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1. Inleiding en achtergrond
Op 22 juni 2012 gaf de Ministerraad, op initiatief van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand
en Energie, zijn goedkeuring aan een strategisch plan1 voor de invoering van IPv6 in België
waarvan de eerste acties de administraties beogen. Dit plan omvatte een reeks communicatie- en bewustmakingsacties gericht op de telecomoperatoren en de bedrijven.
In 2014, twee jaar na de goedkeuring van het nationale actieplan, wenste de FOD Economie,
K.M.O., Middenstand en Energie te beoordelen wat er tot stand is gebracht in België. Er werd
een aanbesteding uitgeschreven voor "de uitvoering van een studie over de invoering van IPv6
in België".
De huidige studie werd uitgevoerd in de loop van de eerste twee kwartalen van 2014 voor een
analyse van de huidige status van de invoering van IPv6 in de openbare sector (federale besturen, universiteiten, hogescholen en onderzoeksinstellingen, enz.) en in de privésector (telecomoperatoren, bedrijven die actief zijn in de technologische industrie, banken, kmo’s, …)
ten opzichte van het strategische plan voor de invoering van IPv6 in België.
De studie beoogt concrete, juiste en zo uitgebreid en actueel mogelijke gegevens te verstrekken om na te gaan of nieuwe maatregelen moeten worden genomen voor de uitvoering van
het strategische plan in ons land.
De studie werd via een aanbesteding toevertrouwd aan Edge Consulting.

1.

Nationaal plan voor de invoering van IPv6 in België, pag. 7. Online:
http://economie.fgov.be/nl/binaries/Nationaal_plan_invoering_IPv6_Belgie_tcm325-208123.pdf
(pagina geraadpleegd op 18 maart 2014).
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2. Proces, team en methodologie
De in dit onderzoek gebruikte methodologie is gebaseerd op vier opeenvolgende fasen. Ze is
al doeltreffend gebleken in verscheidene studies van Edge Consulting en maakt het mogelijk
een verslag op te stellen dat beantwoordt aan de verwachtingen van de opdrachtgever. Door
zijn ervaring in de media- en telecommunicatiesector heeft Edge Consulting veel contacten
in de betrokken sectoren. Dat vergemakkelijkt de taak van het verzamelen van meningen en
gegevens.
Figuur 1. Methodologie in vier fasen voorgesteld door Edge Consulting
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Bron: Edge Consulting 2013.

De uitvoeringsmethodologie voor deze studie in vier fasen werd voorgesteld in het antwoord
op de aanbesteding, dat werd goedgekeurd door de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en
Energie.

2.1. Documentatie en benchmark
De studie begon uiteraard met deskresearch en een stand van zaken van de verschillende
studies, analyses en artikelen gewijd aan de problematiek van de overgang van IPv4 naar
IPv6. Uit deze studie bleek dat de overgang naar IPv6 nog in de kinderschoenen stond en we
begonnen een aantal belemmeringen en problemen te identificeren die hindernissen vormen
voor de onmiddellijke overgang naar IPv6. We hebben interessante documentatie samenge-
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steld die ons in staat heeft gesteld de vragenlijsten op te stellen die als basis hebben gediend
voor de interviews en de enquête gerealiseerd in de derde fase.

2.2. Organisatie van panels van experts
Door de geanalyseerde documenten, en meer bepaald het nationale plan dat werd voorgesteld door de FOD Economie, K;M.O., Middenstand en Energie, evenals de vergaderingen met
het projectteam van de FOD, zijn wij in staat om een aantal belangrijke actoren te identificeren in het kader van deze overgang naar IPv6, zowel in de openbare als in de privésector.
We hebben ook de kans gekregen om deel te nemen aan de werkzaamheden van de IPv6
Council waardoor we interessante contacten hebben kunnen aanknopen met veel mensen
die betrokken zijn bij de overgang naar IPv6.

2.3. Bevraging van representatieve steekproeven van de actoren
In de derde fase hebben we de gelegenheid gehad om een aantal belangrijke personen, vertegenwoordigers van de openbare sector, en vertegenwoordigers van verschillende sectoren
van de Belgische economie te ontmoeten.
We hebben ook een online enquête opgezet die werd gericht aan een aantal bedrijfsverantwoordelijken en vertegenwoordigers van de openbare sector. De gecontacteerde personen
werden dus ondervraagd via persoonlijke interviews, via de rechtstreekse verzending van
vragenlijsten of via de uitnodiging om deel te nemen aan een online enquête.

2.4. Opstelling van een eindverslag
In overeenstemming met het bestek hebben wij een tussentijds verslag opgesteld, waarop
het begeleidingscomité een aantal opmerkingen, suggesties en commentaar heeft gegeven,
waarmee wij uiteraard rekening hebben gehouden in dit eindverslag.
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3. Herhaling van de algemene context van internetadressering
3.1. Hoe worden IP-adressen toegewezen?
De werking van het internet is gebaseerd op een systeem van unieke adressen, vergelijkbaar
met telefoonnummers, waardoor verbonden computers, servers en tools met elkaar kunnen
communiceren.
Figuur 2. Methode voor het toewijzen van IP-adressen 2
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Bron: Agence Wallonne des Télécommunications.

Elke gebruiker ontvangt een IP-adres van een Internet Registry (organisatie verantwoordelijk
voor het toewijzen van IP-adressen) actief op een van de volgende drie niveaus:
•
•
•

2.

lokaal (Local Internet Registry: LIR)
nationaal (National Internet Registry: NIR)
regionaal (Regional Internet Registry: RIR). Er bestaan er vijf die de wereld onderling verdelen volgens de onderstaande kaart.

Nationaal plan voor de invoering van IPv6 in België, pag. 7. Online:
http://economie.fgov.be/nl/binaries/Nationaal_plan_invoering_IPv6_Belgie_tcm325-208123.pdf
(pagina geraadpleegd op 18 maart 2014).
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Figuur 3. Geografische spreiding van de 5 RIR’s 3
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Bron: Vasna Manojlovic, FOSDEM 2014.

De Internet Registry’s ontvangen zelf de adressen van de Internet Assigned Number Authority (IANA). Een organisatie coördineert de toewijzing van de adressen tussen de verschillende
Internet Registry’s: de Number Resource Organization (NRO4). Dit IP-adres is dus een identificatienummer van een apparaat dat verbonden is met het internet. De 4e versie is momenteel de meest verspreide versie van IP-adressen van het adresseringssysteem. De 4e versie
van het IP-protocol5 (Internet Protocol) ligt aan de basis van de huidige werking van het internet. Het succes ervan is toe te schrijven aan een specifieke eigenschap: in de stapel van
protocollen is dit het eerste protocol dat niet afhangt van fysieke transmissiemiddelen. In het
jargon wordt gezegd dat het berust op een abstractie van het fysieke transportnetwerk.
Het IPv4-protocol vormt dus momenteel het protocol voor interoperabiliteit van de verschillende netwerkdragers. Het is gebaseerd op de volgende principes:

3.

4.
5.

http://fr.slideshare.net/ripencc/i-pv6ripeatlasfosdembechav2pdf?ref=http://www.ripe.net/internet-coordination/presscentre/publications/presentations/2014/using-the-ripe-atlas-api-for-measuring-ipv6-reachability.
www.nro.net .
http://www.securiteinformatique.gouv.fr/autoformations/securite_reseaux/co/secu_reseaux_1_ch01_uc04.html
(geraadpleegd op 8 juli 2014).

•
•
•
•

de gegevens zijn georganiseerd in pakketten;
6
aan elke machine van een IP-netwerk wordt (minstens) een adres toegewezen;
een pakket heeft een bronadres en een bestemmingsadres;
een pakket wordt geleidelijk gerouteerd door de verschillende netwerkvoorzieningen volgens de voorschriften van de routeringstabellen die de link leggen tussen
IP-adressen en tussen te gebruiken fysieke verbindingen.

Figuur 4. IP-protocol
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Bron: Edge Consulting.

De Internet Assigned Numbers Authority (IANA7) levert IP-adressen aan de RIR’s op basis
van de regels die zijn vastgesteld door de Internet Engineering Task Force (IETF8). “De IETF 9
definieert de technische regels voor de toewijzing van de adressen. Deze specificaties zien
toe op de implementatie en waarborgen de levensvatbaarheid van het internet op de lange
termijn; aanpassingen van deze specificaties worden doorgevoerd wanneer dat nodig is." De
IETF gaat vrij open te werk op basis van Requests For Comments (RFC – wat vertaald kan
worden als ‘verzoek om commentaar’). Iedereen kan een RFC voorstellen die, indien hij interessant wordt geacht door de community, zal worden doorgegeven aan een werkgroep verantwoordelijk voor het opstellen van een eventuele aanbeveling, waar de community commentaar op kan geven, voordat die wordt goedgekeurd.

6.
7.
8.
9.

Dit principe wordt niet nageleefd in het kader van het CGN (zie hierna) waarbij een IPv4-adres
wordt toegewezen aan meerdere apparaten.
www.iana.org .
www.ietf.org .
RFC 7020 http://tools.ietf.org/html/rfc7020 (pagina geraadpleegd op 17 augustus -2014).
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“De RFC’s10 (Requests for Comments) zijn documenten die de verschillende implementaties,
standaardisaties, normalisaties specificeren. Deze documenten worden gebruikt door de
IETF (Internet Engineering Task Force) en door andere normalisatie-instellingen. Sinds 1969
zijn meer dan 7000 documenten opgesteld. De RFC’s worden, na goedkeuring door de IESG 11
ingedeeld volgens twee classificaties12: normvoorstel (proposed standard) en definitieve
norm (internet standard). Wanneer een document gepubliceerd wordt, wordt er een RFCnummer aan toegewezen en in geval van een evolutie wordt er een nieuw document gepubliceerd met een andere referentie. “

3.2. De IPv4-adressen
Het IP (Internet Protocol)-adressysteem is oorspronkelijk gebaseerd op een IPv4 (Internet
Protocol versie 4)-protocol, dat in de vroege jaren 1980 werd gelanceerd, gecodeerd in 32bits en dat de mogelijkheid bood om meer dan 4 miljard adressen te creëren. Men moet zich
bedenken dat dit systeem niet opgezet werd om te voorzien in de behoeften van een internet
van het type dat we vandaag kennen, maar veeleer een internet voorbehouden voor overheidsnetwerken en onderzoek. Niemand in die tijd had een dergelijke ontwikkeling van het
internet kunnen voorzien. En die groei is nog lang niet afgelopen.
De technische bijzonderheden van de IPv4-adressering werden gedefinieerd door RFC 791 13.
Terwijl het begin van de IPv4-adressering dateert van 1980, waren in 2011 alle adressen toegewezen door de IANA, want het grote aantal aangesloten gebruikers en apparaten had ertoe
geleid dat het aantal IPv4-adressen onvoldoende geworden was, ook al worden nog niet alle
adressen gebruikt.
Figuur 5. Evolutie van de internetgebruikers en van de aangesloten apparaten

Bron: Edge Consulting

10. Een erg interessante RFC beschrijft de verschillende werkingen van het gehele administratieve
gedeelte. RFC 3160 behandelt onderwerpen zoals het proces voor standaardisatie van Rfc’s, de
rollen van de verschillende organisaties, de interne werking van de IETF enz.
11. Internet Engineering Steering Group
12. Volgens RFC 7127 http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7127.txt
13. http://www.ietf.org/rfc/rfc791.txt voor de tekst van RFC 791
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“Op 3 februari 2011 verdeelde de IANA de vijf laatste IPv4-blocks over de vijf “Regional Internet Authorities”, waaronder de “Réseaux IP Européens” (RIPE NCC)14”. Vandaag zijn alle
IPv4-adressen dus toegewezen en het aantal aangesloten apparaten neemt snel en in grote
mate toe. Het IPv4-protocol is op dit moment nog steeds het meest gebruikte protocol15.
Het IPv6-protocol werd vanaf 1999 gebruikt om het gebrek aan nieuwe adressen te overbruggen. Het IPv6-protocol is gebaseerd op een 128 bits adresseringsschema dat mogelijk
maakt 3,4 x 1038 nieuwe adressen16 te creëren, dat wil zeggen 340 triljoen triljoen triljoen
nieuwe adressen, ofwel 340.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 adressen...
“Om zich een idee te vormen van wat een dergelijk getal vertegenwoordigt, kan men de volgende metafoor gebruiken: als een uniek internetadres de grootte zou hebben van een zandkorrel (1 kubieke millimeter), dan zou het equivalent van 340 miljoen holle planeten (elk met
de grootte van de aarde) noodzakelijk zijn om alle mogelijke adressen te bevatten die beschikbaar zijn in IPv6. Terwijl in IPv4 slechts 4 kubieke meter nodig zou zijn!”17
Het is belangrijk erop te wijzen dat het IPv4-protocol op termijn volledig zal verdwijnen
om te worden vervangen door het IPv6-protocol.

