minuten op de hoogte te stellen.
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1. Detectie aanval

2. Bevestiging aanval

3. Voorstel maatregelen

4. Deelnemer
akkoord?
Ja

Nee

5. Implementeren maatregelen

6. Monitoren effect
maatregelen

7. Aanvullende
maatregelen
nodig?

9. Informeren Deelnemer

Ja

Nee
Nee

8. Aanval
voorbij?
Ja
10. Deelnemer
akkoord met
afbouwen?
Ja
11. Herstel situatie

12. Aanval voorbij
Figuur 12-2. Aanvalbestrijdingsfase Anti-DDoS Dienst
De Opdrachtnemer heeft daarna 30 minuten de tijd (60 minuten na detectie) om
tegenmaatregelen inclusief planning voor te stellen. Dit zullen over het algemeen maatregelen zijn
die van tevoren in een draaiboek zijn vastgelegd.
Na akkoord van de Deelnemer dient de Opdrachtnemer conform de geaccordeerde planning de
maatregelen te implementeren. Het kan zijn dat sommige van deze maatregelen door de de
Deelnemer geïnitieerd moeten worden.
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Gedurende de DDoS-aanval hebben de Deelnemer en de Opdrachtnemer intensief contact of de
tegenmaatregelen effectief zijn en of aanvullende maatregelen vereist zijn. Tijdens de aanval
hebben de Opdrachtnemer en de Deelnemer minimaal één keer per uur overleg hierover.
Na afloop van de DDoS-aanval informeert de Opdrachtnemer de Deelnemer en vraagt hij de
Deelnemer om toestemming om de situatie van voor de aanval te herstellen. De Deelnemer
bevestigt dat de aanval voorbij is en geeft toestemming om de maatregelen af te bouwen.

3.3

Evaluatiefase

Na afloop van de DDoS-aanval dient de Opdrachtnemer deze binnen 10 werkdagen samen met de
Deelnemer te evalueren en een rapportage met daarin eventuele verbeterpunten op te leveren. In
de evaluatie worden aspecten zoals detectie van de aanval, de effectiviteit van technische
maatregelen en het communicatieproces bezien.

1. Start evaluatie

2. Evaluatie door Deelnemer
en Opdrachtnemer

Nee

3. Verbeterpunten?
Ja
4. Verbetervoorstel
formuleren

5. Bijwerken draaiboek

6. Rapportage

7. Evaluatie afgerond
Figuur 12-3. Evaluatiefase Anti-DDoS Dienst
Indien er verbeterpunten worden gesignaleerd dient de Opdrachtnemer verbetervoorstellen te
formuleren. Indien van toepassing moeten ook draaiboeken en procesafspraken bijgewerkt
worden. De verbetervoorstellen dienen voorzien te zijn van een planning.
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De rapportage moet o.a. gebruikt kunnen worden om aangifte bij de politie te doen en moet
minimaal de volgende items bevatten:
•

een tijdlijn van de aanval inclusief start- en eindtijd;

•

de pakketgrootte, het aantal pakketten per seconde en bandbreedtegebruik;

•

het type verkeer (ICMP, DNS, TCP, UDP, etc.);

•

TCP- of UDP-flags die op de pakketten zijn gezet;

•

bron- en doel-IP–adressen en poort(en);

•

doelservices (web-, name-, mailserver, etc.);

•

doel-URL’s;

•

HTTP-headers (user-agent, language, encoding, etc.);

•

dataverkeer en routeringsinformatie, bijvoorbeeld BGP;

•

welke mitigerende maatregelen er zijn getroffen; en

•

typerende networkcaptures (PCAP’s) of netflowdata van de aanval.

Bij de creatie van deze te overdragen gegevens wordt van alle bestanden een hash gemaakt om bij
verdere bewerking vast te kunnen stellen of bestanden zijn gewijzigd

4

Anti-DDoS toets

De CBO kan namens de Deelnemer(s) een anti-DDoS toets laten uitvoeren. De anti-DDoS toets is
een audit die tot doel heeft om de effectiviteit vast te stellen van de anti-DDoS dienstverlening van
de Opdrachtnemer om DDoS-aanvallen te mitigeren. De Aanbestedende Dienst heeft het
voornemen om in ieder geval direct na het ingaan van de Overeenkomst een anti-DDoS toets te
laten uitvoeren, nog voordat de anti-DDoS dienstverlening door de Deelnemer(s) wordt
afgenomen.
Een toets kan een passieve toets zijn, waarbij op basis van documentatie en interviews onderzoek
wordt gedaan naar de effectiviteit van de technische oplossing en processen/procedures van de
anti-DDoS dienstverlening. De Opdrachtnemer dient ten behoeve van dit onderzoek mee te werken
aan het geven van inzicht in documentatie die gerelateerd is aan de anti-DDoS dienstverlening en
het beschikbaar stellen van sleutelpersonen in de dienstverlening voor interviews. De eerste toets
bij de start van de Overeenkomst zal een passieve toets zijn.
Een passieve anti-DDoS toets heeft een doorlooptijd van ongeveer 4 weken. In deze periode
worden de volgende activiteiten uitgevoerd:
•

De Opdrachtnemer stelt documentatie, die de opzet en werking van de anti-DDoS
dienstverlening beschrijft, beschikbaar aan de auditor.

•

De auditor bestudeert de documentatie. Hierbij wordt de opzet van zowel de techniek als
procedures beoordeeld op mate van effectiviteit.

•

De auditor interviewt sleutelpersonen met als doel om duidelijkheid te krijgen over opzet
van de techniek en procedures, voor zover de documentatie deze duidelijkheid niet biedt.

•

De auditor doet een inspectie op de techniek van de anti-DDoS dienstverlening om het
bestaan te kunnen vaststellen.
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•

De auditor interviewt sleutelpersonen die betrokken zijn bij het proces van de anti-DDoS
dienstverlening om het bestaan van procedures te kunnen vaststellen.

•

De auditor stelt een conceptrapportage op.

•

Opdrachtnemer wordt in staat gesteld om te reageren op de bevindingen in de
conceptrapportage.

•

De auditor verwerkt de reacties en commentaar in een definitieve rapportage, formuleert
een eindconclusie en levert het rapport op aan de Opdrachtgever.

Een anti-DDoS toets kan ook een actieve component bevatten, bijvoorbeeld als onderdeel van een
red/blue-teamoefening, waarbij de weerbaarheid tegen DDoS-aanvallen wordt getest door
daadwerkelijk een DDoS-aanval uit te voeren. In geval van zo’n actieve aanvalstest zal vooraf een
plan van aanpak met de Opdrachtnemer worden afgestemd, waarin ook zaken als
vrijwaringsverklaringen worden geregeld.
De kosten voor het organiseren en laten uitvoeren van een anti-DDoS toets worden gedragen door
de Opdrachtgever. De kosten die de Opdrachtnemer maakt voor het verlenen van medewerking,
zoals het beschikbaar stellen van documentatie en te interviewen personen en/of het activeren van
maatregelen bij een actieve toets is inbegrepen in de tarieven van de anti-DDoS Dienst.
Als uit de toets blijkt dat de dienstverlening ontoereikend is, dan dient Opdrachtnemer binnen 4
weken de tekortkomingen te herstellen. Na implementatie van de herstelmaatregelen zal de
Opdrachtgever een hertoets laten uitvoeren om vast te stellen of met de verbeterde
dienstverlening DDoS-aanvallen wel effectief gemitigeerd kunnen worden. Indien de
geïmplementeerde maatregelen van de Opdrachtnemer opnieuw niet afdoende zijn of deze niet
binnen de herstelperiode opgeleverd worden, dan kan de Opdrachtgever een boete van €
100.000,- opeisen. De Opdrachtnemer krijgt vervolgens opnieuw een periode van 4 weken om de
tekortkomingen te herstellen, waarna weer een toets wordt uitgevoerd om vast te stellen of de
dienstverlening nu wel aan de eisen voldoet. Als dit weer niet het geval is dan kan de
Opdrachtgever opnieuw een boete van € 100.000,- opeisen. Deze cyclus herhaald zich, net zolang
totdat de dienstverlening aan de vereisten voldoet (zie ook figuur 12-4).
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1. Start anti-DDoS toets

2. Uitvoering toets

Ja

3. Tekortkomingen?
Nee

4. Herstel tekortkomingen
door Opdrachtnemer

5. Uitvoering hertoets

6. Tekortkomingen?

Nee

7. Boete € 100.000,-

Ja

8. Anti-DDoS toets afgerond
Figuur 12-4. Proces Anti-DDoS toets
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Bijlage 13: Specificaties van de dienstverlening

Techniek en Functionaliteit
Volgnr

Omschrijving

1

Algemene eisen

1.1

Algemeen

1.1.1

Alle kosten die de Opdrachtnemer maakt in het kader van de
Eis
dienstverlening, waaronder alle kosten die gerelateerd zijn aan de eisen in
deze Conformiteitlijst, kan de Opdrachtnemer alleen in rekening brengen
via de beschikbare Tarieven van de Diensten zoals die zijn opgenomen in
de Tarieflijst. Alle kosten die voortvloeien uit de eisen die in deze
Conformiteitlijst zijn opgenomen dienen derhalve inbegrepen te zijn in
deze Tarieven van de Diensten.
Het levergebied van de Diensten beslaat het gehele grondgebied van het
Eis
land Nederland exclusief Bonaire, Sint Eustatius en Saba.
De Opdrachtnemer is verplicht alle Diensten te leveren in het Levergebied. Eis

C

De bandbreedtes van de Diensten zoals genoemd in de Tarieflijst zijn de
Eis
bandbreedtes die zowel bij het versturen als ontvangen van dataverkeer
minimaal moeten worden gerealiseerd.
Het moet voor de Deelnemer(s) mogelijk zijn om redundantie te realiseren Eis
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 multiprovider 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.

C

1.1.2
1.1.3
1.1.4

1.1.5

Eis/Wens C/NC

C
C

C

Verbindingen die in het kader van multi-provider redundantie worden
afgenomen hebben geen hogere capaciteit dan de primaire verbinding die
wordt afgenomen bij de Opdrachtnemer. Als in het kader van ‘multiprovider-strategie’ spraakverbindingen worden afgenomen bij een andere
leverancier dan de Opdrachtnemer, dan worden deze verbindingen
uitsluitend gebruikt bij uitval van spraakverbinding(en) van de
Opdrachtnemer.

1.1.6

1.2

1.2.1

Opdrachtnemer moet meewerken bij het bedenken en uitwerken van de
koppeling in samenspraak met de Deelnemer en de door de Deelnemer
gecontracteerde partij(en) voor de redundante delen van de koppeling.
Opdrachtnemer mag oplossingen niet blokkeren, tenzij aantoonbaar
onredelijke eisen aan de Opdrachtnemer worden gesteld. Bij het
afstemmen van geografisch gescheiden tracés heeft Opdrachtnemer het
recht van eerste keuze.
Opdrachtnemer maakt, daar waar relevant bij het leveren van de
Diensten, gebruik van open standaarden. De lijst van verplichte en
aanbevolen standaarden van het Forum Standaardisatie vormen hiervoor
de richtlijn (https://www.forumstandaardisatie.nl).
Algemene eisen IP verbindingen
Deze eisen zijn van toepassing op de ethernet verbindingen, IPVPN
diensten en Internet aansluitingen.
De Opdrachtnemer dient end-to-end Quality-of-Service te kunnen leveren
tussen de koppelvlakken van zijn dienst (geldt niet voor Internet
aansluitingen).

Eis

C

Info
Eis

C
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1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.3

1.3.1

Als fysiek koppelvlak voor koper dient in ieder geval gebruik gemaakt te
kunnen worden van een RJ-45 connector.
Als fysiek koppelvlak voor fiber dient de Deelnemer in ieder geval gebruik
te kunnen maken van LC en/of SC connectoren.
Voor fiber koppelingen dient gebruik gemaakt te kunnen worden van
minimaal Multimode OM3 of Singlemode OS1.
Op het koppelvlak wordt gebruik gemaakt van Ethernet dat voldoet aan de
bijbehorende IEEE 802.3 - standaard.
Beschikbaarheid
Onder beschikbaarheid van een netwerk wordt verstaan dat gebruik
gemaakt kan worden van de gecontracteerde dienstverlening conform de
overeengekomen servicelevels.
De Opdrachtnemer dient akkoord te gaan met de volgende definitie van
Beschikbaarheid:

Eis

C

Eis

C

Eis

C

Eis

C

Info

Eis

C

Eis

C

Eis

C

Eis

C

Eis

C

Eis

C

Eis

C

Eis

C

Eis

C

(('aantal minuten per maand' - 'aantal minuten storingstijd per
maand')/('aantal minuten per maand')) X 100%

1.3.2

1.3.3

1.3.4
1.3.5

1.3.6

1.3.7

1.3.8

1.3.9

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.
Door de Opdrachtnemer gepland onderhoud dient 9 Werkdagen van
tevoren kenbaar te worden gemaakt. Deze verplichting vervalt als het in
verband met een beveiligingsincident noodzakelijk is op kortere termijn
onderhoud in te plannen.
De Deelnemer heeft het recht om binnen 2 Werkdagen na melding van
gepland onderhoud dit onderhoud door de Opdrachtnemer te laten
herplannen, tenzij het onderhoud noodzakelijk is in verband met een
(dreigend) beveiligingsincident. De Deelnemer maakt uitsluitend van dit
recht gebruik als het aangekondigde onderhoud de normale
bedrijfsvoering in gevaar brengt.
De Opdrachtnemer dient Diensten met een verhoogde beschikbaarheid te
kunnen leveren op alle locaties in het Levergebied.
De Opdrachtnemer dient de Dienst verhoogde beschikbaarheid te kunnen
aanbieden middels gescheiden fysieke infrastructuurpaden, van één of
twee netwerk opstappunten (PoP’s) naar één of twee locaties van de
Deelnemer.
De afstand tussen fysiek gescheiden infrastructuurpaden tot aan een
locatie dient tenminste 10 meter te zijn, m.u.v. die gevallen waarin dit om
locatietechnische redenen fysiek niet mogelijk is. Waar dit niet mogelijk is
dient de Opdrachtnemer duidelijk te onderbouwen wat de fysieke
beperking ter plaatse zijn en wat de maximaal haalbare afstand tussen de
fysiek gescheiden infrastructuurpaden wordt.
De Opdrachtnemer dient IP verbindingen aan te kunnen bieden op basis
van gelijktijdig actieve aansluitingen (Load Balancing principe) waarbij
single point of failures zijn uitgesloten.
De Opdrachtnemer dient IP verbindingen aan te kunnen bieden op basis
van het active - passive principe waarbij single point of failures zijn
uitgesloten.
De Opdrachtnemer dient op verzoek van de Deelnemer aan te geven hoe
het fysieke pad van een Dienst naar de netwerkopstappunten van de
Opdrachtnemer is gerealiseerd, voor zover deze informatie bij hem of bij
een ingezette onderaannemer beschikbaar is of redelijkerwijs beschikbaar
gemaakt kan worden. In alle gevallen dient de Opdrachtnemer op verzoek
informatie over fysieke paden op te leveren ter onderbouwing van de
juiste implementatie van verhoogde beschikbaarheid of redundantie op
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basis van een multi-provider strategie.

