2. Deelnemende organisaties
2.1. Ministeries

2.1.1. Ministerie van Algemene Zaken (AZ)
Einddatum Iopende verplichtingen Internet toegang

0T2006

Behoefte aan Anti-DD0S maatregelen
Afname verloopt via SSC-ICT Haaglanden.
van
AZ
maakt
gebruik
de
standaard
diensten (Rijksweb-VPN, OSB-VPN, DWR-VPN,
Opmerking
RijksConnect, Rijkslnternet) die geleverd worden via de Haagse Ring en is niet voornemens
extra eigen verbindingen buiten de bestaande programma’s af te gaan nemen.
Tevens is AZ bezig met de transitie van zijn ICT naar de rijks ICT dienstverlener. In dit geval
GDI welke voornemens is medio 2014 op te gaan in SSC-ICT Haaglanden.
Eventuele noodzakelijke verbindingen worden dan door de rijksdienstverlener afgesloten en
niet meer door AZ.

2.1.2. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrela ties (BZK)
2.1.2.1. Algemeen
De afname van verbindingen verloopt, met uitzondering van de hieronder apart genoemde
organisatieonderdelen, via SSC-ICT Haaglanden.

2.1.2.2. Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD)
Elnddatum lopende verplichtingen Internet toegang
AIVD zal als daar behoefte aan is Anti-DD0S maatregelen uitsluitend
Behoefte aan Anti-DDoS maatregelen
en of meet Nadete Overeenkomsten.
De vetLjincilngen van oe Aivu voor operationele doeleinden zijn vanwege geheimhouding
Opmerking
uitgesloten van deze aanbesteding. Alle overige verbindingen vallen onder deze aanbesteding.

2.1.2.3. Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR)
31-12-2014 en 01-07-2016
lap BPR zal als daar behoefte aan is Anti-DD0S maatregelen
afnemen via een of meer Nadete Overeenkomsten.
.: plannen vooruL.
.ng naar een derde datacentet. Dit betekent een uitbreiding
van de behoefte een internetaansluiting naat dit derde datacentet.
BPR heeft gemerkt dat de voorzieningen in de Overheidsdatacenters (ODC) in veel gevallen
nog niet bestaan op het moment dat BPR behoefte aan afname heeft. Ook weet BPR flu nog
niet of BPR voor de kofte termijn ruimte voor het detde datacenter kan afnemen in een ODC.
Indien BPR wel kan afnemen van een ODC dan zal dat in ieder geval een ander spoor zijn dan
de afname van DC1 en DC2 (waar BPR bij ODC Noord afneemt). Indien BPR niet kan afnemen
bi] een ODC dan neemt BPR af bi] een commerciële parti]. BPR zal zoveel mogelijk willen
meeliften op voorzieningen die worden geboden. Indien een voorziening niet of nog niet
aanwezig is dan zal voor een alternatief gekozen worden. Op basis van de huidige informatie
lijken twee eigen verbindinqn aannemehjk.
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2.1.2.4. Huurcommissie
30-04-2014

Einddatum lopende verplichtingen Internet toegang

Afname verloopt via SSC-ICT Haaglanden.
Behoefte aan Anti-DDoS maatregelen
De Huurcommissie is van plan om in het eerste kwartaal van 2014 ovet te gaan op DWR. Dit
betekent dat de (hosting) diensten die nu van Centric afgenomen worden van DWR afgenomen
gaan worden.

Opmerking

In het eetste kwartaal van 2015 loopt het huurcontract van het pand af. Dit betekent dat de
Huurcommissie fysiek zal gaan verhuizen naar een ander (rijks)pand.
De Huurcommissie is actief bezig met het bevotdeten van digitale dienstverlening. Klanten
kunnen digitaal indienen en op termijn de voortgang volgen via internet. Dit stelt eisen aan de
beschikbaarheid_van_de_internetverbinding(en).
—

2.1.2.5. Log/us
0T2006
Elnddatum lopende verplichtingen internet toegang
gebruik
van meerdere contracten en zal op de
Logius maakt
eerstvolgende gelegenheid het huidige contract beeindigen, te weten
bij einde 0T2006 respectievelijk einde EASI (2020). Vanaf dat
Behoefte aan Anti-DD0S maatregelen
moment zullen Anti-DDoS maatregelen uitsluitend afgenomen
worden via een of meer Nadere Overeenkomsten.
Logius heett voor elgen gebruik binnen de huidige 0T2006 overeenkomst voor vaste data anti
Opmerking
DDoS maatregelen afgenomen. Bij het expireren van deze 012006 overeenkomst worden de
daarbij behorende Anti-DD0S maatregelen ondergebracht hij 0N2013.

