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BESTEK S&L/DA/2016/023
OPEN OFFERTEAANVRAAG VOOR DIVERSE DIENSTEN INZAKE
INFORMATIEVEILIGHEID VOOR DE FEDERALE OVERHEID
ALGEMENE AFWIJKINGEN
BELANGRIJK
In toepassing van artikel 9, § 4, van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling
van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies van
openbare werken, wordt de aandacht van de inschrijvers gevestigd op het feit dat in dit
bestek afgeweken wordt van de artikels:
-

25 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 betreffende de borgtocht;
45 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 betreffende de administratieve
geldboetes.

I.

Administratieve bepalingen

Dit eerste deel heeft betrekking op de regeling tot gunning van een overheidsopdracht tot de
opdrachtnemer is aangesteld.
De bepalingen vervat in dit deel hebben betrekking op de wet van 15 juni 2006 en op het
koninklijk besluit van 15 juli 2011.

I.1 Beschrijving van de opdracht
Het doel van voorliggende opdracht is de Federale Overheid diverse diensten te verlenen op
het vlak van informatieveiligheid.
Elke federale overheidsdienst is vrij om zich al dan niet aan te sluiten bij de
opdrachtencentrale.
De federale overheidsdiensten Financiën en Justitie tekenen vanaf heden in op dit project,
voor alle percelen.
Het betreft een opdracht voor diensten.
Deze opdracht omvat drie percelen:

Perceel 1: Informatieveiligheid
Diensten voor de beveiliging van de internettoegangen en van andere externe netwerken, en
van de interne infrastructuur van de Federale Overheid, gelet op de nieuwe 'Algemene
verordening gegevensbescherming - AVGB' (General Data Protection Regulation = GDPR)
en de 'Richtlijn houdende maatregelen om een hoog gemeenschappelijk niveau van netwerken informatiebeveiliging in de Unie te waarborgen' (Directive on security of network and
information systems = NIS Directive) van de Europese instellingen.
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Perceel 2 : Advies en doorlichting
Diensten met betrekking tot een opdracht voor veiligheidsadvies en –doorlichting.

Perceel 3 : Juridische bijstand
Diensten voor juridische bijstand binnen de domeinen van de informatietechnologie.
Elke inschrijver mag een offerte indienen voor een of meerdere percelen.
De percelen 1 en 2 zullen evenwel niet aan eenzelfde inschrijver worden toegewezen.

I.2 Aanbestedende overheid
De aanbestedende overheid is de Belgische staat, vertegenwoordigd door de minister van
Financiën. Bijkomende informatie omtrent de procedure en de inhoud van de opdracht kan
worden bekomen bij de FOD Financiën op het e-mailadres finprocurement@minfin.fed.be
met vermelding van de referentie S&L/DA/2016/023 en de benaming “IAS”.

I.3 Gebruik door andere federale aanbestedende overheden
In het kader van deze opdracht treedt de FOD Financiën op als opdrachtencentrale, conform
artikel 2, §1, 4°, tweede streepje, van de wet van 15 juni 2006 betreffende de
overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en
diensten.
De drie percelen van voorliggende opdracht staan dus open, in het kader van hun missie,
voor alle hierna genoemde Belgische overheden die vallen onder voormelde wet:








De federale administraties en andere diensten van de staat;
De Kamer en de Senaat;
Het Rekenhof;
Het Grondwettelijk Hof en de Raad van State;
De speciale korpsen van de staat;
De geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;
De federale publiekrechtelijke rechtspersonen.

Bovengenoemde entiteiten, aangeduid door hun naam of door verwijzing naar een categorie,
mogen bestellingen plaatsen op basis van deze opdracht.
De leidende dienst is de FOD Financiën.
De leidende dienst is het bevoorrechte contact voor alle belangrijke briefwisseling
betreffende het contract.
De leidende ambtenaar zal worden aangewezen bij de
kennisgeving van het sluiten van de opdracht.
De opdracht bepaalt het wettelijke, financiële, technische en administratieve kader dat de
relaties tussen de begunstigde partijen en de opdrachtnemer(s) regelt tijdens de
geldigheidsduur.
FOD FINANCIËN - Veiligheidsplatform S&L/DA/2016/023
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Bijgevolg dient er, elke keer wanneer er melding wordt gemaakt van de 'FOD Financiën' in
de huidige tekst, daadwerkelijk 'FOD Financiën' te worden gelezen voor alles wat de gunning
betreft of eraan voorafgaat, of 'FOD Financiën of de andere entiteiten die hierboven worden
aangeduid' voor alles wat de uitvoering betreft (namelijk alle punten onder deel II Contractuele bepalingen van dit bestek).
Het sluiten van de opdracht geeft de leverancier helemaal geen recht op exclusiviteit. De
aanbestedende overheid kan, zelfs gedurende de geldigheidsperiode van de opdracht,
diensten identiek met of analoog aan deze beschreven in dit bestek, door andere
leveranciers of door zijn eigen diensten laten uitvoeren. In dat geval kan de opdrachtnemer
geen schadevergoeding eisen.

I.4 Vertrouwelijkheidsclausule
De persoon of personen die optreedt/optreden als gevolmachtigde(n) en die de offerte
ondertekend heeft/hebben, garandeert/garanderen de vertrouwelijkheid van de gegevens en
van de resultaten van hun verwerking die worden verkregen in het kader van de opdracht
beschreven in dit bestek.
Er geldt tevens dat deze gegevens en de resultaten van hun verwerking :
• enkel en alleen gebruikt zullen worden indien zij strikt noodzakelijk zijn voor de
realisatie van het voorwerp van de opdracht,
• niet verspreid noch gekopieerd zullen worden,
• niet langer bewaard zullen worden dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van de
opdracht.
Alle informatie van de betreffende federale overheidsdienst blijft diens eigendom.
Door informatie ter beschikking te stellen verleent de betreffende federale overheidsdienst de
opdrachtnemer geen enkel licentierecht, noch expliciet noch impliciet, op octrooirechten,
auteursrechten of andere intellectuele rechten.
De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor alle schade waarvan de federale overheidsdienst
het slachtoffer zou zijn ten gevolge van het niet respecteren door de opdrachtnemer zelf of
door leden van zijn personeel van de verplichtingen die hem worden opgelegd.
De dienstverlener van onderhavige opdracht verbindt er zich toe om door zijn
personeelsleden en zijn onderaannemers die belast zijn met de uitvoering van onderhavige
opdracht, een vertrouwelijkheidsverklaring te laten ondertekenen conform het model dat is
terug te vinden in bijlage A van onderhavig bestek.
De persoon die de offerte ondertekent dient eveneens deze verklaring te ondertekenen en
die toe te voegen aan de offerte. De anderen ondertekenen het document bij de kick-off.
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I.5 Gunningswijze
De opdracht wordt gegund via een open offerteaanvraag.
In toepassing van artikel 35 van de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten
en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, heeft de aanbestedende
overheid het recht om enkel bepaalde percelen te gunnen en, eventueel, te beslissen dat de
andere percelen het voorwerp zullen uitmaken van een of meerdere nieuwe opdrachten,
desnoods op een andere wijze.
Elke inschrijver mag een offerte indienen voor een of meerdere percelen.

I.6 Regelgeving die de opdracht regelt
I.6.1 Geldende regelgeving










De wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten
voor werken, leveringen en diensten.
Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 - plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren.
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare
werken.
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten.
De wet van 11 december 2016 houdende diverse bepalingen inzake detachering van
werknemers.
Het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB) en de Codex over het
welzijn op het werk.
De reglementering van de Europese Unie betreffende overheidsopdrachten voor
diensten;
De wet van 4 augustus 1996 inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering
van hun werk;
Alle wijzigingen aan de wet en de voormelde besluiten die van toepassing zijn op de
dag van publicatie van de aankondiging van de opdracht in het Bulletin der
Aanbestedingen.

I.6.2 Wetgeving inzake informatieveiligheid






Wet van 8 december 1992 (B.S. van 18.3.1993) tot bescherming van de persoonlijke
levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens;
Richtlijn 95/46/EG van het Europese Parlement en de Raad van 24 oktober 1995
betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking
van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens;
Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april
2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de
verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens
en
tot
intrekking
van
Richtlijn
95/46/EG
(algemene
verordening
gegevensbescherming);
Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie;
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Richtlijn (EU) 2016/1148 van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016
houdende maatregelen voor een hoog gemeenschappelijk niveau van beveiliging van
netwerk- en informatiesystemen in de Unie.

I.6.3 Opdrachtdocumenten







Dit bestek nr. S&L/DA/2016/023;
De in het Bulletin der Aanbestedingen en in het Publicatieblad van de Europese Unie
gepubliceerde berichten en eventuele wijzigingsberichten met betrekking tot deze
opdracht maken integraal deel uit van voorliggend bestek. De inschrijver wordt
geacht er kennis van te hebben genomen en er bij het opstellen van zijn offerte
rekening mee te hebben gehouden;
De verduidelijkingen voortkomend uit het 'vraag- en antwoordenforum'
Deze verduidelijkingen maken integraal deel uit van de contractvoorwaarden. De
inschrijver wordt geacht ze ter kennis te hebben genomen en er in zijn offerte mee
rekening gehouden te hebben;
De door de aanbestedende overheid goedgekeurde offertes van de opdrachtnemers.

I.7 Onverenigbaarheden - Belangenvermenging
Onverenigbaarheden


De aandacht van de inschrijvers wordt gevestigd op artikel 8 van de wet van 15 juni
2006 en artikel 64 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 in verband met de
onverenigbaarheden.
Belangenvermenging



In het kader van de strijd tegen belangenvermenging, in het bijzonder de
draaideurconstructie ('revolving doors') zoals bepaald in de wet van 8 mei 2007
houdende instemming met het Verdrag van de Verenigde Naties tegen corruptie,
gedaan te New York op 31 oktober 2003, onthoudt de inschrijver zich ervan een
beroep te doen op een of meerdere vroegere (interne of externe) medewerkers van
de FOD Financiën, binnen twee jaar volgend op zijn/hun ontslag, opruststelling of elk
ander vertrek uit de FOD Financiën, op welke wijze ook, rechtstreeks of
onrechtstreeks, met het oog op de opmaak en/of de indiening van zijn offerte of een
andere tussenkomst in het kader van de gunningsprocedure, evenals voor de
verrichting van bepaalde opdrachten in het kader van de uitvoering van deze
opdracht.
Dit althans voor zover er een direct verband bestaat tussen de vroegere activiteiten
van de betrokken persoon/personen bij de aanbestedende overheid en zijn/hun
verrichtingen in het kader van deze opdracht.
Inbreuken op deze maatregel die tot gevolg hebben dat de normale
mededingingsvoorwaarden vertekend kunnen zijn, worden gesanctioneerd volgens
de bepalingen van artikel 9 van de wet van 15 juni 2006 betreffende
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.
Concreet bestaat deze sanctie uit, al naargelang het geval, hetzij de wering van de
offerte, hetzij de verbreking van de opdracht.
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I.8 Prijsbepaling
Deze opdracht is er een volgens prijslijst.
Alle in het offerteformulier en in de prijslijst vermelde prijzen zijn verplicht uitgedrukt in euro.
De inschrijver zal in zijn offerte de prijzen specificeren van alle onderdelen van de offerte.
Daartoe vult hij de prijslijsten in die als bijlage bij dit bestek zijn gevoegd.
De opdrachtnemer wordt geacht in zijn prijs alle mogelijke kosten te hebben begrepen, met
uitzondering van de btw.
Bijzonderheden voor perceel 1
De inschrijver wordt geacht, op straffe van nietigheid van zijn offerte, om een prijs op te
geven voor elke dienst vermeld in de inventaris. De betreffende overheidsdienst behoudt zich
het recht voor enkel de nodige diensten te bestellen.

Het gebruik van de modellen voor de 'offerteformulieren', zoals ze bij dit bestek zijn gevoegd,
is verplicht. Het niet gebruiken van deze modellen kan leiden tot uitsluiting van de offerte.
Met prijzen die op een andere plaats dan in de prijslijst worden vermeld, wordt geen rekening
gehouden.
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I.9 Looptijd van de opdracht
Het contract vat aan op de eerste werkdag die volgt op de datum van kennisgeving van
gunning van de opdracht en wordt gesloten voor een duur van zeven (7) jaar voor alle
percelen.
Perceel 1
Elke federale overheidsdienst die gebruik wil maken van de diensten uit perceel 1, moet zich
verbinden tijdens de eerste vier contractjaren.
Gelet op de omvang van de te ontwikkelen infrastructuur, van de bijhorende
investering en van de tijd vereist voor de installatie, verbindt de FOD Financiën of
de hierboven vermelde entiteiten (zie punt I.3) zich ertoe het contract voor perceel 1
niet te ontbinden tijdens de eerste drie periodes van twaalf maanden, behoudens
toepassing van de ambtshalve maatregelen vanwege slechte uitvoering.
Percelen 2 en 3
Het aantal mandagen voor deze opdracht is voorzien op 700 voor perceel 2 en 700 voor
perceel 3. De aanbestedende overheid kan het exacte aantal mandagen dat het toekent voor
percelen 2 en 3 niet garanderen.
Percelen 1 (vanaf het vierde jaar) - 2 - 3
Elke partij kan elk perceel beëindigen op het einde van elk jaar, op voorwaarde dat de
kennisgeving aan de andere partij per aangetekende brief gebeurt:
-

Minstens (3) drie maanden vóór het einde van het lopende uitvoeringsjaar indien de
aanbestedende overheid het contract verbreekt;
Minstens (9) negen maanden vóór het einde van het lopende uitvoeringsjaar indien
de opdrachtnemer het contract verbreekt.

I.10 Vraag- en antwoordforum
De potentiële inschrijvers worden verzocht hun vragen aan de aanbestedende overheid te
richten via e-mail aan finprocurement@minfin.fed.be.
Enkel de vragen die ten laatste op 17 juli 2017 om 10.00 u bij de aanbestedende overheid
zijn toegekomen, zullen worden behandeld. Als onderwerp van de e-mail gebruikt de
potentiële inschrijver 'DIVERSE DIENSTEN INZAKE INFORMATIEVEILIGHEID VOOR DE
FEDERALE OVERHEID'
De aanbestedende overheid zal de antwoorden op de gestelde vragen publiceren op de
internetsite van de FOD Financiën http://financien.belgium.be/nl/ onder de rubriek
'overheidsopdrachten'. De vragen en antwoorden zullen eveneens worden gepubliceerd op
https://eten.publicprocurement.be/ bij de andere documenten van deze opdracht.
Deze publicatie zal ten laatste 10 werkdagen voor de uiterste indieningsdatum van de
offertes gebeuren.
Dit document zal deel uitmaken van de opdrachtdocumenten.
Bij afwezigheid van vragen, zal er geen enkel document worden gepubliceerd.
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I.11 Vorm en inhoud van de offerte
De inschrijver wordt geacht het offerteformulier in bijlage B bij dit bestek te
gebruiken. Gebruikt hij evenwel andere documenten, dan draagt hij de volle
verantwoordelijkheid voor de volledige overeenstemming van de door hem
aangewende documenten met het formulier (artikel 80 van het koninklijk besluit van
15 juli 2011).
De offerte en de bijlagen gevoegd bij het offerteformulier, worden opgesteld in het
Nederlands of in het Frans. De inschrijver moet aanduiden welke taal er moet worden
gebruikt voor de interpretatie van het contract, namelijk het Nederlands of het Frans.
De documenten van technische aard die bij de offerte worden gevoegd, mogen in het Engels
opgesteld zijn mocht daarvan geen vertaling in de taal van de offerte bestaan.
Met de indiening van zijn offerte verzaakt de inschrijver automatisch aan zijn eigen
algemene of bijzondere verkoopvoorwaarden, ook als deze zouden voorkomen op een
of meer bijlagen bij zijn offerte.
De inschrijvers zijn gehouden zich expliciet te verbinden tot het naleven van alle
administratieve en contractuele bepalingen van onderhavig bestek. Elk voorbehoud of gebrek
aan verbintenis inzake een van deze bepalingen kan leiden tot de onregelmatigheid van de
offerte.
Opbouw van de offerte:
De offerte van de inschrijver moet verplicht voorgesteld worden volgens het onderstaande
schema:
I. Het offerteformulier:
Het volledig ingevulde, gedateerde en ondertekende offerteformulier;
Elke offerte die wordt ingediend door gevolmachtigden moet de entiteit vermelden in naam
waarvan de gevolmachtigden optreden.
Degene die de offerte elektronisch heeft ondertekend, moet op de datum van
ondertekening de bevoegdheid hebben om de volmachtgever te verbinden tot het
totaalbedrag van de offerte.
De gevolmachtigden voegen bij de offerte een kopie van de authentieke of
onderhandse akte die aantoont dat ze bevoegd zijn om de entiteit waarvoor ze
inschrijven te verbinden. Ze moeten eveneens het nummer vermelden van de
bijlage van het Belgisch Staatsblad waarin de bewuste mandaten werden
gepubliceerd (artikel 82 van het koninklijk besluit van 15/07/2011).
Over de onderaannemers
Elk beroep op onderaannemers moet duidelijk vermeld zijn in de offerte van de inschrijver.
Hij moet het type contractuele relatie beschrijven dat hem met ieder van zijn
onderaannemers bindt. De naam en het adres van de onderaannemers worden bij de offerte
gevoegd, met vermelding van het deel/de delen van de opdracht dat/die door iedere
onderaannemer zal/zullen worden uitgevoerd.
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II. Documenten betreffende de selectiecriteria:
In dit hoofdstuk legt de inschrijver de volgende stukken voor, in de opgelegde volgorde:
1)

2)

Documenten betreffende de selectiecriteria die het mogelijk maken om de
financiële en economische draagkracht van de inschrijver te evalueren;
Informatie betreffende de onderaannemers (indien van toepassing);
Documenten betreffende de selectiecriteria ter staving van de technische
bekwaamheid van de inschrijver.

III. Technische specificaties:
In dit gedeelte voegt de inschrijver de informatie in het kader van de uitvoering van de
opdracht.
De offerte volgt de structuur van deel III 'Technische Voorschriften' van het bestek.
De inschrijver herneemt het geheel aan informatie die de aanbestedende overheid toelaat
om de offerte te evalueren op basis van de gunningscriteria opgenomen in onderhavig
bestek. Het technisch voorstel mag geen enkele administratieve indicatie en/of
prijsaanduiding bevatten.
Er wordt gevraagd om het aantal aangeboden bestanden tot een minimum te herleiden.
Zo kunnen bv. afzonderlijke bestanden gegroepeerd worden tot grotere documenten. Het is
tevens belangrijk dat door middel van een nummering een duidelijke volgorde van de
bestanden wordt aangegeven, zodat de structuur van de offerte duidelijk blijft. Tevens wordt
er gevraagd dat binnen elk bestand de pagina’s van een ononderbroken nummering voorzien
worden.
IV. Specifieke bijlagen:
In dit gedeelte voegt de inschrijver alle gevraagde bijlagen in:
Bijlage A:
Bijlage B:
Bijlage C:
Bijlage D:
Bijlage E:
Bijlage F:

Vertrouwelijkheidsclausule
Offerteformulieren
Model van cv voor de personen toegewezen aan het project.
Model van vragen en antwoorden.
Bankverklaring.
Voorstelling van de referenties.

V. Bijlagen die de inschrijver als nuttig acht:

Elk voorstel van de inschrijver dat niet de structuur volgt die de aanbestedende
overheid oplegt, kan als onregelmatig worden bestempeld.

VI. Bij een offerteaanvraag mag de aanbestedende overheid een mondelinge presentatie van
de offerte voorzien. Dit mag in geen geval tot een aanpassing van de offerte leiden.
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I.12 Combinatie zonder rechtspersoonlijkheid
De indiening van een offerte door een combinatie zonder rechtspersoonlijkheid is
toegestaan.
Het offerteformulier (zie het formulier bijgevoegd bij dit bestek: 'bijlage: offerteformulier')
wordt ingevuld en ondertekend door alle leden van de combinatie zonder
rechtspersoonlijkheid.
Elk lid van de combinatie zonder rechtspersoonlijkheid
uitsluitingscriteria beschreven verderop in dit document.

moet

voldoen

aan

de

De evaluatie van de economische, financiële en technische draagkracht geschiedt voor de
combinatie zonder rechtspersoonlijkheid en niet voor elk lid afzonderlijk.
Elk lid van de combinatie zonder rechtspersoonlijkheid wordt hoofdelijk aansprakelijk
gehouden voor alle verplichtingen voortvloeiend uit onderhavige opdracht.

I.13 Varianten
Varianten zijn niet toegestaan.

I.14 Gestanddoeningstermijn
De inschrijvers blijven door hun offerte gebonden gedurende een termijn van 240
kalenderdagen, die aanvangt op de dag na de dag van de opening van de offertes.