14

14. Nationaal plan voor de invoering van IPv6 in België, pag. 7. Online:
http://economie.fgov.be/nl/binaries/Nationaal_plan_invoering_IPv6_Belgie_tcm325-208123.pdf
(pagina geraadpleegd op 18 maart 2014).
15. www.iana.org/numbers (pagina geraadpleegd op 14 maart 2014).
16. J.F. Kurose, and K.W. Ross, Computer Networking a Top-Down Approach, 5th ed, Boston: AddisonWesley, 2010.
17. http://www.journaldunet.com/solutions/expert/49933/ipv6--quelles-consequences-sur-lasecurite-informatique.shtml (pagina geraadpleegd op 15 april 2014).
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3.3. De komst van IPv6
De functionele verschillen tussen de IPv4- en IPv6-adressen worden schematisch voorgesteld als volgt.
Figuur 6. Vergelijking van IPv4 vs. IPv6 18

15
Bron: Agence Wallonne des Télécommunications.

IPv6, waarvan alle specifieke adresseringskenmerken gedefinieerd zijn in RFC 246019, brengt
vele voordelen. “De wijzingen tussen IPv4 en IPv6 vallen in eerste instantie uiteen in de volgende categorieën:
•

•

•

Toename van de adresseringsmogelijkheden: IPv6 verhoogt de grootte van IPadressen van 32 bits naar 128 bits, om meerdere hiërarchische adresseringsniveaus, een veel groter aantal adresseerbare knooppunten en een eenvoudigere
zelfconfiguratie van de adressen te ondersteunen. Er wordt een grotere flexibiliteit
in de configuratie van de multicasting verkregen dankzij de toevoeging van een veld
“groep” ("scope") aan de adressen van het type multicast. Vervolgens wordt een
nieuw soort adres gedefinieerd: adressen van het type "verspreiding aan iedereen"
("anycast adress"), die gebruikt worden om een pakket te sturen naar alle entiteiten van een groep van knooppunten.
Vereenvoudiging van het formaat van de header: Sommige velden in de IPv4header zijn verwijderd of optioneel gemaakt om in de klassieke situaties de kosten
(aan verwerkingsmiddelen) voor het beheer van de pakketten te verminderen en
om de meerkosten aan bandbreedte van de IPv6-header te beperken.
Verbeterde ondersteuning van opties en toekomstige uitbreidingen: Veranderingen
in de manier waarop de opties van de IP-header worden gecodeerd zorgen voor

18. Zie http://www.awt.be/web/res/index.aspx?page=res,fr,fic,110,002 (pagina geraadpleegd op 6 juni
2014).
19. RFC 2460 Franse versie http://abcdrfc.free.fr/rfc-vf/rfc2460.html (pagina geraadpleegd op 14 juli
2014).

•

•

16

een efficiëntere transmissie (forwarding), minder strikte beperkingen op de lengte
van de opties en een grotere flexibiliteit in de latere invoering van nieuwe opties.
Functie voor het labelen van de informatiestromen: Er is een nieuwe functie toegevoegd voor het labelen van pakketten die tot bijzondere informatiestromen behoren, waarvoor de afzender een speciale behandeling vraagt, zoals een service
“zonder informatieverlies” of een "real-time" service.
Functie voor authenticatie en vertrouwelijkheid: Extensies voor het beheer van de
authenticatie, de integriteit van de gegevens, of een (optionele) vertrouwelijkheid
van de gegevens worden gespecificeerd in het IPv6-protocol.”20

Sinds de "World IPv6 Launch" van 6 juni 2012 hebben sommige organisaties, websites, bedrijven en particulieren alleen nog een IPv6-aanwezigheid op het internet. De protocollen van
IPv4 en IPv6 zijn echter niet rechtstreeks interoperabel. Apparaten die gebruik maken van
het ene of van het andere protocol kunnen alleen met elkaar communiceren door gebruik te
maken van specifieke gateways. Het percentage van het internetverkeer in IPv6 neemt gestaag toe. De grootste leveranciers van inhoud op het internet, zoals Facebook, Google en
YouTube, werken al met IPv6. Hoewel de mate van urgentie verschilt naargelang de apparaten, zullen op termijn alle internetgebruikers apparaten en diensten moeten aanschaffen die
compatibel zijn met het nieuwe IPv6-protocol, en dit protocol in hun netwerken moeten implementeren. De overgang naar IPv6 heeft dus directe gevolgen voor de bedrijven, de overheden en alle internetgebruikers en in het bijzonder met betrekking tot gegevensbeveiliging.
In België heeft de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie het initiatief genomen om
een nationaal plan voor de invoering van IPv6 in België voor te stellen. Dit plan werd goedgekeurd door de regering en er werd een werkgroep opgericht binnen de FOD Economie,
K.M.O., Middenstand en Energie. Bij besluit van het overlegcomité werden de gewesten en de
gemeenschappen bij deze werkgroep betrokken. Dit initiatief was gunstig, omdat er een reeel risico bestaat, zowel voor de bedrijven als voor de openbare sector.
Bedrijven die geen stappen ondernemen om over te schakelen op IPv6 zullen op termijn niet
meer optimaal kunnen communiceren met gebruikers of organisaties die alleen uitgerust
zijn met IPv6. De ontwikkeling van het gebruik van internet zal ook worden bedreigd als internet service providers hun klanten geen IPv6-diensten of -verbindingen kunnen aanbieden
of als bepaalde websites opeens niet meer toegankelijk zijn voor internetgebruikers.
Vanwege de structuur van het internet kan de overgang van IPv4 naar IPv6 niet in een dag
gebeuren, maar zal een geleidelijke overgang van het ene naar het andere noodzakelijk zijn.
Om deze overgang te kunnen afronden, zullen de servers, de aangesloten apparaten en de
toepassingen compatibel moeten zijn met IPv6, wat tijd zal vergen. We zitten nu dus in een
overgangsfase.

20. RFC 2460 Franse versie http://abcdrfc.free.fr/rfc-vf/rfc2460.html (pagina geraadpleegd op 14 juli
2014).
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4. De huidige fase van het naast elkaar bestaan van
IPv4- en IPv6-adressen
Wij zitten nu in een overgangsfase, gestart in 1999, en die zeker nog enkele jaren zal duren,
waarin de IPv4- en IPv6-adressering naast elkaar zullen bestaan met enkele technische aanpassingen. Uit de huidige situatie blijkt echter een snelle ontwikkeling van het aantal aangesloten apparaten. In juni 2014 voorzag Cisco21, in het kader van zijn voorspellingen voor het
internetverkeer van 2013-2018:
•
•

een overgang van 2,5 miljard internetgebruikers in 2013 naar bijna 4 miljard in
2018, ofwel meer dan de helft van de wereldbevolking;
een overgang van 12 miljard aangesloten apparaten in 2013 naar 21 miljard in
2018.

Deze cijfers wijzen duidelijk op de urgentie van de overgang naar IPv6. De huidige situatie is
immers onhoudbaar op termijn, ook al bestaan er tijdelijke technische oplossingen. In de jaren 199022 werden IPv4-adressen toegewezen door de internet service providers met behulp
van Network Address Translation (NAT). “NAT werd in 1994 onder RFC 163123 voorgesteld
als kortetermijnoplossing voor het gebrek aan IP-adressen. Het was hoofdzakelijk bedoeld
om ervoor te zorgen dat IP-adressen gedeeld kunnen worden door een groot aantal netwerkapparaten. Er werd de nodige tijd gelaten voor de ontwikkeling van IPv6. Vandaag bevinden we ons aan het begin van de invoering van het nieuwe IPv6-adresseringsprotocol.”24
NAT is een technologie die al lang wordt gebruikt en waarvan de aanwezigheid veralgemeend
is in firewalls en internetgateways. Aanvankelijk werd de traditionele NAT gebruikt om
adressenreeksen om te zetten tussen twee netwerken. In het afgelopen decennium werd
NAT gebruikt om vrijwel alle huishoudens en bedrijven aan te sluiten via een lokale internetrouter. De belangrijkste bijdrage aan de populariteit van NAT is dat het de mogelijkheid biedt
om een publiek IP-adres te delen met meerdere lokale (privé-)IP-adressen.

21. http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/service-provider/visual-networking-index-vni/index.html
(pagina geraadpleegd op 21 juli 2014).
22. De definities van NAT en de schema’s zijn overgenomen en aangepast van
http://www.a10networks.com/products/network_address_translation.php (pagina geraadpleegd
op 18 april 2014).
23. http://www.rfc-base.org/rfc-1631.html (pagina geraadpleegd op 9 juli 2014).
24. http://cisco.goffinet.org/s4/nat#.U7vfao1_vtE (pagina geraadpleegd op 5 juli 2014) (RFC – request
for comment).
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Figuur 7. Werking van een NAT 25

18

Bron: Edge Consulting.

Met het zeldzamer worden van de IPv4-adressen in het afgelopen decennium kenden internet providers slechts een IP-adres per thuisgebruiker toe. Het gebrek aan adressen is de
laatste tijd toegenomen. In 2011 heeft de IANA de laatste IPv4-adressenblokken aangeboden
aan de regionale registers (RIR). NAT heeft dus geholpen om het gebrek aan IPv4-adressen
te compenseren door meerdere gebruikers in te schrijven op de openbare IP-adressen. NAT
maakt het immers mogelijk het aantal gebruikers van eenzelfde adres te verveelvoudigen.
Maar een van de problemen van NAT is dat het geen eenvoudig extern verkeer naar het internetadres mogelijk maakt. Om die reden wordt NAT overigens soms gebruikt als veiligheidsprocedure.
Figuur 8. Klassieke NAT 26

Bron: Edge Consulting.

25. http://www.cybertelecom.org/dns/nats.htm (pagina geraadpleegd op 12 juli 2014).
26. http://www.a10networks.com/products/carrier_grade_nat_cgn.php (pagina geraadpleegd op 18
april 2014).
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NAT doorbreekt het principe van de end-to-end-verbinding van netwerken. Toepassingen
zoals peer-to-peer (p2p), voice over IP (VoIP), videostreaming, tunneling of elke toepassing
die intensief gebruik maakt van IP-verbindingen lijdt onder deze situatie. Het gedrag van NAT
is niet volledig gestandaardiseerd tussen de leveranciers van apparatuur, hoewel er richtlijnen zijn van de IETF die helpen om NAT transparanter en stabieler te maken.
Bovendien vertoont NAT enkele beperkingen: “NAT is in tegenspraak met het IPbasisprincipe van end-to-end-communicatie (eindstations vestigen en beheren zelf hun
communicatie). NAT geeft dan ook problemen bij het instellen van communicatie met gebruikmaking van veiligheidsprotocollen die voor authenticatie en encryptie zorgen, bij peerto-peer-toepassingen en andere zoals FTP27. Wat de veiligheid betreft, is het slechts een optie die een relevante IP-filtering niet vervangt. Bovendien verduistert wijdverbreid gebruik
ervan de werkelijke omvang van het internet. Vergeet niet dat dit principe werd ontwikkeld
als tijdelijke oplossing voor het gebrek aan IP-adressen28.”
NAT is dus een tijdelijke onvolmaakte oplossing die echter al meer dan 10 jaar duurt omdat
de overgang naar IPv6 zeer traag verloopt. Na NAT werd Carrier Grade NAT (CGN) ontwikkeld, ook bekend als Large Scale NAT (LSN).
Figuur 9. CGN 29
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Bron: Edge Consulting.

CGN werd vervolgens een nieuwe standaard voor de verdeling van adressen door bepaalde
beperkingen van NAT te ondervangen. Het streeft ernaar om een oplossing te verschaffen
voor de internet service providers (ISP’s) en de carriers, maar is ook een alternatief voor
NAT-apparatuur op bedrijfsnetwerken. CGN stelt deze organisaties in staat om connectiviteit
in IPv4 te leveren zonder de gebruikerservaring te beïnvloeden door het delen van IPv4adressen met meerdere gebruikers op hun netwerken. De carriers kunnen lokale IPv4adressen (privéadressen) toewijzen in hun toegangsnetwerken en gebruik maken van een
gecentraliseerd systeem voor de vertaling van adressen op het openbare internetnetwerk.

27. File Transfer Protocol: protocol voor het verzenden van bestanden.
28. http://cisco.goffinet.org/s4/nat#.U7vfao1_vtE (pagina geraadpleegd op 7 juli 2014).
29. http://www.a10networks.com/products/carrier_grade_nat_cgn.php (pagina geraadpleegd op 18
april 2014).

Figuur 10. Toewijzingen van eenzelfde IPv4-adres met behulp van een CGN of LSC 30

Bron: Edge Consulting.
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Het delen van IPv4-adressen met CGN genereert echter een aanzienlijk veiligheidsrisico omdat het moeilijk wordt de gebruiker van een IP-adres op een bepaald moment te identificeren. CGN moet daarom ook beschouwd worden als een tijdelijke oplossing in het kader van
de overgang naar IPv6.
De IETF heeft een aantal overgangsmechanismen voorgesteld om een efficiënte overgang
van IPv4 naar IPv6 te garanderen31. Een overgangsmechanisme is een middel om de verbinding tussen host en netwerken te vergemakkelijken door hetzij dezelfde protocollen of verschillende protocollen te gebruiken.
De overgangsmechanismen kunnen worden ingedeeld in drie benaderingen:
•

Tunneling: deze benadering wordt voor de hosts en netwerken gebruikt opdat ze
met dezelfde IP-versie communiceren maar via een andere protocolinfrastructuur.
Tunnels kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om IPv4-netwerken te verbinden die
gescheiden worden door IPv6-netwerken. In dit geval worden de datapakketten in
IPv6 ingepakt in IPv4-pakketten, vervolgens verzonden over IPv4-netwerken en bij
aankomst uitgepakt. Deze tunneling maakt het echter niet mogelijk systemen of
netwerken die gebruik maken van verschillende IP-versies met elkaar te verbinden.