0

Voor de klantsystemen van Logius heeft Logius de EASI2OO/Managed services overeenkomst
afgesloten. Na expiratie van deze overeenkomst kunnen de daarbij behorende Anti-DD0S
gLejiprden onderg raçjjj 0N2013.

2.1.2.6. Rijksgebouwendienst (R GD)
Einddatum lopende verplichtingen internet
31-12-2015
toegang
behoefte aan is Anti-DD0S maatregelen uitsluitend
als
daar
RGD zal
Behoefte aan Anti-DD0S
afnemen via een of meet Nadete Overeenkomsten.
maatregelen
De Rijksgebouwendienst, Dienst Vastgoed Defensie, het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf
Opmerking
en de directie Rijksvastgoed vormen vanaf 1 juli 2014 samen het Rijksvastgoedbedrijf. Het is
nog niet bekend welke kantoten in gebruik blijven of genomen worden. Daarom kan er geen
enkele inschatting gedaan worden ovet welke dataverbindingen in de komende jaren daarvoor
nodig zijn.

0

2.1.2.7. Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (RVOB)
31-12-2015
Einddatum lopende verplichtingen Internet toegang
RvOB zal als daat behoefte aan is Anti-DD0S maatregelen uitsluitend
Behoefte aan Anti-DD0S maatregelen
atnemen via een of meet Nadere Overeenkomsten.
Vastgoed Defensie, het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf
Rijksgebouwendienst,
De
Dienst
Opmerking
en de directie Rijksvastgoed vormen vanaf 1 juli 2014 samen het Rijksvastgoedbedtijt. Het is
nog niet bekend welke kantoten in gebruik blijven of genomen worden. Daarom kan er geen
enkele inschatting gedaan worden ovet welke dataverbindingen in de komende jaren daarvoot
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2.1.2.8. Shared Service Centrum-ICT (SSC-ICT) Haaglanden
OT2006
Einddatum lopende verplfchtingen Internet toegang
SSC-ICT Haaglanden zal als daar behoefte aan is Anti-DD0S
Behoefte aan Anti-DD0S maatregelen maatregelen uitsluitend afnemen via een of meet Nadete
Oveteenkomsten.
SSC-ICT Haaglanden verleent op dit moment integrale ICT dienstverlening aan: BZK, IenM,
Opmerking
Fin, SZW yen] en VWS.
Als gevoig van groei van het verzorgingsgebied van SSC-ICT Haaglanden (Compacte
Rijksdienst 7) is een toename van de vtaag te verwachten. AZ BuZa en OCW zijn in de forecast
vanaf 2015 meegenomen.
Als gevoig van en afname van het aantal ovetheidslocaties is een afname van het aantal
vetbindingen te vetwachten.
De opgave van SSC-ICT Haaglanden omvat de intetnetvetbindingen waatvoot de factuur bij
SSC-ICT Haaglanden binnenkomt. Dit is inclusief de Rijksinternetvoorziening.
De ontwikkeling die wij zien is dat depattementale vootzieningen worden gebundeld, maar
deze centrale vootzieningen wel meerdere internetkoppelingen gaat omvatten (scheiding
internetnetverkeet voot werkIekken, aipIicaties en wireless).

2.1.2.9. Stichting ICTU (ICT Uitvoeringsorganisatie)
31-12-2013
Einddatum lopende verplichtingen internet toegang
Stichting ICTU zal als daar behoefte aan is Anti-DD0S maatregelen
Behoefte aan Anti-DD0S maatregelen
uitsluitend afnemen via een of meet Nadete Overeenkomsten.
Stichting ICTU heeft de Coördinetend Ditecteut Inkoop van het Ministerie van Binnenlandse
Opmetking
Zaken en Koninktijksrelaties gemachtigd om namens haar inkopen te doen.
Momenteel is de Stichting ICTU bezig met outsourcing van haar Datacenter. Dit heeft impact
op de huidige datalijnen. Het is echtet nog onzeket welke aanpassingen et gaan plaatsvinden.
De scope zal betrekking hebben op de bandbreedte en redundantie van de datalijn. De
vetwaçgjs om

2.1.3. Ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ)
Einddatum lopende verplichtingen internet toegang

n.v.t.