1.3.10

Als een Deelnemer voor verhoogde beschikbaarheid op basis van
redundante verbindingen heeft gekozen, dan kan op enig moment
uitsluitend op één van de twee ingezette verbindingen onderhoud
plaatsvinden. De dienstverlening blijft gedurende het onderhoud op één
van de ingezette verbindingen volledig operationeel.
Beveiliging

Eis

C

Eis

C

Eis

C

Eis

C

Eis

C

Eis

C

Eis

C

Eis

C

2

De Opdrachtnemer dient te zijn gecertificeerd volgens de ISO 27001 norm
voor informatiebeveiliging, of de Opdrachtnemer dient een gelijkwaardig,
op de ISO 27001 norm gebaseerd managementsysteem voor
informatieveiligheid te hebben geïmplementeerd.
Het beveiligingsbeleid van de Opdrachtnemer dient gebaseerd te zijn op
de Code voor Informatiebeveiliging, NEN-ISO 27002.
De dienstverlening van de Opdrachtnemer maakt het mogelijk dat
gemeenten kunnen voldoen aan de kaders die zijn verwoord in de Baseline
Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG, op het moment van
publicatie van dit document te vinden op
https://www.ibdgemeenten.nl/producten/strategische-en-tactische-big/),
of de eventuele toekomstige opvolgers van de BIG. Uitgangspunt hierbij is
dat de scope en reikwijdte van deze eventuele opvolgers van de BIG niet
wezenlijk wijzigen en net als de BIG een afgeleide zullen zijn van NENISO/IEC 27001 en 27002 standaarden.
Als een specifieke beveiligingsmaatregel van de Opdrachtnemer past
binnen de kaders van de BIG (of de eventuele opvolger 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 tenzij de Opdrachtnemer relevante,
zwaarwegende argumenten heeft om de aanpassing niet door te voeren.
Een aanpassing op basis van een verzoek van een Deelnemer geldt als
een Speciale Dienst waarvoor de Opdrachtnemer, na het doorlopen van
een offertetraject, kosten in rekening kan brengen.
De IP-verbinding van een individuele Deelnemer dient logisch gescheiden
te zijn van de verbindingen van andere Deelnemers en contractanten.
De Opdrachtnemer dient op verzoek van de Deelnemer alle relevante
(gelogde) informatie die betrekking heeft op beveiligingsincidenten, indien
mogelijk met een verklaring dat gegevens ongemanipuleerd uit
authentieke bronnen komt, beschikbaar te stellen aan de Deelnemer.
Deelnemer moet bij Opdrachtnemer, als Speciale Dienst, een SIEMkoppelingsdienst af kunnen nemen. De SIEM-koppelingsdienst stuurt realtime alle Deelnemer-specifieke logging/events van logbronnen in het
netwerk van de Opdrachtnemer naar het SIEM-platform van de
Deelnemer.
Vaste spraakverkeerdiensten

2.1

SIP-diensten

2.1.1

C

2.1.2

De Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting om er voor te zorgen Eis
dat een geleverde SIP-dienst volledig functioneert in combinatie met de
infrastructuur (inclusief bedrijfstelefonieomgeving) van de Deelnemer.
De Opdrachtnemer dient SIP trunks (spraakkanalen) te kunnen leveren.
Eis

2.1.3

SIP trunks dienen de G.711 codec te ondersteunen.

Eis

C

2.1.4

SIP trunks dienen het T.38 protocol voor faxen over een IP verbinding te
Eis
ondersteunen.
SIP kanalen dienen ingesteld te kunnen worden voor inkomend -, uitgaand Eis
- of dubbelgericht verkeer.
Bij alle uitgaande gesprekken dient het nummer meegezonden te worden
Eis
zoals door de telefonieomgeving (PBX) van de Deelnemer is vastgesteld,

C

1.4
1.4.1

1.4.2
1.4.3

1.4.4

1.4.5
1.4.6

1.4.7

2.1.5
2.1.6

C

C
C
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mits dit een geldig, aan de Deelnemer toebehorend nummer betreft.
2.1.7

Al het verkeer dient transparant en ongefilterd getransporteerd te kunnen
worden. Dit betekent dat alle op IP-gebaseerde spraak- en
videoprotocollen over de verbinding getransporteerd moeten kunnen
worden, tenzij dit de continuïteit van de dienstverlening aantoonbaar in
gevaar brengt.
SIP trunks dienen het versturen en ontvangen van DTMF tonen te
ondersteunen (inband en/of out-of-band).
ISDN-diensten

Eis

C

Eis

C

Info

2.3

Bij de Deelnemers zijn nog veel traditionele ISDN aansluitingen in gebruik
voor diverse doeleinden (spraak/data). De Deelnemers hebben de intentie
om op termijn te migreren naar andere, alternatieve aansluitingen. Tot
dat moment zal het echter noodzakelijk zijn dat ook de traditionele ISDN
aansluitingen nog geleverd worden. De eisen in dit kopje hebben specifiek
betrekking op de traditionele ISDN aansluitingen.
De Opdrachtnemer dient aansluitingen met ISDN2 functionaliteit te
bieden.
ISDN2 dient op verzoek geleverd te worden met minimaal vier Multiple
Subscriber Numbers (MSN).
De Opdrachtnemer dient aansluitingen met ISDN30 functionaliteit te
bieden.
ISDN-diensten dienen te worden geleverd zolang de Opdrachtnemer deze
op de markt aanbiedt.
ISDN-diensten dienen te worden geleverd zolang deze diensten op
wholesale basis op de Nederlandse markt worden aangeboden.
De kanalen van ISDN aansluitingen dienen ingesteld te kunnen worden
voor inkomend -, uitgaand - of dubbelgericht spraakverkeer.
Analoge diensten

2.3.1

Bij de Deelnemers zijn nog veel analoge aansluitingen in gebruik voor
Info
diverse doeleinden (spraak/data). De Deelnemers hebben de intentie om
op termijn te migreren naar andere, alternatieve aansluitingen. Tot dat
moment zal het echter noodzakelijk zijn dat ook analoge aansluitingen nog
geleverd worden. Deze aansluitingen kunnen in twee varianten geleverd
worden. Dit kan een klassieke analoge PSTN-netlijn zijn. Daarnaast kan
ook een Analoge telefoniedienst worden geleverd. Verschil met de
klassieke PSTN-netlijn is dat deze door de Opdrachtnemer digitaal
geïmplementeerd kan worden, zolang deze maar een analoog koppelvlak
heeft. Onderstaande eisen zijn van toepassing op zowel de PSTN-netlijnen
als Analoge telefoniediensten.
De Opdrachtnemer dient analoge aansluitingen te kunnen bieden.
Eis

2.1.8
2.2

2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6

2.3.2
2.3.3
2.3.4

2.3.5
2.3.6
2.3.7

PSTN-netlijnen dienen te worden geleverd zolang de Opdrachtnemer deze
op de markt aanbiedt.
PSTN-netlijnen dienen te worden geleverd zolang deze diensten op
wholesale basis op de Nederlandse markt worden aangeboden.
Al het verkeer dient transparant en ongefilterd getransporteerd te kunnen
worden. Dit geldt voor al het modem-, fax- en spraakverkeer dat over de
verbinding wordt getransporteerd.
De Opdrachtnemer dient een analoog koppelvlak te leveren waarop ten
behoeve van spraak een analoog telefoontoestel kan worden aangesloten.
De Analoge dienst wordt volledig functionerend geleverd, inclusief (het
gebruik van) de fysieke drager en alle benodigde aansluitapparatuur.
Plaatsing van de benodigde aansluitapparatuur kan door de Deelnemer
zelf worden uitgevoerd, of kan tegen meerkosten door de Opdrachtnemer
worden uitgevoerd. De Deelnemer wordt voorzien van een deugdelijke
installatiehandleiding voor de aansluitapparatuur.

Eis

C

Eis

C

Eis

C

Eis

C

Eis

C

Eis

C

C

Eis

C

Eis

C

Eis

C

Eis

C

Eis

C

Eis

C
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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.
De Deelnemer moet over de geboden aansluiting toegang hebben tot alle
nummers uit het nationale en internationale telefonie nummerplan.
Indien bij een inkomende gesprek een nummeridentificatie meegezonden
wordt, dan moet dit nummer doorgegeven worden (CLIP).
Het dient mogelijk te zijn om bij uitgaande gesprekken
nummeridentificatie te onderdrukken (CLIR – Calling Line Identification
Restriction).
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.
Bij uitgaande gesprekken dient het uitgaande nummer meegezonden te
kunnen worden.
De Opdrachtnemer dient op verzoek van de Deelnemer het aanroepen van
0900 nummers als geheel te blokkeren.
De Opdrachtnemer dient op verzoek van de Deelnemer het aanroepen van
de combinatie van 0906 en 0909 nummers als geheel te blokkeren.
De Opdrachtnemer dient op verzoek van de Deelnemer het aanroepen van
buitenlandse nummers als geheel te blokkeren.
Vervallen.

2.4.2
2.4.3
2.4.4

2.4.5

2.4.6
2.4.7
2.4.8
2.4.9
2.4.10
2.4.11

2.5
2.5.1

2.5.2
2.5.3

2.5.4
2.5.5
2.5.6
2.5.7

2.5.8

2.5.9

2.5.10

Eis

C

Eis

C

Eis

C

Eis

C

Eis

C

Eis

C

Eis

C

Eis

C

Eis

C

Eis

C

Het dient mogelijk te zijn om meerdere ISDN2(zonder MSN nummers)
lijnen of meerdere ISDN30 lijnen te bundelen, waardoor deze lijnen
bereikbaar zijn onder één nummer (Groepsnummer functionaliteit)
Doorschakeling en Routeren

Eis

C

Het moet mogelijk zijn om het hoofdnummer, of een enkel nummer uit
een doorkiesreeks, van een locatie door te schakelen naar een
alternatieve bestemming.
Het moet mogelijk zijn om de complete nummerreeks van een locatie door
te schakelen naar een alternatieve bestemming.
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.
Het moet mogelijk zijn om de doorschakeling middels een opdracht direct
te activeren.
Het moet mogelijk zijn om een doorschakeling automatisch te laten
plaatsvinden als de bundel niet bereikbaar is.
Het moet mogelijk zijn om een doorschakeling automatisch te laten
plaatsvinden als de bundel vol is (congestie).
Het beheren van een doorschakeling dient te gebeuren met behulp van
een grafische interface. Indien de grafische interface niet beschikbaar is
vanwege een storing of gepland onderhoud dient het beheren van de
doorschakeling telefonisch plaats te kunnen vinden via de servicedesk van
de Opdrachtnemer.
Het moet mogelijk zijn om een gesproken mededeling (meldtekst) te laten
horen aan bellers van een specifiek nummer of een complete
nummerreeks.
Na het afspelen van de meldtekst dient de verbinding verbroken te
worden of dient de beller de routering te volgen zoals ingesteld in het
netwerk van de Opdrachtnemer.
Het beheren van meldteksten dient mogelijk te zijn via een telefonische
interface waarbij het mogelijk dient te zijn om een meldtekst via een
telefonische verbinding in te spreken en te activeren. Toegang tot de
telefonische interface dient adequaat beveiligd te zijn met een pincode.