30. http://blogs.citrix.com/2012/02/10/lsn-cgn-nat444- %E2 %80 %93-it %E2 %80 %99s-large-scale
(pagina geraadpleegd op 6 juli 2014).
31. Hamarsheh A, Goossens M, Al-Qerem A. Assuring Interoperability Between Heterogeneous
(IPv4/IPv6) Networks Without using Protocol Translation. IETE Tech Rev [serial online] 2012 [cited
2014 Mar 18];29:114-32. Online: http://tr.ietejournals.org/text.asp?2012/29/2/114/95384 (pagina
geraadpleegd op 12 maart 2014).
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Figuur 11. IPv6-tunneling over een Ipv4-netwerk 32

Bron: Edge Consulting

•

•

Dual stack: het idee bestaat erin om IPv4 en IPv6 gelijktijdig te implementeren en
connectiviteit mogelijk te maken op elk type netwerk van apparaten die om toegang ertoe verzoeken.
Vertaling: deze benadering wordt gebruikt wanneer communicatie vereist is tussen
systemen/netwerken die met verschillende IP-versies werken. In dat geval moet
elk pakket vertaald worden van IPv4 naar IPv6 of omgekeerd.

De onderstaande figuur toont het principe van dual stack en van vertaling.

32. http://www.potaroo.net/ispcol/2008-02/fig1.jpg.
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Figuur 12. Dual stack & vertaling 33

Bron: Edge Consulting.
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We worden vandaag dus geconfronteerd met "creatieve" oplossingen die het mogelijk maken
niet meteen op IPv6 over te schakelen, en het onvermijdelijke moment waarop iedereen op
IPv6 zal moeten overschakelen alleen maar vertragen. In die context heeft de FOD Economie,
K.M.O., Middenstand en Energie in het verlengde van het strategische plan van 2012 besloten
om een stand van zaken op te maken van de invoering van IPv6 in België twee jaar na de lancering van dit nationale plan.

33. http://www.tr.ietejournals.org/viewimage.asp?img=IETETechRev_2012_29_2_114_95384_f3.jpg
(pagina geraadpleegd op 13 maart 2014).
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5. De situatie in de wereld
Een aantal entiteiten volgen de ontwikkeling van de situatie van de overgang naar IPv6 van
dag tot dag op, vanuit verschillende perspectieven. Het leek ons interessant om enkele ervan
te nemen en enkele vergelijkingen te tonen van de Belgische situatie met die van landen
voorgesteld door de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. Deze internationale
vergelijkingen zijn gebaseerd op uiteenlopende methoden die soms complementair zijn. De
keuze die wij hebben gemaakt, werd gemaakt na overleg met professionals uit de sector en
vertoont soortgelijke tendensen. Dus hebben we, op verzoek van de FOD, een bevoorrechte
blik geworpen op de volgende landen, op basis van de beschikbare informatie.
•
•
•
•
•

Nederland
Luxemburg
Frankrijk
Duitsland
De Verenigde Staten

5.1. Situatie op basis van de Local Internet Registry’s (LIR)
voorgesteld door het RIPE
Het Europees IP-netwerk (RIPE NCC) is een niet-commerciële informele structuur die fungeert als de regionale Internet Registry (RIR) in de regio, met name in Europa, het MiddenOosten en een deel van Azië. Het richt zich vooral op de LIR’s, en hun vermogen om over te
schakelen op IPv6. Het heeft de LIR’s onderverdeeld in 5 categorieën, variërend van nul tot
vier sterren, op basis van de volgende technische criteria34:
•
•
•
•

Ze hebben IPv6-adressen toegewezen gekregen
Ze zijn zichtbaar in de Routing Information Service (RIS)
Ze beschikken over een Route 6 in de databank van het RIPE
Ze hebben een reverse DNS delegatie

Figuur 13 hieronder toont voor elk land in de bestudeerde RIPE-zone de voortgangsstatus
van de LIR’s. Het is interessant op te merken dat België zich in deze classificatie op het niveau van het totale gemiddelde situeert.

34. Voor meer details over deze technische criteria, zie de website http://ripeness.ripe.net .
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Figuur 13. IPv6-rijpheid per land 35- 36
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Bron: Edge Consulting

35. http://chart.apis.google.com/chart?cht=p&chs=360x150&chco=CCCCCC,FFAE19,FFFE19,ADFF2F,
228B22&chds=0,10000&chtt= %20All %20(10579 %20LIRs)&chd=t:29.4167690708006,26.25011815
86161,8.89498062198695,14.1884866244447,21.2496455241516&chl=no %20IPv6: %203112 %20(29
%)|1 %20star: %202777 %20(26 %)|2 %20stars: %20941 %20(8 %)|3 %20stars: %201501 %20(14 %)
|4 %20stars: %202248 %20(21 %)
36. http://chart.apis.google.com/chart?cht=p&chs=360x150&chco=CCCCCC,FFAE19,FFFE19,ADFF2F,
228B22&chds=0,10000&chtt=Belgium %20(175 %20LIRs)&chd=t:32.5714285714286,23.4285714285
714,10.2857142857143,12.5714285714286,21.1428571428571&chl=no %20IPv6: %2057 %20(32 %)|1
%20star: %2041 %20(23 %)|2 %20stars: %2018 %20(10 %)|3 %20stars: %2022 %20(12 %)|4 %20st
ars: %2037 %20(21 %)
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Figuur 14. Nationale situatie van de LIR’s 37

Bron: Edge Consulting.

Het aantal LIR’s dat afhangt van het RIPE neemt gestaag toe en bedraagt meer dan 10.500 in
juli 2014.
Figuur 15. Aantal LIR’s voor het RIPE 38
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Bron: Edge Consulting.

Het is interessant de verdeling te bekijken van de LIR’s tussen degene die al IPv6-adressen
toegewezen hebben gekregen en degene die er nog geen hebben.

37. http://ripeness.ripe.net/ (pagina geraadpleegd op 21 juli 2014).
38. https://labs.ripe.net/statistics (pagina geraadpleegd op 21 juli 2014).

Figuur 16. Aantal LIR’s met en zonder IPv6

26
Bron: Edge Consulting.

Het RIPE verspreidt de lijst van de LIR’s met 4 sterren die hun diensten aanbieden in België.
Merk op dat veel van hen buiten België geregistreerd zijn. Deze lijst is online beschikbaar 39
en wordt dagelijks bijgewerkt.
Laten we nu enkele landen vergelijken waarmee België belangrijke economische relaties
heeft. Als we Frankrijk met België vergelijken, bevinden we ons ongeveer op hetzelfde niveau
in termen van de voortgang van onze LIR’s.
Figuur 17. IPv6-rijpheid nationale tabellen België vs. Frankrijk 40

Bron: Edge Consulting.

39. http://ripeness.ripe.net/4star/BE.html (pagina geraadpleegd op 21 juli 2014).
40. http://ipv6ripeness.ripe.net/pies.html (pagina geraadpleegd op 29 augustus 2014).
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Bij een vergelijking van België met Duitsland, zien we dat deze laatste een gunstigere situatie
vertoont dan België op het niveau van de LIR’s met vier en drie sterren.
Figuur 18. IPv6-rijpheid tabellen per land België vs. Duitsland 41

Bron: Edge Consulting.

Nederland vertoont een duidelijk betere situatie dan België in elk van de categorieën van
sterren.
Figuur 19. IPv6-rijpheid tabellen per land België vs. Nederland 42
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Bij een vergelijking met Luxemburg vertoont de situatie contrasten: België verkeert in een
minder goede situatie op het niveau van de 4 en 3 sterren, in een betere voor de 2 en 1 sterren, en op hetzelfde niveau voor de laagste categorie.
Figuur 20. IPv6-rijpheid tabellen per land België vs. Luxemburg 43

Bron: Edge Consulting.

Een vergelijking met het Verenigd Koninkrijk plaatst ons ongeveer op hetzelfde niveau.
41. idem.
42. idem.
43. idem.

Figuur 21. IPv6-rijpheid tabellen per land België vs. Verenigd Koninkrijk 44

Bron: Edge Consulting.

Een vergelijking met de US, ten slotte, toont verrassend genoeg een veel betere situatie voor
België.
Figuur 22. IPv6-rijpheid tabellen per land België vs. Verenigde Staten 45
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Uit deze verschillende internationale vergelijking blijkt dat België nog heel wat werk voor de
boeg heeft voor de overgang naar IPv6.

44. idem.
45. idem.
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5.2. Toewijzing van een vijfde ster door het RIPE. op basis van
de invoering van IPv6
Het RIPE heeft ook een analyse doorgevoerd van de daadwerkelijke invoering van IPv6 door
een aantal LIR’s een 5e ster toe te kennen aan de hand van een methodologie46 gebaseerd op
•
•
•

de inhoud47
de toegang van de end-users in de afgelopen 6 maanden48
de toegang van de end-users in de afgelopen maand49

Voor deze analyse van de daadwerkelijke invoering is het moeilijker vergelijkingen te maken
tussen de landen, omdat deze gebaseerd zijn op individuele analyses van de LIR’s. Er wordt
een lijst50 voorgesteld die de situatie voor elk land weergeeft.
De Belgische situatie volgens de analyse van het RIPE wordt hieronder gegeven. We kunnen
echter geen precieze conclusies trekken uit een momentopname en het zal nuttig zijn de
ontwikkeling van de situatie van de Belgische LIR’s te volgen. Bovendien is dit slechts een
indicator onder de vele, daarom is het nuttig meerdere analyses van de ontwikkeling van de
situatie te volgen.

29
46. De methodologie wordt beschreven op https://labs.ripe.net/Members/emileaben/ipv6-ripenessmore-stars .
47. https://labs.ripe.net/Members/emileaben/ipv6-ripeness-implementing-the-5th-star For this category, we look at all the websites an LIR has listed on the Alexa 1 Million list and check how many
of them are available over IPv6. We then apply a weight (1/ the rank on the Alexa list) to all the sites
operated by the LIR, so that if an LIR has many sites in the Alexa 1M list, the higher ranking sites
count more in the overall deployment metric. This weighting is meant to place focus on deploying
IPv6 at high-traffic sites, as it could be perceived as unfair to treat high-traffic sites the same as
much lower-traffic sites hosted by the same LIR. Exact details and the rationale behind the
weighting are described in the earlier RIPE Labs article. Those LIRs that have a percentage listed
under "Content" provide some of their websites on IPv6. The percentage is calculated based on the
weighting described above.
48. For this category, we cooperate with APNIC on measuring the IPv6 capability of end users. To perform these measurements, Flash-based advertisements are placed on the Google advertising
network. When an end user connects to a page that contains such an ad, the measurement script
determines if the end user is capable of connecting over IPv6. From this data we infer the percentage of end users in the LIR's address space who are using IPv6. This measurement samples a
small subset of all of the end users on the Internet every month. If at least 2 % of an LIR's customers are IPv6-capable, the LIR is included in the list. For larger LIRs, we typically have enough data
to obtain a decent estimate of actual deployment among its end users. For smaller LIRs, where we
may get few or no measurements, the results are likely to be skewed. In these cases, looking at
the data collected over the last six months, which include more samples, is more likely to give an
accurate view than looking just at the last month's data.
49. The last month's data will better capture the current state of IPv6 deployment for LIRs for which
we have enough measurement data.
50. http://ipv6ripeness.ripe.net/5star/.

Figuur 23. De Belgische situatie volgens de analyse van het RIPE
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51. Het voorbeeld van de KUL is veelzeggend. Ze verschijnt hier immers met 100 %, terwijl ze niet dezelfde plaats inneemt in andere analyses. Dit wijst eens te meer op de voorzichtigheid die aan de
dag gelegd moet worden bij het trekken van conclusies uit één enkele analyse en op de noodzaak
om complementaire analyses te vergelijken.
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5.3. Analyse van de invoering van IPv6 door het APNIC
Het APNIC is de Aziatische tegenhanger van het RIPE. Net als zijn collega stelt het APNIC
een aantal statistieken op betreffende de overgang naar IPv6. Zijn methode is gebaseerd op
een Google AdWords dat het mogelijk maakt, via een Flash-code, te controleren of de website IPv6 of IPv4 is. Volgens enkele deskundigen die wij gecontacteerd hebben, bestaat er een
klein nadeel, omdat een dergelijke Flash-code niet werkt op iPads en iPhones. Toch worden
de statistieken van het APNIC in de IPv6-community als relevant beschouwd, en zeker voor
wat betreft de internationale vergelijkingen op basis van dezelfde methoden.
Uit het wereldklassement in figuur 25 hieronder blijkt dat België vandaag bovenaan staat.
Laten we echter voorzichtig blijven, want het percentage Belgische gebruikers, dat uitgerust
is met IPv6 is lager dan een derde. Het is echter interessant vast te stellen dat België op 22

31

juli 2014 een percentage van 27,2 % IPv6-gebruikers telt, terwijl het tweede land, Zwitserland, minder dan de helft van het Belgische percentage toont, namelijk 13 %. De Verenigde
Staten is vijfde met minder dan 10 % en vanaf de 12e plaats gaat het om minder dan 5 %!
Voor onze buurlanden stellen we vast dat het Groothertogdom 3e is, met 12,5 %, Duitsland
4e, met 11,9 %, en Frankrijk 9e, met 6,7 %.
Figuur 24. Klassement van de IPv6-gebruikers volgens het APNIC 52
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Bron: Edge Consulting.