Afname verloopt via SSC-ICT Haaglanden.

Anti-DD0S maatregelen
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2.1.4. Ministerie van Defensie
0T2006
Einddatum lopende verplichtingen Internet toegang
Detensie zal als daar behoefte aan is Anti-DD0S maatregelen
Behoefte aan Anti-DD0S maatregelen
luitend afnemen via een of meet Nadere Overeenkomsten.
vorm aan de gtootschalige structurele bespating van meet
geeft
Ministerie
van
Defensie
Het
Opmerking
dan 1 miljard euro zoals opgedragen door het kabinet. Deze vorm van bezuiniging heeft zijn
weetsiag op alle aspecten binnen het Ministerie van Defensie, zo ook op de IV en ICT.
Daarnaast worden binnen de ICT-architectuut enkele verbeteringen doorgevoerd die effect
hebben op het type diensten en de omvang van de diensten die wordt afgenomen. Het betreft
onder meet de vetnieuwing van de Internet architectuur, waardoor de huidige (kleine)
decenttale aansluitingen wotden vervangen door enkele grote centrale aansluitingen en het
ttansport naat de decentrale locaties via het NAFIN zal plaatsvinden (planning: 2014/2015).
Het Nederlandse Defensie Academie (NLDA) maakt gebruik van internetkoppeling via Surfnet.
De Rijksgebouwendienst, Dienst Vastgoed Defensie, het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf
en de directie Rijksvastgoed vormen vanaf 1 juli 2014 samen het Rijksvastgoedbedrijf. Het is
nog niet bekend welke kantoren in gebtuik blijven of genomen worden. Daarom kan er geen
enkele inschatting gedaan worden over welke dataverbindingen in de komende jaren daarvoot
jpJ9zijn.

0

2.1.5. Ministerie van Economische Zaken (EZ)
2.1.5.1. EZexci. ACM

r

Elnddatum lopende verplichtingen Internet toegang ibois
EZ zal op de eerstvolgende gelegenheid de huidige contracten
beeindigen, te weten pet 29-03-2015. Vanaf dat moment zullen
Behoefte aan Anti-DDoS maattegelen
Anti-DDoS maatregelen uitsluitend afgenomen wotden via een of
meet Nadere Overeenkomsten.
Opmerking

Het Centraal Planbureau (CPB) maakt gebruik van internetkoppeling via Surfnet.

2.1.5.2. Autoriteit Consument en Markt (ACM)
geen
Einddatum lopende verplichtingen Internet toegang
ACM zal als daar behoefte aan is Anti-DDoS maatregelen uitsluitend
Behoefte aan Anti-DD0S maatregelen
afnemen via een of meet Nadere Oveteenkomsten.
ACM is opgeticnt per 1 april 2013 en daarbij zijn ICT onderdelen van de Nederlandse
Opmerking
Mededingingsautoriteit (NMa) en de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (Opta)
gefuseerd en tevens is een nieuwe ICT infrastructuur ingericht. De afgelopen petiode is
gebleken dat de huidige internetcapaciteit te krap is. Derhalve onderzoekt de ACM momenteel
een uitbreiding van deze capaciteit door bijvoorbeeld over te gaan op glasvezellijnen. Er is
gebleken dat et mogelijk een doorlooptijd van 20 weken mee gemoeid is. Gezien de noodzaak
voor extra bandbreedte zet de ACM dit proces wel door. Mogelijk dat et dan wel sptake zal zijn
van een harde einddatum op een oveteenkomst indien et een aanpassing op een
overeenkomst als gevoig hiervan zal plaatsvinden.

2.1.6. Ministerie van Financiën
2.1.6.1. Kerndepartement
Einddatum lopende verplichtingen Internet toegang

Afname vetloopt via SSC-ICT Haaglanden.

Behoefte aan Anti-DD0S maatregelen
Opmerking

0T2006

De huidige internetvetbindingen worden medio oktobet 2013 beeindigd en gaat het ministetie
van Financiën ovet op Rijksinternet.

Paraaf Opdrachtnemet:
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2.1.6.2. Belastingdienst
Einddatum lopende verplichtingen internet toegang
31-08-2014 respectievelijk 28-02-2015
elastingdienst zal op de eerstvolgende gelegenheid de huidige
contracten beeindigen, te weten per 31-08-2014 respectievelijk 28Behoefte aan Anti-OD0S maatregelen
02-2015. Vanaf dat moment zullen Anti-DD0S maatrege(en uitsluitend
fgenomen word
Cv reenkoms
Opmerking
Voor Internet toegang zal de vraag voor grotere capaciteit bandbreedte toenemen.

