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Voorwoord
De informatiemaatschappij die gekenmerkt wordt door de ontwikkeling van de informatie- en communicatietechnologieën, is
voor alle burgers, ondernemingen en overheidsdiensten een dagelijkse realiteit geworden. Welnu, deze ontwikkeling vormt een
belangrijke sociaaleconomische uitdaging.
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De sector van de informatie- en communicatietechnologieën is een
van de grootste generatoren van groei en productiviteit. Bovendien
spelen de nieuwe technologieën een belangrijke rol op het vlak van
innovatie en wetenschappelijk onderzoek. Daarom maakt de informatiemaatschappij deel uit van de strategische prioriteiten van de
FOD Economie.
In deze context wil de FOD Economie de snelle invoering van IPv6
stimuleren om zo de positie van de Belgische ondernemingen op
het gebied van innovatie en concurrentievermogen te versterken. Zo organiseerde de Algemene Directie Telecommunicatie
en Informatiemaatschappij van de FOD Economie op woensdag
1 juni 2011 een colloquium voor ondernemingen, kmo’s en internetgebruikers met als thema: “IPv6 waarom? Om in de race te
blijven”.
Het tekort aan IPv4-adressen en de invoering van IPv6-adressen
hebben immers een rechtstreekse impact op alle internetgebruikers en in het bijzonder op ondernemingen die het internet gebruiken als communicatiemiddel met hun partners, klanten en
werknemers. Het gebrek aan compatibiliteit zou de aanwending
van sommige onlinetoepassingen vanuit het buitenland eveneens
kunnen hinderen.
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Dit colloquium, dat georganiseerd wordt in het kader van de door
de Internet Society (ISOC) op touw gezette “IPv6-werelddag”, is
bedoeld om gebruikers en ondernemingen informatie te verstrekken op basis waarvan zij een adequate strategie kunnen
uittekenen met het oog op de overstap naar het nieuwe IPv6protocol.
Regis MASSANT
Voorzitter a.i.
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Samenvatting
De structuur van het internet berust op het internetprotocol (IP) en
op IP-adressen waarmee op het internet aangesloten machines met
elkaar kunnen communiceren. Met het oog op het tekort aan beschikbare IP-adressen onder de IPv4-versie van dit protocol werd een nieuwe versie gelanceerd: IPv6, dat 10 jaar geleden op punt werd gezet.
Iedereen dacht toen dat er een progressieve omschakeling zou plaatsvinden, maar dit is bij gebrek aan stimulans niet gebeurd.
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Op 3 februari 2011 gaf de IANA (Internet Assigned Number Authority)
de laatste IPv4-blokken aan de vijf regionale organisaties vrij, waaronder “Netwerkx IP Européens” (RIPE NCC). Deze laatste voorraad
IPv4-adressen zou voor Europa in de loop van 2012 uitgeput zijn.
Dan zullen sommige organisaties, websites en particulieren enkel
nog een IPv6-aanwezigheid hebben op het net. De IPv4- en IPv6protocollen zijn echter niet rechtstreeks interoperabel. De toestellen die ofwel de ene ofwel de andere versie gebruiken kunnen enkel
aan de hand van specifieke “Gateways”-toepassingen met elkaar
communiceren. Zonder compatibiliteit zullen de IPv4- en nieuwe
IPv6-apparaten niet meer met elkaar kunnen communiceren.

Impact op ondernemingen en gebruikers
Het tekort aan IPv4-adressen heeft een rechtstreekse impact op alle
internetgebruikers, met name de ondernemingen die internet als
communicatiemiddel gebruiken. De twee protocollen zullen namelijk een tijd lang op dezelfde machines en netwerken1 naast elkaar
1

IPv6 kan parallel met IPv4 op hetzelfde toestel of fysiek netwerk werken.
Overigens maken sommige normen en technieken het mogelijk om IPv6-packs
over te brengen aan de hand van IPv4-adresseer- en routingmechanismen (“tunneling” of omzetting van adresfamilie “NAT63”).
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bestaan. Voorlopig is slechts 0,4 % van het internetverkeer in IPv6,
maar dit getal groeit op regelmatige wijze want de drie grote leveranciers van internetinhoud (Facebook, Google, Youtube) werken
ook met IPv6. De complete overgang naar IPv6 zou 5 à 10 jaar in
beslag nemen.
Voor de meeste ondernemingen is de co-existentie tussen deze twee
protocollen van enorm belang voor de verbinding met hun partners,
klanten en werknemers. De aanwezigheidspunten van deze bedrijven op het internet zullen dus IPv4- en IPv6-verbindingen moeten
kunnen krijgen, zo niet zullen ze hun klanten, partners en werknemers geen kwaliteitsvolle dienstverlening meer kunnen aanbieden.
Zo zou het kunnen gebeuren dat de Belgische ondernemingen die
enkel met IPv4 werken niet meer efficiënt kunnen communiceren
met Amerikaanse of Chinese organisaties die enkel nog op IPv6
draaien. Elke onderneming met internationale interesse zal dus
snel op IPv6 moeten overstappen. Het gebrek aan compatibiliteit
zou ook het gebruik van sommige toepassingen vanuit het buitenland kunnen hinderen. Ten slotte hebben een aantal vennootschappen IPv6 al in hun interne netwerken opgenomen om gemakkelijker
in verbinding te staan met partners of op afstand.
Als IPv6 niet snel ingevoerd wordt, is de groei van de internetsector
bedreigd want de internetproviders zouden hun klanten geen IPv6verbindingen en diensten aan kunnen bieden en sommige websites
zouden plots niet meer toegankelijk zijn voor de Belgische internetgebruikers. De ontwikkelingen in deze sector voor de komende
jaren hangen nochtans samen met de ontwikkeling van smartphones evenals van de technologieën m.b.t. het internet van de dingen
(“smart grids” en “sensor networks”) die een hogere vraag naar
IP-adressen vergen. Een snelle invoering van IPv6 zou daarentegen
een voordeel inzake innovatie en concurrentievermogen voor de
Belgische ondernemingen kunnen betekenen. Globaal gezien is de
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invoering van IPv6 essentieel wil men een duurzame groei van de
digitale economie waarborgen en van de bijhorende socio-economische voordelen genieten.
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Op termijn moeten alle internetgebruikers (consumenten, ondernemingen, onderzoeks- en onderwijsinstituten, openbare diensten)
bij machte zijn IPv6-gecertificeerde producten en diensten te verkrijgen en dit protocol op hun interne netwerken te implementeren.
Aanbieders van apparatuur (netwerkapparatuur, besturingssystemen) of toepassingen (software) zullen erop moeten toezien dat hun
producten compatibel zijn met IPv6. Aanbieders van online inhoud
en diensten (websites, uitwisseling van bestanden) zullen IPv6 op
hun servers moeten implementeren om bereikbaar te blijven. Er
moet ook voor gezorgd worden dat de beschikbare online toepassingen, inzake e-handel bijvoorbeeld, compatibel zijn met IPv6.

Technische oplossingen
De ISP’s (Internet Service Providers) beschikken over twee technieken om het gebrek aan IPv4-adressen te overbruggen: of ze verdelen
een algemeen IPv4-adres onder enkele duizenden klanten aan de
hand van de technologie NAT2 (Network Address Translation), of ze
gebruiken IPv6-adressen. De verdeling van een IPv4-adres is eenvoudiger maar zou voor problemen kunnen zorgen, bv. op het vlak
van veiligheid of voor sommige toepassingen die alleen nog maar

2

Met de NAT-technologie is het mogelijk een particulier netwerk dat particuliere
adressen aanwendt aan te sluiten op het openbare netwerk waarvoor openbare
IP-adressen nodig zijn. Een enkel IPv4-internetadres kan zo onder meerdere
partijen verdeeld worden. Bij uitbreiding kunnen ISP’s privéadressen aan hun
abonnees toekennen en gebruik maken van de NAT-technologie als deze abonnees op het internet willen gaan.
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in gedegradeerde operationele omstandigheden3 zouden werken.
Bovendien zouden de beginnende ISP’s alleen maar IPv6 kunnen
aanbieden, wat hun klanten zou discrimineren en de concurrentie
zou beïnvloeden. De ondernemingen die hun aanwezigheid op het
internet hebben uitbesteed, kunnen hun overgang naar IPv6 gewoon
bij hun beheerder aanvragen.
Anders moet men een ISP, router, firewall en met IPv6 compatibele
webdiensten bezitten om de overgang te kunnen maken, wat een
eventuele update inhoudt, maar zonder hoge kosten. Ondernemingen
moeten dus in de eerste plaats bewust gemaakt worden van de
noodzaak om IPv6 aan hun internetaanwezigheid toe te voegen op
korte termijn. Voor de consument moeten modem en router compatibel gemaakt worden voor de overgang naar IPv6. Deze voorziening
is nochtans nog geen bepalend criterium voor de eindverbruiker.

3

Het feit dat meerdere personen houder zijn van dezelfde IPv4-adressen kan veiligheidsproblemen doen rijzen. Het zou namelijk mogelijk zijn een IPv4-adres
met een hacker te delen, wat het gevaar inhoudt dat de internet server log files
ondoeltreffend gemaakt worden. Elke poging om een IPv4-adres van een hacker
te verbannen zou dan schade kunnen berokkenen aan de rest van de gebruikers
van het gedeelde adres. Op technisch niveau werken de internettoepassingen
die een peer-to-peer-verbinding vereisen overigens niet met NAT-machines.
Het delen van TCP-poorten die per IP-adres beschikbaar zijn, vormt een ander
probleem. Sommige webtoepassingen die meerdere TCP-verbindingen tegelijkertijd gebruiken, zullen enkel nog in gedegradeerde operationele omstandigheden werken.
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Besluit
De overgang naar IPv6 heeft een rechtstreekse impact op de ondernemingen, de overheid en alle internetgebruikers. Het uitstellen
van de invoering ervan kan de concurrentiepositie van de Belgische
ondernemingen benadelen.
Ondernemingen moeten nadenken over het gebruik van de IPv6versie van het internetprotocol alsook invoeringsplannen voorbereiden om IPv6 tegen 2012 toe te voegen aan hun aanwezigheid op het
internet en de invoering van IPv6 op hun intranet voor de volgende
jaren te plannen.

Nuttige links
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http://isoc.org/wp/worldipv6day/
http://www.ipv6council.be/
http://www.ipv6.be
http://www.ipv6actnow.org/
http://www.ripe.net/internet-coordination/ipv6
http://ec.europa.eu/information_society/policy/ipv6
http://www.itu.int/net/ITU-T/ipv6
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Inleiding, door Vincent Van Quickenborne4
De overgang naar het nieuwe IPv6-protocol en de gevolgen ervan
voor de verdere ontwikkeling van het internet in België houdt de
autoriteiten al enkele jaren bezig. Dit vraagstuk, dat op het eerste
gezicht voor een kleine groep van experts in informatica lijkt voorbehouden te zijn, heeft immers belangrijke gevolgen voor alle internetgebruikers en meer bepaald voor de economische spelers, maar
ook voor andere bedrijven dan die welke gespecialiseerd zijn in de
nieuwe technologieën. Om het belang van dit vraagstuk te begrijpen,
moet er in de eerste plaats gekeken worden naar wat er schuilgaat
achter dit mysterieuze letterwoord en moeten er een aantal technische aspecten worden toegelicht.
De internetstructuur berust op het internetprotocol (IP) en op IPadressen waardoor toestellen op het netwerk met elkaar kunnen
communiceren. Deze IP-adressen zijn identificatienummers die bij
elke aansluiting van een toestel op het informaticanetwerk worden
toegekend. Concreet gaat het om een reeks getallen die gescheiden
worden door punten. Welnu, al snel is gebleken dat de hoeveelheid
onder versie 4 van dit protocol beschikbare adressen onvoldoende
was om het hoofd te bieden aan de explosieve ontwikkeling van het
internet.
Er werd dus een nieuwe versie IP-adressen ontwikkeld: internetprotocol versie 6, oftewel IPv6. Zoals voorzien, deelde de vereniging die
IP-adressen levert op 3 februari 2011 de laatste vijf blokken IPv4adressen uit aan de vijf regionale internetregisters, waaronder RIPE
NCC die de IP-adressen voor Europa en het Midden-Oosten beheert.
Deze voor Europa beschikbare voorraad IPv4-adressen zou begin
2012 uitgeput moeten zijn.