Een ander interessant klassement van het APNIC toont het niveau van de toewijzing van IPv6
in het percentage van het totaal van de toegewezen resources, dat, zoals eerder gezegd, nog
vrij laag is. De resultaten zijn hier nogal verschillend, wat logisch is gezien dit klassement
wordt beïnvloed door de grootte van het land en dus het aantal gebruikers. In dit klassement
(zie hieronder) staat de US bovenaan, met 11,2 % van de toegewezen ruimte, ver gevolgd
door Canada met 5,8 %. Duitsland is 3e met 4,34 %, Frankrijk volgt met 3,34 %, Nederland is
15e met 0,72 %, België is 22e met 0,2 % en Luxemburg is 61e met 0,02 %.

52. Online klassement op 22 juli 2014 http://labs.apnic.net/dists/v6dcc.html
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Figuur 25. Toewijzing van IPv6-resources 53
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Bron: Edge Consulting.

53. http://labs.apnic.net/dists/v6.html (pagina geraadpleegd op 22 juli 2014).

5.4. Statistieken volgens Google
Een vaste statistiek wordt opgemaakt door Google op basis van de verbindingen die de gebruikers maken met zijn servers en dus het feit of zij al dan niet een IPv6-adres hebben. Een
van de nadelen van deze methode is dat, hoewel de meerderheid van de internetgebruikers
Google gebruiken, het niet zo is dat de gebruikers van Google 100 % van de gebruikers ter
wereld vormen. De ondervraagde professionals zijn echter van mening dat de cijfers betrouwbare trends geven.
Op 19.07.2014 gebruikte volgens Google gemiddeld 4,12 % van de gebruikers IPv6-adressen.
Figuur 26. Wereldstatistiek van de Google-gebruikers in IPv6 54
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Bron: Edge Consulting.

54. http://www.google.fr/ipv6/statistics.html (pagina geraadpleegd op 18 maart 2014).
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Deze studie toont ook een klassement per land.
Figuur 27. Geografische spreiding van het IPv6-gebruik in de wereld volgens Google 55
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Bron: Edge Consulting.

De Europese situatie toont duidelijk de leidende positie van België. Volgens Google maakt
20,52 % van de gebruikers in België verbinding met een IPv6-adres, waardoor het bovenaan
in het wereldklassement staat, terwijl onze buurlanden lagere resultaten halen: Duitsland
8,73 %, het Groothertogdom 8,14 %, Frankrijk 5,09 %, Nederland 1,65 %. Volgens het Googleklassement heeft de Verenigde Staten een percentage van 8,49 %.

55. http://www.google.fr/ipv6/statistics.html#tab=per-country-ipv6-adoption (pagina geraadpleegd op
23 augustus 2014).

Figuur 28. Geografische spreiding van het IPv6-gebruik in Europa volgens Google 56
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Bron: Edge Consulting.

5.5. Andere studies
De OESO publiceerde in november 2012 twee studies over de invoering van IPv657. België was
al een van de goede leerlingen met betrekking tot de invoering van IPv6 in interne netwerken
(ASN), met 31 % compatibele netwerken in 201258. Het scoorde ook iets hoger dan het gemiddelde van de OESO met betrekking tot online inhoud in IPv6, met 48 % compatibele inhoud59.

56. http://www.google.fr/ipv6/statistics/statistics.html#tab=per-country-ipv6-adoption (pagina geraadpleegd op 23 augustus 2014).
57. OESO, “Chapter 5: Communications outlook 2013. Internet Infrastructure”, Working Party on
Communication Infrastructures and Services Policy, DSTI/ICCP/CISP(2012)9/CHAP5, 21 november
2012; OESO, “The Internet in Transition: The State of Transition to IPv6 in today’s Internet”, Working Party on Communication Infrastructures and Services Policy, DSTI/ICCP/CISP(2012)8, 23 november 2012.
58. Dit cijfer is 44 % voor NL en 41 % voor LU. OESO, op.cit., 21 november 2012, p.14.
59. Dit cijfer is 47 % voor NL en 54 % voor LU. OESO, op.cit., 21 november 2012, p.15.
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In een studie die in maart 2014 werd uitgevoerd over de hele wereld60 werden 51 belangrijke
kabel- en telefoonoperatoren ondervraagd. Hierbij werd vastgesteld dat drie vierde al begonnen was met een overgangsfase, maar dat slechts 14 % zichzelf klaar achtte en 10 % nog niet
eens begonnen was met de voorbereidingen. De twee grootste uitdagingen die naar voren
kwamen, waren de kosten van de nieuwe apparatuur en de vorming van de eindgebruikers.
Een recent klassement van WorldIPv6launch61 rangschikt de operatoren volgens de invoering van IPv6. Wij stellen vast dat bij de eerste 25 slechts één Belgische speler staat: VOO
(24e met meer dan 50 % IPv6-implementatie). Telenet toont een percentage van 32,5 %, hoger dan in maart 2014 toen het nog onder de 15 % lag, en Belgacom toont een percentage
van 11,3 %.

5.6. Het opleggen van IPv6 in openbare aanbestedingen
De recente actualiteit toont dat zelfs bij beslissingen tot de aankoop van nieuwe computerapparatuur nog onvoldoende rekening wordt gehouden met de compatibiliteit met IPv6, zoals,
bijvoorbeeld, door de minister van Financiën in de Verenigde Staten62 of de universiteiten in
Vietnam63. Het is overigens zeer recent dat België een “aanbeveling”64 om technische specificaties voor IPv6-compatibilteit op te nemen in de bestekken” gepubliceerd heeft.
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60. http://www.multichannel.com/news/technology/ipv6-transition-slow-growing-study/374009 (pagina geraadpleegd op 22/4/2014).
61. http://www.worldipv6launch.org/measurements/ (pagina geraadpleegd op 23 juli 2014).
62. http://www.fiercegovernmentit.com/story/report-irs-procurement-resisted-ipv6-mandate/201403-27 (pagina geraadpleegd op 22 april 2014).
63. http://www.telecompaper.com/news/ict-ministry-urges-ipv6-implementation--1004723 (pagina
geraadpleegd op 22 april 2014).
64. http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?numac=2014002047&caller=list&article_lang=
F&language=fr&pub_date=2014-07-17 (pagina geraadpleegd op 22 juli 2014).

6. Situatie in België
Disclaimer: tijdens onze interviews en in de geraadpleegde rapporten werd ons vertrouwelijke informatie verstrekt en daarom kunnen wij, volgens de wensen van onze gesprekspartners, de inhoud ervan slechts op een veralgemeende wijze weergeven.
De invoering van IPv6 in België situeert zich vrij goed ten opzichte van het wereldwijde gemiddelde, zoals blijkt uit de statistieken en de studies die we eerder hebben overlopen.
Een prospectieve tabel van Eric Vincke, voorzitter van de IPv6 Council, voorziet zelfs dat IPv6
volledig ingevoerd zal zijn in België tegen eind 2016, maar de statistische berekening wordt
beïnvloed door een recente verdubbeling van het verkeer in IPv6, die waarschijnlijk toe te
schrijven is aan de overgang van Telenet op IPv6.
Figuur 29. Voorspelling van het aandeel IPv6-compatibele webbrowsers in België 65.
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Bron: Google.

Andere actoren achten, blijkbaar terecht, dat zolang sommige gebruikers nog in IPv4 zullen
zijn, sommige diensten, en meer bepaald de publieke, hen nog toegang zullen moeten geven
tot hun inhoud in IPv4 en dat het einde van IPv4 dus nog niet voor morgen is.
Toch zal er een moment komen waarop de leveranciers van apparatuur zullen achten dat ze
kunnen stoppen met de ondersteuning van IPv4 en zich niet langer zullen bekommeren om
de ondersteuning van dit verouderende protocol in hun nieuwe versies van firewalls en routers.
65. http://www.vyncke.org/ipv6status/project.php (pagina geraadpleegd op 30 maart 2014).
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Tijdens de studie werden talrijke actoren die betrokken zijn bij de overgang naar IPv6, zowel
in de openbare als in de privésector, benaderd om de balans op te maken van de bestaande
situatie.
We gebruikten ook de website van Eric Vyncke, voorzitter van de IPv6 Council, die online een
continue monitoring66 op wereldschaal aanbiedt van de overgang naar IPv6. Op deze website
is relevante informatie beschikbaar met betrekking tot de Belgische situatie. Gezien de
grootte van de bestanden, het aantal betrokken sites en de verschillende statistieken zijn bij
een schermafdruk de grafieken onleesbaar zodra ze op papier staan. Wij geven dan ook telkens de link naar de pagina, zodat de lezer er de gedetailleerde informatie vindt, en bovendien in de meest recente versie. De kleurweergave voor elke betrokken site (groen is conform, oranje deels conform en rood niet conform) geeft een volledig beeld van de situatie.
Een analyse per site stelt de lezer, afhankelijk van zijn doelstellingen, in staat om zijn opzoekingen te verfijnen. De analyse op de website is gebaseerd op de Alexa-lijst67 van de top 500
van de websites per land68. De test wordt uitgevoerd door elke dag het IPv6-adres van de
website op te vragen om de ontwikkelingen ervan in real time te controleren.
Wij zullen dus voor de analyses per sector gebruik maken van de interviews die wij hebben
afgenomen en van de tabel van de website van Eric Vyncke om ons oordeel te baseren op de
situatie in België.

6.1. Openbare sector
Wanneer we de tabel voor de openbare sector69 analyseren, lijkt één organisatie volledig
operationeel te zijn op IPv6-niveau: het Waals Agentschap voor Telecommunicatie. Op de 26
bestudeerde hosts, zijn de tests voor 50 % negatief in WEB, voor 92 % in mail en voor 58 % in
DNS.
Verschillende vertegenwoordigers van actoren uit de openbare sector werden geraadpleegd,
wat ons in staat stelde om de ontwikkelingen van de overgang te overlopen. Op basis van de
meningen van onze gesprekspartners is het duidelijk dat het nationale plan van 2012 niet
werd uitgevoerd, zowel bij gebrek aan financiële middelen als bij gebrek aan prioritering van
de overgang naar IPv6. De openbare sector in België kan zich echt niet als een voorbeeld beschouwen op het gebied van de overgang naar IPv6. De aard van openbare dienst zal echter
opleggen om de technologie voor de gebruikers die nog steeds in IPv4 zijn, te behouden,
maar de vraag zal kunnen rijzen naar het vastleggen van een deadline voor een volledige
overgang.
Bijvoorbeeld, SMALS stelt vast dat slechts een derde van zijn verkeer in IPv6 is. Een groot
aantal FOD’s zijn immers nog niet overgegaan naar dual stack, zelfs de Kruispuntbank van
Ondernemingen niet. Fedict stelt vast dat de uitvoering van het nationale plan achterstand
66. https://www.vyncke.org/ipv6status/index.php (pagina voor het laatst geraadpleegd op 23 juli 2014).
67. http://www.alexa.com/topsites (pagina geraadpleegd op 23 juli 2014).
68. http://www.alexa.com/topsites/countries/BE voor de Belgische top 500-lijst (pagina geraadpleegd
op 23 juli 2014).
69. https://www.vyncke.org/ipv6status/detailed.php?country=be&type=Gov (pagina geraadpleegd op
23 juli 2014).
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oploopt en dat zelfs bij de infrastructuur van Fedict een achterstand moet worden vastgesteld. We wilden geen uitgebreide inventaris maken van alle projecten van de overheidsinstellingen, want deze projecten hebben zeer verschillende voortgangsniveaus, en zijn soms
zelfs onbestaande. Deze projecten worden gevolgd door de IPv6-werkgroep die verantwoordelijk is voor de coördinatie van de maatregelen voor de invoering van IPv6 in België. Aangezien dit rapport bedoeld is om een inventaris te maken van de Belgische situatie, leek het ons
dat de openbare sector duidelijk niet de goede leerling van de klas is. Ook de tabel van E.
Vyncke zal dit tonen aan de lezers die een meer gedetailleerde analyse van de voortgangsstatus van de verschillende openbare actoren wensen.
Verschillende overheidsinstellingen hebben echter lopende projecten: de Regie der Gebouwen (tests voor externe toegang tot bepaalde diensten), het Rekenhof (website klaar voor
IPv6), de FOD Economie (lancering van een nieuw nationaal plan), maar sommige van onze
gesprekspartners zijn van mening dat de mate van urgentie en belang onvoldoende is voor de
politieke macht om deze overgang als een prioriteit vast te leggen. Een achterstand in de
overgang naar IPv6 zou echter een verlies aan concurrentievermogen kunnen inhouden voor
België, dat immers sterk op het buitenland gericht is.
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Volgens de ondervraagden zou het belangrijkste blokkerende element het gebrek aan kennis
en informatie zijn, met name inzake de benodigde budgetten. Voor de websites zijn er echter
niet zo veel wijzigingen uit te voeren en het budget is ook niet bijzonder hoog (hoofdzakelijk
personeelskosten).
Merk op dat, zoals eerder vermeld, een aanbeveling werd gepubliceerd over de kwestie van
de overgang naar IPv6 voor openbare aanbestedingen, die zou kunnen bijdragen tot de bewustwording van de betrokken actoren.
Bijgevolg is het duidelijk dat het initiatief van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en
Energie tot de lancering van een nieuw nationaal plan geheel passend is en we zullen er op
terugkomen in de aanbevelingen aan het einde van het rapport.