I.15 Indiening en opening van de offertes
Recht en wijze van indiening van de offertes
Elke inschrijver mag slechts één offerte indienen per perceel.
In toepassing van artikel 52, § 2 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 legt de
aanbestedende overheid het gebruik van elektronische middelen op voor het indienen van
de offertes.
Bijgevolg moeten de offertes elektronisch ingediend worden via de toepassing e-tendering
(zie hieronder voor meer informatie).
Offertes ingediend via elektronische middelen
Wanneer elektronische middelen worden gebruikt voor het indienen van de offerte, moet de
elektronische handtekening in overeenstemming zijn met de regels van het Europees en het
daarmee overeenstemmende nationaal recht inzake de geavanceerde elektronische
handtekening met een geldig gekwalificeerd certificaat, waarbij deze handtekening werd
gerealiseerd via een veilig middel voor het aanmaken van een handtekening (artikel 52, § 1,
1° van het koninklijk besluit van 15 juli 2011).
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De aandacht wordt gevestigd op het feit dat een handtekening een elektronische
handtekening moet zijn; een gescande handgeschreven handtekening zal niet worden
aanvaard.
Offertes die langs elektronische weg worden ingediend, moeten worden verstuurd via de etendering-site https://eten.publicprocurement.be/, die de naleving waarborgt van de
voorwaarden van artikel 52 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011.
Aangezien het versturen van een offerte via e-mail niet aan de voorwaarden van artikel 52
van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 voldoet, wordt het niet toegestaan om op deze
wijze een offerte in te dienen.
Indien nodig worden de attesten zoals gevraagd in de opdrachtdocumenten, in pdf-formaat
gescand om ze bij de offerte te voegen. Bepaalde bij te voegen documenten die niet of
uiterst moeilijk met elektronische middelen kunnen worden aangemaakt, mogen op papier
bezorgd worden vóór de uiterste ontvangstdatum.
Door zijn offerte volledig of gedeeltelijk via elektronische middelen in te dienen, aanvaardt de
inschrijver dat de gegevens die voortvloeien uit de werking van het systeem voor de
ontvangst van zijn offerte, geregistreerd worden.
Meer informatie kan worden gevonden op de website: http://www.publicprocurement.be of
worden verkregen via het telefoonnummer +32 (0)2 790 52 00 van de Helpdesk van de
Dienst E-procurement.
BELANGRIJK
1. Er wordt aanbevolen aan de inschrijver om zich uiterlijk de dag vóór de opening van
de offertes aan te melden teneinde contact te kunnen opnemen met de eprocurement helpdesk om eventuele toegangsproblemen tot de site
https://eten.publicprocurement.be/ op te lossen.
2. Men moet rekening houden met de grootte van het langs elektronische weg
ingediende dossier; het mag niet groter zijn dan 350 Mb.

Wijziging of intrekking van een reeds ingediende offerte
Als een inschrijver een reeds verstuurde of ingediende offerte wil wijzigen of intrekken, moet
dit gebeuren in overeenstemming met de bepalingen van artikel 91 van het koninklijk besluit
van 15 juli 2011. De wijziging of de intrekking van een reeds ingediende offerte is mogelijk
via elektronische middelen die voldoen aan de vereisten van artikel 52, § 1 van het koninklijk
besluit van 15 juli 2011, of op papier.
Om een reeds verzonden of ingediende offerte te wijzigen of in te trekken, is een schriftelijke
verklaring vereist, die behoorlijk ondertekend is door de inschrijver of diens gemachtigde.
Het voorwerp en de draagwijdte van de wijzigingen moeten nauwkeurig vermeld worden. De
intrekking moet onvoorwaardelijk zijn.
De intrekking kan ook per fax of via een elektronisch middel dat niet in overeenstemming is
met artikel 52, § 1 van het KB van 15 juli 2011, worden meegedeeld voor zover:
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1°

deze intrekking bij de voorzitter van de zitting voor het openen van de offertes
toekomt alvorens hij de zitting opent,

2°

en zij bevestigd wordt per aangetekende brief, verstuurd uiterlijk de dag voor de
openingszitting.

I. 16 Opening van de offertes
De openbare zitting voor opening van de offertes wordt gehouden op 17 augustus 2017 om
10u40, op het volgende adres:

FOD Financiën
NORTH GALAXY, Koning Albert II-laan, 33
1030 Brussel
Zaal: North Galaxy B4

I.17 Toegangsrecht – Kwalitatieve selectie – Regelmatigheid van de offertes –
Gunningscriteria
I.17.1 Toegangsrecht - Kwalitatieve selectie
De kandidaten worden geëvalueerd op basis van het toegangsrecht en de kwalitatieve
selectie zoals hierna beschreven.
Enkel de offertes van de inschrijvers die voldoen aan het toegangsrecht en de kwalitatieve
selectie, komen in aanmerking om deel te nemen aan de vergelijking van de offertes op
basis van de gunningscriteria vermeld in punt 1.15.3. van dit bestek, voor zover de
ingediende offertes formeel en materieel regelmatig zijn.

I.17.1.1

Toegangsrecht

Door het indienen van zijn offerte verklaart de inschrijver zich niet in een van onderstaande
uitsluitingsgevallen te bevinden. De aanbestedende overheid zal de juistheid van deze
impliciete verklaring op erewoord onderzoeken in hoofde van de inschrijver wiens offerte het
beste gerangschikt is. Daartoe zal hij de betrokken inschrijver vragen om, zo spoedig
mogelijk en binnen de door hem vastgestelde termijn, inlichtingen of documenten te
bezorgen die hem toestaan de persoonlijke situatie van de inschrijver na te gaan. De
inlichtingen of documenten die de aanbestedende overheid kosteloos via elektronische
middelen bij de gegevensbeheerders kan opvragen, zullen door haarzelf worden
opgevraagd.
Eerste uitsluitingscriterium
§ 1. De Belgische inschrijver die personeel tewerkstelt dat is onderworpen aan de wet van 27
juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de sociale
zekerheid der arbeiders moet in orde zijn met zijn verplichtingen ten overstaan van de
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Hij heeft voldaan aan voornoemde verplichtingen
indien blijkt dat hij ten laatste de dag voor de uiterste indieningsdatum van de offertes:
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1° aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid alle vereiste aangiften heeft overgemaakt, tot,
en met inbegrip van die met betrekking tot het afgelopen voorlaatste kalenderkwartaal
ten opzichte van de uiterste datum voor de ontvangst van de offertes, en
2° in het kader van deze aangiften geen schuld van meer dan 3.000,00 euro aan nog te
betalen bijdragen heeft, tenzij hij voor die schuld uitstel van betaling heeft verkregen
waarvan hij de condities strikt in acht neemt.
Evenwel, zelfs wanneer de bijdrageschuld groter is dan 3.000,00 euro, zal de inschrijver in
orde bevonden worden indien hij, alvorens tot de beslissing van gunning van de opdracht
wordt overgegaan, aantoont dat hij, op het einde van het kalenderkwartaal bedoeld in het
tweede lid, op een aanbestedende overheid of op een overheidsbedrijf in de zin van artikel 2
van de wet van 15 juni 2006, een of meer schuldvorderingen bezit die zeker, opeisbaar en
vrij van elke verbintenis tegenover derden zijn en waarvan het bedrag op 3.000,00 euro na,
ten minste gelijk is aan de achterstallige bijdrageschulden.

BELANGRIJK
We herinneren eraan dat de inschrijver of de kandidaat die een bijdrageschuld heeft die
groter is dan 3.000,00 euro en die zich kan beroepen op een schuldvordering ten opzichte
van een aanbestedende overheid of een overheidsbedrijf, moet aantonen dat hij een
dergelijke vordering bezit en dat die zeker, opeisbaar en vrij is van elke verbintenis
tegenover derden.
Daarom wordt de inschrijver gevraagd om in zijn offerte het bestaan van een of meerdere
schuldvorderingen waarmee de aanbestedende overheid rekening kan houden, mee te delen
evenals het zekere, opeisbare en vrije karakter van alle verbintenissen tegenover derden.

§ 2. Ten laatste op de dag voor de uiterste datum voor de ontvangst
moet iedere buitenlandse inschrijver:

van

de

offertes,

1°

in orde zijn met zijn verplichtingen betreffende de betaling van de
socialezekerheidsbijdragen volgens de wetsbepalingen van het land waarin hij
gevestigd is.

2°

in orde zijn met de bepalingen van § 1, indien hij personeel tewerkstelt dat
onderworpen is aan de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28
december 1944 betreffende de sociale zekerheid der arbeiders.

§3. De aanbestedende overheid kan, in welk stadium van de procedure ook, met alle
middelen die zij dienstig acht, inlichtingen inwinnen over de stand van de betaling van de
bijdragen voor de sociale zekerheid van om het even welke inschrijver. Voor de Belgische
inschrijver of de Belgische kandidaat zal de aanbestedende overheid zelf overgaan tot de
controle van de verplichtingen op het vlak van socialezekerheidsbijdragen.
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Tweede uitsluitingscriterium
Overeenkomstig artikel 20 van de wet en artikel 61, § 1 van het koninklijk besluit van 15 juli
2011 wordt in elk stadium van de gunningsprocedure uitgesloten van de toegang ertoe, de
inschrijver die bij rechtelijke beslissing die in kracht van gewijsde is gegaan en waarvan de
aanbestedende overheid kennis heeft, veroordeeld is voor:
1°

deelname aan een criminele organisatie zoals bedoeld in artikel 324bis van het
Strafwetboek;

2°

omkoping als bedoeld in artikelen 246 en 250 van het Strafwetboek;

3°

fraude als bedoeld in artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van
de financiële belangen van de Europese gemeenschappen, goedgekeurd door de wet
van 17 februari 2002;

4°

witwassen van geld als bedoeld in artikel 3 van de wet van 11 januari 1993 tot
voorkoming van het gebruik van het financieel stelsel voor het witwassen van geld en
de financiering van terrorisme.

Met het oog op de toepassing van deze clausule heeft de aanbestedende overheid het recht
aan de inschrijvers te vragen om de noodzakelijke inlichtingen of documenten voor te
leggen. Indien zij twijfels heeft over de persoonlijke situatie van die inschrijvers, kan zij de
bevoegde binnenlandse of buitenlandse autoriteiten verzoeken om de inlichtingen te
verkrijgen die ze ter zake nodig acht.
Derde uitsluitingscriterium
Overeenkomstig artikel 20 van de wet van 15 juni 2006 en artikel 61, § 2, 1° en 2° van het
koninklijk besluit van 15 juli 2011 kan in elk stadium van de gunningsprocedure worden
uitgesloten van de toegang ertoe, de inschrijver die:
1° in staat van faillissement of van vereffening verkeert, die zijn werkzaamheden heeft
gestaakt, die een gerechtelijke reorganisatie ondergaat, of die in een vergelijkbare
toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in andere
nationale reglementeringen;
2° aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, of voor wie een procedure van vereffening
aanhangig is, die een gerechtelijke reorganisatie ondergaat of die het voorwerp is van
een gelijkaardige procedure bestaande in andere nationale reglementeringen.
Vierde uitsluitingscriterium
Kan worden uitgesloten van deelname aan de overheidsopdracht, de inschrijver die bij
rechterlijke beslissing die in kracht van gewijsde is gegaan, veroordeeld is geweest voor een
misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast.
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Vijfde uitsluitingscriterium
De inschrijver mag niet, bij zijn beroepsuitoefening, een ernstige fout hebben begaan,
vastgesteld op elke grond die de aanbestedende overheid aannemelijk kan maken.
Bovendien verbindt de inschrijver zich er, door de ondertekening van zijn offerte, toe de
normen na te leven die zijn vastgesteld in de basisverdragen van de Internationale
Arbeidsorganisatie (IAO) en in het bijzonder:
1°

het verbod op dwangarbeid (verdrag nr. 29 betreffende de gedwongen of verplichte
arbeid, 1930 en verdrag nr. 105 betreffende de afschaffing van de gedwongen arbeid,
1957).

2°

het recht op vakbondsvrijheid (verdrag nr. 87 betreffende de vrijheid tot het oprichten
van vakverenigingen en bescherming van het vakverenigingsrecht, 1948).

3°

het recht van organisatie en collectief overleg (verdrag nr. 98 betreffende het recht
van organisatie en collectief overleg, 1949).

4°

het verbod op discriminatie inzake tewerkstelling en verloning (verdrag nr. 100
betreffende de gelijke verloning, 1951 en verdrag nr. 111 betreffende discriminatie
(beroep en beroepsuitoefening), 1958).

5°

de minimumleeftijd voor kinderarbeid (verdrag nr. 138 betreffende de minimumleeftijd,
1973), alsook het verbod op de ergste vormen van kinderarbeid (verdrag nr. 182 over
de ergste vormen van kinderarbeid, 1999).

Het niet naleven van de hierboven vermelde verdragen zal dus worden beschouwd als een
ernstige fout bij de beroepsuitoefening in de zin van artikel 61, § 2, 4° van het KB van 15 juli
2011. De bovenvermelde bepalingen zijn van toepassing ongeacht de andere bepalingen
opgenomen in artikel 61 van het hierboven genoemde besluit.
Zesde uitsluitingscriterium
De inschrijver moet in orde zijn met zijn verplichtingen inzake de betaling van belastingen en
taksen volgens de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is,
overeenkomstig de bepalingen van artikel 63 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011.
De kandidaat of de inschrijver is in orde met de bovenvermelde in België van toepassing
zijnde verplichtingen indien hij voor het geheel van zijn bijdragen geen schuld van meer dan
3.000,00 euro heeft, tenzij hij voor die schuld betalingstermijnen heeft gekregen die hij strikt
naleeft.
Evenwel, zelfs wanneer de bijdrageschuld groter is dan 3.000,00 euro, zal de kandidaat of
de inschrijver in orde bevonden worden indien hij, alvorens tot de beslissing van
selectie of gunning van de opdracht wordt overgegaan, al naargelang het geval,
aantoont dat hij, op het einde van het kalenderkwartaal, op een aanbestedende overheid of
een overheidsbedrijf in de zin van artikel 2 van de wet van 15 juni 2006, een of meer
schuldvorderingen bezit die zeker, opeisbaar en vrij van elke verbintenis tegenover derden
zijn en waarvan het bedrag op 3.000,00 euro na, ten minste gelijk is aan de achterstallige
bijdrageschulden.
Aangezien ze kosteloos toegang heeft tot het attest van de FOD Financiën zal de
aanbestedende overheid voor de Belgische inschrijver of kandidaat binnen de 48 uur na de
openingszitting van de offertes overgaan tot de verificatie van de toestand van alle
inschrijvers.
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BELANGRIJK
We herinneren eraan dat de inschrijver of de kandidaat die een bijdrageschuld heeft die
groter is dan 3.000,00 euro en die zich kan beroepen op een schuldvordering ten opzichte
van een aanbestedende overheid of een overheidsbedrijf, moet aantonen dat hij een
dergelijke vordering bezit en dat die zeker, opeisbaar en vrij is van elke verbintenis
tegenover derden.
Daarom wordt de inschrijver gevraagd om in zijn offerte het bestaan van een of meerdere
schuldvorderingen waarmee de aanbestedende overheid rekening kan houden, mee te
delen evenals het zekere, opeisbare en vrije karakter van alle verbintenissen tegenover
derden.
Opdat de buitenlandse inschrijver of de buitenlandse kandidaat als in orde wordt beschouwd,
voegt hij bij zijn aanvraag tot deelname of zijn offerte, naargelang het geval, een attest
waaruit blijkt dat hij in orde is met de betaling van zijn bijdragen volgens de wettelijke
bepalingen van het land waarin hij gevestigd is. Dit attest moet betrekking hebben op de
laatste fiscale periode vóór de uiterste ontvangstdatum van de aanvragen tot deelname of
van de offertes, naargelang het geval.
Zevende uitsluitingscriterium
Wordt uitgesloten van deelname aan de overheidsopdracht, de inschrijver die zich in ernstige
mate heeft schuldig gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van
inlichtingen, opeisbaar bij toepassing van dit hoofdstuk, of die deze inlichtingen niet heeft
verstrekt.
Uitsluitingscriterium wegens het vaststellen van een inbreuk op het verbod op illegale
arbeid1
Wordt uitgesloten in elk stadium van de gunningsprocedure van de toegang ertoe, de
kandidaat of inschrijver van wie is vastgesteld dat hij als werkgever illegaal verblijvende
onderdanen van derde landen heeft tewerkgesteld als bedoeld in de wet van 11 februari
2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende
onderdanen van derde landen.
Deze bepaling geldt op dezelfde manier ten aanzien van de entiteit waarop de kandidaat of
inschrijver een beroep doet, wanneer de draagkracht van die entiteit bepalend is voor de
selectie van de kandidaat of inschrijver, al naargelang.
De uitsluiting van deelname aan overheidsopdrachten geldt voor ten hoogste vijf jaar.

1

Overeenkomstig art. 20 §1/1 van de wet van 15 juni 2006
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I.17.1.2

Kwalitatieve selectie betreffende de financiële en economische
middelen van de inschrijver:

De inschrijver verstrekt:



Een bankverklaring waaruit blijkt dat de financiële middelen toereikend zijn om dit
contract naar behoren uit te voeren. Deze bankverklaring moet voldoen aan bijlage 3
van het koninklijk besluit van 15 juli 2011.
Een verklaring van de omzet uit de activiteiten waar de opdracht betrekking op heeft,
die op jaarbasis niet lager mag zijn dan de hieronder vermelde bedragen, afhankelijk
van de percelen waarvoor wordt ingeschreven, geboekt door de onderneming in de
voorbije drie jaren of boekjaren:
Perceel 1: € 2.000.000,00
Perceel 2: € 70.000,00
Perceel 3: € 70.000,00
Buitenlandse ondernemingen moeten bij hun offerte ook de goedgekeurde
jaarrekeningen van de laatste drie jaren of een staat van alle activa en passiva van
de onderneming voegen. Ingeval de onderneming nog geen jaarrekening heeft
gepubliceerd, volstaat een tussentijdse balans die conform werd verklaard door de
boekhouder of bedrijfsrevisor, of door de persoon of instelling die deze taak op zich
neemt in het betreffende land.

I.17.1.3

Kwalitatieve selectie betreffende de technische capaciteiten van de
inschrijver

PERCEEL 1


De inschrijver moet de realisatie van gelijkaardige projecten aantonen, en dit voor een
groep van 20.000 vergelijkbare interne gebruikers (projecten die zijn uitgevoerd
binnen het bedrijf van de inschrijver of binnen het bedrijf/de bedrijven van de
onderaannemer(s), zijn in dit verband uitgesloten).
Daartoe bezorgt hij een lijst van gelijkaardige projecten gerealiseerd in de voorbije
drie jaar en vermeldt hij de publieke en private instanties waarvoor hij die projecten
heeft uitgevoerd. Indien het om diensten aan publieke overheden gaat, wordt het
bewijs geleverd door certificaten die zijn uitgeschreven of ondertekend door de
bevoegde overheid. Indien het om diensten aan privépersonen gaat, wordt het bewijs
geleverd door certificaten afgeleverd door die personen. Bij ontstentenis van deze
certificaten, mag de inschrijver zijn prestaties zelf voor uitgevoerd verklaren.
De inschrijver zal per referentie ook de datum, het totaalbedrag van de opdracht en
de gegevens van een contactpersoon binnen de betrokken onderneming of
organisatie vermelden. Het model 'referentiemodel' (zie bijlage bij het bestek:
referentiemodel) moet verplicht gebruikt worden om de referenties voor te stellen.
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Noodzakelijke machtigingen
De opdrachtnemer zal moeten aantonen dat hij in het bezit is van een NAVOveiligheidsmachtiging van ten minste het niveau “NATO Confidential”.
De opdrachtnemer zal moeten aantonen dat hij in het bezit is van een Europese
veiligheidsmachtiging van ten minste het niveau “EU Confidential”, overeenkomstig
het besluit 2013/488/EU van de Raad van 23 september 2013 betreffende de
beveiligingsvoorschriften voor de bescherming van gerubriceerde EU-informatie.
De opdrachtnemer zal moeten aantonen dat hij in het bezit is van een Belgische
veiligheidsmachtiging van ten minste het niveau “Geheim” in overeenstemming met
de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de
veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen.

PERCELEN 2 EN 3


De inschrijver moet ons voor elk perceel twee uitgevoerde opdrachten kunnen
voorleggen die aansluiten bij de doelstellingen beschreven in ons bestek.

I.17.2 Regelmatigheid van de offertes
De offertes van de geselecteerde kandidaten zullen worden gecontroleerd op hun
regelmatigheid, overeenkomstig artikel 90 en volgende van het koninklijk besluit van 15 juli
2011 en de bepalingen van dit bestek.
Elk voorstel dat onvolledig is of tegenstrijdigheden of significante onjuistheden bevat, kan als
onregelmatig worden verklaard.
Enkel de regelmatige offertes komen in aanmerking voor toetsing aan de gunningscriteria.
Elk perceel zal afzonderlijk worden beoordeeld.
BELANGRIJK:
Als de inschrijver een combinatie zonder rechtspersoonlijkheid is die is samengesteld uit
meerdere natuurlijke of rechtspersonen, moet de offerte door elk van hen ondertekend
zijn.
Zij zijn dan hoofdelijk verbonden en duiden de deelnemer aan die de combinatie zal
vertegenwoordigen tegenover de aanbestedende overheid (artikel 51 § 2 van het
Koninklijk besluit van 15 juli 2011).

I.17.3 Gunningscriteria
In haar punt I.1 stelt de aanbestedende overheid dat elke inschrijver een offerte mag
indienen voor een of meerdere percelen. De percelen 1 en 2 zullen evenwel niet aan
eenzelfde inschrijver worden toegewezen.
Elk perceel wordt gegund aan de inschrijver die de economisch meest voordelige offerte
indient.
Indien eenzelfde inschrijver de meest voordelige offerte voor de percelen 1 en 2 zou hebben
ingediend, zal hem enkel perceel 1 gegund worden.
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Perceel 1: Diverse diensten voor informatieveiligheid
De toepasbare gunningscriteria voor dit perceel zijn:
I.