Eis

C

Eis

C

Eis

C

Eis

C

Eis

C

Eis

C

Eis

C

Eis

C

Eis

C

Eis

C
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2.5.11

2.6
2.6.1
2.6.2

2.6.3

2.6.4

2.6.5
2.6.6

2.6.7

2.7
2.7.1

Het beheren van meldteksten dient mogelijk te zijn met behulp van een
grafische interface. Indien de grafische interface niet beschikbaar is dient
het beheren van de meldteksten telefonisch plaats te kunnen vinden via
de servicedesk van de Opdrachtnemer.
Nummers en doorkiesreeksen

Eis

C

Op verzoek van de Deelnemer dient de Opdrachtnemer een blok
aaneengesloten telefoonnummers te leveren (doorkiesreeks).
Er moeten verschillende doorkiesreeksen (ook niet aaneengesloten) aan
een enkele Aansluiting of een groep Aansluitingen kunnen worden
toegekend.
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 (mits beschikbaar)
- een doorkiesreeks van 10.000 nummers (mits beschikbaar)

Eis

C

Eis

C

Eis

C

Eis

C

Eis

C

Eis

C

Eis

C

Eis

C

Eis

C

Eis

C

088 nummers dienen te worden aangeboden op minimaal één van de
volgende manieren:
1. De 088 nummers worden gekoppeld aan één enkel geografisch
nummer, waarbij het aangekozen 088 nummer wordt meegestuurd in de
berichtgeving van het onderliggende protocol (overlay).
2. De 088 nummers worden direct toegekend aan een aansluiting zonder
gebruik van een geografisch nummer (zonder overlay).
Telefoonnummers blijven ook na afloop van de overeenkomst ter
beschikking van de Deelnemer.
Het dient mogelijk te zijn om een doorkiesreeks van 10 nummers,
eventueel vallend binnen een grotere aaneengesloten doorkiesreeks, te
porteren naar een andere provider.
Nieuwe spraakverbindingen dienen voorzien te worden van een
testnummer zodat de verbinding functioneel en technisch getest kan
worden voordat portering/ingebruikname plaatsvindt.
SIP verhoogde beschikbaarheid

3

De Opdrachtnemer dient de SIP dienstverlening aan te kunnen bieden op
basis van gelijktijdig actieve aansluitingen (Load Balancing principe)
waarbij single point of failures zijn uitgesloten.
De Opdrachtnemer dient de SIP dienstverlening aan te kunnen bieden op
basis van het active - passive principe waarbij single point of failures zijn
uitgesloten.
Als een Deelnemer beschikt over een redundante telefonieomgeving in
combinatie met een SIP dienstverlening met verhoogde 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.
Vaste Datadiensten

3.1

Algemene eisen

3.1.1

De Opdrachtnemer dient de vaste Datadiensten te kunnen leveren in de
Eis
bandbreedtes die zijn gespecificeerd in Bijlage 06 PDC en Servicelevels,
waarbij de genoemde waarden als ondergrens dienen te worden gelezen.
Het is derhalve toegestaan om een door een Deelnemer bestelde
bandbreedte in te vullen met een dienst die hogere bandbreedtes bevat.
Alle in Bijlage 06 PDC en Servicelevels opgenomen bandbreedtes dienen
symmetrisch en non-overbooked te worden geleverd, met uitzondering
van de gespecificeerde bandbreedtes voor Consumenten Internetdiensten.

C

3.1.2

Het staat de Opdrachtgever c.q. de Deelnemers vrij om over de Diensten
Eis
van de Opdrachtnemer door middel van eigen IP/netwerkapparatuur VPN's
te creëren met CoS en/of QoS.

C

2.7.2

2.7.3
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3.1.3

3.1.4

3.1.5

3.2
3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.2.4

3.2.5
3.2.6

De Opdrachtnemer dient SNMP-toegang tot eindapparatuur ter
Eis
beschikking te stellen op de aansluitpunten van Diensten met een IPkoppelvlak voor monitoring en het uitlezen van SNMP IF-MIB statistieken.
Datadiensten dienen te worden geleverd over glas- of koperinfrastructuur Eis
(inclusief COAX). In overleg met en na goedkeuring door de Deelnemer
kan worden gekozen voor een alternatieve infrastructuur (bijvoorbeeld
radioverbindingen).
Al het verkeer dient transparant, ongefilterd en zonder terminatie en
Eis
herinitiatie getransporteerd te kunnen worden. Dit betekent dat alle op IPgebaseerde protocollen over de verbinding getransporteerd moeten
kunnen worden, tenzij dit de continuïteit van de dienstverlening
aantoonbaar in gevaar brengt
Ethernetdiensten

C

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)
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)
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. IEEE
802.1Q, IEEE 802.1ad. Tagged frames tot 1522 bytes moeten worden
ondersteund.
Jumbo frames (ethernet frames met een minimale payload van 9000
bytes) moeten worden ondersteund op point-to-point verbindingen vanaf
1 Gbps.
Linkaggregatie op basis van IEEE 802.3ad wordt ondersteund.

Eis

C

Eis

C

Eis

C

Eis

C

Eis

C

Eis

C

Eis

C

Eis

C

Eis

C

Eis

C

Eis

C

Eis

C

Eis

C

Eis

C

3.2.11

Opdrachtnemer dient op Hoofdlocaties minimaal 1000 VLAN's en op
overige locaties minimaal 20 VLAN's te kunnen leveren.
De Opdrachtnemer dient de verschillende VLAN’s op één locatie logisch
gescheiden af te kunnen leveren op één fysieke interface. Conform IEEE
802.1Q.
De Ethernetdienst van de Opdrachtnemer is transparant voor Ethernet
Multicast verkeer.
Ethernet unicast verkeer wordt alleen aangeboden op de interface waarop
betreffende MAC-adres bereikbaar is.
Opdrachtnemer dient VLAN's van de Deelnemer end-to-end logisch van
elkaar te scheiden bij het transport over de Ethernetdienst van de
Opdrachtnemer.
De Ethernetdienst ondersteunt minimaal 2 verkeersklassen.

3.3

IPVPN-diensten

3.3.1

Binnen een IPVPN-dienst gedraagt een VPN zich als een gesloten netwerk,
waarbij het verkeer binnen dit VPN niet over het internet wordt
getransporteerd. De IPVPN-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.
De IP-verbinding van een individuele Deelnemer dient logisch gescheiden
te zijn van de verbindingen van andere Deelnemers en contractanten.
De netwerkdienstverlening dient transparant te zijn voor het gebruik van
de bij de Deelnemer in gebruik zijnde IP-adressen (public en private IPadressen). Als de Opdrachtnemer eigen IP-adressen inzet voor de
netwerkdienstverlening, dan worden deze na transitie eigendom van de
Deelnemer.

3.2.7

3.2.8
3.2.9
3.2.10

3.3.2
3.3.3

C

C
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3.3.4
3.3.5
3.3.6
3.3.7

3.3.8

3.3.9
3.3.10

De Opdrachtnemer dient op het koppelvlak per aansluiting statische en
dynamische routering (OSPFv3, iBGP en eBGP) te ondersteunen
Binnen een VPN is any-to-any-communicatie mogelijk tussen alle
aansluitingen op dit VPN.
De Opdrachtnemer levert meerdere VPN’s aan één Deelnemer op verzoek.
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.
De Opdrachtnemer moet één VPN op een locatie op meerdere fysieke
interfaces kunnen afleveren.
De Opdrachtnemer dient het gewenste aantal VPN's op een locatie te
kunnen leveren over verschillende fysieke interfaces. Op Hoofdlocaties
moeten VPN's over maximaal 4 fysieke interfaces geleverd kunnen
worden. Op overige locaties moeten VPN's over maximaal 2 fysieke
interfaces geleverd kunnen worden. Indien een Deelnemer meer interfaces
wenst, dient dit als speciale dienst geleverd te kunnen worden.
De Opdrachtnemer dient de verschillende VPN’s op één locatie logisch
gescheiden af te kunnen leveren binnen één fysieke interface.
De IPVPN-dienst ondersteunt minimaal 4 verkeersklassen.

Eis

C

Eis

C

Eis

C

Eis

C

Eis

C

Eis

C

Eis

C

Wens
(10
punten)

C

3.3.11

De Opdrachtnemer ondersteunt zonder meerkosten een vijfde
verkeersklasse.

3.3.12

Classificatie van verkeer voor bijvoorbeeld mapping op diffserv DSCP/TOS- Eis
velden dient mogelijk te zijn op:
- source interface;
- source IP-adres;
- destination interface;
- destination IP-adres;
- TCP/UDP-poortnummers;
- Diffserv: DSCP/TOS-veld;
- VLAN-id;
- combinaties van bovenstaande.

C

3.3.13

Het dient mogelijk te zijn om de aansluitcapaciteit te verdelen over de
diverse verkeersklassen, waarbij per verkeersklasse een
capaciteitsgarantie wordt geleverd.
DHCP-relay wordt ondersteund.

Eis

C

Eis

C

Toegangsbeveiliging tot IPVPN's moet geregeld kunnen worden met
access-lists op het koppelvlak met de infrastructuur van de Deelnemer.
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-pathcontrole ondersteund te worden.

Eis

C

Toelichting: Deze functionaliteit heeft als doel om een eerste rudimentaire
laag van beveiliging van het netwerk zelf te implementeren. Het is niet
bedoeld om hiermee afscherming op het niveau van systemen en
applicaties te realiseren. Access-list, zoals bedoeld in deze eis, worden
typisch eenmalig bij oplevering ingesteld en worden daarna zelden
aangepast.
De Opdrachtnemer dient IPv4 te ondersteunen.
Eis

C

3.3.14
3.3.15

3.3.16
3.3.17

De Opdrachtnemer dient dual stack (IPv4 / IPv6) te ondersteunen. Dit
betekent dat de Opdrachtgever dual stack devices moet kunnen
aansluiten, die over de Dienst van de Opdrachtnemer moeten kunnen
communiceren met andere IPv4 / IPv6 / Dual Stack devices van
Opdrachtgever aan de andere zijde van de verbinding c.q. netwerk.

Eis

C
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3.3.18

4

De Opdrachtnemer dient het transport van native IPv6 verkeer te
Eis
ondersteunen.
Opdrachtnemer moet een IPVPN kunnen leveren waarop meerdere
Eis
Deelnemers en niet-Deelnemers (waaronder bijvoorbeeld koppelpunten als
het Koppelnet Publieke Sector en externe bronnen zoals een nog te
realiseren hosted VoIP platform) een aansluiting kunnen afnemen. (Zie
ook bijlage 10 IPVPN-netwerken)
Internetdiensten
Info

4.1

Bij Deelnemers is een grote behoefte aan toegang tot internet voor
eindgebruikers, informatiesystemen en ook steeds meer voor objecten in
het kader van Internet of Things (IoT). De dienstverlening moet daarom
geleverd kunnen worden in grote diversiteit van diensten, variërend van
corporate internet access-verbindingen, IP-transit dienstverlening tot
best-effort verbindingen. Ook de locaties waarop de internetconnectiviteit
gevraagd wordt, variëren in diversiteit. Van datacenters, grote
kantoorlocaties, kleine locaties met enkele gebruikers, huislocaties van
telewerkers tot objecten zoals gemalen, verkeersinstallaties,
cameratoezicht, etc. Naast diensten die gebruikelijk zijn om geleverd te
worden in de zakelijke markt, wordt gevraagd om ook internet access
diensten te leveren die in de consumentenmarkt gebruikelijk zijn.
Zakelijke - en Transit Internetdiensten
De Opdrachtnemer dient de Internetdiensten te kunnen leveren in de
bandbreedtes die zijn gespecificeerd in Bijlage 06 PDC en Servicelevels,
waarbij de genoemde waarden als ondergrens dienen te worden gelezen.
Het is derhalve toegestaan om een door een Deelnemer bestelde
bandbreedte in te vullen met een dienst die hogere bandbreedtes bevat.
De Opdrachtnemer dient voor Zakelijke Internetdiensten SNMP-toegang
tot eindapparatuur ter beschikking te stellen op de aansluitpunten voor
monitoring en het uitlezen van SNMP IF-MIB statistieken.
De Opdrachtnemer dient het gebruik van statische routering te
ondersteunen.
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.
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.
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.
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.
De Opdrachtnemer biedt BGP-4 feed bestaande uit de volledige routering
en een default gateway aan.
De Opdrachtnemer is in staat om routefiltering toe te passen.

Eis

C

Eis

C

Eis

C

Eis

C

Eis

C

Eis

C

Eis

C

Eis

C

Eis

C

Eis

C

Eis

C

Eis

C

Eis

C

Eis

C

3.3.19

4.1.1

4.1.2

4.1.3
4.1.4

4.1.5

4.1.6

4.1.7

4.1.8
4.1.9
4.1.10
4.1.11
4.1.12
4.1.13
4.1.14

De Opdrachtnemer dient op minstens 2 verschillende Internet Exchanges
aangesloten te zijn waaronder de AMS-IX.
Deelnemer moet op de Internetdienst een eigen publieke IPv4/IPv6adresrange kunnen gebruiken.
De Opdrachtnemer moet de Internetdienst met een vast IP-adres kunnen
leveren.
De Opdrachtnemer moet op een Internetdienst publieke IPv4-adresrange
kunnen leveren met een minimale grootte van /29.
De Opdrachtnemer moet op een Internetdienst publieke IPv6-adresrange

C
C
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kunnen leveren met een minimale grootte van /48.
4.1.15

De Opdrachtnemer dient IPv4 te ondersteunen.

Eis

C

4.1.16

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

Eis

C

4.1.17

De Opdrachtnemer dient native IPv6 te ondersteunen.