6.2. Onderwijssector
De vorderingen in de overgang van IPv4 naar lPv6 zijn niet uniform voor alle universiteiten en
hogescholen. De meerderheid is zich bewust van het belang en de noodzaak van deze overgang, maar beschouwt het niet als een dringende zaak, voor anderen "is het probleem nog
niet aan de orde". Het is echter interessant vast te stellen dat een hoog percentage aan buitenlandse universiteiten zich wel in het klassement van WorldIPv6launch bevindt70.
Volgens de tabel van de Belgische universiteitssector71 en onderwijssector slagen slechts
twee instellingen voor de tests van de overgang naar IPv6 : UHasselt en de Ecole Sainte Marie van Ans. De resultaten op de verbindingstests met IPv6 zijn nog voor 66 % negatief in web,
voor 81 % in e-mail en slechts voor 38 % in DNS. Hieruit kan worden besloten, wat wordt bekrachtigd in onze interviews, dat bij een aantal de eerste maatregelen voor IPv6-enabling ge70. http://www.worldipv6launch.org/measurements/ (pagina geraadpleegd op 23 juli 2014).
71. https://www.vyncke.org/ipv6status/detailed.php?country=be&type=Edu (pagina geraadpleegd op
12 juli 2014).
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nomen zijn, zowel voor hun interne diensten als voor de toegang tot het internet en de toegang tot hun websites. Een van de belangrijkste problemen waarmee de universiteiten geconfronteerd zullen worden, is de aanwezigheid van oude (legacy) apparatuur: hun infrastructuur is in een aantal gevallen minder recent, en niet altijd compatibel met IPv6. Dit is
typisch het geval voor de apparatuur in de laboratoria.
Universiteiten die bezig zijn met de implementatie van het nieuwe IPv6-protocol bieden IPv6
parallel aan het IPv4-protocol aan, en de implementatie van nieuwe diensten volgt alleen
wanneer specifieke noden dit rechtvaardigen. Er wordt aandacht besteed aan de IPv6compatibiliteit bij de aankoop van nieuwe apparatuur.

6.3. Privésector
6.3.1. Banken
De banksector, zoals weergegeven in de tabel voor de sector72, toont een vrij negatief beeld.
Geen enkele geanalyseerde bank slaagt voor de test van IPv6-compatibiliteit in web of in email en slechts een vierde slaagt voor de test voor de DNS.
Vreemd genoeg worden de banken geconfronteerd met een achterstand in de invoering van
IPv6, terwijl de veiligheidsaspecten hen zouden sensibiliseren en stimuleren om vooruit te
gaan. Daarnaast zou een bank die een IP-adres zou blokkeren dat via CGN gedeeld zou worden, haar diensten ontoegankelijk kunnen maken voor andere klanten die dit adres delen via
CGN.
Omgekeerd is het zo dat, gezien de kritische factor van online banktoepassingen, de uit te
voeren end-to-endtests bij de invoering van de IPv6-adressering belangrijk zijn om voor een
volledige compatibiliteit tussen alle gebruikte apparatuur te zorgen.

6.3.2. E-commerce
De e-commercesector moet openstaan voor alle verbindingsmethoden van hun klanten. De
tabel voor de sector73 toont echter slechts een speler in de steekproef, Maes Electronics, die
overgestapt is op IPv6. De belangrijkste spelers uit de sector, namelijk Immoweb, Vlan, Autoscoot24, brail.be, zijn nog niet volledig overgestapt op IPv6.

6.3.3. Media
Op enkele opmerkelijke uitzonderingen na, zoals de Gazet van Antwerpen of de RTBF (waarvan de site gehost wordt in Zwitserland) zijn, volgens de monitoringtabellen van E. Vyncke, de
grote content providers, die de Belgische mediagroepen zijn, nog niet erg gevorderd in hun
overgang naar IPv6. Eén enkele speler in de sector slaagt voor de tests: PCWereld. Voor de

72. https://www.vyncke.org/ipv6status/detailed.php?country=be&type=Bank (pagina geraadpleegd op
23 juli 2014).
73. https://www.vyncke.org/ipv6status/detailed.php?country=be&type=B2C (pagina geraadpleegd op
23 juli 2014).
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rest van de mediasector geeft de tabel74 van de websites een vrij somber beeld: van de 44
geteste websites, slagen slechts 3 in web, 3 in e-mail en 6 in DNS!
De mediasector loopt dus duidelijk achter voor de overgang naar IPv6.

6.3.4. ICT-sector
Het zou logisch zijn geweest in deze technologische en dus, a priori, geïnformeerde sector
een hoog percentage te vinden voor de overgang naar IPv6. We moeten echter vaststellen dat
dit jammer genoeg niet het geval is.
Uit de onlinetabel van E. Vyncke blijkt immers dat het slagingspercentage voor de tests van
de overgang naar IPv6 maximaal 40 % is, en dat slechts twee spelers slagen voor alle tests.
In de enquête die wij hebben uitgevoerd en die wij hierna zullen toelichten, zijn de meeste
respondenten ICT-managers en blijkbaar vormt de invoering van IPv6 nog geen prioriteit voor
hen.

6.3.5. Grote ondernemingen
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Op basis van informatie verkregen bij enkele grote ondernemingen kunnen we concluderen
dat de IT-managers van grote ondernemingen zich bewust zijn van de overgang naar IPv6,
maar dat ze dit niet als een kritieke situatie zien, en nog geen actieve maatregelen nemen. Ze
lijken te rekenen op derden, zoals de operatoren en de leveranciers van apparatuur, om deze
ontwikkeling te ondersteunen. Slechts enkelen van hen zeggen dat ze ervoor zorgen dat recent gekochte apparatuur “IPv6 ready” is.

6.3.6. Kmo’s
De overgang naar IPv6 van de grote meerderheid van de kleine of middelgrote ondernemingen zou geen probleem mogen geven, en deze ondernemingen zullen grotendeels zelfs niets
merken van deze overgang die op een voor hen transparante wijze zal verlopen. Deze ondernemingen zijn vandaag immers sterk afhankelijk van externe dienstverleners die hun verschillende IT-diensten beheren en waarvan kan worden verwacht dat ze passende maatregelen nemen om hun klanten niet kwijt re raken:
•
•
•

de messaging-, opslagdiensten, enz. worden voornamelijk in de cloud gehost;
de websites worden beheerd door externe hosts;
de interne toepassingen draaien doorgaans op servers van het type Windows of Linux die al sinds verschillende generaties IPv6-compatibel zijn.

Er bestaat echter een afhankelijkheid van de operatoren voor de volledige overgang van de
kmo’s naar het IPv6-communicatieprotocol (dual stack) waarvoor in sommige gevallen een
vervanging van de routers vereist is, zoals van de b-box 2 van Belgacom naar de b-box 3. Het
lijdt echter geen twijfel dat deze migraties naar behoren uitgevoerd zullen worden door de
operatoren voor hun professionele klanten.

74. https://www.vyncke.org/ipv6status/detailed.php?country=be&type=Press (pagina geraadpleegd op
21 juli 2014).
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6.4. Operatoren en service providers
6.4.1. Vaste operatoren
De rol van de operatoren is uiteraard van essentieel belang in de invoering van IPv6 in België.
En we moeten erkennen dat de meeste operatoren hun rol lijken te hebben gespeeld. De belangrijkste operatoren voor internettoegang via vaste lijnen hebben immers het voortouw
genomen, sommige, zoals VOO, hebben de implementatie van de IPv6-adressering (voor residentiële klanten) vrijwel afgerond en andere, zoals Telenet, zijn druk begonnen met de implementatie van IPv6, meer dan een miljoen van hun klanten75 krijgen nu IPv6-adressen. Deze trend wordt aangemoedigd door de sensibiliseringsmaatregelen die de FOD Economie
heeft genomen in 2011 en 201276.
Belgacom kondigde in september 2013 aan dat IPv6 geactiveerd was bij meer dan 12.000 residentiële klanten en kleine ondernemingen en dat het “het nieuwe internetprotocol IPv6 geleidelijk zal invoeren bij al zijn residentiële klanten en kleine ondernemingen met een internetmodem van het type b-box 3 en Internet Overal- of Internet Office & Go (Comfort, Maxi of
Intense)-abonnement77”. Belgacom zal dual-stack gebruiken.
Het is voornamelijk dankzij deze operatoren dat België goed gepositioneerd is in het wereldklassement dat gepubliceerd wordt door organisaties zoals Google78.
Tijdens de interviews in deze studie bleek dat de operatoren terughoudend zijn om het exacte
aantal IPv4-adressen waarover ze nog beschikken, mee te delen, maar het is duidelijk dat
sommige een reëel probleem ondervinden inzake de beschikbaarheid van IPv4 –adressen en
daardoor genoodzaakt zijn om de overgang naar IPv6 te versnellen.
Een trend die we hebben waargenomen, is dat de IPv6-adressen die worden toegewezen
door sommige operatoren, niet echt vaste adressen zijn, hoewel er in IPv6 geen technisch
voorwendsel meer bestaat om dat te doen. Deze situatie lijkt te worden opgelegd door commerciële overwegingen ter bevordering van de verkoop van “business”-formules met een
vast IP-adres tegen hogere prijzen dan die in de aanbiedingen voor de residentiële markt.
De meeste apparatuur (CPE zoals routers, modems, decoders) die vandaag verdeeld worden
door de operatoren, zijn “IPv6 compliant”. Toch hebben sommige operatoren in het verleden
apparatuur geïmplementeerd die alleen IPv4 ondersteunt nog steeds in gebruik is, en zij niet
van plan zijn voortijdig te vervangen vanwege de hoge kosten en de complexiteit waarmee
een dergelijke migratie gepaard gaat.

75. http://m.datanews.levif.be/ict/actualite/telenet-deploie-ipv6/article4000564976234.htm?layout=ThemisMobileArticle (pagina geraadpleegd op 21 maart 2014).
76. Ch. CUVELLIEZ et E. VYNCKE, “L’Avenir du Web se jouerait-il chez nous ?”, Agora, L’Echo, 14 februari 2014.
77. Press release, online http://www.belgacom.com/be-fr/newsdetail/ND_20130913_ipv6.page (pagina geraadpleegd op 30 maart 2014).
78. Zie het hoofdstuk “situatie in België”.
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6.4.2. Mobiele operatoren
De mobiele operatoren lopen een zekere achterstand op in de overgang naar IPv6 en dit zou
operationele problemen kunnen veroorzaken voor sommige toepassingen, met name door
het gebruik van de techniek van Carrier Grade Natting 79 (CGN) die een grote impact kan
hebben op toepassingen, zoals in de banksector. Deze situatie is des te tegenstrijdiger daar
de hoge vlucht van het internetgebruik en de toegenomen behoefte aan IP-adressen grotendeels afkomstig is van de explosie van het aantal objecten dat verbonden is via mobiele netwerken.
De grootste uitdaging voor mobiele operatoren in de toekomst situeert zich bij de machineto-machine (m2m). Tot dusver hebben de meeste mobiele toepassingen echter geen peerto-peercommunicatie nodig, dus lijkt de door CGN geboden oplossing voldoende. Het gebruikspercentage van CGN is zeer hoog bij sommige mobiele operatoren. Ofwel zullen ze de
overgang naar IPv6 moeten versnellen (BASE is van plan om dat dit jaar te doen), ofwel zullen
ze de drempel van de 16/1-ratio, die het BIPT heeft vastgelegd in de gedragscode voor CGN,
moeten overschrijden (dit punt wordt ook behandeld in het hoofdstuk met de aanbevelingen).

6.4.3. Hosts in de strikte zin
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Zoals hierboven vermeld, zijn veel bedrijven en vooral kmo’s grotendeels afhankelijk van de
hosts van hun toepassingen en van hun gegevens voor een efficiënte overgang naar IPv6. In
dit stadium ziet het er echter naar uit dat er nog veel te doen staat bij de meeste hosts en dat
de ondernemingen zouden moeten nagaan of hun leveranciers wel in staat zijn om in hun
behoeften te voorzien.
Enkele zeldzame hosts bieden IPv6-ondersteuning aan in dual stack modus bij al hun hostingdiensten. Andere hosts kondigen aan dat hun migratie aan de gang is. OVH is een van de
weinige die IPv6 aanbiedt zonder IPv4.
De online analyse van E. Vyncke geeft echter geen duidelijk beeld van de situatie in deze sector, want sommige leveranciers beheren hun eigen diensten (e-mail, website) op een infrastructuur die gescheiden is van die voor hun klanten. Dit is met name het geval voor de grote
operatoren.

6.5. Eindgebruikers
In 2012 had België een van de laagste percentages eindgebruikers die IPv6 kunnen gebruiken van de OESO, namelijk 0,06 %80. Dat was het rechtstreekse gevolg van het gebrek aan
aanbod van de telecommunicatieoperatoren. In 2014 is deze trend omgekeerd. België leidt
nu het klassement van IPv6-gebruikers.
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Zie hierboven.