4

Minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen.
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Dat betekent dat sommige organisaties, ondernemingen en particulieren op zeer korte termijn enkel nog een IPv6-aanwezigheid
op het net zullen hebben of sommige adressen moeten delen. De
IPv4-versie en de IPv6-versie zijn evenwel niet rechtstreeks interoperabel. Bij gebrek aan compatibiliteit zal het niet meer mogelijk
zijn dat deel van het internet te bereiken dat de overstap naar IPv6
heeft gemaakt.
De overgang naar de nieuwe IPv6-adressen heeft dus een aanzienlijke impact op alle internetgebruikers en in het bijzonder op ondernemingen die het internet gebruiken als communicatiemiddel met
hun partners, klanten en werknemers.
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Ondernemingen die er niet voor gezorgd hebben compatibel te zijn
met IPv6 zullen niet meer ten volle kunnen communiceren met
Amerikaanse of Chinese organisaties die enkel met IPv6 werken.
De groei van de internetsector kan ook bedreigd worden indien online dienstverleners niet in staat zijn hun klanten IPv6-verbindingen
en –diensten aan te bieden of indien sommige websites niet meer
toegankelijk zijn voor Belgische internetgebruikers. De ontwikkelingen in deze sector in de komende jaren zijn nochtans gekoppeld
aan de ontwikkeling van smartphones en technologieën van het internet van dingen als “Smart Grids” en “Sensor Networks” die een
verhoogde vraag naar IP-adressen in de hand werken. De snelle
invoering van IPv6 zou daarentegen een voordeel kunnen betekenen op het vlak van innovatie en competitiviteit voor de Belgische
ondernemingen.
Om al deze redenen wordt het IPv6-vraagstuk door ICT-overheidsen -privéspelers in België van nabij gevolgd. Zo moet FEDICT erop
toezien dat alle besturen de nieuwe IPv6-standaard zo snel mogelijk
invoeren. De sites Belgium.be en Fedict.be zijn in testomgeving beschikbaar in IPv6-formaat.
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In deze context is het essentieel ondernemingen, kmo’s en consumenten informatie te verstrekken op basis waarvan zij een aangepaste strategie kunnen voeren om de nodige investeringen te doen.
De besturen, de FOD Economie, FEDICT, het BIPT, DNS Belgium en
de operatoren doen er momenteel alles aan om de overgang naar
het nieuwe protocol te versnellen en te vergemakkelijken. De slogan van Craig Barrett, CEO van Intel, krijgt hier zijn volle betekenis:
“Internet is voor de economie van de XXIe eeuw wat benzine was
voor de XXe eeuw. De kracht van computers is de benzine van het
internet”.
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1. Invoering van IPv6 in Europa: actie van
de Europese Commissie,
door Jacques Babot5
De Europese Commissie moedigt al vijftien jaar de overgang
naar IPv6 aan, maar vandaag wordt deze omschakeling dringend. Inderdaad, sinds februari 2011 zijn er wereldwijd geen IPv4adressen meer. Bij de opkomst van het internet waren er vier miljard adressen beschikbaar. In februari 2011 gaf het wereldorgaan
voor de toekenning van adressen, de Internet Assigned Number
Authority (IANA), de laatste adresblokken vrij aan regionale organen die over voorraden IP-adressen in wisselende hoeveelheden
beschikken.
14

De grootste verbruiker van adressen is momenteel de regio AziëStille Zuidzee (APNIC), die oorspronkelijk over een beperkte toewijzing van IP-adressen beschikte vergeleken met Noord-Amerika.
Met de ontwikkeling van het internet in Azië was het gebrek aan
adressen daar dus sterker voelbaar, wat een verklaring is voor het
feit dat er al geen IPv4-adressen voor deze regio meer beschikbaar
zijn. Voor Europa en de Verenigde Staten zijn er tegen het einde
van 2011 geen adressen meer beschikbaar. De Verenigde Staten
bezitten daarentegen voorraden toegewezen maar niet gebruikte
IPv4-adressen bij grote ondernemingen en universiteiten die oorspronkelijk over een aanzienlijke toewijzing beschikten. Voor de
regio Azië-Stille Zuidzee zijn alle IPv4-adressen in gebruik. Het is
dus heel belangrijk dat de omschakeling naar IPv6 in deze regio
snel een feit wordt, regio die op dat vlak dus meer geavanceerd is
dan wij. Het einde van de IPv4-adressen wordt in Latijns-Amerika
verwacht voor 2014 en in Afrika voor 2016. Het internet ontwikkelt
5

Eerste Administrateur, Europese Commissie, Algemene Directie
Informatiemaatschappij en Media.
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er zich immers minder snel, maar dit zou kunnen veranderen voor
groeilanden als Brazilië en Zuid-Afrika, waar de vraag steeds groter wordt.
Na 2012 en met het einde van de IPv4-adressen zal het internet niet
ophouden te bestaan, maar de kans bestaat dat de internetontwikkeling vertraagt parallel met de vertraging van de economie. De
in 2009 en 2010 door de Europese Commissie uitgevoerde studies
wijzen erop dat de vertraagde overgang naar IPv6 meer bepaald
resulteert uit het feit dat vele ondernemingen en organisaties het
handelsbelang er niet van inzien, ook al komt er een bewustwording op gang. De grootste belemmering voor de overgang naar IPv6
blijft het gebrek aan support van de providers van uitrusting op het
vlak van informatie en opleiding. De kosten zijn de voornaamste rem
voor ondernemingen die niet van plan zijn IPv6 te implementeren.
Deze ondernemingen zien geen directe return on investment en zien
evenmin in wat een dergelijke inspanning hun onmiddellijk kan opleveren.
De overschakeling op IPv6 gebeurt ook om redenen van prestige, om
aan te tonen dat “men in de race blijft”, dat men bij de koplopers
hoort op het vlak van innovatie en vooruitgang. Dat is bijvoorbeeld
het aangehaalde argument voor de commerciële aanbiedingen van
Free en France. Over het algemeen is de overgang naar IPv6 nodig
om een vertraging in de internetontwikkeling te vermijden, wat een
aanzienlijke impact op de economie zou hebben. Inderdaad, vandaag
wordt het internet dagelijks gebruikt om zaken te doen. Klanten zijn
aangesloten en tal van transacties worden enkel via het internet
verricht. De ontwikkeling zelf van het internet der dingen is gerelateerd aan de beschikbaarheid van IP-adressen: elk communicerend
object moet op het internet kunnen worden aangesloten en over
een IP-adres kunnen beschikken. Als we momenteel twee of drie
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IP-adressen gebruiken voor de aansluiting van een computer, een
laptop of een smartphone, moeten we er in de toekomst tientallen,
of zelfs een vijftigtal aanwenden om voorwerpen die we dagelijks gebruiken, zoals een koelkast, … aan te sluiten.
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Er wordt ook gevreesd voor een verstoord marktevenwicht. IPv4adressen zullen een zeldzaamheid en dus duurder worden. De
kans bestaat dat er een markt van IPv4-adressen wordt ontwikkeld en wie over een voorraad IPv4-adressen beschikt, zou geneigd
kunnen zijn die weer te verkopen. Een onderneming die informatica-uitrusting of servers verkoopt, heeft IP-adressen nodig. Een
bedrijf dat in het bezit is van een voorraad IPv4-adressen en die
aan zijn klanten kan aanbieden, zal bevoordeeld zijn ten opzichte
van andere ondernemingen. Dit risico op een verstoord marktevenwicht zorgt voor groeiende ongerustheid. Wie tot slot een internet
access provider bedrijf wil opstarten, moet ook beschikken over IPadressen. Bij gebrek aan voorraden IP-adressen, op basis waarvan
klanten internettoegang krijgen, zullen nieuwkomers op de markt
voor internettoegang, operatoren of ISP’s benadeeld worden.
Deze schaarste heeft eveneens een negatieve impact op innovatie. Het
gebrek aan IP-adressen kan innovatie afremmen wat het gebruik van
het internet der dingen betreft, dat in een onderzoeksfase zit. In China
ontwikkelt het internet der dingen zich veel sneller. Alle ontwikkelde
uitrusting is IPv6-compatibel en werkt soms uitsluitend met IPv6.
Om aan deze toestand het hoofd te bieden, investeert de Europese
Commissie al vijftien jaar in onderzoek om het nieuwe protocol
aan te passen aan de behoeften van de gebruikers. Zo heeft de
Commissie voor meer dan 100 miljoen euro geïnvesteerd in projecten voor R&D en informatieverspreiding. Zij heeft ook “Test Beds”
gelanceerd, met andere woorden proefprojecten die bedoeld zijn
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om de haalbaarheid van de implementatie van IPv6 aan te tonen,
meer bepaald via het “GEANT”-netwerk dat verschillende universiteiten en onderzoeksinstituten verbindt en volledig IPv6-compatibel
is. Op wereldvlak zijn nog andere onderzoeksnetwerken zoals
“Cernet 2” volledig compatibel met IPv6, met meer dan een miljoen IPv6-gebruikers aan Chinese universiteiten. Op het vlak van
verspreiding heeft de Europese Commissie nationale taskforces
gelanceerd die zich tot Ipv6-raden hebben omgevormd.
Van 2002 tot 2008 werden er diverse mededelingen van de Europese
Commissie gepubliceerd om de lidstaten te informeren over de
dringende noodzaak van de overgang naar IPv6. Overheidsorganen
werden aangemoedigd om deze overgang via overheidsopdrachten
te realiseren. Daarbij werd geëist dat nieuwe uitrusting compatibel
zou zijn met het nieuwe protocol. Dat is met name het geval voor
het “European Defense Agency” dat IPv6 in zijn ontwikkelingsplan
heeft geïntegreerd. Internet service providers (ISP’s) werden gestimuleerd om hun abonnees commerciële aanbiedingen te doen.
Voor het ogenblik doet enkel Free en France dergelijke aanbiedingen, maar tal van telecomoperatoren, waaronder Belgacom, hebben de overgang naar IPv6 voor wisselende perioden van 5 tot 10
jaar in hun ontwikkelingsplan opgenomen.
De in mei 2008 gelanceerde mededeling bestaat uit een actieplan
voor de overgang naar IPv6. Dit actieplan werd uitgetekend in
samenwerking met de operatoren om hen te stimuleren op IPv6
over te schakelen en de lidstaten aan te zetten om IPv6 te gebruiken. In dat kader werden drie studies opgestart: een studie over
de opleiding, die een belangrijk aspect van het vraagstuk vormt,
een studie over de veiligheid en een studie over de follow-up van
de ontwikkeling van IPv6. Bedoeling hiervan was te beschikken
over precieze statistieken over de invoering van IPv6.
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Het verkeer op het Europese netwerk ligt momenteel lager dan 2%,
wat zeer beperkt blijft, terwijl de ambitie in 2008 neerkwam op een
gebruiksgraad van 25% tegen 2010. Tussen 2009 en 2010 werd echter een stijging van het percentage van organen vastgesteld die de
overstap naar IPv6 wilden maken, alsook een vooruitgang in de uitvoeringsplannen in specifieke domeinen (kabels, e-mail, hosted web
services). Op het gebied van compatibiliteit van websites in Europa
scoort België niet slecht, ook al blijven de percentages zeer beperkt,
met 1,5% in 2010.
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De studie over de veiligheid benadrukt de voordelen van IPv6,
met andere woorden de vereenvoudiging van het routeringsplan,
van het adresseringsplan en van de aanwending van veiligheidsaspecten. Er rijzen nog vragen in verband met de consequenties
van de invoering van IPv6 op grote schaal en de koppeling met
het deel van het netwerk dat in IPv4 blijft. Er is een gebrek aan
ervaring, want tot nu toe werd IPv6 enkel via proefprojecten op
beperkte schaal ingevoerd. Bovendien heeft de omschakeling
betrekking op terminals en uitrusting voor netwerkcontrole,
wat problemen oplevert en terughoudendheid bij IT-diensten
kan opwekken.
De Europese Commissie blijft de operatoren, de ISP’s, de inhoudproviders, de overheid en de lidstaten sensibiliseren, maar de overheid
moet vandaag het voorbeeld geven. Daarom heeft de Commissie een
oproep tot voorstellen gelanceerd met de bedoeling een proefproject
te selecteren om overheden aan te zetten tot het gebruik van IPv6,
niet op het vlak van volledige IT-infrastructuur, maar ten minste voor
hun website. Deze oproep tot indiening van projecten zal een experiment van goede praktijken tonen dat als voorbeeld kan dienen voor
de openbare en de privésector in heel Europa.
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Het DG INFSO heeft zijn eigen proefproject ontwikkeld, heeft een
door BT geleverde IPv6-toegang verkregen en kan gebruik maken van een wifi IPv6-toegangspunt in zijn kantoren. Technisch
gezien werkt het systeem, maar er zijn nog problemen om de beveiligingsvergunning te krijgen omdat een deel van het netwerk in
IPv4 blijft, ook al staan deze twee netwerken los van elkaar. Deze
dienst zal op 8 juni voor een dag geactiveerd worden voor de wifitoegang. Bovendien bestaat er sedert een jaar een website met
EU-pagina’s over IPv6. Tot slot zal de site Europa.eu vanaf 8 juni
2011 toegankelijk zijn in IPv6, op de door de ISOC georganiseerde
IPv6-werelddag. Tot slot verloopt de invoering van IPv6 niet snel
genoeg, wat negatieve gevolgen kan hebben voor de internetontwikkeling, voor innovatie en voor een verstoord marktevenwicht.
De spelers moeten nauwer samenwerken.
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2. Problematiek en impact op
ondernemingen en gebruikers:
IPv6… de echte millenniumbug?,
door Charles Cuvelliez6
Het BIPT treedt in dit vraagstuk enerzijds op als regulator die zich
vragen stelt over de gevolgen van de omchakeling naar IPv6 voor
de markt en het momenteel uitblijven van de invoering ervan, en
anderzijds als kmo die bedenkingen heeft bij de maatregelen die
moeten worden genomen om deze omschakeling uit te voeren. Het
fundamentele probleem voor de overgang naar IPv6 is het gebrek
aan compatibiliteit tussen IPv6 en IPv4. Een computer die enkel in
IPv4 werkt kan niet communiceren met een IPv6-computer en vice
versa. Bij de ontwikkeling van het nieuwe protocol had men niet ge6