Eis

C

4.1.18

De Opdrachtnemer moet de Internetdienst kunnen leveren inclusief een
Eis
WiFi-router, met ondersteuning van minimaal 802.11n. De WiFi-router
moet tevens beschikken over ten minste 4 ethernetpoorten (minimaal 100
Mbps).
De Opdrachtnemer dient bij aanvang en gedurende de gehele looptijd van Eis
de Overeenkomst een Dienst te kunnen leveren voor het Pinnen over IP,
die is gecertificeerd door Betaalvereniging Nederland
Consumenten Internetdiensten

C

4.1.19

4.2
4.2.1
4.3

4.3.1

4.3.2
4.3.3

4.3.4

4.3.5

4.3.6

4.3.7

4.3.8

De Opdrachtnemer dient bij Consumenten Internetdiensten TV-diensten te Eis
kunnen leveren.
Anti-DDoS
De anti-DDoS dienst hoeft niet geleverd worden bij Consumenten
Internetdiensten. De anti-DDoS dienst moet wel optioneel geleverd
worden bij overige zakelijke en transit internetdiensten. Meer details over
de Anti-DDoS dienst zijn opgenomen in Bijlage 12 Anti-DDoS.
Opdrachtnemer dient minimaal de in Bijlage 12 Anti-DDoS genoemde
typen (D)DoS-aanvallen te kunnen identificeren en isoleren, en het
internetverkeer van de Deelnemer hiervan te ontdoen.
De anti-(D)DoS dienstverlening vindt plaats buiten de infrastructuur van
de Deelnemer.
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.
De Opdrachtnemer mag de payload niet bekijken, niet opslaan, niet
verveelvoudigen behalve indien de Deelnemer hier expliciet toestemming
voor geeft.
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.
De Opdrachtnemer dient minimaal de volgende data te verzamelen over
het verloop van de (D)DoS-aanval bedreiging en deze ter beschikking te
stellen aan de Deelnemer:
• een tijdlijn van de aanval inclusief start- en eindtijd;
• de pakketgrootte, het aantal pakketten per seconde en
bandbreedtegebruik;
• het type verkeer (ICMP, DNS, TCP, UDP, etc.);
• TCP- of UDP-flags die op de pakketten zijn gezet;
• bron- en doel-IP–adressen en poort(en);
• doelservices (web-, name-, mailserver, etc.);
• doel-URL’s;
• HTTP-headers (user-agent, language, encoding, etc.);
• dataverkeer en routeringsinformatie, bijvoorbeeld BGP;
• welke mitigerende maatregelen er zijn getroffen;
• typerende networkcaptures (PCAP’s) of netflowdata van de aanval.
Opdrachtnemer biedt een online portal waar de Deelnemer de aanval kan
monitoren. Deze dient benaderbaar te zijn middels een (apart af te
nemen) rechtstreekse verbinding buiten de internetaansluiting van de
Deelnemer om.
De anti-(D)DoS dienstverlening van een afzonderlijke Deelnemer mag
geen invloed hebben op het internetverkeer van andere Deelnemers.
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Eis

C

Eis

C

Eis

C
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C

Eis

C
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C

Eis

C
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4.3.9
4.3.10
4.3.11
4.3.12

5
5.1

5.2
5.3

De Opdrachtnemer monitort de internetverbinding van de Deelnemer
actief op (D)DoS aanvallen 24 * 7.
De Opdrachtnemer dient in overeenstemming met de Deelnemer een
baseline van normaal verkeer te bepalen.
De Opdrachtnemer stelt de Deelnemer in geval van een (D)DoS-aanval
binnen 30 minuten hiervan op de hoogte.
De Opdrachtnemer dient, in situaties waarvoor in anti-DDOS-draaiboeken
is vastgelegd dat afstemming met de Deelnemer vereist is, 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.
Implementatie- en Adviesdiensten

Eis

C

Eis

C

Eis

C

Eis

C

De Opdrachtnemer moet de mogelijkheid bieden tot het verlenen van
Eis
implementatie- en adviesdiensten inzake de aangeboden dienstverlening.
Deze diensten hebben als doel te komen tot een goede implementatie en
gebruik van de aangeboden diensten.
De diensten dienen op verzoek van de Deelnemer uitgevoerd te worden op Eis
locaties zoals aangegeven door de Deelnemer.
De Opdrachtnemer dient op verzoek van de Deelnemer adviesdiensten te
Eis
leveren op het gebied van de functies zoals genoemd in de Tarieflijst
tegen de in deze Tarieflijst opgenomen uurtarieven. Reis- en
verblijfskosten mogen niet apart in rekening worden gebracht.

C

C
C

Beheer en Organisatie
Volgnr

Omschrijving

Eis/Wens C/NC

6

Algemeen

6.1

Alle kosten die de Opdrachtnemer maakt in het kader van Beheer en
Organisatie, waaronder alle kosten die gerelateerd zijn aan de eisen in
deze Conformiteitlijst, kan de Opdrachtnemer niet in rekening brengen en
dienen derhalve inbegrepen te zijn in de Tarieven van de Diensten.
De Opdrachtnemer verklaart dat hij - om de in dit document geëiste
resultaten te leveren - de achterliggende (beheer)processen op orde heeft
en deze,
gedurende de looptijd van de overeenkomst, op orde houdt.
De Opdrachtnemer zorgt er voor dat eventuele benodigde software voor
het uitvoeren van de dienstverlening altijd up-to-date is. Dit betekent dat
in ieder geval de kwetsbaarheden in de software die door het Nationaal
Cyber Security Center (NCSC) geclassificeerd zijn als kwetsbaarheden met
hoge kans op misbruik en een hoge impact binnen 1 week, nadat de
softwareleverancier hier een oplossing voor beschikbaar heeft gesteld,
worden weggenomen. Indien deze termijn in voorkomend geval
aantoonbaar onredelijk/onrealistisch is, kan in overleg met de Deelnemer
en/of CBO een andere planning worden overeengekomen.
Het doorvoeren van software wijzigingen op producten die bij een
Deelnemer in gebruik zijn vindt alleen plaats na voorafgaande afstemming
met en toestemming van de betreffende Deelnemer, mits de stabiliteit
en/of de beschikbaarheid van het netwerk hierdoor niet in gevaar komt.
Duurzaamheid

6.2

6.3

6.4

7
7.1

7.2

Eis

C

Eis

C

Eis

C

Eis

C

Nieuw te leveren UPS (Uninterruptible Power Supply) apparatuur dient te
Eis
voldoen aan de op het moment van levering meest recente versie van de
Energy Star-normen voor energieprestaties.
Nieuw te leveren breedbandapparatuur dient te voldoen aan de eisen zoals Eis
omschreven in bijlage C.2 van de meest recente versie van de Code of
Conduct on Energy Consumption of Broadband Equipment (European
Commission).

C

C

Overeenkomst - GT Vaste Communicatie, september 2017
132
Paraaf Opdrachtgever:

Paraaf Opdrachtnemer:

7.3

8

Alle geleverde producten dienen deugdelijk te zijn verpakt. De
Eis
Opdrachtnemer garandeert dat de verpakkingsmaterialen van geleverde
producten op aangeven van de Deelnemer door de Opdrachtnemer zullen
worden afgevoerd en duurzaam verwerkt.
Als bij producten additionele componenten worden meegeleverd waar de
Eis
Deelnemer geen behoefte aan heeft, dan dient de Opdrachtnemer deze
additionele componenten op verzoek van de Deelnemer af te voeren en te
recyclen of duurzaam te verwerken. Dit kan bijvoorbeeld van toepassing
zijn bij meegeleverde kabels, CD's/DVD's of documentatie.
Als apparatuur verwijderd of vervangen wordt, dient de Opdrachtnemer de Eis
oude apparatuur terug te nemen, te recyclen en duurzaam te verwerken.
Als deze apparatuur data bevat dan dient deze van de apparatuur
geschoond te worden volgens de procedure 'veilige afvoer van ICTmiddelen' uit de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging
Nederlandse Gemeenten (BIG).
Governance

8.1

Algemeen

7.4

7.5

8.1.1

8.1.2

8.1.3
9
9.1

9.2

Het contractmanagement van de Overeenkomst wordt uitgevoerd door
een door de Opdrachtgever aangewezen Contract Beheer Organisatie
(CBO).
Een Deelnemer heeft de mogelijkheid de door hem uit te voeren
(contract)beheer taken over te dragen aan een daartoe aangewezen
private of publieke partij (ook niet-Deelnemers). De Opdrachtnemer
beschouwt deze private of publieke partij als handelend namens de
Deelnemer.
De Opdrachtnemer dient een accountteam toe te wijzen aan iedere
Deelnemer. Dit team bestaat minimaal uit een accountmanager, een
service accountmanager, een billing specialist en een technisch specialist.
De in de vorige eis genoemde functionarissen of vervangers zijn
telefonisch bereikbaar op Werkdagen van 09:00 uur tot en met 17:00 uur.
Overleg

Info

Tussen de Contract Beheer Organisatie (CBO) en de Opdrachtnemer vindt
één keer per kwartaal overleg plaats. Dit overleg spitst zich toe op de
Overeenkomst, waarbij onder meer gesproken kan worden over:
- aanpassingen en/of wijzigingen van de Overeenkomst;
- dienstverleningsverbetering (DVV);
- marktconformiteit;
- uitgevoerde en uit te voeren audits;
- escalaties;
- performance van de dienstverlening in het algemeen;
- financiën;
- rapportages;
- service levels.
Als daar aanleiding toe is kan op verzoek van de CBO of de
Opdrachtnemer de frequentie van dit overleg tijdelijk worden verhoogd.
Op verzoek van de Deelnemer vindt er tussen de Deelnemer en de
Opdrachtnemer één keer per kwartaal overleg plaats. Dit overleg spitst
zich toe op dienstverlening aan de Deelnemer, waarbij onder meer
gesproken kan worden over:
- aanpassingen of wijzigingen aan het Dossier Afspraken en Procedures
(DAP);
- maandrapportages;
- Beschikbaarheid en kwaliteit van de dienstverlening;
- optimalisatie van de dienstverlening;
- service levels.

C

C

C

Eis

C

Eis

C

Eis

C

Eis

C

Eis

C

Als daar aanleiding toe is kan op verzoek van de Deelnemer of de
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Opdrachtnemer de frequentie van dit overleg tijdelijk worden verhoogd.
9.3

10

Indien er behoefte is bij de Deelnemer en/of de Opdrachtnemer vindt er
Eis
maandelijks een probleemoverleg en wijzigingsoverleg plaats. Hierin
komen de door de Deelnemer en/of de Opdrachtnemer gesignaleerde
problemen en wijzigingen aan de orde, evenals de planning voor oplossing
en implementatie.
Serviceherstelmaatregelen

10.1

Escalatie

10.1.1

Indien sprake is van een tekortschietende dienstverlening treden Partijen
met elkaar in overleg om nakoming van de Overeenkomst zeker te stellen,
waarbij in totaal 3 escalatieniveaus zijn te doorlopen. De Deelnemer
jegens wie de dienstverlening tekortschiet (of de CBO) zal voorafgaand
aan dat overleg schriftelijk of via email aan de Opdrachtnemer aangeven
op welke punten de Opdrachtnemer is tekortgeschoten.
Het eerste escalatieniveau bij de Opdrachtnemer is het toegewezen
accountteam (zie eis 8.1.2). De Deelnemer handelt zelf escalaties op het
eerste niveau af.
Het tweede escalatieniveau bij de Opdrachtnemer is de functionaris die
bevoegd is om extra medewerkers en middelen toe te wijzen. De
Deelnemer cq de Opdrachtgever wordt bij een escalatie op het tweede
niveau vertegenwoordigd door de CBO.
Het derde escalatieniveau bij de Opdrachtnemer is de functionaris die
eindverantwoordelijk is voor de totale dienstverlening in Nederland. De
Deelnemer cq de Opdrachtgever wordt bij een escalatie op het derde
niveau vertegenwoordigd door de ondertekenaar van de Overeenkomst of
door de Opdrachtgever van het CBO.
Servicelevels en boetes

10.1.2

10.1.3

10.1.4

10.2
10.2.1

10.2.2
10.2.3

10.2.4

10.2.5

10.2.6

10.3
10.3.1

C

Eis

C

Eis

C

Eis

C

Eis

C

Als de dienstverlening tekortschiet kan de Opdrachtgever of de Deelnemer
een boete opleggen. In Bijlage 06 PDC en Servicelevels staat aangegeven
in welke gevallen een boete kan worden opgelegd en wat de hoogte van
de boete is. Een boete wordt alleen opgelegd als de Opdrachtnemer
tekortschiet. In geval van overmacht wordt er geen boete opgelegd.
Een Deelnemer kan de mogelijkheid om een boete op te leggen of te innen
tijdelijk of permanent overdragen aan de CBO.
Indien een SLA parameter is overschreden en daardoor een boete kan
worden kan worden opgelegd, dan deelt de Deelnemer of de CBO binnen
20 Werkdagen na ontvangst van de rapportage waaruit de overschrijding
blijkt, schriftelijk aan de Opdrachtnemer mee of de boete wordt opgelegd.
De Deelnemer c.q. de CBO kan de oplegging van een boete één maand
opschorten. De termijn van het opschorten kan meerdere malen met één
maand verlengd worden. De Deelnemer c.q. de CBO behoudt dan het
recht de opgeschorte boete alsnog op te leggen, tot het moment dat de
Deelnemer c.q. de CBO schriftelijk te kennen geeft dat deze definitief
vervalt.
Indien een boete wordt opgelegd, zal de Deelnemer c.q. de CBO dit
schriftelijk of via e-mail melden aan de Opdrachtnemer. Een boete is
vervolgens betaalbaar door verrekening met een eerstvolgende factuur of
facturen nadat de boete opeisbaar is geworden.
Bij Speciale Diensten zijn de in Bijlage 06 PDC en Servicelevels
opgenomen servicelevels, voor zover toepasselijk, van kracht, tenzij de
Deelnemer en Opdrachtnemer in de betreffende Nadere Overeenkomst
anders zijn overeengekomen.
Evaluatie en verbeterplan

Eis

C

Eis

C

Eis

C

Eis

C

Eis

C

Eis

C

Bij een tekortschietende dienstverlening is het zo snel mogelijk herstellen
van de dienstverlening de eerste prioriteit. De Deelnemer en de CBO
kunnen de Opdrachtnemer opdragen om - parallel aan het herstellen van
de dienstverlening - direct te starten met het uitvoeren van een evaluatie

Eis

C
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10.3.2

10.3.3

10.3.4

10.4

10.4.1

10.4.2

10.4.3
10.5
10.5.1

11
11.1

van de oorzaak van het tekortschieten en het opstellen van een
verbeterplan.
De Opdrachtnemer heeft 5 Werkdagen de tijd om de evaluatie af te
ronden en hierover te rapporteren aan de Deelnemer en de CBO. Uit de
evaluatie dient duidelijk naar voren te komen waardoor het tekortschieten
van de dienstverlening is veroorzaakt.
Na het afronden van de evaluatie heeft de Opdrachtnemer 3 werkdagen
de tijd om een adequaat verbeterplan op te stellen. Het verbeterplan
bevat een overzicht van de stappen die genomen gaan worden om
herhaling van het tekortschieten in de toekomst te voorkomen.
Het verbeterplan dient voorzien te zijn van een planning waarin de
verbeteringen worden doorgevoerd en dient ter acceptatie te worden
voorgelegd aan de Deelnemer en indien van toepassing aan de CBO. De
Opdrachtnemer rapporteert periodiek (frequentie wordt door de
Deelnemer c.q. de CBO vastgesteld) over de voortgang van de realisatie
van het verbeterplan.
Step-in rights
Onder step-in rights wordt verstaan dat de Opdrachtnemer een overleg
organiseert van het managementteam op het van toepassing zijnde
escalatieniveau. In dit overleg worden structurele problemen en
maatregelen besproken die in verband staan met het herstellen van de
kwaliteit van de dienstverlening. De CBO c.q. de Opdrachtgever is hierbij
aanwezig.
Als tekortschietende dienstverlening niet binnen 4 weken na
tekortschieten in voldoende mate is hersteld, dan kan de CBO gebruik
maken van step-in rights. De Opdrachtnemer belegt een overleg waarin in
ieder geval de functionarissen plaatsnemen die namens de Opdrachtnemer
verantwoordelijk zijn voor de dienstverlening (service manager) en het
accountmanagement. De CBO wordt in dit overleg geinformeerd over de
wijze waarop de tekortkoming wordt opgelost en is tevens gerechtigd te
adviseren over de wijze waarop de tekortkoming dient te worden opgelost.
Als tekortschietende dienstverlening niet binnen 4 weken na het eerst
gehouden step-in overleg is hersteld, dan kan de Opdrachtgever gebruik
maken van step-in rights. De Opdrachtnemer belegt een overleg waaraan
in ieder geval de Opdrachtgever en de directeur van de opdrachtnemende
organisatie deelnemen. De Opdrachtgever wordt in dit overleg
geïnformeerd over de wijze waarop de tekortkoming wordt opgelost en is
tevens gerechtigd te adviseren over de wijze waarop de tekortkoming
dient te worden opgelost.
Een step-in overleg dient plaats te vinden binnen 10 werkdagen nadat de
CBO c.q. de Opdrachtgever daar om heeft verzocht.
Audit

Eis

C

Eis

C

Eis

C

Info

Eis

C

Eis

C

Eis

C

Eis

C

De Opdrachtnemer dient een webbased portaal in te richten en te beheren Eis
waar alle Deelnemers en de CBO toegang toe krijgen.