Prijs

40 punten

II. Voorgestelde infrastructuurdiensten

25 punten

III. SOC-diensten

25 punten

IV. Installatie van de oplossing

10 punten

BELANGRIJK
De inschrijver moet minstens de vermelding 'goed' behalen op criteria II, III en IV, op straffe
van uitsluiting van de offerte.
Quotering
De bovenvermelde gunningscriteria worden afzonderlijk gequoteerd volgens de in de eerste
paragraaf van dit punt vermelde score, wat voor elke offerte een totale score op 100 punten
zal geven.
De toegekende punten worden samengeteld om te komen tot een eindrangschikking.
Het perceel zal worden toegewezen aan de inschrijver die de hoogste eindscore behaalt.
De volgende methode zal worden gehanteerd.
I

De prijs (40 punten)


Basisfuncties + aanvullende functies (39 punten).

De opdracht is voorzien voor maximaal 80.000 gebruikers, voor 40.000 daarvan zal er zeker
een bestelling volgen. Voor de overige 40.000 gebruikers worden eventueel aanvullende
bestellingen geplaatst indien de andere entiteiten dat als nodig achten.
De punten voor het criterium 'prijs' worden toegekend op basis van de volgende formule:
P = 39 X

Pm (A+B)
Po (A+B)

Waarbij
A = 400 x 100 % van de eenheidsprijs (per honderd) opgegeven in de prijslijst voor de FOD
Financiën en de FOD Justitie (voor de basisfuncties en de aanvullende functies);
B = 400 x 70 % van de eenheidsprijs (per honderd) voor de bijkomende honderden voor de
andere overheidsdiensten (voor de basisfuncties en de aanvullende functies);
P het aantal punten is dat wordt toegekend aan de inschrijver voor het criterium prijs ( /39);
Pm de laagste globale prijs excl. btw is (A+B) van de regelmatige offertes ingediend door de
inschrijvers;
Po de globale prijs excl. btw is (A+B) van de offerte die geëvalueerd wordt.
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Het aantal behaalde punten wordt afgerond op twee decimalen.


Aanvullende opleidingssessies (1 punt).

X=1X Y
Z
X = quotering bekomen door de geëvalueerde offerte ;
Y = prijs van de goedkoopste sessie ;
Z = prijs van de sessie die wordt geëvalueerd.
Het aantal behaalde punten wordt afgerond op twee decimalen.
II. Voorgestelde infrastructuurdiensten (25 punten)
De inschrijver wordt verzocht de voorgestelde infrastructuurdiensten te beschrijven, samen
met de hulpmiddelen die hij plant te gebruiken om de doelstellingen te halen :






Voorgestelde werkwijze om de migratiediensten te verzekeren;
Ingestelde procedures om de beschikbaarheid te verzekeren;
Ingestelde procedures om de informatieveiligheid te waarborgen;
Ingestelde procedures om de performantie van de aangeboden diensten te
waarborgen;
Het gemak waarmee de betreffende overheidsdiensten hun veiligheidsproblemen
kunnen beheren met de oplossing (ter inlichting: monitoring, controle, reporting...).

De volgende quotering zal worden gebruikt:
Uitmuntend:
Zeer goed:
Goed:
Voldoende:
Zwak:

5 punten;
4 punten;
3 punten;
2 punten;
1 punt.

De behaalde punten worden herleid naar een score op 25 punten voor de eindquotering.
III. SOC-diensten (25 punten)
De inschrijver wordt verzocht de voorgestelde SOC-diensten te beschrijven, samen met de
hulpmiddelen die hij plant te gebruiken om de doelstellingen te halen:






Beschrijving van de diensten die de inschrijver belooft te leveren in het kader van het
SOC;
Beschrijving van de maatregelen getroffen om de vertrouwelijkheid te waarborgen
van de informatie die het verwerkt;
Beschrijving van de ingezette middelen om aan te tonen dat hij snel kan inspelen op
een nieuwe situatie en nieuwe behoeften;
Beschrijving van de onderhoudsdiensten, gelet op het nominale datadebiet dat de
inschrijver belooft te verzekeren in de dienst;
Beschrijving van ingezette middelen en voorgestelde procedure om het beheer van
veiligheidsincidenten te verzekeren (CSIRT).
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De volgende quotering zal worden gebruikt:
Uitmuntend:
Zeer goed:
Goed:
Voldoende:
Zwak:

5 punten;
4 punten;
3 punten;
2 punten;
1 punt.

De behaalde punten worden herleid naar een score op 25 punten voor de eindquotering.
IV. Installatie van de oplossing (10 punten)
De inschrijver wordt verzocht de installatie van de voorgestelde oplossing te beschrijven:
Beschrijving van het proces en van het voorgestelde werkplan:



Om de voorgestelde oplossing te installeren;
Om het veiligheidsbeleid uit te stippelen dat in de opstartfase geïmplementeerd moet
worden, enerzijds gelet op het overnemen van wat er al bestaat en anderzijds op de
nieuwe behoeften;

Beschrijving van het migratieplan, zowel wat de infrastructuur als wat het veiligheidsbeleid
betreft, gelet op:



De frequentie en de duur van de geplande of voorzienbare onderbrekingen;
De mogelijkheid tot terugkoppeling en correctie bij de vaststelling van om het
even welk probleem.
De volgende quotering zal worden gebruikt :
Uitmuntend:
Zeer goed:
Goed:
Voldoende:
Zwak:

5 punten;
4 punten;
3 punten;
2 punten;
1 punt.

De behaalde punten worden herleid naar een score op 10 punten voor de eindquotering.

Perceel 2 : Veiligheidsadvies en -doorlichting
De toepasbare gunningscriteria voor dit perceel zijn:
I. Prijs
II. Uitvoeringswijze

60 punten
40 punten

Quotering
De bovenvermelde gunningscriteria worden afzonderlijk gequoteerd volgens de in de eerste
paragraaf van dit punt vermelde score, wat voor elke offerte een totale score op 100 punten
zal geven.
De toegekende punten worden samengeteld om te komen tot een eindrangschikking.
De volgende methode zal worden gehanteerd.
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I. Prijs (60 punten)
De behaalde score wordt als volgt beoordeeld:

X = 60 x

Y
Z

X = Score van de beoordeelde offerte;
Y = Prijs excl. btw per goedkoopste mandag;
Z = Prijs excl. btw per mandag van de geëvalueerde offerte.
II. Uitvoeringswijze (40 punten)
De inschrijver wordt verzocht te beschrijven hoe hij de doelstellingen beschreven in het kader
van zijn opdracht voor veiligheidsadvies en -doorlichting wil halen, en in het bijzonder de
volgende punten:




Voorgestelde werkwijze om de diensten binnen de opgelegde termijnen te verlenen;
Structuur en organisatie van de inschrijver;
Maatregelen om dringendheid en meerwerk te beheren.

De volgende quotering zal worden gebruikt:
Uitmuntend:
Zeer goed:
Goed:
Voldoende:
Zwak:

5 punten;
4 punten;
3 punten;
2 punten;
1 punt.

De behaalde punten worden herleid naar een score op 40 punten voor de eindquotering.
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Perceel 3 : Juridische bijstand
De toepasbare gunningscriteria voor dit perceel zijn:
I. Prijs
II. Uitvoeringswijze

60 punten
40 punten

Quotering
De bovenvermelde gunningscriteria worden afzonderlijk gequoteerd volgens de in de eerste
paragraaf van dit punt vermelde score, wat voor elke offerte een totale score op 100 punten
zal geven.
De toegekende punten worden samengeteld om te komen tot een eindrangschikking.
De volgende methode zal worden gehanteerd.
I. De prijs (60 punten)
De behaalde score wordt als volgt beoordeeld:
X = 60 x

Y
Z

X = Score van de beoordeelde offerte;
Y = Prijs excl. btw per goedkoopste mandag;
Z = Prijs excl. btw per mandag van de geëvalueerde offerte.
II. Uitvoeringswijze (40 punten)
De inschrijver wordt verzocht te beschrijven hoe hij de doelstellingen beschreven in het kader
van zijn opdracht voor juridische bijstand wil halen, en in het bijzonder de volgende punten:




Voorgestelde werkwijze om de diensten binnen de opgelegde termijnen te verlenen;
Structuur en organisatie van de inschrijver;
Maatregelen om dringendheid en meerwerk te beheren.

De volgende quotering zal worden gehanteerd:
Uitmuntend:
Zeer goed:
Goed:
Voldoende:
Zwak:

5 punten;
4 punten;
3 punten;
2 punten;
1 punt.

De behaalde punten worden herleid naar een score op 40 punten voor de eindquotering.
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II.

Contractuele bepalingen

Dit tweede deel regelt de procedure die betrekking heeft op de uitvoering van de opdracht.

Voor zover er niet van afgeweken wordt, is het koninklijk besluit van 14 januari 2013 en
latere wijzigingen tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken van toepassing, alsmede
de bepalingen van de bijlage bij dit koninklijk besluit betreffende de algemene
aannemingsvoorwaarden, en latere wijzigingen.

II.1 De bestelbon en zijn modaliteiten
De bestelbon is geadresseerd aan de opdrachtnemer, en dit ofwel via een aangetekend
schrijven, ofwel per fax, ofwel via elk ander medium waarmee de verzendingsdatum absoluut
zeker kan worden vastgesteld.

De bestelbonnen worden opgemaakt door de FOD Financiën en de FOD Justitie, om de
behoeften in te vullen in functie van de prijslijst (perceel 1).
Elke andere federale overheidsdienst kan, indien hij dat wenst, een bestelbon opmaken met
daarop de diensten die aansluiten op zijn behoeften (percelen 1, 2 en 3).

II.2 Leidend ambtenaar
FOD Financiën
De heer Marc Vandersmissen, directeur van de Stafdienst ICT
Koning Albert II-laan 33 bus 95
1030 Brussel
Enkel de leidend ambtenaar is bevoegd voor de controle en het toezicht op de opdracht.
De leidend ambtenaar kan een deel van zijn bevoegdheden delegeren.
Elke instelling duidt de verantwoordelijke ambtenaar aan voor het project dat hem aangaat.
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II.3 Borgtocht
Perceel 1
In toepassing van artikel 9, § 4 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013, wordt de
aandacht van de inschrijvers gevestigd op het feit dat, in dit bestek, werd afgeweken van
artikel 25 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 betreffende de borgtocht en meer
bepaald voor wat betreft de aanpassing van het bedrag van de borgtocht op basis van het
jaarlijkse bedrag wegens het meerjaarlijkse karakter van de opdracht, wegens de
mogelijkheid om elk jaar de opdracht te beëindigen en wegens de abnormale meerkosten
die de opdrachtnemer zou moeten dragen indien het in aanmerking te nemen bedrag het
globale bedrag van de opdracht zou zijn, berekend voor de aanvankelijk voorziene duur.
De borgtocht bedraagt 5% van het bedrag (excl. BTW) voor twaalf maand van de initiale
bestelling door de betrokken openbare dienst.
Het aldus verkregen bedrag wordt afgerond naar het hogere tiental euro.

Percelen 2 en 3
In toepassing van artikel 9, § 4 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 wordt de
aandacht van de inschrijvers gevestigd op het feit dat in dit bestek wordt afgeweken van
artikel 25 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 betreffende de borgtocht, gelet op de
onmogelijkheid om met zekerheid het bedrag van de opdracht te bepalen op het moment van
gunning.

Er wordt forfaitair een borgtocht vastgesteld op 10.000,00 euro per perceel.

II.3.1 Vestiging van de borgtocht
De borgtocht kan overeenkomstig de wettelijke en reglementaire bepalingen hetzij in
contanten, hetzij in overheidsfondsen, hetzij in de vorm van een collectieve borgtocht worden
gesteld.
De borgtocht kan eveneens worden gesteld via een waarborg toegestaan door een
kredietinstelling die voldoet aan de voorschriften van de wet van 22 maart 1993 op het
statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen of door een verzekeringsonderneming
die voldoet aan de voorschriften van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der
verzekeringsondernemingen en die toegelaten is tot tak 15 (borgtocht).
De opdrachtnemer moet, binnen de dertig kalenderdagen volgend op de dag van het sluiten
van de opdracht, het bewijs leveren dat hij of een derde de borgtocht heeft gesteld.
Het bewijs van borgtochtstelling moet worden verzonden naar het adres vermeld in de
kennisgeving van gunning van de opdracht.

II.3.2 Vrijgave van de borgtocht
De borgtocht wordt in een keer vrijgegeven op het einde van de laatste verrichtingen hetzij
bij de definitieve oplevering in punt II.6.4 bedoelde.
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II.4 Uitvoering van de opdracht
Perceel 1

II.4.1 Clausule van technologische evolutie


Voor de inschrijver die in aanmerking komt voor de gunning van de opdracht zal de
aanbestedende overheid eveneens nagaan of alle vereiste veiligheidsmachtigingen
(rechtspersoon/rechtspersonen en natuurlijke persoon) geldig zijn en aan het
gevraagde niveau beantwoorden. Zijn offerte zal slechts in aanmerking worden
genomen voor de gunning van de opdracht indien blijkt dat alle vereiste
veiligheidsmachtigingen werden afgegeven.
De aanbestedende overheid kan deze controle op regelmatige tijdstippen tijdens de
uitvoering van de opdracht herhalen.





Indien er zich voor het verstrijken van de leveringstermijn een meer geavanceerde
technologische evolutie zou voordoen op het gebied van software/hardware, hetzij
inzake prestatievermogen, hetzij inzake functiemogelijkheden, zonder dat de prijs
hierdoor zou worden verhoogd, is de opdrachtnemer verplicht om de aanbestedende
overheid hiervan op de hoogte te brengen en een dergelijke vervanging voor te
stellen. In dat geval staat het de aanbestedende overheid vrij om het voorstel al dan
niet te aanvaarden;
De prijslijst bevat alle huidige gekende behoeften om de informatieveiligheid te
waarborgen. Onbekende en onvoorzienbare informaticabedreigingen kunnen
niettemin op elk moment optreden en tot bijkomende behoeften leiden die momenteel
niet benoemd kunnen worden. Anderzijds zullen aanvullende diensten die ingevolge
onvoorziene omstandigheden noodzakelijk zijn geworden voor de vervolmaking, door
de opdrachtnemer dienen te worden uitgevoerd.

II.4.2 Uitvoeringstermijnen en planning
De inschrijver voegt bij zijn offerte een uitvoeringsplanning, rekening gehouden met de
vereisten vervat in het bestek. Deze kalender moet worden gepresenteerd in de vorm van
GANTT-tabellen.

II.4.3 Kick-offvergadering
Binnen een termijn van maximaal een kalendermaand, gerekend vanaf de bestelling, moeten
de opdrachtnemer en de overheidsdienst verplicht hun eerste stuurvergadering houden, kickoffvergadering genoemd.
Deze eerste vergadering biedt de mogelijkheid de respectievelijke teams voor te stellen in
hun samenstelling en competentie, de vergaderingen van de Stuurgroep te plannen, de
uitvoeringsplanning voor de opdracht voorgesteld in de offerte te implementeren, de
beginselen van de SLA uiteen te zetten...
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II.4.4 Stuurgroep (Steering Committee)
De Stuurgroep bestaat enerzijds uit de projectverantwoordelijke van de opdrachtnemer,
bijgestaan door de verschillende betrokkenen al naargelang de stand van de opdracht, en,
anderzijds, de verantwoordelijken van de Overheid.
De Stuurgroep behandelt de technische aspecten van de uitvoering van de opdracht
(levering, opleveringen, garantie, naleving van de SLA, vooruitgang van project, kwaliteit van
de uitvoeringen...).

II.4.5 Rapportering
Volgens een kalender die in onderling overleg is opgesteld tijdens de kick-offvergadering,
maakt de aannemer periodiek een volledig rapport voor de Stuurgroep over de vordering van
het project (stand van zaken voor alle uitvoeringsfasen), de vastgestelde problemen en
voorstellen om ze op te lossen.

II.4.6 Plaats van uitvoering en specifieke bepalingen
Perceel 1

II.4.6.1 Uitvoering van de diensten
De opdracht zal worden uitgevoerd in de lokalen van de betreffende overheidsdienst en (of)
in de inrichting voorgesteld door de opdrachtnemer.
Voor een optimale samenwerking met het personeel van de betreffende diensten, moet het
personeel van de opdrachtnemer dat prestaties levert in de lokalen van deze diensten, in de
mate van het mogelijke, hetzelfde uurrooster aanhouden als het personeel van de entiteit in
kwestie.

II.4.6.2 Leveringen en installaties
Er kan geen enkele levering geschieden zonder dat de geadresseerde dienst minstens vier
werkdagen vóór de datum van verzending van de goederen of van installatie van de software
schriftelijk op de hoogte werd gebracht, behoudens tegenbericht van de aanbestedende
overheid.

II.4.6.3 Technische specificaties
De leveringen en diensten moeten in alle opzichten overeenstemmen met de plannen,
documenten en thema’s die van toepassing zijn op deze opdracht. Zelfs bij gebrek aan een
contractuele technische specificatie moeten de leveringen en diensten voldoen aan alle
vereisten en regels van een goede uitvoering.

II.4.6.4 Verpakkingen
Eventuele verpakkingen blijven het eigendom van de opdrachtnemer en moeten binnen tien
dagen na de levering door hem worden opgehaald. Na het verstrijken van deze termijn heeft
de betreffende overheidsdienst het recht deze op kosten van de opdrachtnemer terug te
sturen. Het materiaal wordt uitgepakt in de lokalen aangeduid door de bestemmeling en
volgens diens instructies.
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II.4.7 Personeel van de opdrachtnemer
Voor deze opdracht moet de opdrachtnemer een verantwoordelijke aanduiden die hem zal
vertegenwoordigen in zijn relaties met de betreffende overheidsdienst.
Het personeel van de opdrachtnemer en van zijn onderaannemers dat zal worden ingezet
om de opdracht te realiseren, moet:


Over de nodige ervaring beschikken in het kader van de voorgestelde oplossing of
vergelijkbare oplossingen;
In staat zijn om alle noodzakelijke teksten, verslagen, samenvattingen, enz. te
begrijpen die door beide partijen in het kader van onderhavige opdracht worden
gebruikt of geproduceerd, en dit zowel in het Nederlands als in het Frans; Over
voldoende mondelinge en schriftelijke kennis beschikken om te kunnen
communiceren in het Nederlands of in het Frans, en indien mogelijk door elkaar in
beide talen.
De projectverantwoordelijke moet in staat zijn om mondeling zowel in het Frans als in
het Nederlands te communiceren. De dienst voor assistentie en technische
ondersteuning moet bovendien: vlot kunnen communiceren in beide talen.
In het bezit zijn van een NAVO-veiligheidsmachtiging van ten minste het niveau
“NATO Confidential”.
In het bezit zijn van een Europese veiligheidsmachtiging van ten minste het niveau
“EU Confidential”, overeenkomstig het besluit 2013/488/EU van de Raad van 23
september 2013 betreffende de beveiligingsvoorschriften voor de bescherming van
gerubriceerde EU-informatie.







Bovendien moet het personeel van de opdrachtnemer en van zijn onderaannemers die
CSIRT-diensten verlenen, in het bezit zijn van een Belgische veiligheidsmachtiging van het
niveau “Geheim” in overeenstemming met de wet van 11 december 1998 betreffende de
classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen.
BELANGRIJK
De dienstverlener moet op elk ogenblik kunnen bewijzen dat zijn personeel in orde is met de
Belgische arbeids- en socialezekerheidswetgeving. Daarom moet de dienstverlener, voor
aanvang van de werkzaamheden, aan de leidende ambtenaar of diens afgevaardigde een
exemplaar bezorgen van:





Het arbeidscontract, de Dimona bij indiensttreding/Limosa bij indiensttreding;
Het bewijs van goed gedrag en zeden;
De identiteitskaart;
De arbeidskaart (voor buitenlandse werknemers).

De opdrachtnemer moet over voldoende personeel beschikken met de kennis die nodig is
voor en afgestemd is op de uitvoering van de taken. Het betrokken personeel moet eveneens
over voldoende kennis beschikken van de in het kader van dit project gebruikte tools. De
opdrachtnemers moeten in staat zijn om onmiddellijk tegemoet te komen aan de behoeften
die ingevolge de gunning van de opdracht zullen ontstaan.
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Het personeel toegewezen aan de uitvoering van de opdracht moet volstaan om de
toevertrouwde opdrachten te vervullen en moet hetzelfde zijn als dat voorgesteld in de
offerte. Desgevallend zal het personeel dat ter beschikking wordt gesteld voor de uitvoering
een gelijkwaardig niveau en gelijkwaardige ervaring bezitten. De betreffende overheidsdienst
moet zijn akkoord geven voor de samenstelling van het team dat wordt voorgesteld voor de
uitvoering van de opdracht.
De opdrachtnemer garandeert voor de volledige duur van de opdracht de standvastigheid van
de personen die worden belast met de uitvoering van onderhavige opdracht. Tijdens de
uitvoering zal de opdrachtnemer geen enkele wijziging in de samenstelling van het projectteam
aanbrengen zonder de voorafgaande toestemming van de betreffende overheidsdienst.
De opdrachtnemer vervangt onmiddellijk alle personeelsleden die, volgens de
aanbestedende overheid, de goede uitvoering van de opdracht belemmeren wegens hun
onbekwaamheid, hun slechte wil of hun algemeen gekend wangedrag (artikel 16 van het
koninklijk besluit van 14 januari 2013).
De wijziging dient plaats te vinden binnen de tien werkdagen na het verzoek van de
betreffende overheidsdienst, te rekenen vanaf de kennisgeving van het incident aan de
opdrachtnemer.
De inschrijvers voegen bij hun offerte de curricula vitae (volgens het 'curriculum vitae'model) van de medewerkers die worden belast met de uitvoering van de opdracht. De
offerte moet een duidelijk voorstel bevatten voor de daadwerkelijke samenstelling van het
team en het type van de profielen die zullen meewerken aan de uitvoering van de opdracht.
Per profiel mag een bepaald aantal personen worden voorgesteld, maar de inschrijver
moet aangeven hoeveel en welke personeelsleden deel zullen uitmaken van het team.
De lijst met voorgestelde personeelsleden (effectieve en eventuele plaatsvervangers)
zal worden beschouwd als een exhaustieve lijst van alle personeelsleden die in
aanmerking komen om deel uit te maken van het team.