Lid van de Raad, Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie
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dacht dat de overgang niet vlot zou verlopen via een “dual stack”
waarbij de twee protocollen naast elkaar konden bestaan tot IPv4
uitgeput zou zijn. Men kan zich dus afvragen of de IPv6-overgang
niet de echte millenniumbug zal zijn, als er geen IPv4-adressen
meer zullen zijn en sommige IPv6-operatoren zich enkel nog op een
deel van het internet kunnen aansluiten.

20

Als regulator moet het BIPT zich vooral toespitsen op de trading van
IPv4-adressen. Een hulpmiddel dat zeldzaam wordt, creëert automatisch een secundaire markt. De eerste tekenen hiervan worden
al merkbaar, want Microsoft heeft zich onlangs geïnteresseerd verklaard in het surplus aan IPv4-adressen van Nortel, bedrijf dat in
economische problemen verkeert. Sommige sites bieden al IPv4adressen aan op de secundaire markt. Het probleem met IPv4 is
dat er vervangingsoplossingen bestaan, zoals “NAT”. Schematisch
gezien wordt een langer adres verkregen als het IPv4-adres wordt
aaneengeschakeld met de TCP-of de UDP-poort.
Deze oplossingen maken het mogelijk nog jaren te werken met IPv4,
maar met het nadeel dat de gebruiker niet alle vandaag beschikbare
toepassingen kan aanwenden. Welnu, in een op innovatie gerichte
wereld is het jammer dat een ISP met een lage groei die al jaren
op de markt aanwezig is en niets onderneemt om op IPv6 over te
schakelen, bevoordeeld is door zijn voorraad aan IPv4-adressen ten
opzichte van de recent tot de markt toegetreden innoverende ISP die
gefinancierd wordt met venture capital en aan wie men geen IPv4adressen meer kan geven. Welnu, de rol van de regulator is juist te
zorgen voor een “level playing field” voor alle spelers op de markt.
Als bedrijf met een IT-infrastructuur moet het BIPT zich ook buigen
over het probleem van compatibiliteit van hardware met IPv6. Elk bedrijf heeft in zijn netwerk firewalls, servers, pc’s, operating systems,
en zelfs voor industriële omgevingen automaten die programmeer-
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baar zijn in een IP-netwerk. Hardware is in principe IPv6-compatibel,
vaak onder voorbehoud van de ontwikkeling van geüpgradede software. Vaak komt de handleiding die de compatibiliteit bevestigt, niet
overeen met de praktijk. Soms kan de software niet geïmplementeerd worden terwijl de handleiding het tegendeel beweert.
Uit analyse blijkt dat de marktkrachten alleen niet volstaan om een
geleidelijke en natuurlijke overgang naar IPv6 te bewerkstelligen.
De overheid en de besturen hebben dus een rol te spelen. De promotie van IPv6 behoort bij uitstek tot de opdrachten van BELNET,
de ISP van de besturen en wetenschappelijke organisaties. Dit orgaan, dat pionier ter zake is, verstrekt op verzoek “ranges” van IPv6adressen en host een DNS “root server” die IPv6-compatibel is.
Men kan zich de vraag stellen of BELNET in zijn promotiebeleid niet
agressiever moet zijn op het vlak van marketing, bijvoorbeeld door
IPv6-adressen bovenop de gevraagde IPv4-adressen aan te bieden
in plaats van het alleen maar voor te stellen.
De belangstelling van het BIPT voor dit vraagstuk als regulator
vloeit ook voort uit zijn opdrachten op het vlak van consumentenbescherming en bevordering van de mededinging. Op korte termijn
zullen consumenten die zich op het internet willen aansluiten en
een beroep doen op een ISP die enkel IPv6-toegang biedt, inderdaad benadeeld zijn doordat zij geen toegang hebben tot het hele
internet. Op het vlak van stimulering van de mededinging moet de
regulator ook zorgen voor een “level paying field” voor alle spelers van de elektronische communicatiesector, meer bepaald de
nieuwe “green field”-ISP’s die niet over IPv4-adressen beschikken.
Het BIPT is ook een kmo die bij zijn sensibiliseringsinspanningen
ook moet deelnemen aan de overgang naar IPv6. In dat opzicht zal
het BIPT aanwezig zijn op de World IPv6 Day, dag van de grote test
waarop sommige organisaties hun servers op het IPv6-formaat
zullen aansluiten.
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Sommige maatregelen kunnen door administraties al uitgevoerd
worden om de overgang naar IPv6 te bevorderen. In navolging van de
Verenigde Staten kunnen administraties in de bestekken eisen dat
uitrusting en servers functioneel IPv6-compatibel zijn. Op het vlak
van sensibilisering publiceert BELNET op het internet de lijst met
organisaties die toegang hebben tot het IPv6-formaat. DNS zou nietIPv6-registrars kunnen weigeren. De World IPv6 Day kan bijdragen
tot deze sensibiliseringsinspanningen door eventuele problemen te
identificeren. Het is in dat verband jammer dat er nog altijd geen
markt van Ipv6-consultants is, terwijl dergelijke markt wel bestond
voor de millenniumbug.