C

De Opdrachtgever heeft het recht om door een derde partij een audit te
laten uitvoeren bij de Opdrachtnemer. In de Bijlage 04 Kwaliteitsborging
en Auditing staat beschreven onder welke condities een audit plaats vindt.
Webbased portaal
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11.2

Via het webbased portaal wordt online toegang verkregen tot alle
functionaliteit en informatie die volgens dit beschrijvend document online
beschikbaar dient te zijn. Hieronder wordt in ieder geval online toegang
verstaan tot:

Eis

C

Eis

C

Eis

C

Eis

C

Eis

C

Eis

C

Eis

C

Wens
(10
punten)

C

Eis

C

Eis

C

Eis

C

Eis

C

Eis

C

- Algemene informatie, waaronder informatie over gepland onderhoud en
tijdelijk verminderde beschikbaarheid.
- Actuele informatie over (status van) storingen.
- Bestelinformatie (plaatsen en volgen van bestellingen).
- CMDB en opleverdocumentatie.
- Beheeropties behorend bij de afgenomen verbindingen
(doorschakelingen, routeringen, etc.).
- Incidentinformatie van de incidentdesk.
- Facturen.
- Rapportages.

11.3

Deze onderdelen worden verder aangeduid onder de naam
Portalfunctionaliteiten.
De Portalfunctionaliteiten dienen beschikbaar te zijn op zes verschillende
aggregatieniveaus. De naamgeving van de niveaus is ter bepaling van de
Deelnemer, maar kan er bijvoorbeeld als volgt uitzien:
-

11.4
11.5
11.6

11.7
11.8
11.9

11.10

11.11

11.12
11.13

11.14

Overeenkomst (spraak/data)
Deelnemer (spraak/data)
Concern (spraak/data)
Cluster (spraak/data)
Afdeling (spraak)
Team (spraak)

Personen dienen geautoriseerd te kunnen worden voor toegang tot de
Portalfunctionaliteiten op de aan hen toegewezen aggregatieniveaus.
Bij het toekennen van autorisaties aan personen dient onderscheid te
kunnen worden gemaakt tussen leesrechten en schrijfrechten.
Het webbased portal beschikt over een beheeromgeving waarin daartoe
aangewezen medewerkers binnen een aggregatieniveau zelf autorisaties
aan personen kunnen toewijzen.
De informatie op het webbased portaal wordt door de Opdrachtnemer
beheerd.
De toegang tot het web-based beheerplatform dient geautoriseerd te
worden met een gebruikersnaam en wachtwoord.
De toegang tot het web-based beheerplatform wordt geautoriseerd op
basis van two factor authenticatie.
Gebruikers moeten gedwongen worden bij eerste aanmelding zelf hun
wachtwoord te veranderen en wel zodanig, dat het gebruik van triviale
wachtwoorden wordt vermeden.
De CBO dient toegang te hebben tot alle informatie die via het webbased
portaal beschikbaar is, met uitzondering van informatie die rechtstreeks
betrekking heeft op eindgebruikers.
Deelnemers dienen uitsluitend toegang te krijgen tot de informatie die
betrekking heeft op de eigen organisatie.
Een gebruiker hoeft slechts eenmaal op het webbased portaal in te loggen.
Alle voor hem toegankelijke informatie of functionaliteit is daarna zonder
het opnieuw invoeren van een gebruikersnaam en wachtwoord
beschikbaar.
De performance van het web-based beheertool moet zodanig zijn dat
responstijden kleiner dan 1 seconde zijn (exclusief verwerkingstijden van
database queries, e.d.).
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Paraaf Opdrachtnemer:

11.15
12

De communicatie met het web-based beheerplatform dient te geschieden
middels HTTPS(HyperText Transfer Protocol Secure).
Incidenten en service

12.1

Incidentdesk

12.1.1

De Opdrachtnemer dient een incidentdesk te hebben. De incidentdesk is
een centraal punt bij de Opdrachtnemer voor het aanmelden en afmelden
van alle incidenten betreffende alle producten en diensten die de
Opdrachtnemer levert. De incidentdesk verschaft tevens statusinformatie
over de aangemelde incidenten. De incidentdesk dient via verschillende
communicatiemiddelen (minimaal: telefoon, e-mail en online) bereikbaar
te zijn.
In het DAP vastgelegde geautoriseerde contactpersonen (dit zijn niet alle
individuele gebruikers) dienen 7 dagen per week, 24 uur per dag in
contact te kunnen treden met de incidentdesk.
De medewerkers van de Incidentdesk staan de geautoriseerde
contactpersonen in de Nederlandse taal te woord.
Elk contact met de incidentdesk wordt door de Opdrachtnemer
geregistreerd en voorzien van een uniek referentienummer. Dit
referentienummer wordt aan het eind van het contact gemeld aan de
betreffende contactpersoon van de Deelnemer. De Opdrachtnemer
verstuurt een elektronische bevestiging met het referentienummer aan de
Deelnemer.
Alle gemelde incidenten en alle relevante activiteiten, gebeurtenissen en
contactmomenten, die tijdens het afhandelen van incidenten plaatsvinden,
worden door de Opdrachtnemer geregistreerd in een
incidentregistratiesysteem. De Deelnemer kan online de informatie in het
incidentregistratiesysteem inzien. Deze informatie betreft onder andere:
- Het referentienummer van de Opdrachtnemer.
- Het referentienummer van de Deelnemer (indien opgegeven).
- Het product of de dienst waarop het incident betrekking heeft.
- De prioriteit (hoog, midden of laag).
- Een omschrijving van het incident.
- De status van het incident.
- De oplossing van het incident (indien afgesloten).
- De contacttijden:
o Datum/tijdstip aanmelding (door Deelnemer) en acceptatie (door
Opdrachtnemer).
o Datum/tijdsstip oplossing (door Opdrachtnemer) en acceptatie (door
Deelnemer).
Bij telefonisch contact dient de incidentdesk binnen Nederland gratis of
tegen het reguliere tarief voor bellen binnen Nederland bereikbaar te zijn
(geen internationale nummers, geen betaalde servicenummers).
Bij telefonisch contact dient de incidentdesk vanuit het buitenland gratis of
tegen het reguliere tarief voor bellen vanuit het buitenland bereikbaar te
zijn.
E-mails dienen 7 * 24 uur door de incidentdesk van Opdrachtnemer
ontvangen te kunnen worden op het door de Opdrachtnemer te bepalen emailadres. De verstuurde e-mails dienen van 8:00 uur tot 18:00 uur
binnen 30 minuten in behandeling te worden genomen door o.a. een
ontvangstbevestiging te zenden aan de indiener. Aan de lay-out van
meldingen via e-mail kan de Opdrachtnemer eisen en voorwaarden stellen

12.1.2

12.1.3
12.1.4

12.1.5

12.1.6

12.1.7

12.1.8
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12.2

Incidentafhandeling

12.2.1

12.3

Alle incidenten worden ingedeeld in één van de categorieën hoog, midden
of laag. Deze indeling geschiedt op basis van de volgende criteria:
• Prioriteit hoog:
Meer dan 50 procent van alle eindgebruikers of meer dan 50% van de
eindgebruikers op een Hoofdlocatie ondervinden hinder van het incident,
of de werking van het primaire proces van de Deelnemer wordt ernstig
verstoord of dreigt te worden verstoord. Alle incidenten die betrekking
hebben op diensten met verhoogde beschikbaarheid vallen tevens binnen
deze categorie.
• Prioriteit midden:
25 tot 50 procent van de (capaciteit van) afgenomen verbindingen werkt
niet volgens de specificaties, of
meer dan 25 procent van alle eindgebruikers of meer dan 25 procent van
de eindgebruikers op een Hoofdlocatie zijn door het incident getroffen.
• Prioriteit laag:
Diensten zijn wel beschikbaar maar werken niet volgens specificatie, of
slechts een beperkt aantal eindgebruikers is door het incident getroffen.
De Incidentoplostijd gaat in op het moment dat het incident is aangemeld
of op het moment dat een systeem een automatische incidentmelding
maakt.
De Deelnemer of de daartoe aangewezen derde partij heeft een vetorecht
betreffende het vaststellen van de categorie van een incident. Het
uitoefenen van dit vetorecht door de Deelnemer of de daartoe
aangewezen derde partij is beperkt tot een maximum van 12 maal per
jaar.
Een incident wordt pas afgesloten als de oplossing aan de Deelnemer is
gemeld en door de Deelnemer is geaccepteerd. De Deelnemer moet
binnen 30 minuten na afmelding door de Opdrachtnemer aangeven of hij
de afmelding accepteert. Indien de Deelnemer niet reageert binnen deze
termijn, wordt het incident als afgesloten beschouwd. Nadat het incident is
afgesloten verstuurt de Opdrachtnemer hiervan per e-mail een bevestiging
aan de Deelnemer. Mocht binnen 5 werkdagen na afsluiten van het
incident blijken dat het incident onterecht is afgesloten, dan moet deze
heropend kunnen worden.
Servicedesk

12.3.1

De Opdrachtnemer dient een servicedesk te hebben.

Eis

C

12.3.2

De servicedesk dient alle (informatie)verzoeken die betrekking hebben op
bestellingen, leveringen, facturen, opheffingen, wijzigingen, en offertes af
te handelen. Tevens vinden hier escalaties bij bestellingen en leveringen
plaats. Al het contact verloopt via één loket (interface), waarbij meerdere
communicatievormen (minimaal: telefoon, e-mail en online) mogelijk zijn.
In het DAP vastgelegde geautoriseerde contactpersonen (dit zijn niet alle
individuele gebruikers) dienen tussen 9:00 uur en 17:00 uur op
werkdagen in contact te kunnen treden met de servicedesk.
Verzoeken van niet-geautoriseerde personen mogen niet door de
Opdrachtnemer worden geaccepteerd.
Bij telefonisch contact dient de servicedesk binnen Nederland gratis of
tegen het reguliere tarief voor bellen binnen Nederland bereikbaar te zijn
(geen internationale nummers, geen betaalde servicenummers).
Bij telefonisch contact dient de servicedesk vanuit het buitenland gratis of
tegen het reguliere tarief voor bellen vanuit het buitenland bereikbaar te
zijn.
Alle gestelde vragen dienen binnen 4 werkuren beantwoord te worden of
de Opdrachtnemer dient binnen 4 werkuren aan te geven wanneer de
vraag beantwoord kan worden.