II.4.8 Onderaannemers
Het feit dat de opdrachtnemer zijn verplichtingen volledig of gedeeltelijk toevertrouwt aan
onderaannemers, ontslaat hem niet van zijn verantwoordelijkheid tegenover de
aanbestedende overheid. De aanbestedende overheid heeft geen enkele contractuele band
met die derden.

II.4.9 Middelen ter beschikking gesteld door de Federale Overheid
II.4.9.1 Technische middelen
De opdrachtnemer stelt aan zijn personeelsleden al het nodige materiaal ter beschikking met
het oog op de uitvoering van hun opdracht (draagbare computer, enz.).
De betreffende overheidsdienst zal enkel een klein aantal lokalen ter beschikking stellen van
de opdrachtnemer.
Het personeel van de opdrachtnemer krijgt beperkte toegang tot het netwerk van de
betreffende overheidsdienst, alsook een gebruikersnaam.
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Het personeel van de opdrachtnemer krijgt geen parkeerplaats.
De betreffende overheidsdienst zal geen enkele aanpassing doen aan de werkposten van
het personeel van de opdrachtnemer.
De opdrachtnemer is geheel verantwoordelijk voor de bescherming van de bewuste
werkposten tegen virussen en voor het beheer van die posten. Hij moet in de eerste plaats
gebruik maken van de instrumenten die de betreffende overheidsdienst ter beschikking stelt.
In het geval dat er andere softwareprogramma’s zouden moeten worden gebruikt in het
kader van het project, zal dat gebruik, na aanvaarding door de Stuurgroep, onder de
verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer vallen en zal de kostprijs van dat gebruik vervat
liggen in de prijs van de diensten.
Het personeel van de opdrachtnemer moet de interne procedures en de reglementen
betreffende het gebruik van en de toegang tot de ter beschikking gestelde middelen naleven,
en kan geen toevoeging of wijziging vragen voor wat betreft de werkomgeving van de
aanbestedende overheid. Als bepaalde gebreken in de logistieke ondersteuning de
dienstverlening in het gedrang zouden brengen, moet er een beroep worden gedaan op de
arbitragemogelijkheden beschreven in het punt 'Verweermiddelen van de administratie –
Geschillen' (II.12) voordat men zijn toevlucht neemt tot een rechtsgeding.

II.4.9.2 Taken van de werknemers van de betreffende overheidsdienst
De werknemers van de betreffende overheidsdienst nemen deel voor wat betreft:
 Het bepalen van de inhoud;
 De deelname aan de selectie van oplossingen: architectuur, enz.;
 De validatie van de realisatiedocumenten: specificatiedossiers, realisatiedossiers,
aanvaardingsdossiers,
testdossier,
gebruikershandleidingen,
onderhoudshandleidingen enz.;
 De kwaliteitscontroles, met name de controle van de overeenstemming van de
documentatie met de realisatie, van de naleving van de normen inzake documentatie
en programmering, enz.;
 In voorkomend geval: de verplichte deelname aan de tests voor de oplevering
(technische en functionele aspecten), ongeacht of het gaat om unitaire werkingstests,
integratietests of tests voor de algemene werking;
 De logistieke ondersteuning van de uitvoeringsteams voor wat betreft de
terbeschikkingstelling van de nodige technische middelen voor de realisatie,
naargelang wat in overleg is bepaald;
De realisatie zal stap na stap van zeer nabij worden opgevolgd door medewerkers van de
betreffende overheidsdienst, die, met de nodige hulp van de opdrachtnemer, zullen worden
belast met het bewaken (en indien nodig definiëren) van de normen en standaarden op het
vlak van (waar van toepassing) architectuur, implementeringsregels, werkprocedures,
documentatie, programmering, enz. Ze dienen er ook op toe te zien dat de normen strikt
worden nageleefd, zodat kan worden gegarandeerd dat de geïmplementeerde oplossingen
nadien integraal en zonder specifieke problemen kunnen worden overgenomen door de
betreffende overheidsdienst.
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II.4.10 Te respecteren normen en standaarden
De uitvoeringsteams die de opdrachtnemer ter beschikking stelt van de betreffende
overheidsdienst, worden geacht de methodes en standaarden te gebruiken die de
betreffende dienst oplegt of die met zijn instemming gekozen worden. Die standaarden
hebben minstens betrekking op:







De technische standaarden voor software;
De methode voor projectbeheer;
Het bijhouden van de documentatie;
De programmeerregels (aanmaak, codestructuren, opmerkingen, afspraken inzake
naamgeving, ontwikkelingsstandaarden conform de ICT-fundamenten, met inbegrip
van de open standaarden, enz.);
De beheerregels gedefinieerd door de beheerdiensten van de besturingsomgevingen;
De procedures voor de basisgaranties.

II.4.11 Bijzondere verbintenissen betreffende verkregen informatie
Alle resultaten en rapporten die de opdrachtnemer voortbrengt tijdens de uitvoering van deze
opdracht, zijn het eigendom van de betreffende overheidsdienst en mogen niet gepubliceerd
worden of doorgegeven aan derden, behoudens voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van de
betreffende overheidsdienst.
De uitvoerder van de diensten en zijn medewerkers zijn gebonden aan een zwijgplicht
betreffende de informatie waarvan ze bij de uitvoering van deze opdracht kennis zullen
nemen. Deze informatie mag in geen geval verstrekt worden aan derden zonder de
schriftelijke toelating van de betreffende overheidsdienst. De opdrachtnemer mag deze
opdracht evenwel als referentie vermelden.
Alle inlichtingen die aan het personeel van de opdrachtnemer worden verstrekt in het kader
van de opdracht, alle documenten die eraan worden toevertrouwd, alle vergaderingen
waaraan het deelneemt, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd.
De informatie waarover het gaat:





Kan worden vastgelegd op eender welke informatiedrager, zoals papier, film, schijf,
geïntegreerde montage enz.;
Kan mondeling aan de opdrachtnemer worden verstrekt, via een demonstratie en/of
via overdracht van een informatiedrager met de gewenste informatie; de informatie
kan ook aan de opdrachtnemer ter kennis worden gebracht ter gelegenheid van de
uitvoering van onderhavige opdracht of van een taak die hem in het kader van
onderhavige opdracht door de betreffende overheidsdienst wordt toevertrouwd;
Kan bijvoorbeeld geheel of gedeeltelijk bestaan uit studies, handleidingen,
ontwerpplannen, fabricageplannen, technische beschrijvingen, detailplannen,
functionele specificaties, procedures, computerprogramma’s, uitvoerbare codes,
berekeningen, enz.

De opdrachtnemer verbindt zich ertoe om, zowel tijdens als na de uitvoering van de
opdracht, alle vertrouwelijke informatie, van welke aard dan ook, die aan hem wordt
meegedeeld of waarvan hij tijdens de uitvoering van zijn opdracht kennis neemt,
vertrouwelijk te behandelen.
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De opdrachtnemer staat borg voor de eerbiediging van de vertrouwelijkheid van deze
gegevens door zijn personeel en zijn onderaannemers. Hij verbindt zich ertoe geen
vertrouwelijke gegevens te verstrekken aan derden, met inbegrip van eventuele filialen en
andere ondernemingen die verbonden zijn met de opdrachtnemer. Hij zal aan zijn
personeelsleden en aan die van de onderaannemers die rechtstreeks bij de opdracht
betrokken zijn slechts die gegevens bekendmaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering
van hun taak in het kader van de onderhavige opdracht.
De bovenvermelde verplichtingen zijn niet van toepassing op de informatie van de betreffende
overheidsdienst:





Waarvoor de opdrachtnemer op een voor de betreffende overheidsdienst
aanvaardbare wijze kan aantonen dat ze reeds in zijn bezit was op het moment dat
deze overheidsdienst ze hem voor het eerst meedeelde;
Die, op het moment dat ze bekend was bij de betreffende overheidsdienst, reeds
openbaar was;
Die, nadat ze bekend was bij de betreffende overheidsdienst, openbaar werd
gemaakt op een andere wijze dan door toedoen van de opdrachtnemer; of
Die de opdrachtnemer van een derde heeft verkregen die te goeder trouw beschikte
over de informatie van de betreffende overheidsdienst en die was gemachtigd om
deze mee te delen aan de opdrachtnemer.

De opdrachtnemer verbindt zich ertoe:


Informatie van de betreffende overheidsdienst noch geheel, noch deels te kopiëren
indien ze op een drager staat ter beschikking gesteld door deze overheidsdienst;



Anderzijds informatie van de betreffende overheidsdienst noch geheel, noch
gedeeltelijk vast te leggen op eender welke informatiedrager, behalve voor de
uitvoering van taken die hem gevraagd worden door deze overheidsdienst, en
enkel indien dat noodzakelijk blijkt.

Alle informatie die de betreffende overheidsdienst ter beschikking stelt van de
opdrachtnemer, en elke informatiedrager die informatie bevat over deze overheidsdienst en
door hem ter beschikking wordt gesteld van de opdrachtnemer, blijft het volledige
eigendom van de overheidsdienst in kwestie. Zelfs al heeft de opdrachtnemer deze
informatie of een deel ervan gekopieerd of vastgelegd, dan nog blijft ze integraal eigendom
van de betreffende overheidsdienst.
De betreffende overheidsdienst heeft het recht om, op elk moment, aan de opdrachtnemer
te vragen om het geheel of een gedeelte van de informatiedragers waarop de
opdrachtnemer de informatie van de betreffende overheidsdienst heeft opgeslagen, terug
te bezorgen. De opdrachtnemer verbindt zich ertoe de gevraagde dragers onmiddellijk
terug te bezorgen zonder ze te kopiëren.
De opdrachtnemer verbindt zich ertoe om bij het verstrijken van de uitvoering van de opdracht
onverwijld aan de betreffende overheidsdienst alle informatiedragers te bezorgen die informatie
bevatten over de betreffende overheidsdienst en die aan de opdrachtnemer werden
toevertrouwd met het oog op de uitvoering van de opdracht, voor zover deze informatiedragers
niet eerder werden terugbezorgd aan de betreffende overheidsdienst.
Alle informatie van de betreffende federale overheidsdienst blijft diens eigendom.
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Door informatie ter beschikking te stellen verleent de betreffende overheidsdienst de
opdrachtnemer geen enkel licentierecht, noch expliciet noch impliciet, op octrooirechten,
auteursrechten of andere intellectuele rechten.
De opdrachtnemer verbindt zich ertoe om zich te onthouden van alle industriële
toepassingen van de informatie van de betreffende overheidsdienst en om die informatie
voor geen andere doeleinden te gebruiken dan voor de uitvoering van onderhavige opdracht
of van een opdracht die hem in het kader van onderhavige opdracht door de betreffende
overheidsdienst werd toevertrouwd.
De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor alle schade waarvan de betreffende
overheidsdienst het slachtoffer zou zijn ten gevolge van het niet respecteren door de
opdrachtnemer zelf of door leden van zijn personeel van de verplichtingen die hem worden
opgelegd krachtens onderhavig artikel.

II.4.12 Verantwoordelijkheden
De opdrachtnemer draagt de volle aansprakelijkheid voor de fouten en nalatigheden die in
de verleende diensten voorkomen, inzonderheid in de studies, de berekeningen, de plannen
of in alle andere ter uitvoering van de opdracht door hem voorgelegde stukken.
De opdrachtnemer vrijwaart de aanbestedende overheid bovendien tegen elke
schadevergoeding die deze aan derden verschuldigd is op grond van zijn vertraging of in
gebreke blijven.
De opdrachtnemer verzekert dat alle diensten die dienen te worden uitgevoerd in het kader
van de overeenkomst, worden uitgevoerd conform de beste professionele normen, met
inachtneming van de voorziene termijnen, en door voldoende onderlegde en kundig
personeel.
De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het kwaliteitsniveau van de uitgevoerde
prestaties en verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om de doelstellingen te
verwezenlijken van de opdracht die hem is toegewezen in het kader van de uitvoering van de
opdracht.
De opdrachtnemer is in alle gevallen verantwoordelijk, op basis van artikel 1384 van het
Burgerlijk Wetboek, voor feiten, gepleegd door leden van zijn personeel die een band
hebben met de activiteiten die worden uitgeoefend voor de betreffende overheidsdienst.

II.4.13 Personeel en veiligheid
Het personeel van de opdrachtnemer dat werkzaam is in de lokalen van de Federale
Overheid, moet zich voegen naar de geldende veiligheidsmaatregelen in deze ruimtes. Deze
maatregelen omvatten maatregelen voor toegangscontrole. Elke persoon die werkt in de
lokalen van de Federale Overheid, moet vooraf geïdentificeerd worden en in het bezit zijn
van een identiteitsbewijs. De Federale Overheid behoudt zich het recht voor om een persoon
die niet de vereiste veiligheidsgaranties kan voorleggen, de toegang tot haar lokalen te
ontzeggen.
De opdrachtnemer moet zijn werkzaamheden en tussenkomsten in de lokalen van de
Federale Overheid zodanig organiseren dat:



De goede werking van de diensten van de Overheid niet in het gedrang komt;
De veiligheid op de site niet in het gedrang komt;
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De veiligheid van het personeel dat er werkt niet in het gedrang komt.

De opdrachtnemer is in het bijzonder verantwoordelijk voor de veiligheidssignalisatie op zijn
werf.

II.5 Opvolging van de uitgevoerde diensten en controle door derden
II.5.1 Opvolging van de goede uitvoering van de opdracht
De betreffende overheidsdienst heeft het recht om permanent toezicht te houden op de
leveringen en de diensten die worden uitgevoerd door het team dat bij de uitvoering van de
opdracht betrokken is. In het kader van de opdracht van diensten heeft de overheidsdienst
het recht controles en audits in te richten om zich ervan te vergewissen dat de
opdrachtnemer de vereiste middelen en procedures heeft voorzien die onontbeerlijk zijn voor
de goede uitvoering van de opdracht. Deze controles en audits kunnen controles ter plaatse
omvatten van de desbetreffende installaties van de inschrijver. Het uitvoerend team moet
aan de vertegenwoordigers van deze overheidsdienst alle nodige inlichtingen en faciliteiten
verstrekken om deze taak te vervullen. De kosten voor die prestaties, inlichtingen, faciliteiten
en eventuele toegangen tot de installaties moeten vervat zitten in de prijs van de dienst.
De plannen, specificaties, dossiers, enz. worden in het kader van deze opdracht opgesteld
door het personeel van de opdrachtnemer. Ze moeten vóór de uitvoering goedgekeurd zijn
door de betreffende overheidsdienst. Deze overheidsdienst beschikt over een termijn van 15
kalenderdagen om deze documenten goed te keuren of opmerkingen te formuleren. Indien
er opmerkingen zijn, moeten de betrokken documenten voldoende worden gecorrigeerd vóór
de uitvoering, zonder dat deze verbeteringen een herziening van de geplande
uitvoeringstermijn tot gevolg hebben, tenzij de opmerkingen het gevolg zouden zijn van
nieuwe eisen vanwege deze overheidsdienst.
Elke overschrijding van de geplande termijn voor de aanvaarding van een document leidt, op
verzoek van de betrokken opdrachtnemer, tot een verlenging van de uitvoeringstermijn. Het
feit dat een vertraging kan worden toegeschreven aan de betreffende overheidsdienst,
ontslaat de opdrachtnemer niet van de verplichting om toe te zien op de beperking van de
gevolgen.
De opdrachtnemer kan zich niet beroepen op het feit dat deze controle wordt uitgevoerd, met
de bedoeling zich te onttrekken van zijn verantwoordelijkheid wanneer de leveringen of
prestaties worden geweigerd omwille van gebreken van welke aard ook en wanneer daaruit
een verlenging van de uitvoeringstermijn voortvloeit.

II.5.2 Controles en audit door derden
Om de gepresteerde diensten en de projectopvolging te evalueren, kan de aanbestedende
overheid aan een derde partij een controle- en auditopdracht toevertrouwen. Die derde partij
treedt op met een duidelijk mandaat van de aanbestedende overheid. De opdrachtnemer
wordt geacht om, zonder prijstoeslag, samen te werken met de derde partij en haar alle
nodige informatie te verstrekken om het goede verloop van de betreffende
controleactiviteiten te verzekeren, binnen de grenzen van haar mandaat.
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In dat opzicht wil de betreffende overheidsdienst de offerte van de opdrachtnemer (met
uitzondering van de louter financiële elementen die duidelijk losstaan van de functionele
bepalingen) ter beschikking stellen van de personen, zowel binnen als buiten de
overheidsdienst, belast met de evaluatie en controle. Derhalve moeten de inschrijvers
duidelijk aangeven welke delen van hun offerte niet ter beschikking gesteld mogen worden
van personen die niet behoren tot de gecontroleerde of geauditeerde overheidsdienst en
belast worden met de evaluatie en controle van de betreffende dienst (verduidelijken of de
beperkingen betrekking hebben op gedeelde infrastructuur, op de loutere informatie eigen
aan de diensten van de betreffende overheidsdiensten, op de inhoud van de offerte of op de
technische informatie in productie).
Als de inschrijver geen enkele beslissing dienaangaande neemt in zijn offerte zal dit worden
geïnterpreteerd als een afwezigheid van beperkingen van zijnentwege in het kader van de
'controle door derden', waarbij zijn offerte integraal ter beschikking kan worden gesteld van
personen van buitenaf die belast zijn met de evaluatie en de controle.

II.6 Oplevering van de uitgevoerde diensten
II.6.1 Perceel 1
Technische oplevering : Basisfuncties






Technische opleveringen zijn voorzien aan het einde van de migratie en de installatie
van de nieuwe infrastructuur, zodat de diensten beschreven in voorliggend bestek
kunnen worden opgestart.
De aanbestedende overheid beschikt over een verificatietermijn van 30 dagen vanaf
de datum van de beëindiging van de diensten per maand, vastgesteld
overeenkomstig de regels van de opdrachtdocumenten, om de formaliteiten
betreffende de keuring en de technische oplevering te vervullen en aan de
dienstverlener kennis te geven van het resultaat ervan.
Uiterlijk bij het verstrijken van deze termijn van 30 dagen, gerekend vanaf de dag
waarop de voltooiing van alle diensten per perceel werd vastgesteld, worden de
resultaten meegedeeld aan de opdrachtnemer.
Elke technische oplevering geldt als een gedeeltelijke voorlopige oplevering. De
laatste technische oplevering geldt als globale voorlopige oplevering.

Technische oplevering : Aanvullende functies






Voor iedere aanvullende bestelling zal een technische oplevering voorzien zijn bij de
ingebruikstelling.
De aanbestedende overheid beschikt over een verificatietermijn van 30 dagen vanaf
de datum van de beëindiging van de diensten per maand, vastgesteld
overeenkomstig de regels van de opdrachtdocumenten, om de formaliteiten
betreffende de keuring en de technische oplevering te vervullen en aan de
dienstverlener kennis te geven van het resultaat ervan.
Uiterlijk bij het verstrijken van deze termijn van 30 dagen, gerekend vanaf de dag
waarop de voltooiing van alle diensten per perceel werd vastgesteld, worden de
resultaten meegedeeld aan de opdrachtnemer.
Elke technische oplevering geldt als een globale voorlopige oplevering.
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II.6.2 Percelen 2 en 3
Voorlopige oplevering


Voor elke opdracht van een bepaald perceel vindt een gedeeltelijke voorlopige
oplevering plaats.



De aanbestedende overheid beschikt over een verificatietermijn van 30 dagen vanaf
de datum van de beëindiging van de diensten per project, vastgesteld
overeenkomstig de regels van de opdrachtdocumenten, om de formaliteiten
betreffende de keuring en de gedeeltelijke voorlopige oplevering te vervullen en aan
de dienstverlener kennis te geven van het resultaat ervan.



Op het einde van deze termijn van 30 dagen na de voltooiing van alle diensten per
perceel wordt er, naargelang het geval, een proces-verbaal van oplevering of
weigering van gedeeltelijke oplevering van de opdracht opgesteld. Het laatste PV
van gedeeltelijke oplevering geldt als PV van globale oplevering.

II.6.3 Garantie
Perceel 1
Het aantal voorgestelde garantiejaren is minimaal 1 jaar en loopt vanaf de globale voorlopige
oplevering.
Tijdens de garantieperiode moet elke gedraging die niet voorzien is of niet overeenstemt met
de beschrijving uit het bestek en de offerte zo snel mogelijk gecorrigeerd worden. De
verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer omvat het gedrag van het informaticasysteem,
alsook de inhoud van de gegevens en de coherentie ervan.
Een nieuwe equivalente garantietermijn geldt voor alle betreffende elementen.
De opdrachtnemer wordt geacht alle elementen bij te werken tijdens de garantieperiode.
Deze actualisering heeft zowel betrekking op eventuele 'correcties' als op de evoluties van
het geïnstalleerde element.

Percelen 2 en 3
Het aantal voor de garantie voorgestelde jaren bedraagt minstens 1 en loopt vanaf elke
gedeeltelijke voorlopige oplevering.
Tijdens de garantieperiode moet elke gedraging die niet voorzien is of niet overeenstemt met
de beschrijving uit het bestek en de offerte zo snel mogelijk gecorrigeerd worden.

