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Inleiding 
In samenwerking met enkele grote uitvoerders en Logius is in 2012 door het 

Ministerie van BZK/DGOBR een gecoördineerde aanpak voorbereid met als doel 
helderheid te krijgen over de verantwoordelijkheden met betrekking tot IPv6 
(centraal <> decentraal).  
Input vanuit deze workshop is meegenomen in een nota met beleidskaders voor 
IPv6. Deze nota is in de ICCIO van 9 mei 2012 behandeld, waarbij de ICCIO zich 
kan vinden in de uitgezette lijn. 
 

Samenvattend resultaat uitvoeringstoets door Logius 
Aan Logius is vervolgens in mei 2012 de opdracht gegeven een uitvoeringstoets uit 

te voeren op de beleidskader voor de Rijksdienst. Onderdelen van de toets waren 
naast de beleidskaders, een onderzoek naar de consequenties voor wat betreft 
kosten, beveiliging en implementatie op basis van de lifecycle als best practice. 
Op 9 november 2012 heeft Logius een concept notitie IPv6 Uitvoeringstoets 

opgeleverd.  
De voorgestelde kaders worden unaniem door de geïnterviewden onderschreven. 
De gemaakte kanttekeningen lijken prima uitvoerbaar en onderstrepen de 
betrokkenheid van de geïnterviewde organisaties. 
 
Voorstel aan de stuurgroep basisinfrastructuur ON2013 
In de visie op de rijksbrede connectiviteit (document d.d. 10 oktober 2012) is 

opgenomen dat een eenduidig IP-nummerplan op basis van IPv6 voor alle 
aangesloten netwerken geldt. Bij de ontwikkeling van de visie op de 
basisinfrastructuur is vastgesteld dat IPv6 onderdeel is van het gehele traject. Het 
gebruik van IPv6 is een van de gestelde eisen bij aanbestedingen.  
 

Opdracht aan Logius 
Op 23 januari 2013 heeft de CIO-rijk (M. Hillenaar) aan de de Directeur Logius (S. 

Luitjens) opdracht gegeven tot de implementatie van het Rijksbrede 
Overheidsnetwerk 2.0 zoals beschreven in de visie op de rijksbrede connectiviteit 
(document d.d. 10 oktober 2012) en onderliggend technisch beleidskader. Bij 
aanvang van het implementatietraject dient een implementatieplan op hoofdlijnen 
aangeleverd te worden waarbij het traject expliciet in termen van opbrengsten, 
kosten en tijd wordt benoemd. In het implementatieplan wordt ook een doorkijk 

naar het eindresultaat gevraagd. 
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