Eis

C
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C
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12.2.3

12.2.4

12.3.3

12.3.4
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12.3.8

13

E-mails met daarin (informatie)verzoeken dienen 7 * 24 uur gezonden te
kunnen worden aan de Opdrachtnemer aan het door de Opdrachtnemer te
bepalen e-mail adres. De verstuurde e-mails dienen op Werkdagen tussen
09:00 – 17:00 uur binnen 4 uur in behandeling te worden genomen, of er
dient een terugkoppeling plaats te vinden met een indicatie wanneer
antwoord kan worden verwacht. Aan de lay-out van verzoeken via e-mail
kan de Opdrachtnemer eisen en voorwaarden stellen.
Processen Bestellen, Leveren, Accepteren en Factureren

13.1

Bestellen

13.1.1

De Opdrachtnemer dient te beschikken over een bestelproces dat tijdige
levering van diensten en producten zoals vermeld in de Producten en
Diensten Catalogus (PDC) garandeert.
De Opdrachtnemer ontwikkelt na de gunning, in overleg met de CBO,
elektronische formulieren en templates die gebruikt zullen worden door de
Deelnemers bij offerteaanvragen, bestellingen, bestellingsbevestigingen,
wijzigingen en beëindigingen. De CBO heeft bij dit proces een
coördinerende en beslissende rol.
Een Deelnemer kan aan iedere bestelde aansluiting/verbinding/dienst een
eigen omschrijving meegeven. Deze omschrijving blijft ook na
ingebruikname van de aansluiting/verbinding/dienst zichtbaar in het
beheersysteem (webbased portal).
Binnen één werkdag dient een bestelling door de Opdrachtnemer te
worden bevestigd. Indien de aanvraag niet correct of onduidelijk is, dient
dit binnen één werkdag teruggemeld te worden.
Als de levering van het product of de dienst ingepland dient te worden,
dan wordt uiterlijk binnen tien werkdagen na de bevestiging van de
bestelling de definitieve plandatum aan de Deelnemer doorgegeven. Als
het de levering van een glasvezelverbinding betreft dan wordt uiterlijk
binnen 20 werkdagen na de bevestiging van de bestelling de definitieve
plandatum aan de Deelnemer doorgegeven.
De Opdrachtnemer informeert de Deelnemer direct op het moment dat
duidelijk is geworden dat de overeengekomen levertermijn niet haalbaar
is. De Opdrachtnemer stelt een nieuwe levertermijn voor ter acceptatie
door de Deelnemer. Een en ander vrijwaart de Opdrachtnemer niet van
eventuele sancties die zijn overeengekomen in de Bijlage 06 PDC en
Servicelevels.
Elektronisch bestellen en factureren

13.1.2

13.1.3

13.1.4

13.1.5

13.1.6

13.2
13.2.1
13.2.2

13.2.3

13.2.4

13.3
13.3.1

De Opdrachtnemer dient op verzoek van een Deelnemer aan te sluiten op
een systeem dat elektronisch bestellen en factureren mogelijk maakt.
De Opdrachtnemer dient op verzoek van een Deelnemer een elektronische
productencatalogus beschikbaar te hebben voor aansluiting op het in
gebruik zijnde systeem voor elektronisch bestellen en factureren.
Als de Deelnemer een systeem hanteert dat gebruikt maakt van standaard
formaten voor elektronisch bestellen en factureren (bijvoorbeeld Universal
Business Language - UBL) dan zijn de kosten die de Deelnemers en de
Opdrachtnemer maken voor het aansluiten op en gebruikmaken van een
dergelijk systeem ieder voor eigen rekening.
Op verzoek van een Deelnemer dient de Opdrachtnemer aan te sluiten op
een Deelnemer specifiek systeem (niet op basis van standaard formaten)
voor elektronisch bestellen en factureren. De realisatie van een dergelijke
aansluiting wordt door de Opdrachtnemer geoffreerd als Speciale Dienst.
Speciale Diensten
Indien een bestelling van een Deelnemer maatwerk (Speciale Diensten)
noodzakelijk maakt, dient de Opdrachtnemer hiervoor per aanvraag een
offerte met een plan van aanpak uit te brengen, waarin zoveel mogelijk
gebruik wordt gemaakt van producten en diensten die in de PDC
overeengekomen zijn, aangevuld met werkzaamheden of producten die
niet in de PDC overeengekomen zijn.
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13.3.2

13.3.3

13.3.4
13.3.5

13.3.6

13.3.7

13.3.8

13.3.9

Dienstverlening die niet onder Standaard Diensten valt kan als Speciale
Dienst worden uitgevraagd. De volgende diensten worden in ieder geval
gezien als Speciale Diensten en de Opdrachtnemer is verplicht voor deze
diensten op verzoek van een Deelnemer offerte uit te brengen:
- Het leveren, installeren en beheren van oplossingen die leiden tot een
verhoogde beschikbaarheid.
- Het leveren van specifieke maatwerkrapportage.
- Het op verzoek van een Deelnemer aanpassen van
beveiligingsmaatregelen in het kader van de voor de Deelnemers geldende
beveiligingsvoorschriften (bijvoorbeeld de BIG, Baseline
Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten, of een eventuele opvolger
van de BIG, of een voor andere Deelnemers vergelijkbare algemene
richtlijn).
- Het leveren en beheren van een SIEM-koppeling.
- Het leveren van een koppeling op een systeem voor elektronisch
bestellen en facturen voor zover dit systeem niet voldoet aan de
specificaties die zijn opgenomen in paragraaf 13.2 .
Offertes voor Speciale Diensten dienen ter goedkeuring te worden
voorgelegd aan de CBO, tenzij het CBO schriftelijk heeft aangegeven dit
niet noodzakelijk te achten.
Het staat de Deelnemer die een offerte voor een Speciale Dienst heeft
aangevraagd vrij de offerte te accepteren dan wel af te wijzen.
De Opdrachtnemer dient binnen 10 werkdagen na ontvangst van een
offerteaanvraag een offerte uit te brengen, tenzij voorafgaand aan het
uitbrengen van een offerte een site-survey dient te worden uitgevoerd.
Als voorafgaand aan het uitbrengen van een offerte een site-survey dient
te worden uitgevoerd, dan dient de site-survey binnen 10 werkdagen na
de offerteaanvraag voor de Speciale Dienst te zijn afgerond. De offerte
dient binnen 10 werkdagen na afronding van de site-survey te worden
uitgebracht.
Elke offerte dient te worden uitgebracht op basis van een open calculatie,
en bevat minimaal:
- tot op product- en dienstniveau gespecificeerde beschrijving van de
Speciale Dienst.
- geldigheidsduur van de offerte;
- levertermijn;
- alle gehanteerde tarieven;
- opleverdatum;
- afbakening en beschrijving van de levering/dienst.
De gehanteerde prijzen en tarieven in offertes voor Speciale Diensten
dienen te zijn gemaximaliseerd tot marktconforme inkoopprijzen van de te
leveren producten of diensten, vermeerderd met het in de Tarieflijst
opgenomen ‘toeslagpercentage op de inkoopprijs bij Speciale Diensten’.
Offertes dienen een geldigheidsduur te hebben van minimaal 60 dagen en
worden uitgebracht onder de voorwaarden van de Overeenkomst die op
basis van deze aanbesteding wordt aangegaan.
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13.4

Leveren
In deze paragraaf ‘Leveren’ zijn maximale levertijden opgenomen voor
verschillende Diensten. Omdat de Deelnemers zo kort mogelijke
levertijden wensen, heeft de Opdrachtnemer de mogelijkheid ook kortere
gegarandeerde levertijden op te geven. Hiertoe is in deze paragraaf een
aantal wensen opgenomen. De Inschrijver die de kortste levertijd
garandeert krijgt het maximale beschikbare aantal punten dat bij de wens
staat vermeld. De Inschrijver die geen kortere levertijd dan de maximale
levertijd opgeeft krijgt geen punten. Inschrijvers die een levertijd tussen
de kortste levertijd en de maximale levertijd opgeven krijgen het aantal
punten (afgerond op een getal met één decimaal) dat lineair
correspondeert met de positie die hij met zijn levertijd inneemt tussen de
kortste en de maximale levertijd.
Voorbeeld:
De maximale levertijd is 25 Werkdagen.
Inschrijver 1 biedt een levertijd van 19 Werkdagen
Inschrijver 2 biedt een levertijd van 25 Werkdagen
Inschrijver 3 biedt een levertijd van 28 Werkdagen
Inschrijver 4 biedt een levertijd van 23 Werkdagen
De wens is maximaal 10 punten waard.
Inschrijver 1 krijgt 10 punten voor deze wens.
Inschrijver 2 krijgt 0 punten voor deze wens.
Inschrijver 3 krijgt 0 punten voor deze wens.

Info

aan.
aan.
aan.
aan.

De score van Inschrijver 4 wordt berekend met de formule:
Afgerond ( ('maximale levertijd' - 'aangeboden levertijd')/('maximale
levertijd' - 'kortste levertijd') *10 )
Inschrijver 4 krijgt 3,3 punten voor deze wens

13.4.1

13.4.2

13.4.3
13.4.4

13.4.5
13.4.6

13.4.7
13.4.8

13.4.9

(25-23)/(25-19)*10=1/3*10=3,33 (afgerond 3,3).
De levertijd vangt direct na de bevestiging van de bestelling door de
Opdrachtnemer aan, en eindigt vanaf het moment dat de te leveren Dienst
door de Deelnemer is geaccepteerd.
De producten en diensten dienen geleverd te worden conform de
levertijden die vastgelegd zijn in Bijlage 06 PDC en Servicelevels. De in
deze Bijlage vastgelegde maximale levertijden van Diensten worden,
indien van toepassing, bij samenstelling van de Overeenkomst vervangen
door de in deze paragraaf bij de wensen opgegeven kortere maximale
levertijden.
Een Accessdienst over bestaande vaste infrastructuur dient geleverd te
worden binnen 25 Werkdagen.
Geef aan welke maximale levertijd u kunt garanderen voor de levering van
een Accessdienst over bestaande vaste infrastructuur (maximaal 25
Werkdagen).
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C

Eis
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Wens
(10
punten)

8

Eis

C

Wens
(10
punten)
Eis

58

Geef aan welke maximale levertijd u kunt garanderen voor de levering van Wens
een Analoge dienst (maximaal 25 Werkdagen).
(10
punten)
Een ISDN-dienst dient geleverd te worden binnen 25 Werkdagen.
Eis

18

Een Accessdienst voor spraak en/of data over nieuwe
glasvezelinfrastructuur dient geleverd te worden binnen 80 Werkdagen.
Geef aan welke maximale levertijd u kunt garanderen voor de levering van
een accessdienst voor spraak en/of data over nieuwe
glasvezelinfrastructuur (maximaal 80 Werkdagen).
Een Analoge dienst dient geleverd te worden binnen 25 Werkdagen.
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C
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13.4.10

13.4.11
13.4.12

13.4.13
13.4.14

13.4.15
13.4.16

13.4.17
13.4.18

13.4.19
13.4.20

13.4.21
13.4.22

13.4.23

Geef aan welke maximale levertijd u kunt garanderen voor de levering van Wens
een ISDN-dienst (maximaal 25 Werkdagen).
(10
punten)
Een SIP-dienst op een bestaande access-dienst met voldoende capaciteit
Eis
dient geleverd te worden binnen 15 Werkdagen.
Geef aan welke maximale levertijd u kunt garanderen voor de levering van Wens
een SIP-dienst op een bestaande access-dienst met voldoende capaciteit
(10
(maximaal 15 Werkdagen).
punten)
Een Ethernetdienst op een bestaande access-dienst met voldoende
Eis
capaciteit dient geleverd te worden binnen 15 Werkdagen.
Geef aan welke maximale levertijd u kunt garanderen voor de levering van Wens
een Ethernetdienst op een bestaande access-dienst met voldoende
(10
capaciteit (maximaal 15 Werkdagen).
punten)
Een IPVPN-dienst op een bestaande access-dienst met voldoende
Eis
capaciteit dient geleverd te worden binnen 15 Werkdagen.
Geef aan welke maximale levertijd u kunt garanderen voor de levering van Wens
een IPVPN-dienst op een bestaande access-dienst met voldoende
(10
capaciteit (maximaal 15 Werkdagen).
punten)
Een Zakelijke internetdienst op een bestaande access-dienst met
Eis
voldoende capaciteit dient geleverd te worden binnen 15 Werkdagen.
Geef aan welke maximale levertijd u kunt garanderen voor de levering van Wens
een Zakelijke internetdienst op een bestaande access-dienst met
(10
voldoende capaciteit (maximaal 15 Werkdagen).
punten)
Een Transit internetdienst dient geleverd te worden binnen 25 Werkdagen. Eis
Geef aan welke maximale levertijd u kunt garanderen voor de levering van Wens
een Transit internetdienst (maximaal 25 Werkdagen).
(10
punten)
Een Consumenten internetdienst dient geleverd te worden binnen 25
Eis
Werkdagen.
Geef aan welke maximale levertijd u kunt garanderen voor de levering van Wens
een Consumenten internetdienst (maximaal 25 Werkdagen).
(10
punten)
Eis
Indien voor de levering van een Dienst nieuwe glasvezelinfrastructuur
dient te worden aangelegd is overschrijding van de maximale levertijd
toegestaan in de hieronder limitatief opgesomde, niet aan de
Opdrachtnemer te wijten situaties:

18

C
1

C
1

C
1

C
1

C
1

C
10

C

- Te late verlening van de benodigde vergunning(en) door
vergunningsverlenende instantie(s), ondanks tijdige aanvraag van de
Opdrachtnemer.
- Vertragingen die worden veroorzaakt door bijzondere bepalingen in de
vergunning(en).
- Uitzonderlijke obstakels of weersomstandigheden die aanleg van de
glasvezelinfrastructuur bemoeilijken.
- Vertragingen doordat een Deelnemer of pandeigenaar niet tijdig de juiste
informatie aanlevert, mits de Opdrachtnemer tijdig heeft aangegeven
welke informatie hij nodig heeft en het informatie betreft die essentieel is
voor een tijdige oplevering.
- Vertragingen doordat een Deelnemer niet akkoord gaat met het tracé
van de infrastructuur, tenzij het door de Opdrachtnemer voorgestelde
tracé een onlogische route volgt of een route volgt waarmee een goede
werking van de Dienst niet gegarandeerd kan worden of de voorgestelde
afmontering plaatsvindt op een plek waar afmontering van verbindingen
ongebruikelijk en niet met Deelnemer overeengekomen is.
- De Deelnemer op het afgesproken tijdstip niet heeft gezorgd voor
toegang tot het pand en alle benodigde ruimten, alsmede voor toezicht en
begeleiding gedurende de uit te voeren werkzaamheden.
Indien de Opdrachtnemer een beroep op één van de hiervoor genoemde
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Paraaf Opdrachtgever:

Paraaf Opdrachtnemer:

uitzonderingssituaties doet, dient hij dit te onderbouwen. De CBO zal op
basis van een acceptabele onderbouwing de levertijd verlengen met een
aantal dagen gelijk aan het aantal dagen van de niet-verwijtbare
vertraging.
13.4.24