II.6.4 Definitieve oplevering
De definitieve oplevering wordt uitgesproken op verzoek van de leverancier, na het
verstrijken van de termijn van 30 dagen volgend op de dag vastgelegd voor het voltooien van
alle diensten, op voorwaarde dat de betreffende overheidsdienst tijdens die periode geen
klachten heeft geformuleerd over de goede werking.
De definitieve oplevering wordt vastgesteld in een proces-verbaal ondertekend door de
opdrachtnemer en de betreffende overheidsdienst.
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II.7 Opleveringskosten
Alle kosten die gepaard gaan met de oplevering, zijn voor rekening van de opdrachtnemer.

II.8 Intellectueel eigendom
II.8.1 Intellectueel eigendom
De intellectuele en industriële eigendomsrechten betreffende met name de tekeningen,
modellen, werken en/of literaire documenten (duurzaam geregistreerd of in machinetaal),
rapporten, programma’s en databanken, evenals de methodes, de knowhow, de concepten
en andere ontwikkelingen waarvan de betreffende overheidsdienst eigenaar of licentiehouder
is, blijven toebehoren aan deze overheidsdienst in haar hoedanigheid van eigenaar of
licentiehouder (hierna de 'intellectuele eigendom van de Overheid' genoemd). Alle
intellectuele eigendomsrechten die voortvloeien uit een wijziging of aanpassing van de
intellectuele eigendom van de Overheid, komen automatisch toe aan de betreffende
overheidsdienst.
De opdrachtnemer verbindt zich ertoe om elke wijziging of aanpassing zorgvuldig te
documenteren. Elke documentatie, in welke vorm ook, betreffende deze wijzigingen of
aanpassingen van de intellectuele eigendom van de Overheid, wordt beschouwd als een
wezenlijk deel van deze eigendom.
De intellectuele en industriële eigendomsrechten betreffende met name de tekeningen,
modellen, werken en/of literaire documenten (duurzaam geregistreerd of in machinetaal),
rapporten, programma’s en databanken, evenals de methodes, de knowhow, de concepten
en andere ontwikkelingen die de opdrachtnemer, en/of de aannemer(s) aangesteld door de
opdrachtnemer, creëert (creëren) in het kader van de uitvoering van de opdracht, worden
hierna 'specifieke ontwikkelingen' genoemd.
De intellectuele en industriële eigendomsrechten betreffende met name de tekeningen,
modellen, werken en/of literaire documenten (duurzaam geregistreerd of in machinetaal),
rapporten, programma’s en databanken, evenals de methodes, de knowhow, de concepten
en andere ontwikkelingen die de opdrachtnemer gebruikt in het kader van de uitvoering van
de opdracht en die eigendom zijn van de opdrachtnemer en/of de aannemer(s) aangesteld
door de opdrachtnemer, of die eigendom zijn van derden, worden hierna 'andere onderdelen'
genoemd.
Onmiddellijk na hun creatie worden de 'specifieke ontwikkelingen' het volledige en exclusieve
eigendom van de betreffende overheidsdienst. Indien nodig en om deze overheidsdienst het
recht te verlenen om de specifieke ontwikkelingen te gebruiken, aan te passen, te (laten)
onderhouden (door derden) en/of te reproduceren, verbindt de opdrachtnemer zich ertoe
en/of verklaart hij bij machte te zijn om deze overheidsdienst, voor de andere onderdelen die
tijdens en na de uitvoering van de opdracht worden gebruikt, een niet-exclusieve,
overdraagbare, universele, onherroepelijke en voor een sublicentie in aanmerking komende
licentie te verlenen voor de duur van de wettelijke bescherming van de intellectuele
eigendomsrechten, met het oog op het gebruik, de wijziging en de reproductie van de andere
onderdelen.
De opdrachtnemer zal de specifieke ontwikkelingen, op welke manier ook, niet voor andere
doeleinden dan de uitvoering van onderhavige opdracht gebruiken zonder het voorafgaande,
schriftelijke en uitdrukkelijke akkoord van de betreffende overheidsdienst; hij zal er tevens op
toezien dat zijn werknemers, agenten en aannemers eveneens zijn gebonden aan deze
verplichting.
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De opdrachtnemer verbindt zich ertoe om de documentatie (met inbegrip van alle afdoende
technische specificaties) en, voor software, tevens de broncode van de specifieke
ontwikkelingen in de vorm van een bruikbare ontwikkelings- en productieomgeving ter
beschikking te stellen van de betreffende overheidsdienst en ze permanent up-to-date te
houden zonder meerkosten.
De vergoeding die de betreffende overheidsdienst betaalt voor de dienstverlening, omvat de
vergoedingen voor de overdracht of het gebruiksrecht van deze intellectuele
eigendomsrechten.

II.8.2 Waarborgen
De opdrachtnemer onthoudt zich ervan om, waar ook ter wereld, het intellectuele
eigendomsrecht van de specifieke ontwikkelingen op te eisen of te beweren er recht op te
hebben, op welke manier ook, of om er een octrooi of elke andere gelijkaardige bescherming
voor aan te vragen. Hij zal erop toezien dat zijn werknemers, agenten en aannemers
eveneens zijn gebonden aan deze verplichting.
De opdrachtnemer garandeert dat hij alle rechten en alle vergunningen bezit die nodig zijn
om de hiervoor beschreven intellectuele eigendomsrechten over te dragen of om er een
gebruikslicentie voor te verlenen. De opdrachtnemer verbindt zich ertoe de betreffende
overheidsdienst alle nodige bijstand te verlenen, de nodige formaliteiten te vervullen en alle
nodige stappen te ondernemen om de geldigheid van de overdracht van de voornoemde
rechten te garanderen en aan te tonen. De opdrachtnemer verbindt zich ertoe en verklaart bij
machte te zijn om deze verplichting te doen naleven door zijn werknemers, aangestelden en
eventuele aannemers.
De opdrachtnemer licht de betreffende overheidsdienst in van alle andere componenten
gebruikt bij de uitvoering van de diensten.
De opdrachtnemer garandeert dat de rechten verleend op de specifieke ontwikkelingen en
de andere onderdelen geen afbreuk doen aan de intellectuele en andere rechten van een
derde.
Indien een derde een rechtszaak aanspant op grond van een vermeende schending van het
intellectueel eigendomsrecht of een ander recht van deze derde door om het even welke
persoon na de levering of het gebruik van de diensten, zal de opdrachtnemer, bij het eerste
verzoek van de betreffende overheidsdienst, alle mogelijke inlichtingen verstrekken, evenals
elke hulp en bijstand (met name de vrijwillige tussenkomst in een procedure bij het eerste
verzoek van deze overheidsdienst) verlenen, zodat deze overheidsdienst zijn verweer
daadwerkelijk en doeltreffend zal kunnen organiseren. Alle kosten die voortvloeien uit een
dergelijke beschuldiging (met inbegrip van de advocaatkosten) zijn voor rekening van de
opdrachtnemer.
Indien de betreffende overheidsdienst, als gevolg van een dergelijke rechtszaak, een boete
en/of schadevergoeding en intresten verschuldigd is, zal de opdrachtnemer deze voor zijn
rekening nemen.
Indien, als gevolg van een dergelijke rechtszaak, de diensten niet meer met succes kunnen
worden verleend, of als een verleende dienst niet meer met succes kan blijven bestaan, dan
zal de opdrachtnemer, na overleg met de betreffende overheidsdienst, deze dienst(en) op
zijn kosten herstellen.
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Onverminderd de verplichting voor de opdrachtnemer om de informatie over onderhavige
opdrachten de vertrouwelijke informatie niet te onthullen, heeft de opdrachtnemer het recht
om de knowhow of de ervaring die hij heeft verworven in het kader van de uitvoering van de
opdracht opnieuw te gebruiken voor andere doeleinden dan voor de uitvoering van de
opdracht.

II.9 Facturatie, betaling en prijsherziening
II.9.1 Facturatie en betaling
De betaling zal enkel a posteriori gebeuren na gepresteerde en goedgekeurde diensten.
Voor zover de aanbestedende overheid in het bezit is van een regelmatig opgestelde factuur
(met vermelding van het btw-nummer en het overeenkomstig bestelbonnummer), vergezeld
van een proces-verbaal van oplevering, is de procedure de volgende:
De factuur dient te worden opgesteld in euro.
Op de facturen zijn de volgende vermeldingen aangebracht: 'Het verschuldigde bedrag dient
gestort te worden op rekeningnr..... op naam van ... te ...'.
De opdrachtnemer verstuurt zijn facturen maandelijks (perceel 1) vanaf de globale
voorlopige oplevering van de functies die het voorwerp van de bestelling uitmaken of aan het
einde van zijn opdracht (percelen 2 en 3) naar het adres vermeld op de bestelbon.
Elke toename van het aantal gebruikers (per honderd) kan het voorwerp uitmaken van een
aan deze wijziging aangepaste facturatie vanaf de maand volgend op deze verhoging.
De betaling vindt plaats conform het Reglement op de Rijkscomptabiliteit.
Alleen correct uitgevoerde diensten mogen gefactureerd worden.
De aanbestedende overheid beschikt voor de globale voorlopige oplevering (perceel 1) of voor
elke gedeeltelijke voorlopige oplevering (percelen 2 en 3) over een verificatietermijn van dertig
dagen vanaf de datum van de beëindiging van de diensten, vastgesteld overeenkomstig de
regels van de opdrachtdocumenten, om de formaliteiten betreffende de keuring en de
voorlopige oplevering te vervullen en aan de dienstverlener kennis te geven van het resultaat
daarvan.
De betaling van het aan de dienstverlener verschuldigde bedrag vindt plaats binnen de
betalingstermijn van dertig dagen vanaf het verstrijken van de verificatietermijn.
Wanneer de opdrachtdocumenten niet in een afzonderlijke schuldvordering voorzien, geldt
de factuur als schuldvordering.
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II.9.2 Prijsherziening
Voor diensten is een prijsherziening mogelijk.
De regels voor herziening zijn de volgende:


De prijzen kunnen jaarlijks worden herzien.



Elk jaar vraagt de opdrachtnemer de prijsherziening aan per aangetekende brief
gericht aan de Aanbestedende Overheid. Het is aangewezen om bij dat
herzieningsverzoek een prijstabel te voegen met daarin de herziene prijzen.



De prijsherziening gaat in op:
o De verjaardag van de kennisgeving van de gunning van de opdracht als de
opdrachtnemer zijn aanvraag tot herziening vóór deze datum heeft ingediend. De
prijsherziening heeft enkel betrekking op de diensten die effectief na de jaardag
van de gunning van de opdracht gepresteerd zijn.
o De 1ste dag van de maand na de verzending van het aangetekend schrijven
als de opdrachtnemer een of meer verjaardagen heeft laten voorbijgaan. De
prijsherziening heeft enkel betrekking op de diensten die effectief na de
voormelde datum gepresteerd zijn (opgelet: de opdrachtnemer moet een nieuwe
aanvraag indienen voor de herziening van de prijzen van de diensten die na de
eerstvolgende jaardag zullen worden gepresteerd).



De prijsherziening wordt berekend aan de hand van de volgende formule:



S
P  P0 *  0,8 *  0.2 
S0


waarbij:
P = herziene prijs
P0 = oorspronkelijke prijs
S0 = loonindex AGORIA (enkel voor Belgische dienstverleners - buitenlandse
dienstverleners moeten een analoge index voorstellen) – nationaal gemiddelde, sociale
lasten inbegrepen, geldig de maand voor de opening van de offertes. Buitenlandse
dienstverleners bezorgen de referenties van een website waar de Belgische overheid de
evolutie van de officiële waarde van de voorgestelde index kan volgen.
S = zoals S0 hiervoor, maar van toepassing in de maand die de jaardag van de notificatie
van de gunning van de opdracht voorafgaat.
De inschrijver voegt bij zijn offerte de bewijsstukken van het paritair comité waaronder zijn
werknemers vallen, met de wedde- en loongegevens van toepassing op de 10e dag vóór
de opening van de offertes.
De aanvraag van prijsherziening zal slechts behandeld worden wanneer de bewijsstukken
van de verhoging worden bijgevoegd (bv. de collectieve arbeidsovereenkomst, de referteindex of elk ander document).
Voor de indexen, zie: http://www.agoria.be.
De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om de prijzen te herzien bij
dalende index. In dat geval volgt de herziening de bovenstaande regels, behalve dat het
aangetekend schrijven uitgaat van de aanbestedende overheid.
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II.10 Publicatie - referenties
Door de opdrachtnemer noch door zijn onderaannemers mag geen enkele mededeling,
persbericht, informatief onderzoeksrapport en/of gelijkaardige publieke mededeling
betreffende het project worden gepubliceerd zonder de voorafgaandelijke schriftelijke toelating
van een bevoegde vertegenwoordiger van de FOD Financiën (wat betreft de gunning van de
opdracht) en van de betreffende dienst (wat betreft de uitvoering).

II.11 Vertraging
De aanbestedende overheid kan zich beroepen op nalatigheden, vertragingen of welke feiten
ook die ze aan de opdrachtnemer of diens personeel ten laste legt en die voor haar
vertraging en/of nadeel veroorzaken, met het oog op de toepassing van vertragingsboetes
(artikel 46 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013) of van de ambtshalve maatregelen
vastgelegd in artikelen 41, 124 (leveringen) en 155 (diensten) van het koninklijk besluit van
14 januari 2013.

II.12 Verweermiddelen van de administratie - Geschillen
De verweermiddelen van de overheidsdiensten zijn deze voorzien in de artikelen 44 en
volgende van het koninklijk besluit van 14 januari 2013.
De opdracht moet worden uitgewerkt, opgevat en uitgevoerd in overeenstemming met het
Belgisch recht.
De partijen verbinden zich ertoe om hun verplichtingen te goeder trouw na te komen en om
samen te werken met het oog op het welslagen van de operatie. De geschillen inzake de
verplichtingen die resulteren uit de beschikkingen die de opdracht bepalen, moeten in
overleg worden geregeld.




De partijen moeten proberen, vooraleer hun toevlucht te nemen tot andere middelen,
de zaak in der minne te regelen. Daartoe zal de meest gerede partij de andere partij
per eenvoudig aangetekend schrijven de slechte uitvoering van het contract
betekenen. Indien mogelijk zal er een oplossing bij deze kennisgeving worden
gevoegd. De andere partij beschikt dan over een termijn van 15 dagen, te rekenen
vanaf de verzending van de aangetekende brief, om de ontvangst ervan te
bevestigen en akkoord te gaan met de voorgestelde oplossing.
Bij gebrek aan een akkoord en alvorens een rechtszaak aan te spannen, zullen de
partijen proberen om een compromis te vinden middels onderhandelingen die worden
aangevat zodra is gebleken dat de zaak niet in der minne kan worden geregeld. De
onderhandelingen zullen plaatsvinden op het adres vermeld in het punt 'leidend
ambtenaar' van deel II, in aanwezigheid van de personen die daartoe door beide
partijen zijn aangeduid. Behoudens andere afspraken zullen de onderhandelingen de
duur van 30 kalenderdagen, te rekenen vanaf de eerste aangetekende brief, niet
mogen overschrijden.

Alle geschillen met betrekking tot de uitvoering van deze opdracht worden uitsluitend
beslecht voor de bevoegde rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Brussel. De
voertaal is het Frans of het Nederlands.
De aanbestedende overheid is in geen geval verantwoordelijk voor schade, toegebracht
aan personen of goederen, die het rechtstreekse of onrechtstreekse gevolg is van de
activiteiten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van deze opdracht. De opdrachtnemer
vrijwaart de aanbestedende overheid tegen elke vordering van schadevergoeding door
derden in dit verband.
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III.

Beschrijving van de technische eisen

III.1 Perceel 1: Diensten voor de beveiliging van de internettoegangen
en van de interne informatica-infrastructuur van de Federale
Overheid
III.1.1 Vooraf
De volgende punten moeten in aanmerking worden genomen:
 De inschrijver verleent de vereiste diensten om de veiligheid van het netwerk en van
de informatica-infrastructuur van de betreffende overheidsdiensten te waarborgen, en
verstrekt en beheert in dat opzicht het materiaal dat nodig is om deze dienst te
verlenen.
 De oplossing die deze diensten ondersteunt, moet schaalbaar zijn. Dat betekent niet
dat de onderliggende uitrustingen om het even welke toekomstige belasting moeten
kunnen ondersteunen, maar dat het mogelijk moet zijn om ze te upgraden en/of uit te
breiden;
 De diensten moeten verzekerd worden gelet op en met naleving van het
veiligheidsbeleid van de betreffende overheidsdiensten (doorgaans geïnspireerd op
het model ISO 27001).
 De migratie van de oude oplossing naar de nieuwe infrastructuur moet volledig klaar
zijn binnen de 6 maanden na de kick-off. Op diens verzoek, via het e-mailadres
finprocurement@minfin.fed.be, wordt aan de kandidaat-geïnteresseerde een
beschrijving bezorgd van de huidige oplossing.
 De leverancier verbindt zich ertoe deel te nemen aan de jaarlijkse oefeningen voor
disaster recovery.
 Voor elk integratieproject van een overheidsdienst dient de opdrachtnemer de
projectbeheermethode te volgen die gebruikt wordt bij de betreffende
overheidsdienst.

III.1.2 Projectbeschrijving
Inleiding
De Federale Overheidsdiensten willen hun veiligheidsstrategie bijsturen in het licht van de
invoering van de nieuwe Europese wetgeving inzake de 'General Data Protection Regulation'
en de 'Network Information Security Directive' van de Europese instellingen.
Ter herinnering, de GDPR (General Data Protection Regulation) is gericht op de
bescherming van de persoonsgegevens die in het bezit zijn van overheidsdiensten en
privéfirma's, de NIS (Network & Information Security Directive) streeft naar een hoger
veiligheidsniveau binnen de Europese Unie.
Het doel van voorliggende opdracht is om de federale overheidsdiensten de diensten aan te
reiken van een Managed Security Service Provider (MSSP) die garandeert dat ze
beschermd zijn tegen cybercriminaliteit, door hen de gepaste diensten te verlenen voor de
controle en het beheer van hun platformen en veiligheidssystemen.
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Deze opdracht omvat als 'dienst' eveneens de technische platformen en de beheer- en
veiligheidssoftware die er draait, alsook alle functies die ervan verwacht worden en die
uiteengezet staan in dit bestek.
De oplossing verwacht in het kader van deze opdracht, moet de federale overheidsdiensten
wapenen tegen kwetsbaarheden in hun informatica-infrastructuur en ze beschermen tegen
risico's, bedreigingen en veiligheidsincidenten.
De MSSP moet berusten op een hoogbeschikbaar 'Security Operations Center' (SOC) dat de
klok rond de diensten kan garanderen, zodat de federale overheidsdiensten minder
veiligheidspersoneel moeten aanwerven, opleiden en behouden om zich te beschermen
tegen cybercriminaliteit.
Dat SOC biedt gecentraliseerde dienstverlening voor het beheer van bedreigingen,
kwetsbaarheden en veiligheidsincidenten, waaronder monitoring, opsporing, waarschuwing,
respons en rapportering.
De opdracht omvat:







De
bescherming
tegen
cybercriminaliteit
via
de
controle
van
de
veiligheidsinfrastructuur die de inschrijver zal inzetten en die bestemd is om de
toegang tot de informaticamiddelen van de federale overheidsdiensten, vanaf een
extern netwerk, te beveiligen tegen elke poging tot inbraak of kwaad opzet;
Een systeem voor het beheer van veiligheidsevenementen en -informatie (SIEM);
De inrichting van een SOC (Security Operations Center) om de veiligheid van de
informatiesystemen van de federale overheidsdiensten te bewaken en te beheren;
Het onderhoud, de evolutie en het beheer van de hele veiligheidsinfrastructuur en van
het SIEM;
Alle bijhorende diensten om de verplichtingen voortkomend uit de GDPR te vervullen.

De dienstverlening bestaat uit diensten voor het beheer van de geleverde infrastructuur,
toezicht op de waarneembare activiteit, analyse van de gecollecteerde data, en eerste
interventie bij incidenten. Deze diensten omvatten het beheer van de firewalls,
inbraakdetectie, VPN, het onderzoek, de analyse en de opsporing van kwetsbaarheden en
antivirusdiensten, alsook elke andere dienst beschreven in voorliggend bestek.
De bijhorende diensten beslaan onder meer het CSIRT (Computer Security Incident
Response Team). Dit team moet op de veiligheidsincidenten reageren door de vereiste
diensten te verlenen om het probleem dat tot het veiligheidsincident heeft geleid te
verhelpen, of door bijstand te verlenen bij het oplossen van het probleem. De reactietijd is
belangrijk om schade aan hardware, software en data, alsook de financiële gevolgen tot het
minimum te beperken.
Deze diensten behelzen eveneens de diensten nodig voor de migratie van de bestaande
infrastructuur naar de oplossing die de inschrijver voorstelt in As a Service-modus.
De diensten voor beveiliging van de infrastructuur van de federale overheidsdiensten
omvatten dus enerzijds het beschermen van het netwerk van deze diensten tegen mogelijke
externe of interne bedreigingen, en anderzijds een strikte veiligheidsmonitoring
(waarschuwingen van het SIEM) van de interne informaticasystemen.
Het veiligheidsbeheer eigen aan de interne IT-systemen van de FOD's valt buiten het bereik
van deze opdracht.
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Beschrijving van de stromen en van de bestaande infrastructuur
De federale overheidsdiensten gebruiken uitgebreide lokale netwerken die zich uitstrekken
over een of meerdere gebouwen. Deze gebouwen zijn onderling verbonden via gehuurde
circuits of via een groot WAN-netwerk, in het kader van een opdracht gesloten met een
telecomoperator.
Deze informatienetwerken worden aangesloten op de buitenwereld, en in het bijzonder





Op het FedMan-netwerk, dat verbindingen legt tussen de verschillende federale
overheidsdiensten door hen bepaalde aanvullende diensten te verlenen;
Op het publieke internet, via het FedMan-netwerk;
Op bepaalde mobiele telefonienetwerken (3G, 4G);
Op de netwerken van bepaalde partnerinstellingen (denken we aan de Europese
Gemeenschappen), via gespecialiseerde verbindingen of via beveiligde virtuele
internetverbindingen.