22

Als kmo met een intern beheerde IT-infrastructuur stelde het BIPT
zich een reeks essentiële vragen met het oog op de overstap naar
IPv6. Uit deze reflecties resulteert dat het niet nodig is alle infrastructuur op IPv6 over te schakelen. Het belang van het protocol
schuilt inderdaad in de end-to-endbehandeling. Het is belangrijk
dat een gebruiker end-to-end toegang heeft tot native IPv6 zonder
gebruik te moeten maken van IPv4 of “NAT”. Het BIPT heeft dus besloten voorrang te geven aan de infrastructuur die extern toegankelijk is, met andere woorden websites, en voor gebruikers die enkel
nog over IPv6-toepassingen beschikken, mailservers die een endto-end-toepassing vormen. De tweede stap bestaat in de inventarisering van de infrastructuur om na te gaan of die compatibel is:
internetverbinding, firewalls, switches, netwerkcomputers en operating systems.
Op het vlak van internetverbinding bieden sommige ISP’s, in tegenstelling tot BELNET, niet systematisch IPv6-adressen aan. Sommige
firewalls die volgens de handleidingen compatibel moeten zijn, zijn
het in werkelijkheid niet. Er werd dan ook beslist een beroep te doen
op consultancy voor de ontwikkeling van een geüpgradede software
waardoor compatibiliteit mogelijk wordt. Niet alle verrichtingen
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kunnen intern worden uitgevoerd. Het was de bedoeling te vermijden dat door de update van de firewalls de aansluitingen tijdelijk
ontoegankelijk zouden zijn.
Wat de computers en switches betreft, zijn Windows 7, Windows
XP en Linux compatibel. Op het vlak van operating systems servers
is Windows 2003 compatibel voor de servers. De toepassingen om
websites te hosten, zoals IIS, zijn compatibel, maar ISS v.6 aanvaardt
slechts één IPv6-adres, in tegenstelling tot de latere v.8-versies die
multi-adressen kunnen hosten. De compatibiliteit heeft dus zekere
beperkingen voor oudere versies. De upgrade gebeurde in onderaanneming, maar de configuratie van het DNS en de firewall na de
upgrade werd intern uitgevoerd evenals de implementatie op de IPcomputers. Het BIPT heeft de IPv6-compatibiliteit van buitenaf getest. Dit is mogelijk via sites die via tunneling kunnen nagaan of een
site IPv6-toegankelijk is.
Als conclusie kan worden gesteld dat de procedure voor de overgang
naar IPv6 niet onoverkomelijk is. Er moet in stappen worden gepland
en te werk gegaan. Elke organisatie die over websites beschikt, moet
deze inspanning echter leveren. In dat opzicht moet CNN worden
aangehaald, dat beslist heeft voor marketingkwesties snel over te
stappen op IPv6. Deze mediasite kon het zich qua imago niet veroorloven dat sommige mensen er geen toegang toe zouden hebben. De
wetten van de markt volstaan echter niet om over te schakelen op
IPv6. Besturen, ondernemingen en organisaties moeten een sensibiliseringsinspanning leveren. Deze toegankelijkheid moet meteen
al worden aangeboden, want de gebruikers zullen zich deze inspanning niet getroosten. Zo is volgens een door BELTUG uitgevoerde
enquête bij de bedrijven het gebrek aan bewustwording bij kmo’s het
gevolg van het feit dat zij hun provider er nooit over horen spreken
hebben. Het IPv6-vraagstuk zal zich dus niet vanzelf oplossen.
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3. Technische oplossingen om de
co-existentie en overgang naar IPv6
te verlichten, door Eric Vyncke7
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Het IPv6-protocol is het enige alternatief voor IPv4-adressen. Het
kost internetaanbieders steeds meer om een systeem te handhaven dat met IPv4 werkt. Hiervoor moeten ze namelijk hun toevlucht nemen tot tijdelijke oplossingen, zoals het delen van IPv4adressen. Vandaag krijgt elk gezin of bedrijf nog een uniek IPv4adres toebedeeld, maar op termijn zal één IPv4-adres gedeeld
worden onder 1.000 of zelfs 10.000 gebruikers. Dit brengt heel
wat problemen met zich mee. De enige oplossing is om gezinnen, klanten en werknemers opnieuw te voorzien van een unieke
identifier, dat wil zeggen overstappen op IPv6. Intussen passen
internetproviders twee tijdelijke technieken toe: “dual stack”
(IPv4- en IPv6-adressen tegelijk activeren) en technieken om
IPv4-adressen te delen. Op lange termijn is de overgang naar IPv6
nochtans onvermijdelijk.
Deze situatie heeft een impact op alle ondernemingen, groot of
klein, van de eenvoudige bakker tot de grote industriële groepen.
Ze worden momenteel voorzien van IPv4-verbindingen. Dit is onder meer het geval bij banken die gebruik maken van e-banking en
versnelde cryptografische hardware die bijvoorbeeld 100 verbindingen per seconde behandelt. Dient een gebruiker 200 aanvragen
per seconde in, dan wordt de website ontoegankelijk wegens overbelasting, blokkeert de firewall van de bank dit IPv4-adres en de
gebruiker, maar hebben de andere gebruikers nog steeds toegang
tot de website in kwestie. Binnenkort zullen de bankwebsites echter bezocht worden door klanten die een IPv4-adres delen. In geval
7
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van cyberaanval zal de firewall van de bank het IPv4-adres van de
piraat blokkeren, maar ook 9999 andere klanten. De enige oplossing voor dit probleem is IPv6. Internetaanbieders kunnen hun
klanten met gedeelde IPv4-adressen of IPv6-adressen immers niet
vertellen dat ze geen bankrekening mogen hebben of geen toegang
krijgen tot de producten- of dienstencataloog.
Er bestaan verschillende technieken van co-existentie tussen IPv4
en IPv6 om aan het gebrek aan werkelijke compatibiliteit tussen de
twee protocollen te beantwoorden. De beste oplossing is een “dual
stack” waarbij alle servers, PC’s en smartphones zowel in IPv4 als
in IPv6 werken. Men kan kiezen welk protocol men wil. Met “tunneling” kan er een IPv4- of IPv6-pakket van een familie via een technische constructie over een oud IPv4-netwerk worden verstuurd
dat aan de andere kant in een IPv6-site uitkomt. Een andere populaire oplossing bij de leveranciers van inhoud is de vertaling van
IPv6 naar IPv4, maar dit kost geld. Aan de hand van deze techniek
kunnen IPv6-telefonen met IPv4-servers communiceren.
Een ander argument ten gunste van de overgang naar IPv6 komt
voort uit het feit dat ondernemingen nood hebben aan webaanwezigheid om hun klanten te behouden en nieuwe te verwelkomen.
Voor sommige informatica- of telecommunicatiebedrijven, zoals het
BIPT, gaat het eveneens om een technische vraag en om hun reputatie. Op bepaalde markten, onder meer in de Verenigde Staten,
is het onmogelijk om een nieuwe door federale fondsen gefinanceerde uitrusting aan te schaffen die niet compatibel is met IPv6.
Eind 2012 moeten alle websites van de Amerikaanse administratie
met IPv6 uitgerust zijn. Dit betekent dat, als een Belgische bank met
de Federal Reserve wil communiceren, deze wellicht over IPv6 zal
moeten beschikken.
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Sommige toepassingen zullen niet werken in geval van gedeelde IPadressen. Per IP-adres zijn er 60.000 TCP-verbindingen beschikbaar.
Indien dit IP-adres gedeeld wordt, blijft er dus een beperkt aantal
TCP-verbindingen per gebruiker over en draaien bepaalde toepassingen niet meer zoals het hoort. Bovendien moet het principe van
één IP-adres per gebruiker behouden worden om veiligheidsredenen (login en veiligheidsjournaal) en voor politieonderzoek over
overtreders.
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De gemakkelijkste technische oplossing is om een provider met
“dual stack”-verbinding te hebben en om de firewall en alle servers
in v4 en v6 om te zetten. Voor enorme websites, zoals die van banken, is het echter ingewikkelder. Daarvoor zijn technische oplossingen op basis van vertaling mogelijk. Er verandert niets aangezien de
servers, toepassingen, databanken, journaling, auditing en veiligheid
in v4 blijven staan. Wanneer het verkeer in v6 binnenkomt, moet er
een ISP in v6 beschikbaar zijn of een tunnel gebruikt worden om een
inkomende v6-verbinding te verkrijgen. De meeste grote websites
gebruiken een “server load balancing” waarmee de inkomende verdelingen opnieuw verdeeld worden op verschillende fysieke servers,
om de last uit te spreiden. Deze “server load balancing” kan zonder problemen een IPv6-verbinding vanaf het internet ontvangen en
deze in IPv4 op de webserver versturen, zonder dat dit aanpassingen
op de server vergt. De oplossing op basis van een “server load balancing” is redelijk duur en richt zich dus tot grote organisaties.
Een andere oplossing bestaat erin een router te installeren die
de vertaling doet tussen IPv6-adressen van het internet en IPv4adressen van de servers. Een laatste oplossing heeft betrekking op
proxys. Revers proxy is software die een inkomende IPv6-verbinding
kan ontvangen die in IPv4 langs de server weer buitengaat. Deze
techniek wordt aangeraden voor middelgrote websites en onder-
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nemingen die iets groter zijn dan een kmo. Wanneer kmo’s hun
server bij een webhost onderbrengen, staat deze in voor de overgang naar IPv6.
In België zijn er slechts een paar hosts die aan hun klanten voorstellen om hun websites in IPv6 over te zetten: Maedhros, Fusa,
Open Minds en Stone IS. Ze gaan alle kleine websites gratis in IPv6
zetten in het kader van de IPv6-werelddag (net als OVH in Frankrijk
en Infomaniak in Zwitserland). De twee grote Belgische webhosters zijn echter niet aanwezig. In België staat de website van RTBF
in IPv6 omdat zij bij Infomaniak in Zwitserland wordt ondergebracht. Sinds kort is dit ook het geval voor de website van het BIPT,
het portaal Belgium.be en de IPv6-website, Council Belgium. Op
Europees niveau zijn Nederland en Slovenië verder gevorderd en de
situatie in België is vergelijkbaar met die van het Groothertogdom
Luxemburg en van het Verenigd Koninkrijk dat achterstand heeft
opgelopen. België loopt iets achter op Frankrijk.
Inzake veiligheid betekent de overgang naar IPv6 dat de firewalls geactualiseerd moeten worden en het veiligheidsbeleid
aangepast en in IPv6 ingesteld moet worden. Er moet nochtans
gewezen worden op het gebrek aan ervaring van de veiligheidsverantwoordelijken in dit domein. De overgang naar IPv6 op
het intranet is niet dringend, maar is een voordeel voor grote
bedrijven die vaak uitbreiden via fusies of overnames en over
een uniek adres beschikken. Wanneer men grote bedrijven met
elkaar in verbinding wil brengen in het kader van een fusie of
overname, kunnen er netwerkproblemen ontstaan (conflict van
privé IPv4-adressen). Dan moet er gebruik gemaakt worden van
NAT, wat bijzonder ingewikkeld en duur is. In de luchtvaartelektronicaindustrie heeft Eurocontrol besloten om de omschakeling naar IPv6 te maken. In de bankensector gaat de Federale
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Bank van Amerika eveneens over naar IPv6. Wanneer een onderneming met een belangrijk informaticaprogramma dat enkel
in IPv6 werkt, moet worden overgenomen, kan dit voor compatibiliteitsproblemen tussen de informaticasystemen zorgen. Om
deze redenen maken banken en ondernemingen de overstap
naar Ipv6 op het intranet.
De providers van toepassingen die clouddiensten willen verschaffen en willen uitbreiden, hebben ook IPv6-adressen nodig. Dit verklaart waarom Microsoft IPv4-adressen van Nortel heeft overgenomen. Microsoft ziet IPv6 al verschillende jaren als een fundamentele stap. Mocht IPv6 uitgeschakeld worden op een Windows
computer, zou het kunnen dat de Microsoft-ondersteuning verloren
gaat.
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Evenzo, indien men de standaard Windows Server 2008 gebruikt,
gebeurt alle communicaite in IPv6. Dit werd bevestigd door een simpele test: wanneer men van Windows Server 2003 naar een server
in hetzelfde netwerk “pingt”, vindt men IPv4-adressen. Omgekeerd,
wanneer men naar Windows Server 2008 migreert en dezelfde opdracht geeft op de servers onder Windows Server 2008, vindt men
IPv6-adressen: de standaard Windows Server 2008 gebruikt IPv6 in
het lokale netwerk. Dit betekent dat de veiligheid in een netwerk onder Windows Server 2008, met een IPS (inbraakdetectie) die enkel in
IPv4 werkt, geen enkele aanval meer zal ontwaren. Zodra Windows
Server 2008 gebruikt wordt, wordt er zonder dat we dit gewaar worden met IPv6 gewerkt, bijvoorbeeld in de rekencentra. De veiligheid
dient dus dringend in IPv6 overgeschakeld te worden, zonder de omschakeling van het netwerk af te wachten die later uitgevoerd kan
worden.
Net zoals bij internetproviders kan een dergelijke stap verwezenlijkt worden door gebruik te maken van een “dual stack”. In prin-
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cipe zijn alle routers, switches, firewalls, Ethernet-schakelaars
en machines van de laatste vijf jaar compatibel met IPv6. Het
moet enkel ingesteld worden, eventueel met de hulp van een consultant. Aangaande de aanbestedingen voor informaticamateriaal, voor een toepassing of een informaticadienst, wordt daarom
aangeraden om IPv6-materiaal te eisen. Réseaux IP Européen
(RIPE NCC) stelt een “RIPE 501” document van enkele pagina’s
ter beschikking dat kan worden opgenomen in de aanbesteding
om er zeker van te zijn dat compatibel informaticamateriaal wordt
verkregen. Concreet gezien moet er een ISP gevonden worden
die IPv6 aanbiedt, moet de perimeter geactualiseerd en ingesteld
worden (firewalls, access routers, proxys, server load balancing),
en moeten de procedures alsook de DNS-servers up-to-date gesteld worden.
Alle internetproviders die andere internetproviders bevoorraden,
of “Tier 1”, staan reeds 8 jaar in IPv6 (cf. Level 3, NTT). In België
staan de Internet Exchange Points, dat wil zeggen de plaats
waar de providers van een land samenkomen om het verkeer
uit te wisselen, in IPv6 (cf. BNIX bij BELNET). In de Verenigde
Staten hebben de meeste grote providers plannen in die zin
(AT&T en Comcast zijn native IPv6-pilots, het 4G-project van
T-Mobile is enkel in IPv6). In België moet er, om een businessverbinding voor een bedrijf te verkrijgen, een beroep gedaan
worden op buitenlandse ondernemingen die een IPv6-dienst
aanbieden (Orange, BT of NTT). De administratie doet een beroep op BELNET. De enige provider die in België plannen heeft,
is Belgacom met het project “Service Exploire” dat in 2012 ten
uitvoer wordt gelegd. Wat de toegang thuis betreft, loopt België
achter. Alle providers hebben plannen en lanceren dit jaar een
proefproject. Het enige Belgische bedrijf dat dit aankondigt is
EP Net, een ADSL-provider die de infrastructuur van Belgacom
gebruikt.
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Samengevat: ISP’s moeten het internet onvermijdelijk veranderen
om het hoofd te bieden aan het tekort aan IPv4-adressen, door IPv6
in te voeren of door IPv4-adressen te delen. Ze zullen waarschijnlijk
discreet handelen, wat een aantal vragen inzake regelsysteem doet
rijzen. Deze ontwikkeling gaat het internet veranderen voor de gebruikers en leveranciers van inhoud, waaronder de banken, en zal
gevolgen hebben voor de ondernemingen. Europa gaat in 2012 over
tot het delen van IPv4-adressen. Azië is hier al mee begonnen. We
moeten dus klaar staan, dat wil zeggen het thema bestuderen, IPv6uitrusting bestellen, een budget opmaken en opleidingen organiseren. Kortom, binnen elk bedrijf moet een IPv6-verantwoordelijke
worden aangewezen. De interne overgang naar IPv6 is minder dringend aangezien de rekencentra reeds met IPv6 werken zonder dat
we het beseffen.
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4. Invoering van IPv6: het voorbeeld van
BELNET, door Jan Torreele8
BELNET is een Belgisch onderzoeks- en onderwijsnetwerk en tevens internetprovider ten behoeve van onderzoeks- en onderwijsinstellingen in België. BELNET beschikt over een nationaal glasvezelnetwerk met 25 pop’s (point of presence), connecteert meer dan 200
onderzoeks-, onderwijs-, wetenschappelijke en administratieve instellingen, samen goed voor 700.000 eindgebruikers aan wie het een
internetsnelheid tot 4 x 400 Gbits/sec. aanbiedt. Belnet treedt op als
operator van BNIX (het Belgische centrale point of traffic exchange
van alle Belgische ISP’s). BELNET is sedert 1993 IPv6-enabled en
biedt op vraag van klanten IPv6 aan. De stapsgewijze aandachtspunten bij de overgang van IPv4 naar IPv6 zijn de volgende (vanuit de
eigen ervaring van BELNET):
8
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• Een eerste stap in de overgang van IPv4 naar IPv6 is inventarisatie, met andere woorden het oplijsten van de aanwezige infrastructuur, software, switchers, routers, back-off
toepassingen en analyseren of zij IPv6 ondersteunen. Als
(publieke of private) organisatie is het raadzaam om bij
de upgrade van het netwerk enkel offertes toe te laten die
IPv6 ondersteunen, gepaard gaande met aparte licenties
om IPv6 te activeren (software voor monitoring, veiligheid,
firewall).
• In een tweede stap moet een adressenplan worden ontwikkeld door te bepalen hoe de adressen moeten worden verdeeld
over infrastructuur en klanten. Waar bij IPv4 enkel schaarstemanagement mogelijk is (hoe omgaan met het beperkte
aantal adressen) raadt BELNET aan om bij IPv6 te werken volgens “sparse allocation assignment”. Dit betekent dat het IPadresblok wordt verdeeld in een 3-4-tal “ranges”, en dat adressen van in het begin uit deze diverse ranges komen. Dit maakt
een betere structurering en aggregation mogelijk: wanneer
een klant op een later tijdstip extra ruimte vraagt, kan hem die
worden gegeven uit dezelfde “range” als zijn oorspronkelijke
ruimte en kan hij zijn configuratie behouden.
• In een derde stap moet een routeringsplan worden opgesteld; vandaag is de routering in IPV6 identiek aan die in
IPv4. Ook de herdistributie van interne routers gebeurt net
zoals bij IPv4. De externe aparte netwerken voor IPv4 en
IPv6 zijn bovendien volledig parallel en de routering verloopt
onafhankelijk op dezelfde infrastructuur, wat ertoe leidt dat
fouten en defecten in IPv4 geen weerslag hebben op IPv6toepassingen.
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• Ten slotte is het raadzaam een implementatieplan op te stellen, te testen en te configureren. Alle klanten zijn via pop’s aangesloten op de core van de backbone van het netwerk. De gegevenspakketten gaan van pop naar pop via de core. Het backbonenetwerk ondersteunt IPv6 in “dual stack”, waardoor alle
klanten, buitenlandse traffic exchange points, en transitpoints
IPv6-connectiviteit kunnen krijgen.
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Als we naar de uptake van IPv6 kijken, stellen we een lichte start
vast in 2003-2004, daarna - tot 2008 - viel de vraag naar IPv6adressen stil. Onder invloed van media-aandacht, conferenties, en
de wereld IPv6-dag (8 juni 2001) ervaart BELNET de laatste maanden een significante verhoging van het aantal aanvragen. Intussen
heeft BELNET aan elke klanten 6 IPv6-adressen geassigneerd en
kunnen deze worden geïmplementeerd zonder nog een aanvraag
aan BELNET te moeten richten.
Als conclusie wat de meest voorkomende ervaringen bij de overstap van IPv4 naar IPV6 betreft is het aan te bevelen om een beroep te doen op “sparse allocation management”, en ervoor te
zorgen dat men beschikt over een adresseringsplan alvorens over
te gaan tot implementatie. Geografische aggregaties (waarbij aan
specifieke regio’s een bepaald blok wordt toegewezen waarbij
specifieke routeringspolicies kunnen worden toegepast) worden
afgeraden bij een overstap van IPv4 naar IPv6 en een moeilijkere
implementatie van reverse DNS (en meer en moeilijker te implementeren adressen in het algemeen). De spreker waarschuwt ten
slotte voor scepticisme bij klanten en beveelt een raadpleging van
de website www.ipv6.be aan voor kennisname van de “best practises”.
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5. Aanbod van domeinnamen in
IPv6-formaat, door Philip Du Bois9
DNS Belgium is een in 1999 opgerichte vzw die instaat voor het beheer van de .be-domeinnaam en voor stimulering van internetgebruik bij burgers en gebruik van e-commerce bij kmo’s (onder meer
via een partnership met “close the gap”). Voor de registratie van
domeinnamen werkt de organisatie via een netwerk van agenten.
Tenslotte is DNS Belgium stichter van EURID, de .eu-domeinnaambeheerder. DNS Belgium focust de komende jaren nadrukkelijk op
het verzekeren van de kwaliteit en veiligheid van domeinnamen. Qua
registraties is er een stijgende lijn te merken (250.000 registraties in
2010, 124.000 nieuwe domeinnamen) zodat er einde 2010 1.000.000
.be-domeinnamen actief waren.
In het kader van IPV6 biedt DNS Belgium een toepassing aan voor
zijn agenten waar zij transacties (registratie, annulatie, overdracht) kunnen registreren. DNS Belgium beheert deze toepassingen via een redundant platform met oracle gestuurde database om een zonefile te creëren. Deze zonefile wordt in real time
doorgestuurd naar een 50-tal servers wereldwijd en zorgt ervoor
dat domeinnamen worden vertaald naar een IP-adres van de
server waar de website zich bevindt. Kortom DNS Belgium biedt
een IP-nummerboek van het internet aan. Sedert 2004 kunnen
IPv6-adressen worden gebruikt in België door toevoeging van een
IPv6-cluster.
Vandaag is 2/3 van de capaciteit van de server IPv6-enabled. 1 op
400 van de actieve name servers in België is vandaag IPv6. Tegen
midden 2012 zal België integraal IPv6-enabled zijn, wat België
een koploper in de wereld op het vlak van het aannemen van IPv69