80 Dit cijfer is 0,81 % voor NL en 2,57 % voor LU. OESO, op.cit., 23 november 2012, p.37.

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

7. Interviews en enquête
Naast de telefonische contacten en persoonlijke interviews hebben wij een online-enquête
gericht aan bedrijfsverantwoordelijken om het niveau van de voorbereiding op de overgang
naar IPv6 op een sectoroverschrijdende manier te beoordelen. Deze enquête bevestigde een
aantal punten die wij geïdentificeerd hadden tijdens ons onderzoek per sector en op internationaal niveau. Wij hebben 34 antwoorden ontvangen, waarbij meer dan de helft van de respondenten, en het is belangrijk dat te benadrukken, een functie uitoefent op het gebied van
ICT, en waarbij ook meer dan de helft zijn functie uitoefent in een professionele ICT- of telecommunicatieomgeving.
Het is belangrijk op te merken dat bij de telefonische follow-up die werd gedaan, meer dan
50 personen (kaderleden, bedrijfsverantwoordelijken, kmo-verantwoordelijken), bijna alle
gecontacteerde personen ons bekenden totaal niet op de hoogte te zijn van de problematiek
van de overgang naar IPv6 of van mening waren dat deze kwestie niet op hun agenda stond.
Alle respondenten, op een na, wisten echter wat een IPv6-adres was. Wij stellen dus vast dat
er nog een grote informatie-inspanning geleverd zal moeten worden, ondanks de al geleverde inspanningen, onder meer door de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie.
In termen van de aard van de organisatie werkt de helft van de respondenten hetzij in een
organisatie van 1.000 tot 5.000 (20,6 %) of zelfs meer dan 5.000 personen (23,5 %), terwijl
25 % in organisaties van minder dan 50 personen werkt.
Slechts een vierde van de organisaties worden geacht hun overgang naar IPv6 te hebben afgerond, bijna de helft is ermee begonnen en het laatste vierde heeft nog niets gedaan.
Figuur 30. Vraag 6 Is uw organisatie volledig IPv6-compatibel?

.
Bron: Edge Consulting.
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Toch is het interessant op te merken dat meer dan drie vierde van de respondenten van mening is dat de overgang naar IPv6 van cruciaal belang is voor hun organisatie. En meer dan
88 % van de respondenten is van mening dat de overgang naar IPv6 van cruciaal belang is
voor de Belgische markt in zijn geheel. Er zijn dus wel degelijk belemmeringen voor de overgang naar IPv6, want, ondanks het feit dat deze problematiek van belang wordt geacht, hebben weinig organisaties ervoor gekozen om ze ten volle aan te pakken.
Figuur 31. Vraag 7 Beschouwt u IPv6 noodzakelijk voor uw onderneming?
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Bron: Edge Consulting.

Gaan we meer in detail, dan stellen we vast dat de respondenten echte risico’s identificeren
voor hun organisaties. Wanneer de vraag naar de concrete risico's voor hun organisaties
wordt gesteld, identificeren respondenten niet alleen belangrijke problemen in de keuzelijst,
maar voegen bovendien op nauwkeurige wijze mogelijk negatieve gevolgen toe, het bewijs
dat zij zich goed bewust zijn van de risico's, ook al heeft hun organisatie nog niet besloten om
ze aan te pakken.
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Figuur 32. Impact op informatieveiligheid
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Bron: Edge Consulting.

Wanneer we vragen naar de impact van de overgang naar IPv6 op het gebied van informatieveiligheid, blijkt opnieuw dat aanvullende informatie noodzakelijk is. Hoewel de respondenten een antwoord geven, moeten we immers vaststellen dat deze antwoorden verschillen
terwijl het om een feitelijke vraag gaat.

Figuur 33. Vraag 10 Beschouwt u IPv6 beter dan IPv4 op het gebied van informaticaveiligheid?
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Bron: Edge Consulting.

Rekening houdend met het bovenstaande, en met name met de vermeende risico's, zou het
logisch zijn te verwachten dat de organisaties over een planning beschikken voor overgang
naar IPv6. Maar buiten de 20 % van de organisaties die IPv6 hebben ingevoerd, is een derde
ermee begonnen, twee organisaties hebben een planning die nog niet begonnen is, 26 % van
de organisaties “zijn van plan om een planning te maken” en 14 % heeft nog niets gedaan.
Eens te meer zijn er belemmeringen voor deze organisaties bij het implementeren van deze
migratieplannen. Wanneer we op langere termijn kijken, aangezien de respondenten zich
bewust lijken te zijn van de uitdagingen, is het interessant op te merken dat de geplande data
voor een overgang naar IPv6 zich uitstrekken over vele jaren.
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Figuur 34. Vraag 12 Wanneer denkt u dat uw organisatie volledig IPv6-compatibel zal zijn?
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Bron: Edge Consulting.

De vraag die zich dus opdrong was die naar de redenen, de belemmeringen voor de snelle
invoering van een plan voor de migratie naar IPv6. De belangrijkste redenen (meerdere antwoorden waren mogelijk voor deze vraag) hadden te maken met een gebrek aan budget, aan
kennis en aan informatie. Het lijkt opnieuw noodzakelijk om nauwkeurig te informeren over
de benodigde kosten, opleidingen en betrouwbare informatiebronnen te creëren of te ontwikkelen.

Figuur 35. Budgettaire impact
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Bron: Edge Consulting.

De behoefte aan betrouwbare informatiebronnen voor de budgettaire impact is duidelijk
wanneer we kijken naar de volgende vraag. Hoewel de bedragen uiteraard variëren naargelang de organisatie, kunnen we immers vaststellen dat meer dan een derde van de ondervraagde personen geen enkel idee heeft van het benodigde budget.
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Figuur 36. Vraag 14 Wat is de geschatte kost van uw onderneming om IPv6 te implementeren?
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Bron: Edge Consulting.

Wanneer we ons panel (meerdere antwoorden mogelijk) vragen naar de aard van de kosten
die verbonden zijn aan de implementatie van IPv6, zijn de antwoorden uiteenlopend:
•
•
•
•
•

62 %: infrastructuurkosten;
47 %: interne opleiding en uitwisseling van kennis;
41 %: kosten verbonden aan de toepassingen;
18 %: noodzaak om een beroep te doen op externe deskundigen;
worden ook aangehaald door een respondent: het gebrek aan tijd en het double
management verbonden aan de dual stack.

Opleiding, het delen van kennis en goede praktijken lijken dus prioritair te zijn.
Een bijkomende vraag, met name in het kader van de overgangsfase die we doormaken met
het naast-elkaar-bestaan van IPv4 en IPv6 is hoe de organisaties gaan reageren. Als een organisatie alleen nog IPv6 aanbiedt, en twee alleen IPv4 aanbieden, zal het naast-elkaar-

bestaan door een enkele organisatie in tunneling en door bijna 90 % van de respondenten in
dual-stack gegeneerd worden.
Positief is het niveau van compatibiliteit van de apparatuur, want 17 % van de organisaties
heeft 100 % IPv6-compatibele apparatuur en 62 % heeft meer dan 50 % compatibele apparatuur.
Aangezien de kwestie van het informatieniveau meerdere keren terugkwam tijdens onze
persoonlijke interviews, was het logisch enkele vragen hierover te stellen. Verrassend genoeg is 68 % van de respondenten van mening dat ze over genoeg informatie beschikken voor
de implementatie van IPv6. Over wie deze aanvullende informatie moet verstrekken als dat
nodig is, is bijna 60 % van mening dat het de rol van de ICT-leveranciers is, vindt 40 % dat het
deel uitmaakt van de taak van de internetprovider en 35 % noemt de overheid.
Zo zien we dat de rol van de FOD Economie op dit gebied tweeledig zou kunnen zijn: enerzijds
rechtstreeks informatie verstrekken en anderzijds de actoren in de ICT- en internetsector
ertoe aanzetten om deze informatie te delen.
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Ter conclusie uit deze online enquête waaraan een aantal persoonlijke interviews voorafgingen, lijkt het duidelijk dat aanvullende informatie over de uitdagingen van de overgang naar
IPv6 is nog steeds noodzakelijk is. Hierbij moet in het bijzonder worden ingegaan op de budgettaire gevolgen en moeten de reële risico’s van een passiviteit op dit punt benadrukt worden.
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8. Risico’s bij gebrek aan actie ten aanzien van de
overgang naar IPv6
Tijdens de contacten en interviews waren de belangrijkste geïdentificeerde risico’s:
•

•

•

De mobiele operatoren lijken achter te lopen en geen drastische maatregelen te
hebben genomen om hun klanten snel te migreren naar IPv6. Ze vormen nochtans
de basis voor de snelle toename van het aantal objecten dat aangesloten is op het
internet, en bijgevolg voor het gebrek aan beschikbare IPv4-adressen…
Over het algemeen heerst er een gebrek aan communicatie en bewustwording van
de uitdagingen op de markt, behalve bij de telecommunicatieoperatoren en sommige spelers in de ICT-wereld. Een groot aantal gecontacteerde personen, vooral
in de follow-upfase van de online enquête, gaven toe dat ze hetzij de problematiek
niet kende of het probleem niet aan de orde van de dag was. Dit gebrek aan kennis
van de uitdagingen vormt een bijkomende belemmering voor een veralgemeende
overgang naar IPv6.
Wij nemen echter een risico waar, voornamelijk op twee niveaus:
1. Apparatuur en software die niet geüpdatet of niet meer ondersteund worden
door de leveranciers.
2. Gebrek aan gekwalificeerd en beschikbaar personeel om de noodzakelijke
aanpassingen te identificeren en uit te voeren.

•

•

•

Degenen die de problematiek van de overgang naar IPv6 kennen, stellen zich tevreden met de maatregelen die de operatoren moeten toepassen om hun eigen activiteiten te beschermen en met het feit dat de leveranciers van toepassingen en
apparatuur momenteel “IPv6 compliant” zijn.
Alleen bij de operatoren met een tekort aan IPv4-adressen hebben wij een gevoel
van urgentie waargenomen. Maar het gebruik van technieken zoals CGN geeft hun
een vals gevoel van comfort en veiligheid ten aanzien van het tekort aan IPv4adressen. Indien deze situatie zich uitbreidt en toeneemt, genereert ze echter risico’s voor de goede werking van de toepassingen en diensten op het internet, evenals veiligheidsproblemen gezien de moeilijkheid om de gebruikers van gedeelde
IP-adressen te identificeren.
Deze relatieve passiviteit bij heel wat spelers wordt versterkt door het feit dat er
geen deadline opgelegd is voor een volledige overgang naar IPv6. De KUL denkt
echter dat binnen ongeveer 5 jaar een aanzienlijk deel van het internet “IPv6 only”
zal zijn.

Op basis van onze analyse en de beoordeelde risico’s kunnen wij enkele conclusies trekken
die gevolgd zullen worden door een aantal aanbevelingen.
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9. Conclusies
De bewustwording van het risico van het gebrek aan IPv4-adressen lijkt aan de oorsprong te
liggen van het goede werk dat onze Belgische operatoren hebben geleverd om hun netwerken IPv6-klaar te maken, waardoor België behoort tot de koplopers op internationaal niveau.
De weg is echter nog lang en het percentage IPv6-verkeer ligt nog ver onder de 50 %.
We hebben echter zeer weinig spelers ontmoet die geïnteresseerd waren in de andere voordelen die IPv6 met zich meebrengt, of die zich bewust waren van de urgentie om het probleem aan te pakken. Alleen de autoriteiten die zich bezighouden met de veiligheid, zoals de
Federal Computer Crime Unit, zijn zich er echt van bewust en vermelden de nadelen van Carrier Grade Natting om een versnelde overgang naar IPv6 te rechtvaardigen.
De consumenten en kmo's worden a priori het minst getroffen, omdat de komst van IPv6 op
een voor hen transparante manier verloopt.
Omgekeerd zouden de grote bedrijven en instellingen onmiddellijk initiatieven moeten nemen om de compatibiliteit van hun netwerken en toepassingen met de IPv6-standaard te
waarborgen. Vanaf nu hieraan beginnen zou de vereiste investeringen en inspanningen over
een relatief lange periode spreiden.
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Daarentegen is het waarschijnlijk niet verstandig om precieze deadlines vast te leggen en de
spelers te dwingen om IPv6 te versneld in te voeren. Het is immers noodzakelijk een internationale coördinatie te waarborgen, zodat de consumenten en de Belgische bedrijven niet benadeeld worden ten opzichte van spelers uit andere landen, gezien het universele karakter
van het internet.
Een laag niveau van IPv6-ondersteuning in het buitenland zou schadelijk kunnen blijken voor
de Belgische spelers die uitsluitend uitgerust zouden zijn in IPv6.
Onder deze omstandigheden is het aannemelijk dat een zeer lange overgangsperiode, waarschijnlijk van meer dan 10 jaar, noodzakelijk is om een perfecte compatibiliteit van alle netwerken en alle toepassingen te garanderen. Het is pas na een dergelijke periode dat een
stopzetting van de ondersteuning van IPv4 overwogen zou kunnen worden.
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10. Aanbevelingen
De overgang naar IPv6 is een lang proces dat gevolgen heeft voor alle sectoren, zowel openbaar als privé, en zelfs voor de consumenten en kmo’s, wat deze problematiek centraal
plaatst in de bekommernissen van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. De
overgangsperiode van het naast-elkaar-bestaan van IPv4 en IPv6 is een moeilijke periode,
met risico’s die bijvoorbeeld verbonden zijn aan CGN. Bovendien is het een complex probleem, want niemand is volledig verantwoordelijk, iedereen is verantwoordelijk voor een
stukje van de puzzel, en bijgevolg is de rol van de overheid essentieel om een masterplan op
te stellen.
Zoals blijkt uit de verzamelde statistische gegevens heeft België een goede start gemaakt.
Het is belangrijk om de inspanningen voor de bewustwording van de evolutie naar IPv6 voort
te zetten. Alle betrokken partijen moeten hun initiatieven om IPv6 in te voeren, voortzetten en
vermijden om op hun lauweren te rusten.
Wij zullen onze aanbevelingen voorstellen op basis van meerdere pijlers, door er overigens
een aantal acties in op te nemen van het nationale plan dat werd voorgesteld door de FOD
Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in 2012, acties die voortgezet moeten worden in
de toekomst. Wij hebben ook rekening gehouden met de aanbevelingen van internationale
instellingen zoals de OESO81 of de Europese Unie82 of Belgische regionale instellingen zoals
de AWT83. Bij het lezen van deze verschillende documenten hebben wij ook, zowel in België
als op internationaal niveau, kunnen vaststellen dat al deze projecten achterlopen op de
doelstellingen die al enkele jaren geleden vooropgesteld werden. Wij zullen dus een aantal
van deze voorstellen overnemen, die vandaag nog steeds relevant zijn.
Alvorens ons over de aanbevelingen te buigen, is het belangrijk om de stakeholders84 te
identificeren waarmee de voorgestelde acties uitgevoerd zullen moeten worden:
•
•
•
•
•