Het FedMan-netwerk is een netwerk van de Belgische Overheid dat de verschillende
federale overheidsdiensten onderling met elkaar verbindt. Dit netwerk verleent diverse
diensten aan de federale overheidsdiensten, en meer bepaald de toegang tot internet en een
eerste beveiligingslaag, waar de overheidsdiensten gebruik van willen kunnen maken.
Bepaalde systemen, geïnstalleerd in DMZ, zijn toegankelijk van buitenaf (meer bepaald via
internet), om diensten te verlenen aan de bevolking.
Sommige overheidsdiensten hanteren een vast intern telefonienetwerk op basis van IPtechnologie, dat dezelfde interne netwerkinfrastructuur gebruikt als de informatica. Interne
telefoonposten kunnen, naargelang het geval, fysieke of digitale toestellen zijn.
De toegang tot de netwerken van de overheidsdiensten moet beveiligd worden met 'security
gateway'-infrastructuur. De nieuwe beveiligingsinfrastructuur moet krachtig genoeg zijn om
aan de noden te voldoen:
-

Van ambtenaren die werken in de lokalen van hun overheidsdienst,
Van rondreizende of telewerkende ambtenaren,
Van de bevolking die gebruik maakt van de aangeboden elektronische diensten.

De opdrachtnemer wordt geacht de diensten te waarborgen aan de hand van een
performante infrastructuur, en een hoog veiligheidsniveau te verzekeren dat aansluit bij de
behoeften van de betreffende overheidsdienst.
De opdrachtnemer wordt geacht zijn infrastructuur en/of zijn methode om de betreffende
overheidsdienst te beveiligen aan te passen indien er gebreken worden vastgesteld.

FOD FINANCIËN - Veiligheidsplatform S&L/DA/2016/023

51/191

12/04/2017

Een schematische weergave van de verschillende netwerken is te zien op figuur 1. Dit
schema toont in detail de standaardorganisatie van het netwerk van een overheidsdienst, en
op summiere wijze de integratie van een andere dienst in de algemene gezamenlijke
architectuur. We onderscheiden:







De algemene netwerkinfrastructuur van de betreffende overheidsdienst, die bestaat
uit een reeks LAN-netwerken die onderling verbonden zijn via een WAN-netwerk. De
meeste ambtenaren van deze overheidsdienst, gebruikers van de IT-middelen, zijn
verbonden met dit netwerk.
Er zijn ook een aantal gespecialiseerde subnetwerken aangelegd voor specifieke
categorieën van gebruikers (operatoren, ontwikkelingsteams...). Zij beschikken over
speciale toegangsrechten tot bepaalde middelen, die best gecontroleerd worden.
Het netwerk waarop de servers van de betreffende overheidsdienst zijn aangesloten
(mogelijk onderverdeeld in meerdere netwerken). De toegang tot de servers kan
beperkt zijn afhankelijk van de noden van elke gebruikerscategorie.
De interne netwerken van andere federale instellingen die dezelfde dienst en
infrastructuur gebruiken.
DMZ's te bepalen door de opdrachtnemer. Deze DMZ's omvatten:
-






Gespecialiseerde DMZ's die gebruikt worden voor het technische beheer van
bepaalde middelen (antimalware, tussenstation voor e-mailverkeer, DNS,
proxy's, VPN...);
Applicatieve DMZ's bestemd om de servers te herbergen van de
overheidsdienst die online dienstverlening aanbiedt aan de bevolking;
Applicatieve DMZ's bestemd om de servers te herbergen van andere
instellingen die online dienstverlening aanbieden aan de bevolking.

Het internet, toegankelijk via het FedMan-netwerk.
Het mobiele telefoonnet.
Verbindingen en speciale netwerken naar bepaalde partners.
Het vaste telefoonnet.

De inschrijver moet beveiligingsdiensten verlenen die in staat zijn de verschillende
netwerken te beschermen en van elkaar te isoleren, en die voldoende performant zijn om het
gegenereerde verkeer te ondersteunen zonder impact op de throughput en met een
minimale 'latency'.
Sommige diensten zullen ook gebruik kunnen maken van beveiligde 'cloud'-services op
internet om hun behoeften in te vullen.
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Figure 1 – Network connections
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III.1.2.1

Algemene kenmerken van de beveiligingsdiensten

De beveiligingsdiensten berusten op een firewallconfiguratie in twee lagen (een externe en
een interne laag), aangevuld met de vereiste systemen en uitrusting om te voldoen aan de
verschillende functionele behoeften uiteengezet in het hoofdstuk. 'III.1.3.3 Functionele
dekking van de diensten
De globale architectuuroplossing van de inschrijver zal alle beveiligingsdiensten verzekeren
en zijn SIEM zal alle vereiste functionaliteiten implementeren; hij wordt in het bijzonder
geacht de integratie van de verschillende voorgestelde onderdelen toe te lichten, samen met
de wijze waarop die onderdelen onderling interageren om het maximale veiligheidsniveau te
leveren.
De beveiligingsdiensten moeten een significante toename mogelijk maken van het verkeer,
van het aantal interfaces, van de verbindingssnelheid van die interfaces en van het aantal
interne en externe gebruikers. Ze moeten ook voldoen aan de nieuwe veiligheidsvereisten
(nieuwe bedreigingen, nieuwe hackingtechnieken...).
Bijzondere aandacht gaat uit naar de verbindingen tussen de sites van de overheidsdiensten
en de site(s) van de provider; elke verbinding waarlangs de informatiestroom van elke
overheidsdienst gaat, moet redundant en beveiligd zijn; ze moet bestaan uit twee fysieke
verbindingen die elk een eigen weg volgen.

III.1.2.2

Informatiestroom

De beveiligingsdiensten moeten het mogelijk maken het verkeer tussen de verschillende
netwerken doeltreffend te controleren. Ze moeten bovendien het verkeer tussen de
verschillende netwerken volledig of gedeeltelijk verbieden, op grond van de eisen van de
betreffende overheidsdienst.
De externe netwerken waar de Federale Overheidsdiensten verbinding mee maken zijn: het
FedMan-netwerk, internet (via FedMan), mobiele telefonie, circuits gehuurd bij partners zoals
internationale overheidsinstellingen (Europese Instellingen) of dienstverleners, eventuele
PSTN-lijnen, verschillende gebruiker- of serverspecifieke interne netwerken.
De gebruikersgroepen die inloggen via deze verschillende verbindingsmiddelen en van wie
het verkeer gecontroleerd moet worden, worden hieronder geïdentificeerd.
De functies die ze nodig hebben, worden nader toegelicht in het vervolg van de paragraaf:
 De gebruikers van de betreffende overheidsdienst, verbonden met de algemene
netwerkinfrastructuur van hun overheidsdienst (LAN + WAN). De meeste ambtenaren
van deze overheidsdienst, gebruikers van de IT-middelen, zijn verbonden met dit
netwerk.
 De gebruikers van de netwerken van andere instellingen die dezelfde
veiligheidsdienst of -infrastructuur gebruiken.
 De
gebruikers
van
gespecialiseerde
subnetwerken
(operatoren,
ontwikkelingsteams...). Zij beschikken over speciale toegangsrechten tot bepaalde
middelen, die best gecontroleerd worden.
 De gebruikers van de betreffende overheidsdienst, via internet verbonden met de
middelen op het interne netwerk van deze overheidsdienst (thuiswerkers, partners...).
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Het SMTP-verkeer tussen de interne e-mail van de betreffende overheidsdienst en
het externe e-mailverkeer (internet of andere nationale overheidsinstellingen).
De externe gebruikers, verbonden met Internet of via FedMan.
De externe gebruikers, verbonden via een mobiel telefonienet (3G, 4G...) (trafic,
Data).
De externe gebruikers van het vaste telefoonnet (trafic, Data).
De externe gebruikers verbonden via een partnernetwerk.
De DMZ-servers (of sommige ervan).

De beveiligingsdiensten moeten een redundante en gecontroleerde interconnectie
garanderen van de volgende netwerken:






Interne netwerken: LAN, WAN, mailservers, webserver... De inschrijver moet een
indeling van het interne netwerk voorstellen die doeltreffend is op veiligheidsvlak.
Externe netwerken: FedMan (inclusief internet).
Externe netwerken: mobiele telefonie (3G, 4G ...).
Externe netwerken: vaste telefonie.
Partners: Europese Gemeenschap en gespecialiseerde verbindingen met partners.

Er moeten voldoende gedemilitariseerde zones (DMZ's) voorzien worden, in
overeenstemming met uiteenlopende controlerichtlijnen. Elke DMZ is een infrastructuur
verdeeld over twee inplantingslocaties. Het moet mogelijk zijn het verkeer van en naar de
DMZ's te controleren, ongeacht de oorsprong en bestemming.
De diensten moeten in staat zijn de onderstaande controlefuncties te vervullen, zoals
geïllustreerd aan de hand van onderstaande figuur.
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Figuur 2 - Informatiestroom
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 De gebruikers van de betreffende overheidsdienst, verbonden met het interne
netwerk van de overheidsdienst (LAN + WAN), moeten toegang hebben tot de
volgende diensten:







Uitgaand HTTP-, HTTPS-, FTP-, FTPS-verkeer (verbinding tot stand gebracht
door de gebruiker) naar FedMan en Internet. Het verkeer moet bewaakt
worden, om te voorkomen dat personeelsleden van de overheidsdienst
ongepaste websites bezoeken.
Uitgaand HTTP- (inclusief nieuwsgroepen), HTTPS-, FTP-, FTPS-verkeer
(verbinding tot stand gebracht door de gebruiker) naar het partnernetwerk
voor bepaalde ambtenaren.
Uitgaand HTTP-, HTTPS- en FTP- en FTPS-verkeer naar de servers in de
DMZ.
Verkeer van en naar het Intranet van de betreffende overheidsdienst (alle
toepassingen).
Sommige overheidsdiensten zullen bovendien gebruik kunnen maken van
beveiligde 'cloud'-services op internet om hun behoeften in te vullen, denken
we aan Office 365, e-mail, OneDrive, Sharepoint, Skype...

 De gebruikers van de betreffende overheidsdienst, verbonden met de
gespecialiseerde subnetwerken van het netwerk van hun overheidsdienst, moeten
toegang hebben tot de volgende diensten:









Uitgaand HTTP-, HTTPS-, FTP-, FTPS-verkeer (verbinding tot stand gebracht
door de gebruiker) naar FedMan en Internet. Het verkeer moet bewaakt
worden, om te voorkomen dat personeelsleden van de overheidsdienst
ongepaste websites bezoeken.
Uitgaand HTTP- (inclusief nieuwsgroepen), HTTPS-, FTP-, FTPS-verkeer
(verbinding tot stand gebracht door de gebruiker) naar het partnernetwerk
voor bepaalde ambtenaren.
Uitgaand HTTP-, HTTPS- en FTP- en FTPS-verkeer naar de servers in de
DMZ.
Verkeer nodig voor het beheer van de servers in de DMZ (meer bepaald
SSH). Deze dienst is voorbehouden aan bepaalde gebruikers van de
betreffende overheidsdienst, om de overdracht van gegevens toe te laten
tussen die servers en bepaalde systemen op het interne netwerk van de
overheidsdienst.
Verkeer van en naar het Intranet van de betreffende overheidsdienst (alle
toepassingen).
Sommige overheidsdiensten zullen bovendien gebruik kunnen maken van
beveiligde 'cloud'-services op internet om hun behoeften in te vullen, denken
we aan Office 365, e-mail, OneDrive, Sharepoint, Skype...

 Een gebruiker van de betreffende overheidsdienst die verbonden is met internet
(home user), moet toegang hebben tot de volgende diensten:


Als de gebruiker daartoe gemachtigd is, moet hij toegang hebben tot het
verkeer van en naar het intranet van de overheidsdienst (voor alle
toepassingen). De gebruiker moet inloggen via een waterdichte
authenticatieprocedure (zie definitie in hoofdstuk III.1.3.1.2 - Identificatie van
de gebruikers), en de oplossing moet de vertrouwelijkheid en de integriteit van
het verkeer waarborgen.
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 Het SMTP-verkeer tussen de interne e-mail van de betreffende overheidsdienst en
het externe e-mailverkeer (internet of andere nationale overheidsinstellingen) moet
gecontroleerd worden en toelaten om spamming, phising, malware enz. op te sporen
en te verhelpen.
 De externe gebruikers, verbonden met Internet of via FedMan moeten toegang
hebben tot de volgende diensten:


Inkomend HTTP-, HTTPS-, FTP- en FTPS-verkeer (verbinding tot stand
gebracht door de externe gebruiker) naar publieke servers beheerd door de
betreffende overheidsdienst en gevestigd in de DMZ. Bepaalde ingelogde
gebruikers moeten de mogelijkheid hebben om de systemen van de
betreffende overheidsdienst te raadplegen (specifieke TCP- en UDPpoorten).
 De externe gebruikers verbonden via het partnernetwerk moeten toegang hebben tot
de volgende diensten:


HTTP-verkeer naar publieke servers beheerd door de betreffende
overheidsdienst en gevestigd in de DMZ. Bepaalde ingelogde gebruikers
moeten de mogelijkheid hebben om de systemen van deze overheidsdienst
te raadplegen (specifieke TCP- en UDP-poorten).

 De betreffende overheidsdienst biedt zijn werknemers faciliteiten voor mobiele
telefonie aan, die tevens toegang bieden tot bepaalde diensten, vergelijkbaar met de
diensten die beschikbaar zijn via internet. De voorgestelde oplossing moet toelaten
de informatiestromen afkomstig van een mobiel toegangspunt te beheren, door
toegangsfaciliteiten te bieden alsook een veiligheids- en controleniveau te verzekeren
dat vergelijkbaar is met een toegang via internet. De toegangsregels moeten
niettemin aangepast kunnen worden in functie van de specifieke kenmerken en
gebruiksomstandigheden van het gebruikte eindtoestel. De specifieke uitrusting voor
mobiele toegangspunten zit niet vervat in deze opdracht.
 De DMZ-servers (of sommige ervan) moeten in staat zijn om op verzoek toegang te
bieden tot de gegevens die de interne LAN-servers van de betreffende
overheidsdienst herbergen, volgens beveiligde procedures.
 Het 'dataverkeer' afkomstig van een vast telefoonnet moet op dezelfde manier
beveiligd worden als het internetverkeer.
 Bepaalde overheidsdiensten gebruiken een vast intern telefoonnet dat gebaseerd is
op de IP-technologie. Dat net is doorgaans aangelegd met dezelfde infrastructuur als
het netwerk voor gegevensuitwisseling. Het is verbonden met het openbare
telefoonnet of via een 'call manager'. De overdracht van gesproken communicatie via
een IP-netwerk kan gepaard gaan met een overdracht van gegevens. De
voorgestelde oplossing moet toelaten de informatiestromen afkomstig van het
openbare telefoonnet te beheren, en in het bijzonder de datastromen, door
toegangsfaciliteiten te bieden alsook een veiligheids- en controleniveau te verzekeren
dat vergelijkbaar is met een toegang via internet. De technische uitrusting voor
toegang via vaste telefonie (call manager) zit niet vervat in deze opdracht.
 Sommige overheidsdiensten zullen bovendien gebruik kunnen maken van beveiligde
'cloud'-services op internet om hun behoeften in te vullen, denken we aan Office 365,
e-mail, OneDrive, Sharepoint, Skype...
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III.1.3 Te waarborgen infrastructuur
III.1.3.1

Globale architectuur

III.1.3.1.1. Integratie van de verschillende technologieën
De geïmplementeerde controletechnieken moeten in de mate van het mogelijke opereren op
een niveau dat het applicatieve niveau benadert, om zo het verkeer zo omvattend mogelijk te
controleren.
Het veiligheidssysteem moet geënt zijn op een betrouwbaar besturingssysteem. Het kan
gaan om een standaardsysteem dat zorgvuldig wordt beveiligd, of om een gespecialiseerd
systeem. De inschrijver wordt geacht zijn keuze toe te lichten en te rechtvaardigen.
De voorgestelde technologieën moeten IPv6 volledig en op performante wijze kunnen
ondersteunen.
De oplossing voor firewall, VPN, proxy's moet op een standaardwijze geïntegreerd kunnen
worden met een NAC-oplossing. De systemen zullen geïntegreerd moeten worden om over
een eenvoudige en centrale oplossing voor toegangscontrole te beschikken: gebruik van een
enkele gebruikersdatabank, uitwisseling van toegangsrechten, uitgaand verkeer naar internet
voor gebruikers zonder gebruikersnaam (bv.: bepaalde automatische processen), de
integratie met de VPN-oplossing enz.

III.1.3.1.2. Identificatie van de gebruikers
De voorgestelde diensten moeten helemaal conform zijn met de open normen die de
ondersteuning mogelijk maken van de integratie van de componenten van de offerte (vb.
functionaliteit voor proxy internettoegang/geen internettoegang) via de authenticatie van de
gebruikers op basis van een centrale 'gebruikersdatabase'.
Denken we bijvoorbeeld aan de integratie met het systeem voor identificatie, authenticatie en
autorisatie van de betreffende overheidsdienst, LDAP/LDAPS, Active Directory (via
login/wachtwoord dat in beide gevallen versleuteld wordt bezorgd) en EID. Een dergelijke
authenticatiefunctie moet minstens aanwezig zijn voor HTTP-, HTTPS-, FTP-, FTPS-, NNTPEN SSH-verkeer.
De inschrijver moet verduidelijken hoe die controle wordt ingepast in een centrale
infrastructuur voor identificatie, authenticatie en autorisatie van de betreffende
overheidsdienst.
Technische vereisten
Het beoogde systeem moet de volgende functies bezitten:
 Het systeem moet geïntegreerd kunnen worden in de 'Identity Management'-functie
van de betreffende overheidsdienst (de beschrijving van het systeem wordt op
verzoek
van
de
inschrijver
verstrekt
via
het
e-mailadres
finprocurement@minfin.fed.be).
 De gebruikersrechten en de toegang komen van het systeem voor identificatie,
authenticatie en autorisatie van de betreffende overheidsdienst.
 De identiteit van de gebruikers moet bevestigd kunnen worden via een waterdichte
authenticatieprocedure. Een waterdichte authenticatieprocedure combineert minstens
twee van de drie onderstaande authenticatiemiddelen:
- wat de gebruiker weet (wachtwoord, pincode...);
- wat de gebruiker heeft (eID-identiteitskaart, elektronische token, SIM-kaart...);
- wat de gebruiker is (biometrische gegevens).
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Het systeem moet minstens de volgende technieken voor gebruikersauthenticatie
ondersteunen:
 wachtwoord;
 Belgische elektronische identiteitskaart;
 CAC-kaart;
 Vasco-compatible token (digipass);
 OTP (One-time password);
 …….
Na zich een eerste keer te hebben geïdentificeerd, en na authenticatie van zijn
identiteit, moet de gebruiker zo min mogelijk 'usernames/passwords' invoeren om
toegang te krijgen tot de toepassingen op het netwerk. De overdracht van die
gebruikersnamen en wachtwoorden wordt versleuteld op het netwerk.

III.1.3.1.3. Registratie van evenementen
Evenementen en incidenten die de gegevensstroom kenschetsen, zullen worden
geregistreerd, om de incidenten te analyseren en rapporten aan te leggen. De inschrijver
moet de voorgestelde dienst beschrijven met precisering van de types van geregistreerde
evenementen, de mogelijkheden om evenementen te filteren, de types van rapporten die
kunnen worden geproduceerd, en de capaciteit om statistieken aan te maken. Voor elk
evenement moet de dienst minstens de datum, het tijdstip, de IP-adressen van de
apparatuur in kwestie, de gebruikersnaam van de gebruiker die de verbinding tot stand heeft
gebracht, de identiteit van de gecontacteerde dienst (URL), alsook alle andere informatie die
de geldende wetgeving oplegt aan internetproviders, kunnen registreren.
De registratiecapaciteit van de dienst moet voldoende zijn om de geregistreerde
gebeurtenissen gedurende een jaar te bewaren.
De loggingbestanden moeten worden bewaard gedurende een minimale termijn van een
jaar. De inschrijver moet in zijn antwoord aangeven welke volumes hij voor die bestanden
voorziet, op basis van het verwachte verkeersvolume. Hij moet in zijn antwoord eveneens
nader toelichten welke dienst hij voorziet om de bestanden te bewaren.
De gegevens zullen worden bewaard hetzij op de systemen, hetzij in een archief. De offerte
moet vermelden welke tools nodig zijn om die bestanden te kunnen gebruiken. Het moet
mogelijk zijn de bestanden te gebruiken zonder de activiteit van het veiligheidssysteem of de
logging van nieuwe evenementen te onderbreken of te verstoren.
De inschrijver moet ook aangeven wat zijn reactievermogen is bij vaststelling van een
incident. Hij wordt geacht zijn waarschuwingsprocedures nader toe te lichten: aanleg van
rapporten, melding aan de gebruiker, melding aan een bewakingsconsole, aanmaak van
boodschappen...
De inschrijver moet kunnen voldoen aan verzoeken voor onderzoeks- of statistische
doeleinden, meer bepaald bij onderzoeken van de gerechtelijke politie naar het gedrag van
bepaalde gebruikers, en dit met terugwerkende kracht over een minimale tijdspanne van 1
jaar.
Deze dienst moet ingepast kunnen worden in het aanwezige algemene systeem, alsook in
de auditoplossing van het systeem voor identificatie, authenticatie en autorisatie van de
betreffende overheidsdienst. Het moet mogelijk zijn om in beide richtingen informatie uit te
wisselen. De uitwisseling van informatie tussen de systemen ontslaat de opdrachtnemer niet
van het registreren van alle evenementen.
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III.1.3.1.4.