General Manager, DNS Belgium.
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adressen maakt. Als conclusie kan worden gesteld dat er geen
moeilijkheden rond IPv6 zijn voor de gebruiker of de website-eigenaar. Voor ISP’s echter kan de omschakeling gepaard gaan met
investeringen om netwerkapparatuur en apparatuur van de gebruiker te upgraden. Het zijn dan ook vooral ISP’s die het sterkste
moeten worden gesensibiliseerd omtrent de noodzaak om de stap
naar IPv6 te zetten.

6. Voorstellen van de Wereld IPv6-dag,
door Rudi Vansnick10
34

Opgestart in 1992 in de Verenigde Staten en sedert 1998 actief in
België, heeft Internet Society (ISOC) als taak een stabiel, toegankelijk en veilig internet voor iedereen te promoten. Daartoe onderhoudt ISOC nauwe banden met ICANN dat wereldwijd alle domeinnamen en IP-adressen beheert. ICANN ijvert voor de toewijzing van
topleveldomeinen.
Op 8 juni 2011 vindt de Wereld IPv6-dag plaats. Het doel van deze
dag is om enerzijds burgers en ondernemingen te sensibiliseren
over het belang van de overstap naar IPv6 en hen een “sense of urgency” bij te brengen, en om anderzijds een status op te maken van
België en deze te vergelijken met zijn buurlanden. De spreker roept
zoveel mogelijk organisaties en individuele gebruikers op om deel
te nemen en om op 9 juni niet zomaar de knop terug te schakelen,
maar integendeel deze dag aan te grijpen als mijlpaal om de overstap te zetten. Projecten die functioneren op IPv4-basis moeten ermee rekening houden dat wanneer zij binnenkort gebruik maken
van devices of applicaties deze IPV6-based zullen zijn. Dit noopt
10

Voorzitter, ISOC Belgium.
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ertoe dat deze projecten an sich ook overschakelen op IPv6 zoniet
zal communicatie tussen devices onderling onmogelijk worden
of zullen toepassingen niet functioneren. Om dit laatste te illustreren wordt het voorbeeld gegeven van de “intelligente elektriciteitsmeter”. In Vlaanderen alleen zouden er 4.000.000 bijkomende
IP-adressen nodig zijn. De industrie moet worden gesensibiliseerd
omdat alle applicaties omtrent deze smart meters ook IPV6-based
moeten zijn.
Naast de aandacht die uitgaat naar ISP’s in het IPv6-verhaal moet
men er ook rekening mee houden dat hostingsbedrijven ook klaar
moeten zijn aangezien zonder hun hulp het gros van de websites
niet toegankelijk is. Niet toegankelijkheid van een website mag
dan al niet onoverkomelijk zijn, de niet toegankelijkheid van e-mail
maakt elke professionele en privéactiviteit onmogelijk. Ten slotte is
IPv6 niet enkel een verhaal van ondernemingen. Ook burgers moeten worden gesensibiliseerd en er moet hen worden uitgelegd hoe
en wanneer ze hun modem en router moeten configureren om IPv6
te kunnen ondersteunen. Het is belangrijk dat op 8 juni België en
Belgische bedrijven kunnen aantonen klaar te zijn voor de stap naar
IPv6. Aan de andere kant zijn disfuncties die op deze IPv6-dag blijken van cruciaal belang om naar oplossingen te zoeken. ISOC zal
hierover uitvoerig berichten.
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Vragen & antwoorden
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Een deelnemer stelt een vraag over de mate waarin de IPv6adressen (provider assigned addresses) afhankelijk zijn van ISP’s.
De heer Jan Torreele antwoordt dat de IPv6-adressen niet overgedragen kunnen worden tijdens een verandering van ISP, terwijl
IPv4 dit toelaat. De heer Eric Vyncke legt uit dat de overdracht van
IP-adressen mogelijk is indien men minstens over twee aansluitingen beschikt met betalende “provider independant”-adressen.
De meeste (middelgrote en grote) ondernemingen ondervinden
daarbij geen probleem. De heer Rudi Vansnick benadrukt dat
IANA in het bezit blijft van de IP-adressen en dat de websitebeheerders alleen een gebruikersrecht van de IP-adressen toegekend krijgen. Men moet dus flexibel blijven en ervoor zorgen dat
de organisatie van het bedrijf niet te afhankelijk wordt van de IPadressen.
Een deelnemer haalt het tekort aan controle-instrumenten aan
waarmee commerciële ISP’s bevelen van de Federale Politie kunnen voeren. De heer Eric Vyncke geeft aan dat de “carrier grade
NAT”-technieken, met andere woorden de sharing van IPv4adressen door meerdere duizenden abonnementhouders, ernstige
problemen met zich meebrengen inzake veiligheid. In België mag
alleen gebruik gemaakt worden van de wettelijk toegestane onderscheppingsinstrumenten indien men weet wie de overtreder
is. Voor de gedeelde IPv4-adressen betekent dit dat men 10.000
burgers zal moeten bespioneren om de vermoedelijke overtreder
terug te vinden, wat wel een probleem oplevert. Voor IPv6 is de
wettelijk toegestane onderschepping van routers en switches voor
de ISP’s meestal even succesvol als bij IPv4. Geen enkel “mediation device” waarmee gegevens overgedragen worden, is a priori
compatibel met IPv6, maar impliceert toch geen verandering in de
infrastructuur.
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Een deelnemer vreest dat de commerciële ISP’s niet overstappen
naar IPv6 zolang deze toepassingen niet klaar zijn. De heer Eric
Vyncke gaat ervan uit dat op het vlak van de logs de ISP’s de IPv6adreshouder kunnen bepalen. De moeilijkheid zit eerder in het bepalen van de persoon die via een gedeeld IPv4-adres een illegaal
bestand geopend heeft en in de grotere verantwoordelijkheid van de
ISP’s bij IPv4 t.o.v. IPv6. Deze kwestie zou nochtans niet de belangrijkste motivatie zijn van de ISP’s. Het gaat hier eerst en vooral om
een maatschappelijk probleem.
Een deelnemer stelt de rol van de FOD Economie inzake IPv6 in
vraag. Mevrouw Séverine Waterbley antwoordt dat de FOD tussenkomt in het kader van zijn bevoegdheid inzake het federale beleid
voor de informatiemaatschappij en dat hij als maatschappelijke opdracht heeft de burger te informeren. Globaler gezien wil de FOD
de consument beschermen en hem informatie verstrekken. De heer
Rudi Vansnick is het helemaal eens met dit antwoord en voegt eraan toe dat de providers geen enkele informatie over dit onderwerp
verschaffen.
Betreffende de Customer Premises Equipment (CPE), met andere
woorden het geïnstalleerde materiaal bij de abonnementhouders,
geeft de heer Eric Vyncke aan dat enkele problemen kunnen opduiken voor sommige toegangstechnologieën, maar dat IPv6 vooral
belangrijk is voor de nieuwe klanten om de groei van internet te
verwezenlijken. Nieuwe CPE’s zullen nodig zijn om nieuwe klanten
toegang te verlenen. Het is belangrijk dat de burger blijvend toegang
heeft tot een vrij internet en dat hij niet beperkt is door aan de gedeelde IPv4-adressen verbonden problemen met als risico een deel
van zijn internetervaring kwijt te geraken en sommige toepassingen
zoals Skype of datasharingtechnologieën niet meer te kunnen gebruiken.
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De heer Jacques Babot gaat ervan uit dat voor de eindgebruiker de
overgang naar IPv6 transparant zou moeten zijn. Een voordeel van
IPv6 is de functie “plug and play” die geen specifieke configuratie
vereist van de routeur om bijvoorbeeld een IP-camera aan te sluiten. In IPv6 is de installatie op het netwerk veel gemakkelijker. De
overgang naar IPv6 zou dus voor de burger gemakkelijk moeten verlopen. Normaal gezien bezorgt de diestverlener het eindmateriaal
(Box of B-Box) en deze elementen zouden in de prijs voor de toegang
tot IPv6 inbegrepen moeten zijn.
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Een deelnemer herinnert eraan dat België pionier was inzake internet dankzij ADSL. Op het gebied van de CPE’s beschikt
België bovendien over één van de wereldproducenten, met name
Technicolor, van de meest stabiele CPE’s wat betreft de privé enduser. Voor gebruikers die hun terminal mogen kiezen, zou de overgang naar IPv6 geen probleem moeten zijn. Daarentegen zou het
nuttig zijn om de providers te verplichten een in hun aanbod compatibel product aan te bieden wat betreft de abonnementhouders
van “multiple plays”-diensten, die verplicht zijn om de Box van een
bepaalde provider te gebruiken, zodat er geen kloof ontstaat tussen twee groepen burgers.
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Besluit, door Séverine Waterbley11
De overgang naar IPv6 heeft een directe impact op de ondernemingen, de overheid en het geheel van de internetgebruikers. Elk uitstel kan nadelig zijn voor de concurrentiepositie van de Belgische
ondernemingen. De ondernemingen moeten dus overwegen om de
versie 6 van het internetprotocol te gebruiken en invoeringsplannen
opstellen zodat zij met IPv6 op het internet aanwezig zijn tegen 2012.
Bovendien moeten zij de invoering van IPv6 in hun intranet plannen
tegen 2012 of zelfs 2013.
De problematiek IPv6 is niet simpel, maar wij beschikken over genoeg tijd om het nieuwe protocol te implementeren. De beschikbare
cijfers tonen aan dat België dicht bij het Europese gemiddelde ligt.
Geen paniek dus, maar het is toch tijd om beginnen te reageren.
Het algemene doel is nog altijd de gebruikers sensibiliseren. In dit
opzicht is het essentieel dat de federaties de informatie doorgeven
aan de ondernemingen, kmo’s en consumenten. Op reglementair
gebied kunnen voornamelijk inzake de bescherming van de consumenten en van de overheidsopdrachten maatregelen getroffen
worden.
Bovendien werd de FOD Economie door de “Federal Computer Crime
Unit” (FCCU) en door het op het vlak van informatieveiligheid actieve
BELNIS-platform gevraagd om een op de publieke belanghebbenden gerichte coördinatiestructuur op te zetten. De FOD Economie is
van plan om de aanbevelingen aan de overheid op te stellen waarin
de aspecten inzake veiligheid en sharing van IPv4-adressen ook ingesloten zijn.