de internetorganisaties (het ICANN, de RIR’s, de IETF, …) die betrokken zijn bij de
invoering van IPv6;
de internetproviders die hun klanten diensten in IPv6 moeten aanbieden;
de leveranciers van infrastructuur (netwerkapparatuur, besturingssystemen, …)
waarvan de producten aangepast moeten worden aan IPv6;
de leveranciers van content (Voice over IP, e-mail, websites, …);
de fournisseurs van toepassingen voor privépersonen en bedrijven (software, toepassingen, smartcards, ...);

79. OECD, Internet Addressing: Measuring Deployment of IPv6, 2010, online
http://www.oecd.org/internet/ieconomy/44953210.pdf.
80. Bron: Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions COM(2008) 313 final, online
http://www.awt.be/contenu/tel/res/communication_final_27052008_fr.pdf.
81. Guide pour l’IPv6 http://www.awt.be/web/res/index.aspx?page=res,fr,foc,100,128 (pagina geraadpleegd op 3 juni 2014).
82. Bron: Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions COM(2008) 313 final, online
http://www.awt.be/contenu/tel/res/communication_final_27052008_fr.pdf .
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•

de eindconsumenten (privépersonen, bedrijven, kmo’s, overheidsinstellingen).

Het is duidelijk dat de voorgestelde maatregelen afgestemd moeten worden op deze verschillende doelgroepen.
Wij stellen voor om deze aanbevelingen onder te verdelen in verschillende communicatie- en
voorstelpijlers volgens een typologie van de OESO85.

10.1. De inzet van de overheid voor de invoering van IPv6 tonen
De openbare sector zou een voorbeeld moeten zijn voor de andere stakeholders. Het is dan
ook logisch enkele specifieke aanbevelingen te doen.
•
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•

•

Rekening houdend met de achterstand in de uitvoering van het nationale plan van
2012, net als in de meest internationale, nationale en regionale plannen, lijkt het
van essentieel belang dat er een beslissing komt van de federale overheid die een
kalender oplegt, een bijgewerkt actieplan voor de implementatie van IPv6 in de federale overheidssector, maar ook, ondanks de huidige budgettaire beperkingen,
een specifiek budget toekent aan elke overheidsinstelling. Het plan zou gebaseerd
kunnen worden op dat van Fedict voor 2012-2015.
In dit plan zal het noodzakelijk zijn in de benoeming van een hoge verantwoordelijke te voorzien voor elke instelling en een comité op te zetten voor de opvolging van
het nationale plan waarin deze verantwoordelijken zullen zetelen.
Elke federale overheidsinstelling zal een actieplan moeten opstellen dat in het verlengde ligt van het nationale plan. Dit actieplan zal met name het volgende bevatten:
1. een inventaris van de bestaande apparatuur, met inbegrip van hun potentieel
om over te schakelen op IPv6;
2. een planning voor het updaten van de apparatuur en de interne en externe toepassingen om de overgang naar IPv6 te implementeren;
3. aanpassing van de bestekken om de verplichting tot IPv6-compatibiliteit erin op
te nemen.

•

•

In het kader van deze actieplannen zal elke overheidsinstelling, binnen de in het
nationale plan voorziene termijn, alle websites en online diensten aan de burgers
en aan de ondernemingen evenals de grote publieke netwerken en alle webservers
toegankelijk moeten maken in IPv6 en in IPv4. Hierbij moet voorrang worden gegeven aan het waarborgen van het naast-elkaar-bestaan van de protocollen IPv4 en
IPv6; voor de toepassingen die bestemd zijn voor de buitenwereld, met behulp van
"dual stack". De nieuwe toepassingen moeten ook IPv6 ondersteunen.
Aan de verschillende overheidsinstanties een leidraad aanbieden voor de invoering
van IPv6. voor de openbare sector, van hetzelfde type als die aangeboden door de
AWT.86.

83. OESO, Internet addressing: measuring deployment of IPv6, 2010, online
http://www.oecd.org/internet/ieconomy/44953210.pdf.
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•
•

Een coördinatie met de gewesten en gemeenschappen zal worden opgezet om de
initiatieven in het hele land te coördineren.
Het kan nuttig zijn om de gedragscode tussen het BIPT en de telecommunicatieoperatoren dat het gebruik van CGN regelt te wijzigen om de druk op de overgang
naar IPv6 doeltreffend te moduleren. Een te grote striktheid inzake CGN zou sommige operatoren en gebruikers in gevaar kunnen brengen. Omgekeerd zou een te
grote flexibiliteit (door het aantal gebruikers per adres te verhogen) te veel druk
wegnemen en het tempo van de overgang naar IPv6 zeker verlagen.

10.2. Werken met de stakeholders om de bewustwording,
voorlichting en opleiding te doen toenemen en de belemmeringen te doen afnemen
Naast de maatregelen die specifiek gericht zijn op de openbare sector is het ook noodzakelijk
om specifieke acties gewijd aan de andere stakeholders te coördineren en dat in coördinatie
met hen te doen:
•

•

•

•

De bedrijven die samenwerken met de overheid, de bedrijven die overheidssubsidies krijgen en de aanbieders van online diensten aan de overheid zullen de wettelijke verplichting moeten nakomen om te voldoen aan IPv6.
De telecommunicatieoperatoren zullen worden uitgenodigd om zich te verbinden
tot een tijdschema voor de implementatie van commerciële IPv6-diensten op de
kabel- en draadloze breedbandnetwerken. De ISP’s zullen worden uitgenodigd om
de inhoud en de diensten binnen een onderhandelde termijn toegankelijk te maken
in IPv6.
De bedrijven in de technologische industrie zullen worden uitgenodigd om IPv6 te
integreren in hun ontwikkelingsplannen en een kalender te publiceren voor de beschikbaarheid van de producten en diensten. Deze bedrijven moeten worden aangemoedigd om toepassingen en apparaten te ontwikkelen die gebaseerd zijn op
het IPv6-protocol en test- en demonstratieruimtes voorzien voor de kmo’s en de
burgers.
Een specifieke communicatie zal opgezet moeten worden met de verschillende
stakeholders. Online bronnen zullen ter beschikking worden gesteld van elk type
gebruiker zodat hij zijn rol in de overgang naar IPv6 kan begrijpen. Het zou bijvoorbeeld nuttig zijn om online gerichte technische informatie te geven voor elk type
speler zoals die op de website van de Internet Society87. Deze informatie zou aan
elk type gebruiker de te ondernemen stappen kunnen uitleggen. De categorieën
die momenteel worden aangeboden door de Internet Society zijn:
1. Netwerkoperatoren
2. Ontwikkelaars
3. Content providers

84. http://www.awt.be/web/res/index.aspx?page=res,fr,foc,100,128 (pagina geraadpleegd op 23 juli
2014).
85. http://www.internetsociety.org/deploy360/ipv6/ (pagina geraadpleegd op 23 juli 2014).
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
•

•
•

•
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•

Website-eigenaars
Bedrijven
Campusnetwerken
Leveranciers van domeinnamen
Fabrikanten van elektronische apparatuur
Internet exchange points

Certificerende opleidingen zullen worden aangeboden op basis van, bijvoorbeeld,
de opleidingen die worden aangeboden door het IPv6 forum88, om de stakeholders,
met inbegrip van de content providers, de bronnen en competenties ter beschikking te stellen die ze missen.
Steunmaatregelen voor de certificerende opleidingen kunnen worden opgezet om
de interne competenties bij de organisaties uit te breiden.
Informatiecampagnes zullen worden opgezet om de kennis en de noodzaak van de
overgang naar IPv6 te vergroten. Campagnes voor het grote publiek van het type
"test je IP-adres" kunnen een hefboomeffect hebben door de consument ertoe te
dwingen om druk uit te oefenen of in ieder geval te bij hun toegangsleveranciers te
informeren naar de overgang naar IPv6.
Alle bedrijven worden aangemoedigd om implementatieplannen voor te bereiden
voor IPv6, om tegen 2015 IPv6 toe te voegen aan hun aanwezigheid op het internet
en de invoering van IPv6 in hun intranet te plannen voor de volgende jaren. Er moeten maatregelen worden genomen om de overdracht van bestaande toepassingen
en de ontwikkeling van nieuwe toepassingen die gebruik maken van de mogelijkheden van IPv6 te bevorderen.
De universiteiten, hogescholen en onderzoeksinstellingen worden uitgenodigd om
de migratie naar IPv6 uit te voeren voor alle interne netwerken en om het personeel en de toekomstige gediplomeerden op te leiden in de IPv6-technologieën,
door de opleiding en het onderzoek op het gebied van de ontwikkeling en de continue implementatie van het internetprotocol aan te passen.

10.3. De internationale samenwerking voortzetten en de ontwikkelingen van de invoering van IPv6 in België en in de
wereld monitoren en opvolgen
Daar de overgang naar IPv6 uiteraard een wereldwijde problematiek is, is het noodzakelijk de
stakeholders voortdurend op te volgen en een waaier van informatie en bronnen ter beschikking te stellen betreffende initiatieven, best practices, trends, opleidingen, enz., zowel in België als wereldwijd.
•

Wij stellen voor om een “Belgische IPv6-portal” op te richten die als doel zal hebben om, vanuit één enkel punt, alle nuttige informatie te vinden over de invoering
van IPv6 in België, namelijk:

86. IPv6 education, http://www.ipv6forum.com/ipv6_education/ geraadpleegde pagina
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
•

Een agenda met de opleidingen, conferenties en seminars die de stakeholders kunnen helpen;
Een overzicht van de contactpunten in de openbare sector (federaal en regionaal);
Een overzicht van de belangrijkste spelers in de privésector;
Zowel Belgische als internationale best practices;
Leidraden voor verschillende doelgroepen;
Algemene sensibiliseringsinformatie;
Relevante indicatoren;
Juridische en technische referentiedocumenten;
Links naar internationale organisaties.

De FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie zou deze portal kunnen beheren waarvan de inhoud zal worden geleverd en bijgewerkt door de betrokken spelers (bijvoorbeeld Belnet voor de opleidingen; Fedict voor de contactpunten in de
openbare sector op federaal niveau).
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11. Bijlagen
11.1. Belangrijkste geraadpleegde documenten en websites
Nationaal plan voor de invoering van IPv6 in België:
http://economie.fgov.be/nl/binaries/Nationaal_plan_invoering_IPv6_Belgie_tcm325208123.pdf
RFC 791 Internet Protocol – Specificatie: http://www.frameip.com/rfc/rfc791-fr.php
RFC 1631 IP network address translation (NAT): http://www.rfc-base.org/rfc-1631.html
Website van het APNIC: http://www.apnic.net
Website van de IETF: www.ietf.org
Website Internet Society: www.internetsociety.org
Website deploy IPv6 van de Internet Society: http://www.internetsociety.org/deploy360/ipv6/
Website van de IPv6 Council:http://www.ipv6council.be
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Website van de OESO gewijd aan IPv6:
http://www.oecd.org/internet/ieconomy/oecdresourcesoninternetaddressingipv4andipv6.htm
Website van het RIPE IPv6 ACT NOW: http://www.ipv6actnow.org/
Website van de NRO www.nro.net

11.2. Dankwoord
Deze studie zou niet mogelijk zijn geweest zonder de actieve en zeer gastvrije medewerking
van onze vele gesprekspartners, zowel in de openbare sector (FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, Fedict, FCCU, FOD Financiën, ...) als de privésector of de beroepsverenigingen, en niet te vergeten Eric Vyncke die ons toeliet om deel te nemen aan de werkzaamheden van de IPv6 Council en de IPv6-monitoringtabellen te gebruiken.