13.4.25

13.5
13.5.1

13.5.2
13.5.3

13.5.4
13.5.5

13.5.6
13.5.7

13.5.8

Als in het kader van een de levering van een Dienst werkzaamheden op
locatie van een Deelnemer moeten plaatsvinden, dan dient de
Opdrachtnemer een rapport op te leveren waarin deze werkzaamheden
staan beschreven. Op verzoek van de Opdrachtnemer stelt de Deelnemer
de Opdrachtnemer in de gelegenheid om voorafgaand aan de opstelling
van dit rapport een site-survey uit te voeren. Voorafgaand aan de
levering van de Dienst waarvoor werkzaamheden op locatie moeten
worden uitgevoerd, wordt het rapport met uit te voeren werkzaamheden
ter goedkeuring aan de Deelnemer voorgelegd.
Als met de Deelnemer een datum en tijdstip wordt afgesproken voor de
start van een installatie, afmontage of oplevering, en twee uur na het
afgesproken tijdstip nog niet begonnen is met werkzaamheden, dan schiet
de Opdrachtnemer direct tekort ten aanzien van de levering.
Acceptatie en ingebruikname

Eis

C

Eis

C

De Opdrachtnemer dient door middel van een acceptatietest aan te tonen
dat nieuw te leveren Diensten voldoen aan de gestelde specificaties en
eisen.
Een nieuw te leveren Dienst wordt pas in gebruik genomen na acceptatie
van de Dienst door de Deelnemer.
De Opdrachtnemer dient in het kader van de acceptatie van een nieuw te
leveren Dienst een acceptatietestplan op te stellen en ter goedkeuring aan
de Deelnemer voor te leggen. Het acceptatieplan dient o.a. de volgende
informatie te bevatten:
- Beschrijving van de afgenomen Dienst.
- Doelstelling van de acceptatietesten.
- Acceptatiecriteria om de dienst te accepteren.
- Testaanpak.
- Testscripts en beoogde resultaat.
- Testorganistatie van Opdrachtnemer en Deelnemer.
- Wijze van verslaglegging van testresultaten (vorm en inhoud van het
verslag van de acceptatietest)

Eis

C

Eis

C

Eis

C

Acceptatietesten vinden plaats op locatie van de Deelnemer en in
aanwezigheid van een vertegenwoordiger van de Deelnemer.
De Opdrachtnemer dient uiterlijk 5 werkdagen na het succesvol afronden
van de acceptatietesten het verslag van de acceptatietest aan te leveren
ter goedkeuring door de Deelnemer.
De Deelnemer dient binnen 2 werkdagen na afronding van de
acceptatietest de nieuwe Dienst te accepteren dan wel af te wijzen.
De Opdrachtnemer dient voorafgaand aan de ingebruikname van een
nieuwe of gewijzigde Dienst opleverdocumentatie over deze Dienst aan de
Deelnemer aan te leveren.
De opleverdocumentatie naar aanleiding van een aanvraag of wijziging
van een Dienst dient minimaal de volgende gegevens te bevatten:
- naam en omschrijving van dienst;
- NAW-gegevens van de aansluitpunten;
- ingangsdatum;
- contractduur;
- inrichting van de Dienst;
- omschrijving koppelvlakken;
- ontwerptekeningen (indien van toepassing);
- resultaten acceptatietesten (indien van toepassing).

Eis

C

Eis

C

Eis

C

Eis

C

Eis

C
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Paraaf Opdrachtnemer:

13.5.9

13.5.10

13.5.11

13.6
13.6.1

13.6.2
13.6.3

13.6.4
13.6.5

13.6.6
13.6.7
13.6.8

13.6.9

13.6.10

De Opdrachtnemer biedt ter ondertekening door de Deelnemer een
Service Acceptance Form (SAF) aan waarin de acceptatie van een nieuwe
of gewijzigde Dienst en de goede ontvangst van de opleverdocumentatie
wordt vastgelegd. Een kopie van de tweezijdig getekende SAF wordt
beschikbaar gesteld via het webbased portaal.
Vanaf het moment van ingebruikname dient de Opdrachtnemer een
nazorgperiode toe te passen van 5 Werkdagen. Naast de
standaardserviceorganisatie zijn gedurende deze periode ook de
betrokkenen van de oplevering van de Dienst beschikbaar om incidenten
op te lossen.
Een nieuw bestelde of gewijzigde Dienst kan pas worden gefactureerd als
deze Dienst door de Deelnemer is geaccepteerd en de
opleverdocumentatie is opgeleverd, een en ander bekrachtigd in een
tweezijdig ondertekende Service Acceptence Form (SAF).
Facturatie

Eis

C

Eis

C

Eis

C

Op verzoek van de Deelnemer dient de Opdrachtnemer de
Eis
factuurafhandeling deels of volledig via een door de Deelnemer
aangewezen derde partij(en) te laten verlopen.
Iedere Deelnemer ontvangt een eigen factuur voor de geleverde Diensten. Eis

C

De Opdrachtnemer dient op verzoek van twee of meer Deelnemers de aan
deze Deelnemers geleverde Diensten op één gezamenlijke factuur in
rekening te brengen.
Op verzoek en aangeven van een Deelnemer dient de Opdrachtnemer de
geleverde Diensten te verdelen over verschillende facturen.
Het dient mogelijk te zijn geleverde Diensten op een factuur onder te
verdelen over verschillende, door de Deelnemer opgegeven
kostenplaatsen.
De Opdrachtnemer dient op verzoek, naast elektronische facturen, ook
facturen op papier aan te leveren.
Aan de factuur dient een referentie van de Deelnemer toegevoegd te
kunnen worden.
De Deelnemer is vrij in de keuze van het (de) postadres(sen) waar de
factuur naar toe gezonden moet worden. Dit adres kan verschillen van het
(de) leveringsadressen. Alle factuuradressen zijn gevestigd in Nederland.
De facturen moeten, indien van toepassing, minimaal de volgende
gegevens bevatten:
- contractnummer;
- factuurnummer (Opdrachtnemer);
- ordernummer(s) (Opdrachtnemer);
- ordernummer(s)/referentie(s) (Deelnemer);
- identificatie van de Dienst conform de naamgeving zoals die in de
Overeenkomst wordt gehanteerd;
- korte omschrijving van de Dienst;
- geleverde aantallen;
- eenmalige kosten (indien van toepassing) per Dienst;
- periodieke kosten (indien van toepassing) per Dienst;
- factuurperiode;
- totale kosten exclusief BTW;
- totale kosten inclusief BTW;
- BTW-tarief;
- subtotalen per afdeling, kostenplaats en dergelijke (indien gewenst en
van toepassing);
- overige wettelijke bepalingen die gelden voor een factuur.
De Opdrachtnemer dient voorafgaand aan de eerste factuur eenmalig een
pro forma factuur op te stellen, waarin alle geëiste factuurgegevens, en
alle factureerbare PDC items met bijbehorende in de PDC gebruikte
beschrijving, inclusief de bijbehorende prijzen, staan vermeld. Deze pro
forma factuur dient ter goedkeuring te worden aangeboden aan de CBO.

Eis

C

Eis

C

Eis

C

Eis

C

Eis

C

Eis

C

Eis

C

Eis

C

C
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Paraaf Opdrachtnemer:

Pas na goedkeuring van de pro forma factuur kan de daadwerkelijke
facturering van geleverde Diensten van start gaan.
13.6.11

14

Wijziging van de factuurindeling, d.w.z. toevoeging of weglating van
gegevens is slechts toegestaan met toestemming van de CBO.
Een factuur komt alleen voor betaling door de Deelnemer in aanmerking
als de bij de geleverde dienstverlening behorende rapportage is
opgeleverd.
Rapportages

14.1

De Opdrachtnemer dient te rapporteren conform Bijlage 05 Rapportages.

Eis

C

14.2

De rapportages uit Bijlage 05 Rapportages dienen te worden opgesteld per
Deelnemer en, ten behoeve van de CBO, geaggregeerd over alle
Deelnemers.
De rapportage wordt alleen beschikbaar gesteld aan de daartoe
geautoriseerde personen.
De rapportage is met behulp van een webbased rapportagetool on-line op
te vragen.
De Opdrachtnemer dient minimaal te kunnen rapporteren over de in de
Bijlage 05 Rapportages genoemde items.
De Opdrachtnemer dient te rapporteren in de frequentie zoals gesteld in
de Bijlage 05 Rapportages.
Afwijkende rapportages, rapportagefrequenties, of aanvullende
rapportage-items kunnen afzonderlijk (tegen nader te bepalen meerprijs)
overeengekomen worden (Speciale Dienst).
Maatwerk rapportages die op basis van een Speciale Dienst tot stand zijn
gekomen komen kosteloos beschikbaar voor alle Deelnemers.
De Opdrachtnemer dient de rapportages beschikbaar te stellen binnen 10
Werkdagen na afloop van de rapportageperiode.
Naast de on-line beschikbaarheid worden rapportages op verzoek ook ten
minste aangeleverd in ODF-formaat of Excel-formaat.
De Opdrachtnemer dient de rapportages en brongegevens gedurende de
looptijd van de Overeenkomst te bewaren. Gedurende deze periode
dienen de gegevens opvraagbaar te zijn. Uitzondering hierop betreft de
Call Detail Records (CDR’s). De bewaartermijn van de CDR’s is beperkt tot
de bewaartermijn die is vastgesteld in Europese regelgeving.
Call Detail Records (CDR’s) dienen aangeleverd te worden in XML of UBL
formaat. Deze aanlevering geschiedt naar keuze van de Deelnemer met
behulp van webservices (HTTPS/SOAP) of file transfer (SFTP) als
transportprotocol.
Call Detail Records (CDR’s) dienen aangeleverd te worden in CSV formaat.
Deze aanlevering geschiedt met behulp van file transfer (SFTP) als
transportprotocol.
CMDB gegevens dienen aangeleverd te worden in XML of UBL formaat.
Deze aanlevering geschiedt naar keuze van de Deelnemer met behulp van
webservices (HTTPS/SOAP) of file transfer (SFTP) als transportprotocol.
CMDB gegevens dienen aangeleverd te worden in CSV formaat. Deze
aanlevering geschiedt met behulp van file transfer (SFTP) als
transportprotocol.
Geautoriseerde personen kunnen online zelf rapportages samenstellen op
basis van de rapportage-items en standaard rapportage bouwblokken.

Eis

C

Eis

C

Eis

C

Eis

C

Eis

C

Eis

C

Eis

C

Eis

C

Eis

C

Eis

C

Eis

C

Eis

C

Eis

C

Eis

C

Wens
(10
punten)

C

Geautoriseerde personen kunnen in het online rapportageinformatiesysteem door middel van queries zelf informatieoverzichten
genereren.

Wens
(10
punten)

C

13.6.12

14.3
14.4
14.5
14.6
14.7

14.8
14.9
14.10
14.11

14.12

14.13

14.14

14.15

14.16

14.17

Eis

C

Eis

C
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Paraaf Opdrachtnemer:

Migratie en Transitie
Volgnr

Omschrijving

15

Migratie algemeen

Eis/Wens C/NC

Onder Migratie wordt de overdracht van dienstverlening van een huidige
leverancier naar de Opdrachtnemer verstaan.

Info

Als de Opdrachtnemer niet dezelfde organisatie is als de huidige
leverancier dan is sprake van een fysieke migratie. Bij een fysieke
migratie vindt een vervanging of overdracht plaats van de middelen die de
huidige leverancier voor de dienstverlening inzet naar de middelen die de
Opdrachtnemer voor de dienstverlening inzet.
Als de Opdrachtnemer dezelfde is als de huidige leverancier dan is sprake
van een contractuele migratie. Bij een contractuele migratie zal veelal
kunnen worden volstaan met het overzetten van de voorwaarden
waaronder de huidige diensten worden geleverd naar de GT voorwaarden.

15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

15.7

Iedere Deelnemer krijgt te maken met een Migratie. Iedere Deelnemer
geeft op een voor hem passend moment aan welke Diensten hij initieel bij
de Opdrachtnemer gaat afnemen. De Migratieperiode van een Deelnemer
vangt aan op het moment dat de eerste van deze initieel aangegeven
Diensten fysiek of contractueel wordt overgezet naar de Opdrachtnemer.
De Migratieperiode van een Deelnemer eindigt als alle initieel bestelde
Diensten volledig operationeel zijn en zijn geaccepteerd door de
betreffende Deelnemer.
Alle kosten die de Opdrachtnemer maakt in het kader van de Migratie,
waaronder alle kosten die gerelateerd zijn aan de eisen in deze
Conformiteitlijst, kan de Opdrachtnemer niet in rekening brengen en
dienen derhalve inbegrepen te zijn in de Tarieven van de Diensten.
Als sprake is van een fysieke migratie dan brengt de Opdrachtnemer voor
de Diensten die tijdens de Migratie worden gerealiseerd geen andere
eenmalige Tarieven in rekening als de eenmalige Tarieven voor nieuwe
Diensten zoals opgenomen in de Tarieflijst.
Als sprake is van een contractuele migratie dan vervangt de
Opdrachtnemer geen bestaande apparatuur, tenzij de Opdrachtnemer
aantoont dat dit noodzakelijk is om de Diensten te leveren conform de
eisen van de Overeenkomst of de Deelnemer hier nadrukkelijk om
verzoekt. De Opdrachtnemer kan bij een contractuele migratie geen
eenmalige Tarieven voor Diensten in rekening brengen, tenzij sprake is
van vervanging van apparatuur.
Als sprake is van een contractuele migratie dan blijven de bestaande
technische instellingen gehandhaafd, tenzij de Opdrachtnemer kan
aantonen dat wijziging van instellingen noodzakelijk is om de Diensten te
leveren conform de eisen van de Overeenkomst.
De Opdrachtnemer dient voldoende mensen en middelen beschikbaar te
stellen om Migraties van Deelnemers tijdig af te ronden. Mocht blijken dat
op één of meer momenten meer capaciteit nodig is, dan dient de
Opdrachtnemer extra capaciteit in te huren om de migratieplanning veilig
te stellen. Het inhuren van externe medewerkers wegens
capaciteitsproblemen is voor rekening van de Opdrachtnemer.
De Opdrachtnemer dient binnen de Migratieperiode tijdig over voldoende
infrastructurele capaciteit en functionaliteit te beschikken om de Migratie
met succes te kunnen afronden in overeenstemming met de eisen van de
Overeenkomst.
Als de Opdrachtnemer voornemens is tijdens de Migratieperiode
infrastructurele wijzigingen aan te brengen die van invloed (kunnen) zijn
op de continuïteit en beschikbaarheid van geleverde of te leveren
Diensten, dan dient hij de CBO en betreffende Deelnemer(s) hiervan

Eis

C

Eis

C

Eis

C

Eis

C

Eis

C

Eis

C

Eis

C
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Paraaf Opdrachtnemer:

vooraf op de hoogte te brengen.
16

Masterplan Migratie

16.1

De Opdrachtnemer dient informatie over Migraties op te nemen in een
Masterplan Migratie.
Informatie over een Migratie dient 15 Werkdagen voor de start van de
Migratieperiode te zijn opgenomen in het Masterplan Migratie.
Het Masterplan Migratie dient initieel en na iedere wijziging ter
goedkeuring te worden voorgelegd aan de CBO.
De Opdrachtnemer dient in het Masterplan Migratie minimaal de volgende
zaken op te nemen:

16.2
16.3
16.4

Eis

C

Eis

C

Eis

C

Eis

C

Eis

C

Eis

C

Eis

C

Eis

C

Eis
De Opdrachtnemer dient een migratiecoördinator aan te stellen die
overzicht heeft over alle lopende migratiewerkzaamheden in het kader van
GT. Deze migratiecoördinator is eerste gesprekspartner voor de CBO.