11

Adviseur, FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, Algemene Directie
Telecommunicatie en Informatiemaatschappij.
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AD Telecommunicatie en Informatiemaatschappij
De Algemene Directie Telecommunicatie en Informatiemaatschappij
van de FOD Economie bereidt het Belgische beleid inzake elektronische communicatie voor en coördineert de acties die op het gebied
van de informatiemaatschappij en van de elektronische handel in de
FOD Economie ondernomen moeten worden.
Ze staat eveneens in voor de coördinatie van het ICT-beleid op federaal en interfederaal niveau. In dit kader werkt ze een voorstel
van structuur uit voor het overleg over het ICT-beleid met de andere
bevoegdheidsniveaus. Ze draagt ook bij tot de werkzaamheden van
gespecialiseerde comités zoals het Raadgevend comité voor de telecommunicatie (RCT).
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De Algemene Directie Telecommunicatie en Informatiemaatschappij
neemt deel aan de werkzaamheden in verband met de informatiemaatschappij, zowel op Europees als op internationaal niveau. In
dat opzicht coördineert ze de uitvoering van de op nationaal niveau
aangenomen maatregelen in het kader van de digitale agenda voor
Europa van de Europese Commissie.

Contact
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Algemene Directie Telecommunicatie en Informatiemaatschappij
North Gate II - Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel Belgïe
Tel.: +32 2 277 77 59
Fax: +32 2 277 96 90
E9-Info@economie.fgov.be
http://economie.fgov.be
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Website van het Colloquium
http://economie.fgov.be/nl/modules/activity/activite_1/20110601_
colloque_ipv6.jsp

Rapporteur
Pieter VAN DEN BOSSCHE

Dankwoord
De Algemene Directie Telecommunicatie en Informatiemaatschappij
van de FOD Economie bedankt alle personen en organisaties die bijgedragen hebben tot dit succesvolle colloquium, in het bijzonder de
verschillende tussenkomende partijen, de Europese Commissie,
het BIPT, de IPv6 Council Belgium, BELNET, DNS Belgium, ISOC
Belgium en RIPE NCC.
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Bijlage
Babot Jacques

Colloque SPF
1st June 2011

IPv6 in Europe
Jacques Babot
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European Commission - DG INFSO
Directorate, Emerging Technologies and Infrastructures

IPv4 addresses in global pool
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RIR pool exhaust date

43

Next step after 2012?

IPv4 is running out, why
adoption of IPv6 is so slow?
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Why doesn’t your organization consider having IPv6?

Don't see business need
Haven't gotten around to it
Our infrastructure doesn't support it
ISP doesn't support IPv6
Cannot afford risk of transition

2010

Cannot afford expense

2009

Communications service provider doesn't support
IPv6
Lack of available config mgt tools
Cannot meet the requirements
Other
0%

GNKS/TNO Global IPv6 Deployment Monitoring Survey

10%

–

20%

30%

40%

50%

RIPE NCC 2009/2010 -
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contact: info@gnksconsult.com
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Other hurdles?
Costs (required financial investment/time of…
Availability of (knowledgeable) staff

Those who implement
or plan to implement

Business case
Vendor support
Information security
Other

2010
2009

Costs
Availability of (knowledgeable) staff

Those who are not
ready to go for IPv6

Business case
Vendor support
Information security
Other
0%

10%

GNKS/TNO Global IPv6 Deployment Monitoring Survey

–

20%

30%

40%

RIPE NCC 2009/2010 -

50%

60%
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70%

contact: info@gnksconsult.com

Main motivations to consider having IPv6 allocation cq
assignment

Want to be "ahead of the game"
Make sure IPv6 is supported in our
products
Want to benefit from advantages asap
2010
2009

Availability of IPv4 address space
Customer demand
Other
0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

GNKS/TNO Global IPv6 Deployment Monitoring Survey

–

RIPE NCC 2009/2010 -

contact: info@gnksconsult.com

Threats: why EC calls for
IPv6 deployment?

• Slow down of Internet development
Including Internet of Things
• Market distortion
• Negative impact on innovation
46

What have we done in DG Infso….
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Action since 15 years
Focus of R&D moving from research to industrial uptake

TIME

R&D projects.. international cooperation… Prepare deployment
IPv6 testbeds demonstrated the feasibility and the
value added. GEANT and NRENs IPV6 enable.

R&D projects

Large scale testbeds

Launching of National and EU Task Forces

Communication
to MS and EP

Dissemination
Policy actions

Procurement
European Defence Ag has IPv6
enablement in its work plan
FREE in France and others coming

ISP Commercial offers
EU Action plan May 2008

Action plan 2008

“Advancing the Internet”


Cooperate with content/service providers.



Encourage ISPs forIPv6 connectivity.



Encourage Member States to use IPv6.



Awareness campaigns with different users groups.



Inclusion IPv6 in education curricula ( study).



Security and Privacy issues ( study).



Monitoring IPv6 deployment ( study).
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Study, IPv6 monitoring of deployment

objectives:
•Calculate the number of IPv6 enabled users
•Conducting two specific IPv6 measurement
campaigns for Europe in 2009 and 2010
•Assessing the global deployment, quality and
security of current IPv6 products and services
•Disseminating the results
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IPv6 survey
• 1589 respondents from 140
countries/economies
• Top 10 respondent countries

1. USA

214

6. Russia

68

2. Australia

89

7. Brazil

47

3. Germany

81

8. France

45

4. UK

74

9. New Zealand

45

5. Netherlands

71

10. Czech Rep.
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More organizations with IPv6 in production,
yet still mostly insignificant
450
400

IPv6 traffic is greater
than IPv4 traffic

54

350

54

300

IPv6 traffic is same as
IPv4 traffic

250
200
150

280
or
82%

100

IPv6 traffic is nonnegligible but less than
IPv4 traffic

354
or
86%

IPv6 traffic is
insignificant

50
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0
2009

2010

GNKS/TNO Global IPv6 Deployment Monitoring Survey
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RIPE NCC 2009/2010 -

contact: info@gnksconsult.com

More have IPv6 implementation (plans)
Deployed

Plans

No plan

cable/dsl
e-mail
hosted
webservices
desktops
DNS
transit
peering
internal

2009

cable/dsl
e-mail
hosted
webservices
desktops
DNS
transit
peering
internal
ISP to business
ISP to consumers

2010
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–
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100%
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Number of websites of ALEXA top 500 per country reachable on IPv6
(total of 13500 websites analyzed)

50
IPv6 deployment monitoring
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Study for Curricula

• Analyse the actors (offer and needs).
• Case studies and recommendations, the study
will permit to establish scenarios aimed at
evaluating support and potentially accelerate the
IPv6 adoption in Europe.
• Dissemination activities will be carried out and
results will be published through a web
competency platform.
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Study on Security
Advantages of IPv6
Simplified and extensible address plan
Standard routing (i.e. no NAT)
Simplified deployment of IPsec/IKE
Shortcomings/challenges of IPv6
Maturity of proposed solutions (work in progress)
Scalability to be asserted (work in progress)
Migration of current infrastructures, legacy
applications
Training of administrators
19

02.03.2012

Next steps……
……in the hands of you and us…….
Operators, ISPs
Equipment- and Content providers,
Member States, public authorities…..
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Funding for IPv6 pilot
CIP Programme propose a funding (3 M€)
For a Pilot on experimentation and deployment of
IPv6 in Member States (Public authorities)
• Show case
• Experimentation
• Exchange of best practices
• Applications and services
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Closing date 1st June 2011
http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/
register_infoday/index_en.htm

DG INFSO Trial
(Our Home work!)
• Native IPv6
access in DG Infso HQ (British Telecom as ISP)
• WIFI IPv6 access point for visitors is on progress.
• IPv6 Infso pages from Europa web site cloned on an
IPV6 web server in DG INFSO

Url: ipv6-infso.ec.europa.eu
• EUROPA web site will be soon accessible for IPv6
users (Dual stack).
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In conclusion
• Deployment of IPv6 is not
happening fast enough
• Negative effects on growth,
innovation, market distortion have to be
avoided
• More awareness, cooperation……

Questions?

Internet…
IPv4
IPv6

Jacques.babot@ec.europa.be
IPv6
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http://ec.europa.eu/information_society/policy/ipv6

IPv4

IP…
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Cuvelliez Charles

Problématique et impact sur
les entreprises
et les utilisateurs
“IPv6…Le vrai bug de l’an 2000 ?” (anonyme)
St. Minne, Département IT
M. Ducobu, Département NetSec
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Ch. Cuvelliez, Conseil IBPT

Problématique
Impact du manque d’adresse IP v4 sur le marché
1. Un nouvel ISP greenfield ne peut plus avoir d’adresses IP v4
•
•
•
•

Microsoft achète les adresse IP v4 de Nortel !
Marché de deuxième main pour adresses IP V4: site: addrx.net
RIPE ne délivrera à partir de septembre que des adresses /22
à un ISP greenfield - porte ouverte vers le NATing et pas de level playing field
Politique volontariste des pouvoirs publics aux USA (adresses /22 a plus grand
impact) mais retard relatif de Asie

2. Un ISP établi avec faible croissance n’aura pas de problème
•

Il dispose souvent d’un stock d’adresses IP v4

2

Problématique
La compatibilité hardware avec IP v6
–

Contrat de maintenance avec ODM à court terme
•
•

Hardware peut passer en IP v6 mais firmware ne suit pas.
Impossibilité pour les fabricants de proposer un firmware
pour les générations de routeurs disséminés dans le grand public
Transition vers IP v6 demande un renouvellement du hardware ?

•
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Problématique
Quel acteurs publics pour la promotion IP v6 ?
1. Belnet
•
•
•

Dans ses missions
Pionnier en IP v6: root servers DNS IP v6 et peering IP v6
Belnet propose, à la demande, un range d’adresse IP v6 à ses clients. Belnet
pourrait avoir une approche marketing plus agressive en « forçant » ou en
« incentivisant » ses clients à prendre et implémenter des adresses IP v6.

2. IBPT
•
•
•

Focus consommateur: toutes les problématiques doivent être prises en
compte
Focus Level Playing Field: quid d’un ISP quine peut connecter ses clients en
IP v4
Last but not Least: IBPT = PME comme les autres….

→

Le régulateur télécom qui n’est pas IP v6 compliant ? Quelle crédibilité ?