2.1.7. Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM)
2.1.7.1. Bestuurskern en NEa
Einddatum lopende verplichtingen Internet toegang

Afname verloopt via SSC-ICT Haaglanden.

Afname verloopt via SSC-ICT Haaglanden.
Behoefte aan Anti-DDoS maatregelen
het
ministerie
IenM
kent
een
organisatievorm
die opgebouwd is uit een Bestuurskern (alle
Opmerking
beleidsdg’s aismede de ondersteunende- en stafdiensten, aismede de agentschappen NEa, ILT,
RWS, PBL en KNMI.
De Bestuurskern en het agentschap de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) hebben hun ICT
geheel of grotendeels ondergebracht bij SSC-ICT Haaglanden.

2.1.7.2. Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)
Einddatum lopende verplichtingen Internet toegang

Afname verloopt via SSC-ICT Haaglanden.
Verplichting Internetverbinding

Afname verloopt via SSC-ICT Haaglanden, uitgezonderd een
internetverbinding van een opsporingsdienst. ILT zal als daar
Behoefteaan Anti DDoS maatregelen
behoefte aan is Anti-DD0S maatregelen voor deze internetverbinding
uitsluitend afnemen via een Nadere Overeenkomst.
De ILl Meett een aparte internetverbinding van een opsporingsdienst. Deze opsporingsdienst
moet niet herkenbaar op het internet kunnen surfen. Deze verbinding wordt tevens gebruikt
voor het downloaden van grote bestanden in alle formaten en op alle mogelijke manieren. Er
mogen dus geen restricties op deze verbinding zitten. Afname van deze verbinding Ioopt niet
via SSC-ICT.

2.1. 7.3. Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI)
n.v.t.

Einddatum lopende verplichtingen internet toegang
n.v.t.

Behoefte aan Anti-DDoS maatregelen
Opmerking

[

Met KNMI maakt gebruik van internetkoppeling via Surfnet.

2.1.7.4. Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)
Einddatum lopende verplichtingen internet toegang
n.v.t.
PBL zal als daar behoefte aan is Anti-DD0S maatregelen uitsluitend
Behoefte aan Anti-DD0S maatregelen
afnemen via een of meer Nadere Overeenkomsten.
Opmerking
Het PBL maakt ook gebruik van internetkoppeling via Surfnet.
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2.1.7.5. Rijkswaterstaat (RWS)

OT2006
Einddaturn lopende verpllchtingen internet toegang
RWS zal op de eerstvolgende gelegenheid het huidige contract
beeindigen, te weten bij einde 0T2006. Vanaf dat moment zullen
Behoefte aan Anti-DD0S maatregelen
Anti-DDoS maatregelen uitsluitend afgenomen worden via een of
meet Nadere Overeenkomsten.
eigen
glasvezel
infrastructuur en zal deze ook de komende periode verdet
een
RWS
bezit
Opmerking
uitbreiden. Deze glasvezelinfrastructuur is en wotdt verder ingezet voor het bedienen van het
primaire ICT proces van RWS (inwinning en bediening van systemen langs de sneiwegen en de
vaarwegen). Aanleg hiervan gebeuft door geselecteerde GWW eannemers die ook de eanleg
_prqjecten voor RWS uitvoeren.

2.1.8.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

2.1.8.1. OCW exci. DUO-Groningen

01-1 0-20f]

Einddatum lopende verplichtingen internet toegang

Behoefte aan Anti-DD0S maatregelen Afname verloopt na 01-10-2015 via SSC-ICT Haaglanden.
Ontwikkelingen rondom Rijksdatacentrum ODC-Noord kunnen mogelijk van invloed zijn op
Opmerking
deze aanbesteding.
Het kerndepartement, DUO-Zoetermeer, de Rijksdienst voot het Cultureel Erfgoed, de
Inspectie van het Onderwijs en het Nationaal Atchief maken ook gebruik van internetkoppeling

0

via Surfnet.

2.1.8.2. Dienst Uitvoering Onderwifs (DUO) Groningen

01-0 1Z
Einddatum lopende verpllchtingen internet toegang
Anti-DD0S maatregelen binnen de
DUO Groningen zal
Behoefte aan Anti-DD0S maatregelen
Raamovereenkomst kunnen afnemen.
Opmerking
Het DUO-Groningen maakt ook gebruik van internetkoppeling via Surfnet.