11.3. Vertrouwelijke documenten
Een aantal documenten waarvoor ons werd gevraagd om ze vertrouwelijk te behandelen
werd uitsluitend verstrekt voor gebruik door het projectteam van de FOD Economie, K.M.O;,
Middenstand en Energie.
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11.4. Lijst van de instellingen waarvan een vertegenwoordiger gecontacteerd werd in het kader van de studie
Agence Wallonne des Télécommunications
AGORIA
Association ICT secteur public (Groep op Linkedin)
ATOS Worldline
Base
BECI
BeCommerce
Belgacom
Belnet
BelTUG
Bpost
Centric
Chirec
CHU Liège
CIRB
Cisco
Cliniques Saint Jean Bxl
Dimension Data
Econocom
Ethias
Europese Commissie
FEDICT
FOD Financiën
FOD Justitie
FOREM
Google
GSK
HEC Liège
HELMO
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HIS
Hôpital Saint-Luc
IBPT
ICHEC
IPNexia
IPv6Council
Irisnet
ISPA
KUL
Lampiris
MANEX
MIVB
Mobistar
NRB
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Ogone
Parnasse Deux Alices
Réseau Iris hôpitaux
RTBF
SPW
Syntigo
Systemat
Telenet
UAntwerpen
UCL
UCM
UGent
ULB
Ulg
Union Wallone des Entreprises
Université Liège
Université Mons
UNIZO
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VBO/FEB
Vlerick
VOKA
VOO
VUB
WIN

11.5. Vragenlijsten gebruikt tijdens de persoonlijke interviews
11.5.1. Vragenlijst IPv6 – versie ondernemingen
Naam van de onderneming:
Contactpersoon:
Functie:
E-mail:
Telefoon:
1. Hoe ver staat uw organisatie wat de migratie van Ipv4-adressen naar Ipv6 betreft?
2. Beschouwt u dit project als “van kritiek belang” voor uw onderneming, en voor de markt
in haar geheel?
3. Wat zijn volgens u de gevolgen van een laattijdige implementering van het protocol IPv6
voor uw onderneming?
4. Overweegt u om een of meer functionaliteiten van het IPv6 te gebruiken, zoals veiligheid,
mobiliteit, …?
5. Hoe groot zijn de veranderingen die u moet doorvoeren om IPv6 in te voeren? Wat zijn
voor u milestones voor uw uitrolplannen, welke tijdslijn verbindt u eraan en wanneer
denkt u de migratie te kunnen finaliseren?
6. Bent u op obstakels gebotst bij het uitrollen van IPv6? Zo ja, op welke?
7. Hoe hoog raamt u de investeringskosten die nodig zijn voor de overgang naar Ipv6? Kunt
u in detail weergeven wat de voornaamste kosten zijn van de overgang naar IPv6, zowel
voor de migratie als voor het dagelijks beheer ervan.
8. Hebt u zich erop voorzien uw diensten (website, …) aan te bieden met dubbel protocol
IPv4 en IPv6? Zo ja, welke optie wenst u dan toe te passen? Hebt u een datum bepaald
waarop u de ondersteuning van het protocol IPv4 stopzet?
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9. Hebt u problemen ondervonden of denkt u er te ondervinden met de compatibiliteit van
oude apparaten die nog werken onder IPv4, en nog niet klaar zijn voor IPv6? Is uw uitrusting (eventueel de uitrusting geleverd door uw internetoperator) “IPv6 ready”? Is uw eigen uitrusting (servers, firewall, printers, …) klaar om onder het nieuwe protocol te functioneren
10. Is de communicatie rond de overstap IPv4-IPv6 voor u duidelijk en voldoende? Zo neen,
van wie verwacht u een mededeling/informatie:
a.
b.
c.
d.

Uw internetoperator
Uw informaticaleverancier
De overheid
Andere: ………………………………..

11.5.2. Vragenlijst IPv6 – versie telecomoperatoren
Naam van de operator:
Contactpersoon:
Functie:
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E-mail:
Telefoon:
1. Hoe ver staat uw onderneming wat de migratie van Ipv4-adressen naar Ipv6 betreft?
2. Welke functionaliteiten van Ipv6 overweegt u toe te passen? Betreft het enkel het adresseringsplan of ook andere functies, zoals veiligheid, mobiliteit, …?
3. Beschouwt u dit project als “van kritiek belang” voor uw onderneming, en voor de markt
in haar geheel?
4. Hebt u een (team)chef of een team aangeduid voor dit project?
5. Gebeurt de uitrol per type gebruikers? Welke initiatieven hebt u genomen voor uw klanten:
•
•
•

Particulieren
Kmo
Grote ondernemingen

6. Wat zijn voor u milestones voor uw uitrolplannen, welke tijdslijn verbindt u eraan?
7. Wat is de stand van de zaken wat de uitrol van Ipv6 betreft (on track, met vertraging, nog
niet opgestart,…)? Tegen wanneer denkt u de migratie van IPv4 naar IPv6 te kunnen finaliseren?
8. Bent u op obstakels gebotst bij het uitrollen van IPv6? Zo ja, op welke?

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

9. Hoe hoog raamt u de investeringskosten die nodig zijn voor de overgang naar Ipv6? Kunt
u in detail weergeven wat de voornaamste kosten zijn van de overgang naar IPv6, zowel
voor de migratie als voor het dagelijks beheer ervan. Heeft dat een impact op de provisioning of de verdeling van adressen?
10. Gaat de uitrol van IPv6 een impact hebben op de levensduur van de huidige producten of
de lancering van nieuwe oplossingen versnellen of afremmen?
11. Ondervindt u bevoorradingsproblemen van Ipv4-adressen? Als dat op dit ogenblik niet het
geval is, vreest u er dan eventueel te krijgen, en tegen wanneer? Hoelang denkt u het met
het CGN-systeem nog te kunnen volhouden? Wat is de hoofdreden waarom u deze alternatieve oplossing gebruikt?
12. Kunt u onderstaande tabel invullen, in termen van gebruik van Ipv4- en Ipv6-adressen?
Soort netwerk

Aantal gereserveerde IPadressen

Gebruikspercentage

% gereserveerde
CGN adressen

Vast netwerk
Mobiel
Hotspots
Homespots
13. Welke KPI zouden moeten overwogen worden om de situatie van de Ipv6 helder te analyseren? Kunt u iets aanbevelen?
a) Toekennen van adressen
b) DNS
c) De verdeelpunten
d) De mobiele netwerken
e) Compatibele software
f)

Andere?

14. Dreigt u legacyproblemen te ondervinden met oudere uitrusting die nog onder Ipv4
werkt?
15. Zult u problemen ondervinden van compatibiliteit met:
a) Uw eigen uitrusting
b) De uitrusting van klanten
c) De leveranciers van informatica-uitrusting
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d) …
16. Hoe schat u de situatie in bij uw klanten, wat compatibiliteit betreft? Denkt u dat grote
investeringen nodig zullen zijn? Zijn de meeste uitrustingen op de markt voldoende ‘Ipv6
ready’?
a) Bij de particulieren (modems,… ?
b) Bij de kmo’s (modems, servers,…)?
c) Grote ondernemingen (betaalterminals, printers verbonden aan het net,…)?
17. Wat zijn volgens u, naast de activiteiten die onder uw rechtstreeks toezicht staan, de
voornaamste risico’s verbonden aan de uitrol van Ipv6 in België en elders?
18. Hoe communiceert u met uw klanten over de migratie van IPv4 naar IPv6? Bestempelt u
dit als een rem? Gebeurt de communicatie naar uw residentiële klanten, B2B, … toe op
transparante wijze?

11.5.3. Vragenlijst IPv6 – versie belangenorganisaties
Naam van de organisatie:
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Contactpersoon:
Functie:
E-mail:
Telefoon:
1. Hoe ver staat uw organisatie wat de migratie van Ipv4-adressen naar Ipv6 betreft?
2. Hebt u een zicht op de situatie van al uw “leden”? Zijn ze op de hoogte van de overgang,
hebben ze maatregelen getroffen, zijn ze al vertrouwd met IPv6 en IPv4, hebben ze beslist om niet in te gaan op het voorstel om de 2 adresseringswijzen tegelijkertijd toe te
passen, …?
3. Hebt u zich erop voorzien uw diensten (website, …) aan te bieden met dubbel protocol
IPv4 en IPv6? Zo ja, hebt u dan een datum bepaald waarop u de ondersteuning van het
protocol IPv4 zult stopzetten?
4. Beschouwt u dit project als “van kritiek belang” voor uw belangensector, en voor de
markt in haar geheel? Hebt u iets specifieks ondernomen om uw leden te informeren
(mededelingen, infosessies, …)?
5. Met welke obstakels dreigen uw “leden” te worden geconfronteerd?
a) Gebrek aan inzicht in de problematiek?
b) Te weinig vaardigheden en middelen?
c) Bestaande uitrusting niet compatibel?
d) Enorme kosten?
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e) Andere: ……………………………..
6. Is de communicatie rond de overstap IPv4-IPv6 voor u duidelijk en voldoende? Zo neen,
van wie verwacht u een mededeling/informatie:
f)

Uw internetoperator

g) Uw informaticaleverancier
h) De overheid
i)

Andere: ………………………………..

Kreeg u commentaar van uw “leden” wat deze vraag betreft?
7. Overweegt u om een of meer functionaliteiten van het IPv6 te gebruiken, zoals veiligheid,
mobiliteit, …?
8. Hoe groot zijn de veranderingen die u moet doorvoeren om IPv6 in te voeren? Wat zijn
voor u milestones voor uw uitrolplannen, welke tijdslijn verbindt u eraan en wanneer
denkt u de migratie te kunnen finaliseren?
9. Bent u op obstakels gebotst bij het uitrollen van IPv6? Zo ja, op welke?
10. Hebt u problemen ondervonden of denkt u er te ondervinden met de compatibiliteit van
oude apparaten die nog werken onder IPv4, en nog niet klaar zijn voor IPv6? Is uw modem (en andere uitrusting geleverd door uw internetoperator) “IPv6 ready”? Is uw eigen
uitrusting (servers, firewall, printers, …) klaar om onder het nieuwe protocol te functioneren? Hoe schat u de situatie voor uw leden in ?

11.5.4. Online vragenlijsten
1. For which type of organization are you working for?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bank
E-business
Gaming
Hospital, Health
Internet service provider, telecom operator
ICT Industry
Press, television, media
Public sector
Social media, social networks
University and high education
OTHER (please specify)

2. Please indicate your name:
3. Which is your function in your organization?
•
•
•

CEO
CIO (Chief information officer) - CTO (Chief technical officer)
ICT Manager
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•
•
•
•

Information security manager
Self employed
Consultant
Other

4. How many individuals are working in your organization?
•
•
•
•
•
•
•

0-10
10-50
50-100
100-500
500-1000
1000-5000
More than, 5000

5. Do you know what IPV6 addresses are?
•
•

Yes
No

6. Is your organization fully IPV6 compliant?
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•
•
•
•

Yes
Partially
We did not do anything yet
I don't know

7. Do you consider IPV6 as critical for your organization?
•
•
•
•

Yes
Somewhat
No
I don't know

8. Do you consider IPV6 as critical for the Belgian market??
•
•
•
•

Yes
Somewhat
No
I don't know

9. What could be the consequences for your organization of a late implementation of IPV6?
•
•
•
•
•
•
•

Loss of turnover
Loss of customers
Organizational problems
Information security issues
Reduction of international relations
I don't know
Other (in case of "other" please explain)

10. Do you consider that IPV6 is better than IPV4 at information security level?
•
•
•

Yes
No
It does not change anything
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•

I don't know

11. Did you already implement a planning for IPV6 implementation within your
organization?
•
•
•
•
•
•

We are already fully compliant
We are in the process of implementation
We do have a planning but we did not start
We are thinking of drafting a planning
We did not do anything yet
I don't know

12. When do you think your organization (was or) will be fully IPV6 compliant?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
I don't know

13.What did you face as problems that did not allow you to implement IPV6 earlier?
•
•
•
•
•
•

Lack of budget
Lack of internal training
Lack of skills
Lack of information
We already are fully IPV6 compliant
Other

14. What is the estimated cost in order to implement IPV6 in your organization?
•
•
•
•
•
•
•

0-50.000 euro
50.000 - 100.000 euro
100.000 -200.000 euro
200.000 - 300.000 euro
300.000 - 500.000 euro
more than 500.000 euro
I don't know

15. Could you explain which are the main costs in order to implement IPV6
•
•
•
•
•

Infrastructure
Applications
External skills and consulting
Internal training and kwowledge sharing
Other, please specify

16. Do you intend to offer your services both in IPV6 and IPV4?
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•
•
•
•
•

Only IPV4
Only IPV6
Dual Stack
Tunnelling
OTHER (please specify)

17. Are your various equipments and applications already IPV6 ready?
•
•
•
•
•

Yes 100%
Partially (less than 50%)
Partially (more than 50%)
Not at all
I don't know

18. Do you think you already have enough information in order to implement IPV6?
•
•

Yes
No

19. Who, do you think, should provide you with additional information about IPV6?
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•
•
•
•

My Internet service provider
My ICT suppliers
The public authorities
Other (please specify)