4
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IBPT doit participer à l’IP V6 day
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Problématique
Passage en IP v6: une simple question de marketing?
1. Cahier de charge des administrations
•
•

Compatibilité IP v6 requise ? Firewalls mis à niveau ?
Comparable à l’effort open source de certaines administrations

2. Hall of Fame (Facebook)
•

Tier 2/Tier 3 ISP: ne proposer du peering que si l’ISP/l’organisation accepte
de se connecter IP v6
DNS: refuser les registrars qui ne sont pas compatibles IP v6
User Groups: sensibiliser….

•
•
•

Pourquoi les PME ne se préoccupent pas d’IP v6…Parce que personne ne leur
en parle.

3. IP v6 day
•

Toutes les erreurs sont permises et…souhaitées ?
•

Un grand couac sera un signal d’alarme sans conséquence commerciale
puisqu’on s’y attend.

4. A quand les consultants pour passer de IP v4 à IP v6…
•

Ils étaient là pour le Y2K…

6

Impact sur les entreprises (…à
commencer par l’IBPT) et les utilisateurs
Faut-il passer toute l’infrastructure IT en IPv6 ?
-

L’intérêt du protocole réside dans son traitement de bout en bout
… donc
•
•
•

Seules les parties accessibles à un tiers, depuis l’extérieur, doivent être
portées en priorité en protocole IPv6 : princ. sites web
Par la suite, il y aura lieu de porter le mail
Enfin, si le souhait existe, rendre les utilisateurs internes « IPv6 »
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Impact sur les entreprises (…à
commencer par l’IBPT) et les utilisateurs
Notre matériel est-il capable de fonctionner en IPv6 ?
-

Inventaire du matériel existant, de bout en bout
•
•
•
•
•

Connexion Internet (BELNET),
Firewall’s,
Switch réseau,
Machines réseau,
OS et Applications

8
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Impact sur les entreprises (…à
commencer par l’IBPT) et les utilisateurs
Bilan après interrogation des différents fournisseurs ?
1. Besoins :
•
•
•
•
•

Connexion BELNET : Obtention d’une classe d’adresses IPv6,
Firewal : Nécessité d’un Upgrade pour un OS compatible IPv6,
Switch réseau : Néant,
Machines Réseau : Néant,
OS et Applications : Les OS étant minimum du Windows 2003 et Site web
en IIS-v.6 : Néant
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Impact sur les entreprises (…à
commencer par l’IBPT) et les utilisateurs
Mise en place
Etape 1 : Upgrade Firewall par sous-traitance NextiraOne,
Etape 2 : Configuration Firewall et DNS par compétences internes,
Etape 3 : Implantation des IP’s sur les Machines Réseau et déploiement sur les Sites
Web,
Etape 4 : Tests via http://www.ipv6-test.com/
et outils de tunneling IPv6 ( http://www.tunnelbroker.net/ ou http://www.sixxs.net/ )

10

Impact sur les entreprises (…à
commencer par l’IBPT) et les utilisateurs
À ce jour … et après seulement 3 semaines de mise
en œuvre :
http://ipv6.ibpt.be - http://ipv6.bipt.be
http://www.ibpt.be - http://www.bipt.be
… à suivre

60
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Vyncke Eric

Solutions techniques pour faciliter
la coexistence et la transition vers
IPv6
Eric Vyncke
IPv6 Council – Belgium
Eric.Vyncke@ipv6council.be
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IPv6 Council – Belgium?
Created September 2010
 Aims at enabling IPv6 in Belgium


◦ President: Gunter.Vandevelde@ipv6council.be
◦ Vice-President:
Olivier.Bonaventure@uclouvain.be
◦ CTO: Eric.Vyncke@ipv6council.be

www.ipv6council.be
 Feel free to join our affiliated members!


Impact of IPv4-Exhaustion on
Internet Connectivity


3 approaches currently worked on by SP

◦ Dual-stack: SP allocates both IPv4 and IPv6 global
addresses to his subscribers
◦ Shared IPv4 address: SP relies on NAT in his network
to share a couple of global IPv4 addresses and
allocates private IPv4 addresses to his subscriber
◦ IPv6 only



It is expected that SP will deploy a combined and
phased approach
◦ Sharing IPv4 global address is part of the solution
◦ IPv6-only as ultimate the goal, there is no alternative
plan
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Impact of the Enterprises


Enterprises should expect their customers,
partners, and remote employees to have a mix
of connectivity
◦
◦
◦
◦
◦

Public IPv4-only
Public IPv4 and IPv6
Shared IPv4-only
Shared IPv4 and IPv6
IPv6 only

Enterprises must be ready for this mix
(they cannot select the SP of their users).
The days of one public IPv4 for each Internet user are over.
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IPv6 Co-existence Techniques
Dual Stack

IPv4
IPv6

Recommended Enterprise Co-existence strategy

Tunneling Services
IPv4 over IPv6

IPv6 over IPv4

Connect Islands of IPv6 or IPv4

Translation Services
IPv6

IPv4
Source Cisco Systems

Business Partners
Government Agencies
International Sites
Remote Workers
Internet consumers

Connect to the IPv6 community

How to offer services on the IPv6 Internet?

© 2010 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Cisco Confidential
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Why Should an Enterprise Add an
IPv6 Internet Presence?


To be ready for IPv6
◦ Or show technical leadership

Regulations or incentives
 To keep applications running
 Unique IP address per user
 Customers having/requesting only IPv6
connectivity
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What if I Can’t Dual Stack?
Server Load Balancer

Stateful NAT64

Proxy

IPv6
Internet

IPv6
Internet

IPv6
Internet

IPv6

-Apache
-MSFT
PortProxy

IPv4

IPv4-only Servers

IPv6

IPv6

IPv4

IPv4-only Servers

Source Cisco Systems

IPv4

IPv4-only Servers
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How To Add IPv6 for Large
Enterprise ?


Add a set of IPv6-only web servers



Address Family Translator (AFT) in load balancer

◦ More flexibility and independence of IPv4 & IPv6
◦ Accept IPv6 connection from browser
◦ Load balance and connect to server with IPv4
◦ Can insert X-Forwarded-For HTTP header to keep IPv6 address in log


AFT in network devices



AFT in reverse web proxies

◦ Using stateful NAT64 RFC 6146
◦ Quite often reverse proxies are used for security anyway
◦ Same as load balancers including logging


Add native IPv6 to existing web servers:
◦ could require some changes in application scripts & logging
◦ This is the long term solution
Source Cisco Systems

How to add IPv6 for SMB?
Usually the Internet presence is hosted
 Hosting provider will do it for you!
 Usually no change in the applications, web
pages, …




But, only 3 IPv6-enabled in Belgium:
◦ Maehdros,Fusa, OpenMinds



Many others: Infomaniak, OVH, Gandi, …
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And in Belgium Top-50?
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Other Belgian IPv6 Sites ☺
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Our Neighbors have More IPv6
Contents…


Netherlands
◦ Telegraaf
◦ LeasedWeb
◦ Dumpert



France
◦ Free
◦ Doctissimo



Luxembourg
◦ Poste&Téléphone
http://www.vyncke.org/ipv6status/map?rir=RIPE

A Word on Security


IPv6 is no more secure than IPv4
◦ It is not less secure as well



As soon as IPv6 is enabled, then the same
security policy MUST be enforced for
IPv6
◦ Firewalls, Intrusion Prevention Systems, ….

67
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Why Getting IPv6 Access to the
Internet?








Get end-to-end connectivity for all users
Avoid being placed behind a NAT
Facilitate merging & acquisition (avoiding
NAT conflicts caused by RFC 1918)
Be ready to merge/acquire with a IPv6enabled organization
Customer or partner requiring IPv6
Getting know-how and expertise on IPv6
Later when IPv4 connectivity becomes too
expensive

15
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Why Adding IPv6 to all hosts in the intranet?
Even if RFC 1918 is enough for enterprise



Visibility of tunneled IPv6 traffic



Enable IPv6-only application

◦ To enforce a security policy

◦ Windows 7 DirectAccess transport IPv6 only
◦ Windows 2008 Cluster uses IPv6 link-local
address
◦ Apple Airport management uses IPv6 link-local
address

Simpler network management without any
NAT
 Ease of deployment and mobility
 Easier merge & acquisition


Source Cisco Systems

Innocent W2K3 -to- W2K8 Upgrade
Windows 2003
C:\>ping svr-01
Pinging svr-01.example.com [10.121.12.25] with 32 bytes of data:
Reply from 10.121.12.25: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.121.12.25: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.121.12.25: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.121.12.25: bytes=32 time<1ms TTL=128

Upgraded Host to Windows 2008
C:\>ping svr-01
Pinging svr-01 [fe80::c4e2:f21d:d2b3:8463%15] with 32 bytes of data:
Reply from fe80::c4e2:f21d:d2b3:8463%15: time<1ms
Reply from fe80::c4e2:f21d:d2b3:8463%15: time<1ms
Reply from fe80::c4e2:f21d:d2b3:8463%15: time<1ms
Reply from fe80::c4e2:f21d:d2b3:8463%15: time<1ms

Source Cisco Systems
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Adding IPv6 Access for Internal
Users


Choice of deployment models
◦ Dual-stack:

 add IPv6 to all hosts and network devices
 recommended approach

◦ Tunneling

 add IPv6 only to some hosts and network devices
 could be used for pilot phase or in case of legacy
devices



Network devices & hosts are IPv6 ready for
many years
◦ Ensure that all RFP have a ‘IPv6 compatibility’
requirement (e.g. RIPE-501)
◦ Usually IPv6 comes for free with IPv4
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Adding IPv6 Access for Internal
Users (Cont.)


Add IPv6 to your existing IPv4 Internet
connection
◦ If not yet done
◦ Usually included in the price (free)



Upgrade

◦ Perimeter functions: firewall, proxies, content
filtering
◦ Operational procedures
◦ DNS servers which should also reply with
IPv6 content
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IPv6 Service Providers?


Worldwide tier-1 have IPv6 for many
years
◦
◦
◦
◦

Tata Communications
Level 3
NTT
Hurricane Electric

IX are IPv6-enabled for many years: BNIX,
AMS-IX, LINX, …
 US SP: AT&T (ADSL), Comcast (Cable), TMobile (4G) started pilot in 2010


Is it so Complex for SP?
Adding IPv6 to the core is easy
 Provisioning/billing needs to be redone
 Access is more complex:


◦ ADSL: old CPE, IPv4-only DSLAM
 (6rd can be your friend)

◦ Cable: DOCSIS 3.0 CM/CMTS are IPv6-ready
◦ Mobile: radio is IP version agnostic, GGSN
needs to be enabled to IPv6
 License cost by major vendors
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In Belgium?
As far as the IPv6
Council knows…
 Business SP


◦ Verizon Business, Orange, BT, NTT (but no Belgian POP)
◦ Belnet
◦ Belgacom Explore announced for 2012



Residential SP

◦ ???
◦ EDPnet project for 2011



Hosting Provider

◦ Maehdros&Fusa (confirmed)
◦ Others?
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Summary
IPv4-address exhaustion has an impact on
the way enterprises do business
 Most urgent (2012): Internet presence


◦ Get IPv6-enabled SP
◦ Use translation in server-load balancer or
dual-stack
◦ Use hosting service



Less urgent (2013?): intranet

◦ Mainly for new applications (Microsoft, …)
◦ Dual-stack where you can

"De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige
werking van de goederen- en dienstenmarkt in België."

Torreele Jan

Belnet IPv6 Deployment
Lessons Learned
Jan Torreele
Technical Director
Brussels – 1st June 2011
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Belnet Intro
Belgian National Research & Education Network
Operational since 1993, Internet pioneer
Current Belnet backbone (2009)
– Nation-wide, 25 PoPs, > 200 org, > 700.000 end-users
– 4 x 42 x 10Gbps (DWDM), 100Gbps ready

Also: BNIX, FedMAN, CERT.be
Not your typical ISP
IPv6:
– Experimental since 1998
– Production since 2003 (native)
01 June 2011

BELNET IPv6 Deployment - Lessons Learned
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Why IPv6 @ Belnet?

Research & Education Network
– It’s our mission
– Forefront of innovation
– Empower the power users

Break the chicken and egg dilemma
Real customer demand (small)
EC promoting IPv6
– 2010 / 2011 National political support

74

Create expertise
01 June 2011

BELNET IPv6 Deployment - Lessons Learned
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How?