Priorisering van het verkeer

De voorgestelde dienst moet het mogelijk maken bandbreedte voor te behouden aan een
bijzonder applicatietype, een machinegroep of een bestemming (een website bijvoorbeeld),
of deze voorrang te geven om zo de goede werking ervan te waarborgen. We denken dan in
het bijzonder aan communicatietoepassingen (Voice over IP bijvoorbeeld).

III.1.3.1.5.

Installatie in de federale omgeving

De materiële infrastructuur waar de oplossing op berust, moet geïnstalleerd kunnen worden
in de lokalen van de Overheid, of bij de opdrachtnemer. De opdrachtnemer moet beschrijven
op welke manier de apparatuur verdeeld zal worden en wat zijn behoeften zijn op het vlak
van installatieruimte, stroomvoorziening en netwerkaansluiting.
De betreffende overheidsdienst stelt die middelen ter beschikking van het project,
naargelang de beschikbaarheid en de beperkingen van de betreffende informaticasites. De
apparatuur die geïnstalleerd wordt in de lokalen van de Overheid, mag niet meer dan
3 m x 0,90 m innemen op elke site.
De apparatuur voor verwerking en opslag van de informatie moet zich hoe dan ook bevinden
op het grondgebied van een lidstaat van de Europese Gemeenschappen.
De inschrijver moet in zijn offerte de vereiste IT-verbindingen opnemen om de sites van de
Overheid aan te sluiten op de beheersites van de inschrijver. De abonnementscontracten
voor circuits met een telecomoperator worden gesloten door de opdrachtnemer. De kostprijs
voor de informaticaverbindingen tussen klant en opdrachtnemer moet vervat zitten in de
offerte.
Volgende apparatuur moet minstens voorzien worden op elke informaticasite van de
Overheid, en dit ten laste van de opdrachtnemer.
- Uitrusting om de netwerkinfrastructuur van de Overheid aan te sluiten op de
veiligheidsinfrastructuur;
- Uitrusting om de veiligheidsinfrastructuur aan te sluiten op het FedMan-netwerk (en op
internet, via FedMan);
- Uitrusting voor aansluiting van de servers bestemd om een dienst aan te bieden aan
het publiek, in een DMZ. Deze aansluiting moet toelaten om minstens 24 fysieke
servers in te bouwen in een DMZ of ze te verdelen over verschillende applicatieve
DMZ's.
Naargelang de behoeften moet het mogelijk zijn:
-

Andere interne subnetwerken aan te sluiten (servers, developers, operatoren...);
Andere externe subnetwerken aan te sluiten (gespecialiseerde verbindingen met een
correspondent, mobiele telefonie, vaste IP-telefonie...).

De inschrijver moet apparatuur voor aansluiting op 10 Gbps en 1 Gbps voorstellen, naar
keuze van de betreffende instelling.
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Aangezien de servers van de DMZ mogelijk verspreid zijn over meerdere lokalen, moet de
inschrijver ook lokale apparatuur voorstellen voor aansluiting op de DMZ, om zo meerdere
servers via één verbinding aan te sluiten op de veiligheidsinfrastructuur. Die lokale
aansluitapparatuur moet minstens 24 fysieke servers kunnen ondersteunen (zie figuur 3).

Computerzaal 1

Veiligheidsinfrastructuur

Computerzaal 2

Server

Server

Computerzaal 3

Server

Server

Interfaces DMZ

Lokale
aansluitapparatuur

Lokale
aansluitapparatuur

Server
1

1 Gbps of 10 Gbps

Figuur 3 - Principeschema van de bekabeling van de DMZ's verspreid over verschillende
ruimtes

De betreffende overheidsdienst zal de lokalen aanduiden waar lokale aansluitapparatuur
nodig is.
De inschrijver moet aangeven op welke manier de hierboven vermelde
aansluitingen worden uitgevoerd, en het aantal aansluitpunten bepalen dat nodig is om te
voldoen aan de behoeften van de Overheid.
Het materiaal dat in de federale lokalen geïnstalleerd moet worden, en de
installatieconfiguratie, moet verenigbaar zijn met de technische kenmerken van de lokalen
waar het geïnstalleerd wordt.
De inschrijver zal bovendien de volgende informatie verstrekken:





Het gewicht en de afmetingen van elke geïnstalleerde unit, de nodige ruimte voor hun
installatie, de maximale afstanden tussen de verschillende uitrustingen;
De kenmerken voor stroomvoorziening van elke geïnstalleerde unit;
De warmteafgifte van elke geïnstalleerde unit;
Een beschrijving van de verbindingen en aansluitingen op het bekabelingssysteem
van het netwerk, te voorzien door de betreffende overheidsdienst.
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De offerte moet melding maken van de voorwaarden waaraan de inrichting van de lokalen,
hun klimaatregeling, de elektrische voeding en alle nodige accessoires voor het gebruik en
de goede werking van de voorgestelde uitrusting moeten voldoen. Hiertoe moet ze met
name de technische specificaties vermelden, waarmee een correcte aansluiting van de
voorgestelde hardware op het elektriciteitsnet van de Overheid mogelijk wordt, naast het
verbruik en de warmteafgifte.
De offerte moet tevens een exacte beschrijving bevatten van de werken voor:




inrichting;
installatie;
aansluiting.

Alle elementen voor de opbouw van de architectuur die nodig is om te voldoen aan de
voorgestelde diensten moeten beschreven worden in het technische voorstel.

III.1.3.1.6. Integratie in de bestaande netwerkarchitectuur
Internet/FedMan
 Om verbinding te maken met internet kan de opdrachtnemer gebruik maken van de
huidige FedMan-aansluiting. De FedMan-toegang wordt op redundante wijze
georganiseerd, op twee verschillende sites (hoofd en back-up) in België.
 Om het verkeer bestemd voor internet te kunnen spreiden tussen twee
internetverbindingen, wordt eventueel gebruik gemaakt van het BGP-protocol voor de
border routers.
Intern netwerk
 De back-end FW moet geïnterfacet worden met de back-end van het interne netwerk.
Als de voorgestelde oplossing dat vereist, moet de inschrijver de switches voorzien
om zijn oplossing in te passen in de globale architectuur van de betreffende
overheidsdienst.
 De opdrachtnemer wordt geacht te bepalen welke prestaties de te installeren
switches moeten leveren om het gevraagde prestatieniveau te waarborgen.
 Het aantal VLAN's moet hoger zijn dan 1024. VLAN-trunking moet ondersteund
worden.

III.1.3.1.7. Integratie van diverse federale overheidsdiensten
Onderhavige opdracht is bedoeld om aan alle federale overheidsdiensten de nodige diensten
te verlenen om hun IT-infrastructuur te beveiligen. Elke overheidsdienst is vrij om er al dan
bij aan te sluiten.
De verschillende betreffende instellingen krijgen dezelfde toegang tot de buitenwereld en
moeten globaal genomen over dezelfde beveiliging kunnen beschikken.
Elke instelling bezit en beheert haar eigen netwerkinfrastructuur. Die netwerken blijven
gescheiden en afgebakend, zowel wat betreft het technische beheer van het netwerk
(toewijzing van IP-adressen) als vanuit veiligheidsstandpunt (het personeel van een instelling
heeft niet automatisch toegang tot de middelen van een andere instelling).
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Elke instelling moet haar eigen veiligheidsbeleid kunnen uitstippelen. De geïnstalleerde
veiligheidssystemen moeten het beheer mogelijk maken van veiligheidspolicies die mogelijk
verschillen vertonen tussen de instellingen onderling.
Voor elke instelling moeten afzonderlijke DMZ's voorzien worden om de systemen te
herbergen die bedoeld zijn om een dienst aan de bevolking te leveren of die tussenkomen in
het verlenen van een dienst aan de bevolking.
Daarnaast moeten specifieke DMZ's voorzien worden om bepaalde gezamenlijke systemen
van twee of meerdere instellingen te herbergen.
In het kader van een specifieke samenwerking tussen instellingen zijn specifieke
informatiestromen tussen twee instellingen eventueel toegestaan.

III.1.3.1.8. Redundantie
De Federale Overheid verwacht een hoge bedrijfszekerheid. De veiligheidsdiensten
berusten op een redundante infrastructuur, zowel wat betreft de infrastructuur die
functioneert bij de opdrachtnemer als de uitrusting geïnstalleerd in de lokalen van de
betreffende overheidsdienst. Die uitrusting bestaat uit minstens twee sets apparatuur
verdeeld over twee afzonderlijke sites.
De beveiligingsdiensten zijn volledig redundant. Ze bestaan uit minstens twee sets
apparatuur verdeeld over twee afzonderlijke sites.
Defecten aan een bepaalde uitrusting mogen de goede werking van de hele dienst (verdeeld
over twee sites) niet in het gedrang brengen. Elk geheel moet in staat zijn om de in dit bestek
voorziene functies helemaal alleen te verzekeren (met het geëiste prestatieniveau), en dit in
het geval van het uitvallen van het andere geheel. De failover (omschakeling bij problemen)
moet geheel automatisch verlopen. De veiligheidsinfrastructuur wordt pas als operationeel
en de migratie pas als voltooid beschouwd na een geslaagde omschakelingstest.
De uitrusting in de lokalen van de Overheid moet gesplitst worden. Ze zal worden verdeeld
over twee afzonderlijke sites van de Overheid, gelegen in België, en onderling verbonden via
glasvezelkabel.
De lijnen die de verschillende sites van de Overheid met elkaar verbinden, maken geen deel
uit van dit bestek. De inschrijver moet alles detailleren wat noodzakelijk is voor de scheiding
tussen de beide sites, rekening houdend met de in België beschikbare infrastructuur.
Voor alle vereiste functies, die bovendien van dien aard zijn dat ze beschikbaarheid of
performantie van de federale informaticasystemen beïnvloeden, moeten de voorgestelde
diensten geheel redundant zijn.
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III.1.3.1.9. Prestaties van de externe beveiliging
Het verlies van pakketten moet lager zijn dan 0,00001 %, behoudens in een van de volgende
gevallen:





In geval van overbelasting van een communicatielijn naar buiten;
In geval van rerouting;
In geval van routineonderhoud;
Indien de belasting voor de beveiligingsdiensten hoger is dan de specificaties in het
bestek en het antwoord van de inschrijver.

De latentietijd van de IP-communicatie moet korter zijn dan 50 milliseconden.

III.1.3.1.10.

Systeembeheer

De beveiligingsdiensten berusten op de vereiste toebehoren, om het beheer en de exploitatie
ervan in optimale omstandigheden te verzekeren.
De inschrijver moet de belangrijkste procedures beschrijven voor het beheer van het
systeem en in het bijzonder het maken van back-ups, de regelmatige update van de
software, antivirussystemen…, naast de aanpassing van de regels voor toegangscontrole.
Hij moet in het bijzonder verduidelijken welk effect die procedures hebben op het gebruik van
de diensten.

III.1.3.1.11.

Ouf of Band Management

Om de verschillende netwerking- en veiligheidssystemen te bewaken en te beheren, is een
apart segment voor 'Out-of-Band Management' vereist. Dat wordt via een eigen interface
gekoppeld aan alle onderdelen. Het zal alle vereiste beheerdiensten herbergen.
Het (de) netwerk(en) voor out-of-band network management moet(en) zelf ook beschermd
worden met firewalltechnologie op basis van stateful inspection. De monitoring en het
onderhoud van op afstand uitgevoerd door de opdrachtnemer, moeten berusten op een
redundant systeem (op elke site).
Elke federale overheidsdienst moet over minstens een console kunnen beschikken om
bepaalde parameters en functionaliteiten te beheren, rapporten uit te draaien... De console
moet de federale beheerders de mogelijkheid bieden in te loggen van op afstand, op een
beveiligd systeem, via een netwerk los van het netwerk van de betreffende overheidsdienst.
Het beheer moet ook mogelijk zijn van op een console bij de opdrachtnemer.
De inschrijver moet de soorten taken toelichten die al dan niet mogelijk zijn via dit
managementsegment.
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III.1.3.2

Invoering van een 'Security Policy' voor netwerken

Het project moet aanvatten met de invoering van een 'Security Policy' voor netwerken, uit te
stippelen in overleg tussen de opdrachtnemer en de betreffende overheidsdienst, op basis
van de bestaande Security Policy.
Die taak moet binnen de twee maanden na bestelling van de diensten afgerond zijn. De
policy moet eveneens de wisselwerking beschrijven met de onderdelen die de betreffende
overheidsdienst gebruikt, zoals LDAP, de functie voor 'Identity Management' van de dienst,
de elektronische identiteitskaart (eID)...
Deze 'Security Policy' omvat tevens:




De formulering van veiligheidsaanbevelingen voor de ontwikkeling van toepassingen.
De formulering van aanbevelingen voor de installatie van servers in de DMZ en op
het interne netwerk.
Een aanpak voor bewustmaking van de gebruikers.

De aanbevelingen die gevolgd moeten worden in het kader van deze opdracht, worden
gebundeld in een gedetailleerd en concreet verslag.
De opdrachtnemer moet in detail toelichten hoe hij deze studie plant uit te voeren. Hij moet
tevens de informatie verstrekken die nodig is om de verschillende aangeboden diensten te
evalueren.

III.1.3.3

De functionele dekking van de diensten

III.1.3.3.1. Inleiding
De verschillende verleende diensten omvatten de onderstaande functies; de inschrijver
beschrijft:







De voorgestelde dienst en hoe hij voldoet aan de gevraagde functionaliteit.
De voorgestelde aanpak om de huidige situatie te migreren naar de nieuwe.
De schaalbaarheid van de functie.
De onderliggende voordelen van het voorgestelde product/de voorgestelde dienst.
Zijn antwoord op de eventuele specifieke vereisten voor elke functionaliteit.

De inschrijver moet aan de hand van referenties aantonen dat hij over de nodige kennis en
ervaring beschikt voor de technologie en de producten gebruikt voor deze dienst.
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De voorgestelde diensten moeten de vereiste bijstandsprestaties omvatten om:




De configuratie en de veiligheidspolicies van de toestellen waarvan sprake in
onderhavig bestek te beheren, hetzij van op afstand, hetzij on-site.
Bepaalde aspecten op het vlak van veiligheidsbeheer te onderzoeken, in het
bijzonder de aspecten met betrekking tot perceel 1 van voorliggende opdracht.

III.1.3.3.2.

Gevraagde functies (overzicht)

De voorgestelde diensten moeten de volgende functies verzekeren:
Basisfuncties:
External protection
 Dubbele redundante firewall-laag
 Bepaling en beveiliging van de DMZ's
 Priorisering van de datastromen
 Priorisering van bepaalde URL's
 Ondersteuning van de fysieke en virtuele netwerken
 Integriteit van het webverkeer
 Begrenzing van ongewenste websites
 Site-to-site VPN
 Intrusion Detection and Prevention
 Host based Security
 Integriteit van het e-mailverkeer
 Antispam en antiphishing
 Beveiligd DNS-systeem
 Controle on demand op malware in bestanden
 Web Application Firewall
 Sandboxing
 Advanced Malware protection
 Advanced Threat Protection
 Distributed Denial Of Service (DDOS) protection – Application based
 Application control
 Botware protection
 Data Leakage protection
 Antivirus protection
 Compliancy check
 SSL inspection
 Surf protection & control
 Identity awareness
Internal protection
 Load Balancing + Web App Protection
 Secure messaging with malware/ransomware protect
 Managed Security Services and Security Operations Center (SOC)
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Aanvullende functies:
External protection
 Remote Access voor medewerkers, IT-beheerders en partners
 Ondersteuning van de Belgische eID-identiteitskaarten
 Ondersteuning van CAC-kaarten (Common access card)
 Ondersteuning van elektronische tokens
 Ondersteuning van een authenticatieoplossing via OTP (One-time password)
 End point Software Security Agent
Internal protection
 Mobile Device Protection
 Remote SSL Server
 Network Access Control
 IP Adress Management DNS DHCP
 Advanced security for end-points
 Security Information and Event Management (SIEM): interne netwerkbewaking
 DDOS Protection and volume based attacks protection
 CSIRT-services (Computer Security Incident Response Team)
Security & GDPR services
 Vulnerability management
 Vulnerability Automatic Assessment & VAM
 Asset & Lifecycle management
 Cyber threat feeds
 Service quality survey & management
 Technology survey & best practice recommandations
 Security Awareness
 Management report
 Regular Pentesting & compliance audit

III.1.3.3.3.

III.1.3.3.3.7
III.1.3.3.3.8
III.1.3.3.3.9
III.1.3.3.3.10
III.1.3.3.3.11
III.1.3.3.3.31
III.1.3.3.3.32
III.1.3.3.3.34
III.1.3.3.3.35
III.1.3.3.3.36
III.1.3.3.3.38
III.1.3.3.3.39
III.1.3.3.3.40
III.1.4.5
III.1.3.3.3.42
III.1.3.3.3.43
III.1.3.3.3.44
III.1.3.3.3.45
III.1.3.3.3.46
III.1.3.3.3.47
III.1.3.3.3.48
III.1.3.3.3.49
III.1.3.3.3.50

Gevraagde functies (beschrijving)

In deze opdracht van diensten laat de Federale Overheid aan de inschrijver de
verantwoordelijkheid over de keuze van de technologieën.
EXTERNAL PROTECTION - SECURITY GATEWAY
III.1.3.3.3.1 Dubbele redundante firewall-laag
Omschrijving van de functie
Zoals toegelicht in hoofdstuk III.1.2 (Projectbeschrijving), moet de architectuur van de
oplossing opgebouwd zijn op een firewallconfiguratie in twee lagen. De functie 'Dubbele
redundante firewall-laag' omvat de kern van de beveiligde internettoegang, anders gezegd
de routers, firewalls en switches (4/7 layer).
Elke toegang vanaf internet of FedMan naar het interne netwerk moet fouttolerant zijn,
redundant en in modus 'actief-passief', met stateful fail-over (firewall pool). Binnen elke pool
worden uitsluitend perfect identieke firewalls aanvaard.
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De aangeboden dienst moet de evolutie van het verkeer en van de ondersteunde functies de
baas kunnen. Dat schaalbaarheidsvermogen uit zich in:



De mogelijkheid om interfaces toe te voegen.
De mogelijkheid om het hoofd te bieden aan een toenemende vraag.

De inschrijver moet nader toelichten hoe de voorgestelde oplossing aan die eisen tegemoet
zal komen.
De voornaamste functies op FW-niveau zijn:
 Stateful firewall.
 Access control.
 Network address translation: dynamische vertaling van niet-officiële IP-adressen
(dynamic NAT), statische vertaling van niet-officiële IP-adressen (static NAT).
 'Stateful
inspection'
en
'Connection
Control':
de
geïmplementeerde
controletechnieken moeten in de mate van het mogelijke opereren op een niveau dat
het applicatieve niveau benadert, om zo het verkeer zo omvattend mogelijk te
controleren. Een technologie van het type 'stateful inspection' wordt als het minimum
beschouwd.
 Auditing/logging/Status/Version Control van de geïnstalleerde software.
 'Content Security': deze firewalls hebben tot doel om op intelligente wijze het IPverkeer te analyseren, door statusinformatie over de communicatie en de
toepassingen up-to-date te houden
Het veiligheidssysteem moet beschikken over functies die de detectie en eventuele
verwijdering van potentieel gevaarlijke code mogelijk maken (bv. Java-applets,
ActiveX-onderdelen, Java-scripts, Visual Basic-scripts...).
Het veiligheidssysteem moet tevens functies bezitten om te filteren op inhoud. De
inschrijver moet in zijn beschrijving van het systeem toelichten wat voor soort filtering
zijn systeem mogelijk maakt.
 VPN en versleuteling.
 Net zoals bij alle andere infrastructuur is de ondersteuning van IPv4 en IPv6 een
vereiste. De prestaties van IPv4 en IPv6 moeten gelijkaardig zijn (er mag geen
software-emulatie van IPv6 zijn bijvoorbeeld).
Technische vereisten
De voorgestelde dienst moet op maat zijn van de behoeften van de betreffende instelling.
Informatie over de behoeften van de FOD Financiën is te vinden in deel V.
Informatie over de behoeften van de FOD Justitie is te vinden in deel VII.
De firewalls voorgesteld om deze dienst te leveren, moeten virtualisatie ondersteunen.
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III.1.3.3.3.2 Bepaling en beveiliging van de DMZ's
Omschrijving van de functie
De functie 'Bepaling en bescherming van de DMZ's' behelst alle bijkomende onderdelen die
nodig zijn om de verschillende DMZ's te definiëren op veiligheidsvlak en ze te isoleren.
De volgende DMZ's dienen gedefinieerd te worden:
 Web server DMZ (Reverse Proxy).
 Server DMZ applicatie (elke instelling bepaalt het aantal DMZ's dat overeenstemt met
haar behoeften).
 Mail relay DMZ.
 DNS DMZ.
 Web relay DMZ.
 Remote Access DMZ.
 DMZ FTP.
De netwerkarchitectuur van de DMZ's moet redundant zijn. Een panne aan bepaalde
apparatuur mag niet verhinderen dat een applicatief systeem een functionerend aansluitpunt
vindt in het betreffende lokaal.
Technische vereisten
Om performantieredenen moet het mogelijk zijn de servers van de verschillende DMZ's te
configureren in 'load balancing', met uiteenlopende parameters en volgens verschillende
methodes voor request dispatching.
De load balancing moet tevens de applicatieve gegevens (icoontjes, vaste teksten...)
cachen.
De infrastructuur moet ook 'load balancing'-systemen langs de zijde van de interne DMZservers ondersteunen.
De oplossing moet in staat zijn om:





De gegevens van back-endservers proactief te interpreteren.
Gelijkaardig verkeer te beperken met behulp van de cache.
De informatie over verbindingen van eenzelfde klant te bewaren.
De pakketten tussen 2 sites te comprimeren.