2.1.9.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

Elnddatum lopende verplichtingen internet toegang

Afname verloopt_via SSC-ICT Haaglanden.

Afname verloopt via SSC-ICT Haaglanden.

Behoefte aan Anti-DD0S maatregelen
Opmerking

0

2.1.10.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

2.1.10.1.

VWS

exci. CBG, RIVM en SCP

Einddatum lopende verplichtingen internet toegang

Afname verloopt via SSC-ICT Haag

denj

Afnameveiioopt via SSC-ICT Haagnden.

Behoefte aan Anti-DD0S maatregelen
Opmerkng

Paraaf Opdrachtnemer:

Paraaf Opdrachtgever:

Bijlage 13 Raamovereenkomst 0N2013
Opgave Deelnemende organisaties vl.0

—

Pagina 10 van 12
Perceel 2 Internettoegang
De Staat der Nederlanden BT Nederland NV.
-

-

2.1.10.2.

College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)

Einddatum lopende verphchtingen internet toegang
28-02-201
CBG zal als daar behoefte aan is Anti-DD0S maattegelen uitsluitend
Behoefte aan Anti-DD0S maatregelen
afnemen via een of meet Nadete Oveteenkomsten.
__]
Opmerking

2.1.10.3.

Rifksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Einddatum Iopende verplichtingen internet toegang
Behoefte aan Anti-DD0S maatregelen
Opmerking

2.1.10.4.

[

n.v.t.
n.v.t.

Het RIVM maakt gebruik van internetkoppeling via Surfnet.

Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Einddatum lopende verplichtingen internet toegang
Behoefte aan Anti-DD0S maatregelen
Opmerking

n.v.t.
n.v.t.

Het SCP maakt gebruik van

nternetkoppeling via Surfnet.

2.2. Hoge Colleges van Staat
2.2.1. Algemene Rekenkamer
Einddatum topende verplichtingen Internet toegang
01-06-2014
Algemene Rekenkamet zal als daat behoefte aan is Anti-DD0S
Behoefte aan Anti-DD0S maatregelen
maatregelen uitsluitend afnemen via een of meet Nadere
Oveteenkomsten.
De Algemene Rekenkamet beschikt over een eigen glasvezelvetbinding naat de Raad van
Opmerking
State. Daarnaast maakt de Algemene Rekenkamet gebruik van Rijksinternet via de Haagse
Ring.

2.2.2. Eerste Kamer der Staten-Generaal
Afname verloopt via Tweede Kamer det Staten
Generaal.
verloopt
via Tweede Kamet der Staten-Generaal.
Afname

Elnddatum Iopende verplichtingen Internet toegang
Behoefte aan Anti-DD0S maatregelen

[

Opmerking

2.2.3. Kanselarif der Nederlandse Orden
Einddatum lopende verpllchtingen Internet toegang
Behoefte aan Anti-DDoS maatregeien

Afname verloopt via SSC-ICT Haaglanden.

Afname verloopt via SSC-ICT Haaglanden.

Opmerking
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2.2.4. Nationale Ombudsman
Afname verloopt via SSC-ICT Haaglanden.

Einddatum lopende verplichtingen Internet toegang

Afname verloopt via SSC-ICT Haaglanden.

Behoefte aan Anti-DDoS maatregelen
Opmerking

2.2.5. Raad van State
31-03-2014j
Einddatum lopende verplichtingen Internet toegang
Raad van State zal als daar behoefte aan is Anti-DDoS maatregelen
Behoefte aan Anti-DD0S maatregelen
uitsluitend afnemen via een of meet Nadete Oveteenkomsten.
ook
gebtuik van tijksintetnet via de Haagse Ring en SSC-ICT
van
State
maakt
De
Raad
Opmerking
Haaglanden.
Mogelijk dat de Raad van State op tetmijn samengaan met het College van Beroep voot het
bedtiifsleven (CBB en de Centtale Raad van Beroen (CRvB’).

2.2.6. Tweede Kamer der Staten-Generaal
geen
Einddatum lopende vetplichtingen internet toegang
Tweede Kamet der Staten-Genetaal zal als daar behoefte aan is
Behoefte aan Anti-DD0S maatregelen Anti-DD0S maatregelen uitsluitend afnemen via een of meet Nadete

0

nkomsten.

Opmetking

0
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