C

-

plan van aanpak migratie Deelnemers;
afspraken en procedures;
integrale planning en doorlooptijd;
communicatieplan;
risico-analyse, inclusief risicobeperkende maatregelen;
kwaliteitsborging.

De Opdrachtnemer dient in het Masterplan Migratie aannemelijk te maken
dat de aanpak, planning en benodigde infrastructurele aanpassingen
realistisch zijn.
16.5

16.6
16.7

16.8

De in het Masterplan Migratie opgenomen volgorde waarin de Deelnemers
worden gemigreerd dient vooraf te zijn afgestemd met de CBO. De CBO
heeft ten aanzien van deze volgorde de beslissende stem.
Een Migratieperiode mag pas starten als deze in het Masterplan Migratie
door de CBO is geaccepteerd.
Zolang er Migraties lopen dient om de twee weken een bijgewerkte versie
van het Masterplan Migratie ter goedkeuring te worden ingediend bij de
CBO.
Zolang er Migraties lopen dient De Opdrachtnemer om de twee weken aan
de CBO een voortgangsrapportage op te leveren over:
-

16.9

afwijkingen t.o.v. de geplande realisatie;
issues;
corrigerende maatregelen;
lessons learned, projectactiviteiten en –resultaten.
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Paraaf Opdrachtnemer:

17

Migratie per Deelnemer
In deze paragraaf ‘Migratie per Deelnemer’ zijn eisen opgenomen ten
Info
aanzien van het aantal Diensten of Deelnemers dat per week gemigreerd
kan worden. Omdat de Opdrachtgever belang hecht aan een zo snel
mogelijke uitvoering/afronding van Migraties wordt onder de bedoelde
eisen, in de vorm van wensen, de mogelijkheid geboden ook hogere
aantallen te migreren Diensten of Deelnemers op te geven. De Inschrijver
die het hoogste aantal uit voeren Migraties garandeert krijgt het maximale
beschikbare aantal punten dat bij de wens staat vermeld. De Inschrijver
die niet een hoger aantal garandeert dan het opgegeven minimum aantal
krijgt geen punten. Een Inschrijver die een aantal garandeert dat ligt
tussen het hoogste door een Inschrijver opgegeven aantal en het
minimum aantal krijgt het aantal punten (afgerond op een getal met één
decimaal) dat lineair correspondeert met de positie die hij met zijn
opgegeven aantal inneemt tussen het hoogste en het minimum aantal.
Voorbeeld:
Het minimum aantal gevraagde Migraties is 10.
Inschrijver 1 biedt het aantal van 17 Migraties aan.
Inschrijver 2 biedt het aantal van 10 Migraties aan
Inschrijver 3 biedt het aantal van 7 Migraties aan
Inschrijver 4 biedt het aantal van 12 Migraties aan
De wens is maximaal 10 punten waard.
Inschrijver 1 krijgt 10 punten voor deze wens.
Inschrijver 2 krijgt 0 punten voor deze wens.
Inschrijver 3 krijgt 0 punten voor deze wens.
De score van Inschrijver 4 wordt berekend met de formule:
Afgerond ( ('aangeboden aantal' - 'minimum aantal')/('hoogste
aangeboden aantal' - 'minimum aantal') *10 )
Inschrijver 4 krijgt 2,9 punten voor deze wens

17.1
17.2

17.3

((12-10)/(17-10)*10=2/7*10=2,86 (afgerond 2,9) ).
De Opdrachtnemer spant zich maximaal in om Migraties zo snel mogelijk
te starten en af te ronden.
De Opdrachtnemer dient binnen 15 dagen na aanlevering van alle
benodigde informatie door de Deelnemer, ter voorbereiding van de
Migratie, een gedetailleerd migratieplan op te stellen.
Opdrachtnemer dient in het migratieplan minimaal de volgende zaken op
te nemen:

Eis

C

Eis

C

Eis

C

Eis

C

- de projectorganisatie;
- de operationele afspraken en procedures;
- de inventarisatie van de huidige dienstverlening (op te leveren door de
Deelnemer);
- de planning en doorlooptijd;
- het communicatieplan;
- het tijdsbeslag op de organisatie van de Deelnemer;
- de acceptatieprocedure;
- de geïnventariseerde risico's en de daarbij behorende risicobeperkende
maatregelen;
- de kwaliteitsborging;
- de huidige situatie en de gewenste toekomstige situatie (configuratie);
- de benodigde wijzigingen;
- een rollback-plan (en rollback-criteria).
17.4

De Opdrachtnemer dient per week 5 migratieplannen voor fysieke
Migraties te kunnen opstellen.
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17.5
17.6

17.7

17.8
17.9
17.10

17.11
17.12

17.13

17.14

17.15

17.16
17.17

17.18

17.19

17.20

17.21

17.22

17.23

De Opdrachtnemer dient per week 10 migratieplannen voor contractuele
Migraties te kunnen opstellen.
De Migratieperiode kan pas van start gaan na acceptatie van het
migratieplan door de Deelnemer en na opname (inplanning) van de
Migratie in het Masterplan Migratie.
Contractuele Migraties hebben voorrang boven fysieke Migraties. Alleen
om dringende redenen en na goedkeuring door de CBO kan hiervan
worden afgeweken.
Een fysieke Migratie dient voorrang te krijgen boven een contractuele
Migratie als de CBO hier om verzoekt.
De Opdrachtnemer dient de capaciteit te hebben om in een lopende week
de fysieke Migratie van 100 Diensten in behandeling te hebben.
Geef aan hoeveel fysieke migraties van Diensten in een week in
behandeling kunnen zijn (met een minimum van 100 Diensten in een
week).
De Opdrachtnemer dient per week de contractuele Migratie van 10
Deelnemers te kunnen afronden.
Geef aan hoeveel Deelnemers contractueel per week gemigreerd kunnen
worden (met een minimum van 10 Deelnemers per week).
Migraties of initiële bestellingen van Diensten zullen zoveel mogelijk per
Deelnemer worden afgehandeld. De CBO heeft echter de mogelijkheid om
initiële bestellingen of Migraties van IPVPN Diensten verspreid over de
Deelnemers te laten afhandelen als dat in het kader van het creëren van
gemeentelijke samenwerking noodzakelijk of wenselijk is.
Bij de fysieke Migratie van Diensten geldt als uitgangspunt dat bij het
inplannen sprake is van een evenwichtige verdeling van Migraties over de
verschillende soorten Diensten. In overleg tussen CBO en Opdrachtnemer
kan hiervan worden afgeweken.
De Opdrachtnemer dient per Migratie een test- en acceptatieplan op te
stellen, waarvan de definitieve versie wordt geaccepteerd door de
Deelnemer.
De Opdrachtnemer stelt als onderdeel van de Migratie een projectteam
samen.
De Opdrachtnemer stelt per Migratie een migratiecoördinator aan, die
gedurende de hele migratiefase fungeert als eerste aanspreekpunt voor de
Deelnemer.
De Opdrachtnemer dient te garanderen dat de migratiecoördinator of
diens vervanger gedurende de Migratieperiode op werkdagen tijdens
kantooruren telefonisch (en per e-mail) bereikbaar is.
Op het moment van de daadwerkelijke ingebruikname van Diensten dient
de migratiecoördinator of diens vervanger, ongeacht de dag van de week
of het tijdstip waarop, telefonisch bereikbaar te zijn.
De Opdrachtnemer dient op ieder door een Deelnemer gewenst tijdstip de
daadwerkelijke Migratie van Diensten te kunnen uitvoeren. Ten aanzien
van het porteren van telefoonnummers geldt dat rekening wordt
gehouden met de beschikbare porteringstijdstippen die vanuit vereniging
COIN beschikbaar zijn.
Na afloop van de Migratieperiode vangt een nazorgperiode aan van een
maand waarin de migratiecoördinator op Werkdagen tijdens kantooruren
telefonisch (en per e-mail) bereikbaar is.
De Opdrachtnemer en de Deelnemer leggen vooraf de criteria vast op
basis waarvan het rollback-plan in werking zal treden. Als aan een
criterium voor een rollback wordt voldaan, heeft de Deelnemer de
beslissende stem of daadwerkelijk tot een rollback wordt overgegaan.
Na iedere Migratie dient de Opdrachtnemer aan de Deelnemer alle
relevante configuratiegegevens te overhandigen.
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Tijdens de Migratie mag het primaire proces niet verstoord worden. Indien
de aard van het primaire proces dit niet mogelijk maakt, dan stelt de
Deelnemer vast op welke momenten de daadwerkelijk Migratie van
Diensten plaats zal vinden.
Transitie

Eis

Onder Transitie wordt de overdracht van dienstverlening verstaan van de
Opdrachtnemer naar een nieuwe leverancier na afloop van de
Overeenkomst.
De Transitie gaat van start vanaf het moment van sluiten van een
overeenkomst die geldt als opvolger van de Overeenkomst, en eindigt als
alle afgenomen Diensten zijn overgenomen door de nieuwe leverancier.
Alle kosten die de Opdrachtnemer maakt in het kader van de Transitie,
waaronder de kosten die gerelateerd zijn aan de eisen in deze
Conformiteitlijst, kan de Opdrachtnemer niet in rekening brengen en
dienen derhalve inbegrepen te zijn in de Tarieven van de Diensten.
Gedurende de periode van Transitie dient de Opdrachtnemer alle
dienstverlening te continueren tegen de voorwaarden zoals vastgelegd in
de Overeenkomst.
De Opdrachtnemer dient gedurende de Transitie op verzoek van de
Deelnemer of de CBO alle relevante informatie, waaronder de informatie
die is vastgelegd in de CMDB, over te dragen aan de betreffende
Deelnemer of de CBO.
De Opdrachtnemer dient zolang de Deelnemer dit wenst na het eindigen
van de Overeenkomst alle informatie die is opgeslagen in de CMDB te
bewaren en beschikbaar te houden voor de betreffende Deelnemer (tot
maximaal één jaar na het eindigen van de Overeenkomst) voor zover de
bewaring van deze informatie gedurende die termijn is toegestaan op
basis van vigerende wet- en regelgeving. Op verzoek van de Deelnemer
dient de CMDB informatie te worden verwijderd.
De Opdrachtnemer stelt per Deelnemer een exit management plan op
waarin de te nemen stappen tijdens de Transitie en de organisatorische
inrichting van de Transitie staan beschreven. Het exit management plan
wordt binnen drie maanden na afronding van de Migratie van een
Deelnemer ter goedkeuring voorgelegd aan deze Deelnemer.
Jaarlijks wordt door de Deelnemer en de Opdrachtnemer gezamenlijk
getoetst of het exit management plan van deze Deelnemer nog actueel is.
Als dit niet het geval is, stelt de Opdrachtnemer een nieuwe, bijgewerkte
versie op die ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de betreffende
Deelnemer.
De Opdrachtnemer zal alle vertrouwelijke informatie van de Deelnemer
aan het einde van de Overeenkomst c.q. aan het einde van de Transitie
aan de Deelnemer retourneren, zonder daar een kopie van te behouden,
tenzij op basis van een (wettelijke) eis of verplichting het langer
aanhouden van een kopie van de informatie verplicht is gesteld. Als het
langer aanhouden van een kopie van vertrouwelijke informatie verplicht is
gesteld, dan zal deze informatie worden vernietigd vanaf het moment dat
de termijn van het langer aanhouden is verstreken.
Alle apparatuur en bijbehorende programmatuur en instellingen die op
locatie van Deelnemers is geïnstalleerd blijft beschikbaar voor de
Deelnemers, ook na afloop van de Overeenkomst waaronder de
apparatuur en programmatuur is geleverd. De Deelnemer zal niet onnodig
gebruik maken van de in deze eis vastgelegde beschikbaarheid van
apparatuur en programmatuur en instellingen na afloop van een
Overeenkomst.
Voor deze eis geldt tevens:
- dat de eis komt te vervallen na afronding van de Transitie;
- dat in de Overeenkomst opgenomen eisen en voorwaarden tot aan de
afronding van de Transitie van kracht blijven;
- dat van de mogelijkheden die deze eis biedt uitsluitend gebruik zal
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worden gemaakt als het vóór de afronding van de Transitie weghalen van
de apparatuur en programmatuur de continuïteit van de bedrijfsvoering
van de Deelnemer in gevaar brengt
18.9

De Opdrachtnemer dient op verzoek van een Deelnemer de bij hem
geïnstalleerde apparatuur met bijbehorende programmatuur binnen 10
werkdagen te de-installeren en te verwijderen.
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Bijlage 14: Tarieflijst en Locatielijst
Tarieflijst en Locatielijst worden vrijgegeven door de Opdrachtnemer.
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