Education, education, education
–
–
–
–
–

Attend conferences, workshops,
Interact with peers
Training
Study some more
Experiment (tunnels)

The actual work
–
–
–
–
–

Obtain IPv6 addresses
Inventorize
Addressing plan
Routing plan
Implementation, configuration, testing

01 June 2011

BELNET IPv6 Deployment - Lessons Learned
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Inventorize

New network gear, IPv6 ready
– Built a new network in 2003, IPv6 support was a requirement
– Separate commercial IPv6 license

Servers and software?
– Widespread support for common OS and applications
– Back-Office software?
– Legacy / Custom software?

Security

75
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Addressing Plan

Principles
– KISS: Keep it simple
– Aggregation
– Sparse Allocation

Geographical Aggregation?
Sparse Allocation/Assignment

01 June 2011
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Addressing Plan

76
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Routing

Choosing an IGP
– OSPFv3
– IS-IS

BGP, redistribute full routing table (iBGP)
IPv6 connectivity with other IPv6 networks (eBGP)
Separate BGP sessions for IPv4 and IPv6
Completely parallel network on the same physical
infrastructure
– IPv6 is independent from IPv4
01 June 2011

BELNET IPv6 Deployment - Lessons Learned
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Implementation

Just a simple matter of configuring your routers
Continue to run two IGPs?
But what about MPLS?
– Latest generation of Belnet backbone is an MPLS backbone.
– How does this impact IPv6?

77
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The Invisible IPv4 Core
jeroen@jeroen:~$ traceroute www.kuleuven.ac.be
traceroute to www.kuleuven.ac.be (134.58.242.132), 30 hops max, 40 byte packets
1 argos.fw.belnet.be (172.24.192.3) 0.248 ms 0.238 ms 0.231 ms
2 ge.ar1.brusci.belnet.net (193.190.198.3) 0.423 ms 0.419 ms 0.481 ms
3 10ge.ar1.leuhev.belnet.net (193.191.17.110) 4.877 ms 4.876 ms 4.868 ms
4 kuleuven.ar1.leuhev.belnet.net (193.191.9.10) 5.585 ms 5.887 ms 6.101 ms
5 mccoy1.kulnet.kuleuven.be (134.58.253.50) 5.182 ms 5.174 ms 5.157 ms

01 June 2011
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The Visible IPv6 Core
jeroen@jeroen:~$ traceroute6 -n 2001:06a8:2d80::1
traceroute to 2001:06a8:2d80::1 (2001:6a8:2d80::1) from
2001:6a8:3c80:8000:222:19ff:fe14:a617, 30 hops max, 16 byte packets
1 2001:6a8:3c80:8000::1 0.202 ms 0.206 ms 0.103 ms
2 2001:6a8:3c80::1 0.314 ms 0.271 ms 0.354 ms
 ar1.brusci
3 2001:6a8:0:2006::1 0.934 ms 0.904 ms 0.828 ms
 cr1.bruvil
4 2001:6a8:0:e002::1 1.384 ms 1.13 ms 1.221 ms
 cr2.brueve
5 2001:6a8:0:e00a::2 3.114 ms 3.059 ms 2.998 ms
 ar1.lieseg
6 2001:6a8:2c00:8000::2 3.215 ms 3.149 ms 3.211 ms
 ucl
7 2001:6a8:2d80:bac0::8 3.321 ms 3.244 ms 3.222 ms
8 2001:6a8:2d80:bac0::5 3.425 ms 3.165 ms 3.265 ms
9 2001:6a8:2d80:bac0::5 3000.02 ms !H 3000.09 ms !H 2999.96 ms !H
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How to Tackle this ‘Problem’?

6PE
– ‘Tunnel’ IPv6 over an IPv4 MPLS backbone
– Seems like a step back

IPv6 signaled RSVP LSPs
– No vendor support
– IPv6-only core? With “4PE” for IPv4 connectivity?

Keep IP routing for IPv6
– We currently don’t need Traffic Engineering for IPv6
– No Fast Reroute
– In the long run, we’ll have to do something about this

01 June 2011
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Current State of Affairs
Backbone supports IPv6 (dual stack)
Customers can get native IPv6 connectivity
IPv6 peerings
–
–
–
–

Géant, pan-european research network (incl. Internet2)
IXes: BNIX + AMS-IX, LINX, SFINX
FedMAN
All IP transit providers (mandatory!)

Belnet services on IPv6
– HTTP (web), FTP (file archives), DNS, Jabber (instant
messaging), SMTP (email), etc.

01 June 2011
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Current State of Affairs (ctd.)
BNIX since 2000
“.be” root server since 2004
FedMAN since 2009
Belnet’s i.root-servers.net instance since 2011
Belnet’s Akamai farm since 2011

01 June 2011
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Customer Adoption
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World IPv6 Day: 100%
www.ipv6.be
PRESS RELEASE
Brussel, 27 mei 2011 – Belnet, de organisatie die instaat voor het nationaal
onderzoeksnetwerk voor Belgische universiteiten, (hoge)scholen, onderzoekscentra
en overheidsdiensten, stelt vanaf vandaag IPv6-adressen ter beschikking van al zijn
klanten.
De organisatie wil op die manier alle universiteiten, hogescholen, onderzoekscentra en
overheidsdiensten aangesloten op het Belnet netwerk aansporen om de steeds dringender
wordende overstap van het oude internetprotocol IPv4 naar IPv6 te realiseren of op zijn
minst al voor te bereiden. De actie past in het kader van de "World IPv6 Day" op 8 juni 2011.
Belnet biedt al zijn klanten - zowat 200 instellingen die ruim 700.000 eindgebruikers
vertegenwoordigen - vanaf vandaag gratis een bepaalde reeks van IPv6-adressen aan.
Per klant zijn 280 IPv6-adressen gereserveerd, of in totaal 1,2 quadriljoen (1,2 x 1024)
adressen. Ook de organisaties die op het netwerk voor de federale overheidsdiensten,
FedMAN, zijn aangesloten, zullen door Belnet tegen 8 juni voorzien worden van hun IPv6adressen.

01 June 2011
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Some Issues, Caveats
Geographical Aggregation
– Not really useful (for us)

MPLS and IPv6
Reverse DNS
– Can be a real pain

Traffic Monitoring, Stats
– Hard to integrate, no MIBs
– Currently (still) no IPv6 traffic stats

Scepticism, Ignorance
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Other stuff
01 June 2011
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Conclusion
Get educated!
Introducing IPv6 is no rocket science
Dual stack!
Think about addressing before implementing
– Is geographical aggregation the right fit?
– Use ‘sparse allocation’ technique wisely

YMMV, don’t just copy
– Specific industries
– Specific equipment (cable modems, DSLAMs, CPEs, …)

Get all departments involved: IPv6 is IP!
01 June 2011
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The time is NOW!
Thank you for your Attention
Questions?
82
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Du Bois Philip

IPv6
1st of June 2011
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IPv6

DNS.be - the start
• Not-for-profit organisation
• Since 1999
• Founding members:

2

IPv6

3

IPv6

4

DNS.be
22 employees
Indirect business model via registrars
Mission
 to register domain names under .be
 to facilitate the internet access
 to stimulate its usage
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Board of Directors & Strategic Committee
•Agoria
1.
2.

Christian Vanhuffel (board member)
Francis Walschot
General
Assembly

•Beltug
1.
2.

Daniëlle Jacobs (board member)
Paul De Cooman

Board of
Directors

•ISPA
1.
2.
3.

Piet Spiessens (President)
Tomas Cautereels
Jan Torreele

•External advisors
1.
2.
3.

Jan Vannieuwenhuyse – BIPT
Pierre Verbaeten
Open: FGS Economy

Strategic
Committee

Financial
Committee
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IPv6

5

DNS.be founding member of .eu
3 founding members, DNS.be = chair of BoD

4 affiliate members,
• The Academic and Research Network of Slovenia (ARNES), the registry for .si,
• CZ.NIC, the registry for .cz,
• ISOC-ECC, the European chapter of the Internet Society
• BUSINESSEUROPE, a confederation of 39 industry-related federations from 33
countries
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IPv6

Focus 2010-2011
Further increase quality & security of .be zone
Transparent communication to stakeholders
Invest in development of the internet
 Corporate Social Responsibility
 Awareness campaigns to increase
relevance of domainnames & websites

6

IPv6

7

IPv6

8

CSR : Close the Gap
CSR – close the ‘digital divide’
4y partnership
20.000 PCs
Launch with Prince Filip
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Awareness campaigns to SME
Campaign nov/dec 2010
Co-operation with UCM & Unizo
Focus on SME 1-5 employees
Awareness on value of online business
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IPv6
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New .be registrations
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IPv6

Net growth per year
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IPv6
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IPv6

12

Total active domain names
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Market share TLD’s in Belgium

"De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige
werking van de goederen- en dienstenmarkt in België."

IPv6

13

Survey results
• Comparison with peers
is positive for DNS.be
• Confirmation of SIDN
survey
• Technical, Legal &
Admin are excellent
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IPv6

Technical perspective of DNS.be

14

IPv6

15

IPv6
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IPv6 history
April 2004 IPv6 addresses can be used in .be
zone (for glue records)
Sept 2004 IPv6 IP address for Brussels node
added by IANA to rootservers
June 2008 IPv6 ready via outsourcing partner
Participating in IPv6 council
RIPE course host on IPv6 (Feb 2011)
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IPv6 future
All our services available via IPv6
website (www.dns.be)
registration systeem (Web Interface & EPP)
WHOIS en DAS

Measuring & reporting
queries via IPv6
queries for AAAA records
AAAA records in our zone (act. 76)

All nameservers on IPv6
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IPv6
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RIPE NCC

91

IPv6

IPv4 within RIPE NCC

18

IPv6

IPv6 within RIPE NCC
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Q&A
1st of June 2011

19

"De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige
werking van de goederen- en dienstenmarkt in België."

Vansnick Rudi

8 June 2011 - World Ipv6 day
Rudi Vansnick

Rudi Vansnick

President Internet Society Belgium vzw
Board member EURALO (ICANN)
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8 June 2011 – World Ipv6 day

What is World IPv6 Day?
World IPv6 day is a global-scale test flight of IPv6
sponsored by the Internet Society. On World IPv6
Day, major web companies and other industry
1 enable IPv6 on their
players will come together to
main websites for 24 hours.
The goal is to motivate organizations across the
industry to prepare their services for IPv6 to
ensure a successful transition as IPv4 address
space runs out.

Colloquium 1 June 2011

Rudi
Rudi Vansnick

8 June 2011 - World Ipv6 day
Rudi Vansnick

Rudi Vansnick

President Internet Society Belgium vzw
Board member EURALO (ICANN)
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8 June 2011 – World Ipv6 day

What needs to happen to transition to IPv6?
All major Internet industry players will need to take action
to ensure a successful transition. For example:

Web companies need to offer their services over IPv6








1
Operating system makers may
need to implement
specific software updates
Backbone providers may need to establish IPv6
peering with each other
Hardware and home gateway manufacturers may
need to update firmware
Internet service providers need to make IPv6
connectivity available to their users
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What can Internet users do to get ready ?
Most

Internet users will not be affected.
Web services, Internet service providers, and OS
manufacturers will be updating their systems to
ensure Internet users enjoy uninterrupted
service.
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In rare cases, users may still experience
connectivity issues when visiting participating
Websites.
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What can Internet users do to get ready ?
Users

can visit an IPv6 test site to check if their
connectivity will be impacted.
If the test indicates a problem, they can disable
5
IPv6 or ask their ISPs to help fix the problem. A
more detailed network connectivity check is also
available.
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Why are websites turning IPv6 off after 24
hours?
One of the main purposes of the test flight is to
enable website owners to assess the ability of
end users to reach their websites. It is essential
for websites to analyze impact before and after in
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order to make a longer term impact assessment
and overall plan. This 24 hour period will help the
Internet community continue to improve IPv6.
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Should I enable end-user IPv6 access on
end
end-user
June 8?
If you are planning to turn on IPv6 for access in
your network in the interest of World IPv6 Day,
please ensure your adds are completed well
before the day (e.g., before7 May 31), and commit
to leaving it active.
Turning on IPv6 for only a brief period around
June 8th will confuse measurements and not give
a clear idea of the world's readiness for IPv6 and
IPv4 coexistence: it is therefore not a contribution
to the effort.
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 Everybody is concerned, government,
business, citizens … no exceptions !
 Still a long way to go
Rudi Vansnick

 We dare hope you would consider to move
forward as soon as possible.
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See you soon again on an Ipv6 address
9
Thank you
email :rudi@isoc.be
skype : ruudisoc
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