Het materiaal nodig voor de fysieke opbouw van de DMZ's wordt voorzien door de
opdrachtnemer. De informatica die in de DMZ komt, moet fysiek gespreid zijn over
verschillende lokalen. De Administratie moet in elk lokaal over een aansluitpunt (met
redundantie) beschikken dat minstens 24 daadwerkelijk beschikbare poorten telt om de
informatica van de Overheid op aan te sluiten. Het aantal beschikbare poorten moet nadien
uitgebreid kunnen worden. De throughput van de load balancing-oplossing mag in geen
geval de bandbreedte geboden door de globale oplossing beperken.
De DMZ's zijn netwerken die zich uitstrekken over de twee sites en over alle lokalen.
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III.1.3.3.3.3 Priorisering van de gegevensstromen
De voorgestelde dienst moet het mogelijk maken bandbreedte voor te behouden aan een
bijzonder applicatietype, een machinegroep of een bestemming (een website bijvoorbeeld),
of deze voorrang te geven om zo de goede werking ervan te waarborgen. We denken dan in
het bijzonder aan communicatietoepassingen (Voice over IP bijvoorbeeld).
III.1.3.3.3.4 Integriteit van het webverkeer
Omschrijving van de functie
De functie 'Integriteit van het webverkeer' moet erover waken dat alle webverkeer dat vanaf
internet (of van een ander openbaar netwerk) het interne netwerk van de betreffende
instelling binnenkomt, vrij is van alle vormen van 'malware' (virussen, spyware, wormen,
Trojaanse paarden enz.).
Technische vereisten
De volgende inspectiemechanismen moeten ingebouwd zijn:






Proxy voor uitgaand webverkeer.
Reverse Proxy voor inkomend webverkeer.
Antivirus op inkomend http/https/ftp-verkeer.
Antispyware op inkomend http/https/ftp-verkeer.
Opsporing van en bescherming tegen phishing, malicious codeware, key loggers,
back doors and P2P, TCP tunneling, Web e-mail, Instant messaging.

De oplossing moet redundant zijn en uiterst schaalbaar.
Specifieke vereisten
De inschrijver moet toelichten hoe de implementering mogelijk is van:
 Controle van het Instant messaging-verkeer.
 Beveiliging tegen illegaal downloaden (en meer bepaald het interne gebruik van peerto-peersoftware door het personeel van de betreffende overheidsdienst).
 Bescherming tegen proxy-avoidance.
 De inschrijver moet in het bijzonder beschrijven welke mogelijkheden de voorgestelde
uitrusting biedt op het vlak van opsporing van Zero-day-aanvallen (niet-gecorrigeerde
kwetsbaarheden en malwares nog onbekend).
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III.1.3.3.3.5 Begrenzing van ongewenste websites
Omschrijving van de functie
De inschrijver moet de mogelijkheid voorzien om de interne gebruikers van de betreffende
overheidsdienst de toegang te ontzeggen tot zogeheten ongewenste internetsites.
Het gaat dan hoofdzakelijk om pornografische en spelletjessites, downloaden van muziek,
films en video, sociale netwerken en persoonlijke pagina's. De beheerder van de betreffende
dienst moet de mogelijkheid hebben om de toegang tot bepaalde sites of soorten sites toe te
laten of te verbieden. Deze functie moet onderhoudsvriendelijk zijn voor de betreffende
overheidsdienst (werking aan de hand van vooraf bepaalde categorieën). Anders gezegd, de
dienst hoeft de lijst met de desbetreffende sites niet zelf op te maken en bij te werken: die
service zit vervat in de offerte van de inschrijver.
De inschrijver moet tevens de mogelijkheid voorzien om de toegang tot internet of tot
bepaalde categorieën websites voor de interne gebruikers te beperken tot bepaalde
tijdstippen. Die beperking moet minstens berusten op een maandelijkse maximumduur en op
toegelaten tijdsbestekken (bijvoorbeeld voor 9 u., tussen 12 en 14 u. en na 16.30 u.).
Technische vereisten
Het systeem moet in staat zijn om:
 Te beperken op basis van 'white lists' en 'black lists'.
 Te beperken op basis van de rollen gedefinieerd in een LDAP en/of LDAPS.
 Te beperken op basis van vooraf bepaalde websitecategorieën (automatisch
bijgewerkt).
 Te beperken op basis van quota.
 Het verkeer te regelen op basis van de gebruikte bandbreedte.
 Te blokkeren op basis van bestandstype.
 Te blokkeren op basis van het type besturingssysteem gebruikt door de interne
gebruiker.
 Controlepolicies per protocol te bepalen.
Het verbod om ongewenste sites te bezoeken moet opgeheven kunnen worden door de
DMZ-beheerder van het veiligheidssysteem van de betreffende overheidsdienst, en dat voor
bepaalde afzonderlijke individuen, via het systeem voor identificatie, authenticatie en
autorisatie van de betreffende overheidsdienst. Die personen moeten toegang kunnen
krijgen tot de sites in kwestie om hun werk naar behoren te kunnen vervullen.
De pogingen om toegang te krijgen tot ongewenste sites worden geregistreerd en minstens
een jaar lang bewaard.
III.1.3.3.3.6 Functie 'Site-to-site VPN'
Voor de partners van de betreffende overheidsdienst waarmee een permanente verbinding
nodig is, wordt een verbinding met die overheidsdienst tot stand gebracht via een VPNtunnel die beveiligd en versleuteld wordt met verschillende methodes. Die tunnels lopen tot
aan de veiligheidsinfrastructuur.
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III.1.3.3.3.7 Remote Access voor medewerkers, IT-beheerders en partners
Omschrijving van de functie
Externe gebruikers (remote users) moeten een beveiligde toegang hebben tot de interne
netwerken van de betreffende overheidsdienst, via de veiligheidsinfrastructuur.
 TLS/SSL-VPN (onmisbare functies: van het type network connect (volledige
netwerkconnectiviteit) + rewriting http/https + Remote Desktop Access + type:
Windows Secure Access Manager (tussenliggende uitvoerbare client uitgevoerd op
de server/appliance)).
De veiligheidsinfrastructuur moet in staat zijn een aantal gelijktijdige connecties te
verzekeren dat gelijk is aan 20 % van het personeelsbestand van de betreffende
overheidsdienst.
De opdrachtnemer moet een mechanisme voorzien om te verzekeren dat bestanden
uitgewisseld via TLS/SSL-VPN geen virussen bevatten. Hij moet eveneens een optioneel
mechanisme leveren voor controle van de status van de computer op afstand (aanwezigheid
van actieve en actuele antivirussoftware, kritieke updates van het besturingssysteem enz.).
Het systeem moet in staat zijn het gebruikte besturingssysteem en zijn versie te herkennen,
en op basis van die vaststelling de toegang te verbieden of toe te staan.
De gebruikers van deze verschillende functies moeten geïdentificeerd worden en hun
activiteit gecontroleerd.
De gebruiker wordt geïdentificeerd aan de hand van een waterdichte identificatieprocedure:
gebruikersnaam + wachtwoord + bijkomend identificatiemiddel om een hoog
veiligheidsniveau te waarborgen.
Het systeem moet minstens de volgende technieken voor gebruikersauthenticatie
ondersteunen:
 Belgische elektronische identiteitskaart (eID).
 CAC-kaart
 Token (digipass) compatibel met Vasco (compatibiliteit vereist voor de continuïteit in
het gebruik van de reeds uitgedeelde digipasses).
 OTP (One-time password);
 ……
Het systeem moet verenigbaar zijn met het interne identificatie- en autorisatiesysteem van
de betreffende overheidsdienst (Identity & Access Management, Ldap, Active Directory). Er
is geen gemeenschappelijk identificatie- en authenticatiesysteem voor alle
overheidsdiensten.
De VPN-infrastructuur moet de gebruiker, naar behoren geïdentificeerd, de mogelijkheid
bieden om toegang te krijgen tot bepaalde middelen op het interne netwerk van de
betreffende overheidsdienst. Een gebruiker zal enkel toegang krijgen tot die middelen
waarvoor hij toegangsrechten heeft. De VPN-infrastructuur moet in staat zijn om die
toegangsrechten te beheren en te controleren, op basis van een gebruikersprofiel
(individueel en per groep).
De inschrijver zal het licensingtype van het voorgestelde product toelichten (per gelijktijdige
gebruikers, per gemachtigde gebruikers, naargelang het verwerkte verkeer of ander).
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Technische vereisten
 Een VPN TLS/SSL eindpunt.
 De computer van de gebruiker moet beschermd zijn tegen aanvallen van buitenaf
wanneer hij verbonden is met het netwerk van de betreffende overheidsdienst.
 De geldigheid van de certificaten moet getoetst worden aan een CRL of via OCSP
(idealiter OCSP met CRL als fallback).
 Als het certificaat niet gevalideerd kan worden, dan moet het systeem een TLS/SSLsessie opzetten die leidt naar een webpagina waar de gepaste foutmelding verschijnt.
 De CRL's moeten regelmatig worden geüpdatet (idealiter om de 3 uur).
 Bij gebruik van een OCSP voor validering, moet de bijhorende URL afgeleid zijn van
de informatie vermeld in het certificaat.
 Een deel van de informatie in het certificaat zal vereist zijn voor toegang tot een
webapplicatie. De front-end TLS/SSL moet in staat zijn de informatie uit het certificaat
door te geven aan de webserver. De beheerder van de front-end SSL moet idealiter
kunnen kiezen welke informatie wordt doorgespeeld. De inschrijver moet toelichting
geven bij de mogelijkheden van de oplossing die hij voorstelt.
 De functie 'automatische installatie' van de verschillende applicatiemodules die
geïnstalleerd moeten worden op de remote computer, verloopt op transparante wijze
via een VPN-systeem (manuele installatie is niet nodig).
 Er zullen verschillende diensten beschikbaar zijn: netwerkconnectiviteit, SSHeindpunt (SSH by Web), URL rewriting, remote desktop (RDP Windows).
 Het gebruik van het systeem moet compatibel zijn met de besturingssystemen
Windows (W7, W10 en opvolgers), Mac en Unix-like (Linux...), vroegere (nog actieve
systemen) en recente besturingssystemen. Mobiele apparaten zoals iPhone en
Android-toestellen worden ook ondersteund.
 Het systeem moet in staat zijn het gebruikte besturingssysteem en zijn versie te
herkennen, en op basis van die vaststelling de toegang te verbieden of toe te staan.
III.1.3.3.3.8 Ondersteuning van de Belgische eID-identiteitskaarten
De dienst, en in het bijzonder de remote access service, moet alle vereiste faciliteiten
omvatten om de identificatie en authenticatie van de gebruikers aan de hand van Belgische
eID-kaarten mogelijk te maken.
III.1.3.3.3.9 Ondersteuning van CAC-kaarten (Common Access Card)
De dienst, en in het bijzonder de remote access service, moet alle vereiste faciliteiten
omvatten om de identificatie en authenticatie van de gebruikers aan de hand van CACkaarten (Common Access Card) mogelijk te maken.
III.1.3.3.3.10 Ondersteuning van elektronische tokens
De dienst, en in het bijzonder de remote access service, moet alle vereiste faciliteiten
omvatten om de identificatie en authenticatie van de gebruikers aan de hand van
elektronische tokens mogelijk te maken. De dienst moet minstens de tokens van het Vascotype ondersteunen.
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III.1.3.3.3.11 Ondersteuning van een authenticatieoplossing via OTP (One-time password)
De dienst, en in het bijzonder de remote access service, moet alle vereiste faciliteiten
omvatten om de identificatie en authenticatie aan de hand van een OTP-procedure (Onetime password) mogelijk te maken.
III.1.3.3.3.12 Intrusion Detection and Prevention
Omschrijving van de functie
De functie 'Intrusion Detection and Prevention' is een van de middelen die ingezet moeten
worden om de interne netwerken en de DMZ-netwerken van de betreffende instellingen te
beschermen tegen aanvallen op de netwerken, de systemen en de toepassingen. Deze tools
bewaken permanent de netwerken en hosts, om elke verdachte activiteit of software te
ontwaren, te toetsen aan de corporate policy, te melden en indien mogelijk te blokkeren en/of
te verwijderen. Ze moeten bescherming bieden die uitgaat van de kwetsbaarheden, om
omzeilings- en exploittechnieken op te sporen en te blokkeren, zowel op het netwerk als op
de applicatielagen.
Technische vereisten
De functie moet voldoen aan de volgende technische vereisten:
 Deze proactieve tools maken gebruik van 'in-line' probes in de
veiligheidsinfrastructuur. De mogelijkheid om 'honeypot'-functies te installeren om
potentiële aanvallen op de webservers te voorzien en te stoppen.
 De mogelijkheid op het gebruik van fail-open (alles kan passeren bij een defect aan
een server of appliance) en fail-close configuraties (alles wordt geblokkeerd bij een
defect aan een server of appliance).
 Het systeem voor inbraakdetectie en -preventie mag in geen geval een 'bottleneck'
vormen in de veiligheidsinfrastructuur. Het moet inbraken kunnen filteren volgens de
capaciteit die het netwerk ondersteunt.
Specifieke vereisten
De opdrachtnemer moet:
 De infrastructuur en de werking beschrijven van de tools voor inbraakdetectie en preventie.
 Toelichten hoe hij de logs zal analyseren, zowel in realtime als periodiek.
 Toelichten welke rapporten hij zal produceren voor de veiligheidstechnicus en de
directie van de bouwheer.
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III.1.3.3.3.13 Host based Security
Omschrijving van de functie
Naast de antivirusdetectie op de kritieke servers moet de inschrijver ook een oplossing
voorstellen voor de proactieve opsporing en preventie van inbraken op de hostservers. Die
oplossing moet de toegang tot de configuratie van de systemen en tot het bestandssysteem,
het gebruik van 'removable' hardware en elk abnormaal gedrag door niet-toegelaten
gebruikers en programma's controleren.
Technische vereisten
De functie moet voldoen aan de volgende technische vereisten:
 De opsporings- en preventiepolicies moeten los van elkaar ingesteld kunnen worden.
 De opsporings- en preventiemechanismen moeten op modulaire wijze geconfigureerd
kunnen worden. De inschrijver moet de mogelijkheden van het voorgestelde product
nader toelichten.
 Alle diensten (IP) worden geïnspecteerd: het systeem gebruikt een 'self-learning'
mechanisme om de services te detecteren die gebruikt worden in de architectuur van
de betreffende overheidsdienst.
 De inschrijver moet meer bepaald de opsporings- en afweermogelijkheden
beschrijven.
 Een DOS- of DDOS-aanval met in de mate van het mogelijke instandhouding van de
beoogde webservices.
 De inschrijver moet toelichten welke impact de voorgestelde oplossing heeft op de
performantie van het hostsysteem.
III.1.3.3.3.14 Integriteit van het e-mailverkeer
Omschrijving van de functie
De laag 'Integriteit van het e-mailverkeer' moet erover waken dat al het inkomend en
uitgaand e-mailverkeer dat afkomstig is van internet en toekomt op het netwerk van de
betreffende overheidsdienst geen enkele vorm van 'malware' bevat (virussen, spyware,
worms, trojans enz.).
Alle SMTP-berichten en hun bijlagen moeten gecontroleerd worden met SMTPantivirussoftware die de mogelijkheid biedt om:
 Alle bijlagen die mogelijk een virus meevoeren (.exe, .com, .sys, .drv, .dll enz.) en
documenten met uitvoerbare code te analyseren;
 Archieven met extensie .zip-, .rar- enz. te analyseren;
 Bepaalde bijlagetypes te weigeren;
 E-mails met verboden of dubieuze bijlagen in quarantaine te plaatsen.
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Technische vereisten
De volgende veiligheidscontroles (niet-exhaustieve lijst) moeten hoe dan ook mogelijk zijn:
 E-mailaanvallen en slecht gevormde berichten: mogelijke kwetsbaarheden in SMTP,
IMAP en POP 3.
 Ongewenste of gevaarlijke bijlagen; mogelijkheid om te filteren op basis van de
extensie van de bijgesloten bestanden, maar ook door de code te onderzoeken (om
bijlagen op te sporen die herbenoemd zijn met een vals onschadelijke
bestandsextensie).
 Virussen, trojans, worms, spyware... voor inkomend en uitgaand verkeer. De
handtekeningen moeten geregeld worden geactualiseerd, alsook de methodes voor
heuristische opsporing.
 Content filtering inbound en outbound.
 Mail relaying.
 Geavanceerde mogelijkheden voor policy-based beheer - Integratie met het centrale
identificatiesysteem van de betreffende overheidsdienst Mogelijkheid om policies te
bepalen op gebruiker- en/of groepsniveau.
 De e-mail moet gescand worden in beide richtingen (inbound en outbound).
 Het systeem moet over een antirelay filterfunctie beschikken.
 Het bijwerken van de virusdefinities moet gegarandeerd worden (updatetermijnen te
bepalen).
 De inschrijver moet in het bijzonder beschrijven welke mogelijkheden de voorgestelde
uitrusting biedt op het vlak van opsporing van Zero-day-aanvallen (niet-gecorrigeerde
kwetsbaarheden en malwares nog onbekend) en phishing.
 De beheermethode voor wachtwoordbeveiligde bestanden (.zip, MS-Office...) moet
nader worden toegelicht.
 De inschrijver wordt geacht de oorsprong van de gebruikte technologieën te
verduidelijken.
III.1.3.3.3.15 Antispam en antiphishing
Omschrijving van de functie
De opdrachtnemer moet een antispamoplossing implementeren om te voorkomen dat de
ambtenaren van de betreffende overheidsdiensten ongewenste of zelfs kwaadwillige e-mails
ontvangen.
Technische vereisten (niet-limitatieve lijst)
 Antispam: de inschrijver beschrijft de kenmerken van het (de) voorgestelde
product(en). Minstens 90 % van de spam moet worden tegengehouden (en
gemarkeerd als spam) en het aantal 'false positives' moet lager zijn dan 1/1.000.000.
 Mails die gedetecteerd worden als 'possible spam' moeten aan de gebruiker
voorgelegd worden, die dan zelf kan beslissen of hij de mail in kwestie al dan niet wil
ontvangen. De inschrijver moet verduidelijken waar de gedetecteerde mails bewaard
worden (quarantaine).
 De gebruiker moet zelf de mogelijkheid hebben om wit-zwartlijsten aan te leggen
(white & black lists).
 De inschrijver licht nader toe welke detectietechnologieën en -methodes hij plant in te
zetten voor de detectie van berichten van het type SPAM, PHISHING of HOAX
(lexicale analyses, analyse van html-formaten, analyse van de headers, analyse en
filtering van afbeeldingen, beheer van witte/zwarte lijsten, meer bepaald met de IPreputatie...).
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 De inschrijver moet eveneens de beheermogelijkheden van de oplossing
verduidelijken (scoringregels voor spam, zwarte/witte lijsten, beheer/actieregels voor
spam- of hoax-berichten...).
 Bij gebruik van databanken met detectiegegevens worden de inschrijvers geacht de
updatefrequentie van die databanken te preciseren.
III.1.3.3.3.16 Beveiligd DNS-systeem
Omschrijving van de functie
De beveiligingsfunctie voor het DNS-systeem omvat alle onderdelen die nodig zijn om een
performante en veilige Domaine Name Server-infrastructuur in te richten.
Er kunnen 2 DNS-dienstniveaus onderscheiden worden:
 Interne DNS. De ambtenaren van de betreffende overheidsdiensten moeten kunnen
beschikken over deze dienst om, bij naam, de interne servers van de instelling te
lokaliseren. De interne servers worden gebundeld in een intern DNS-domein dat
onbekend is voor internet.
De interne DNS-service bestaat. Hij maakt geen deel uit van deze aanneming.
 Externe DNS. De externe DNS-service moet een externe internetgebruiker in staat
stellen om, bij naam, de servers te lokaliseren die zich in de DMZ bevinden en
bedoeld zijn om een dienst te verlenen aan de bevolking. Deze dienst wordt
gekoppeld aan een DNS-service van de Internet Service Provider (ISP) met het oog
op de verspreiding van de adressen op internet. De dienst verzekert eveneens de
DNS-IP-omzetting voor, onder andere, de servers in de DMZ.



De ambtenaren van de betreffende overheidsdienst moeten de verschillende
websites met een naam kunnen lokaliseren. Deze dienst wordt verstrekt door de
Internet Service Provider. De te verstrekken DNS moet zodanig geconfigureerd
zijn dat die requests doorgespeeld worden naar een externe DNS (geleverd door
de Internet Service Provider).



In dezelfde lijn moeten de ambtenaren met een naam de servers kunnen
lokaliseren die zich in de DMZ van hun instelling bevinden en bedoeld zijn om
een dienst te verlenen aan de bevolking.

De aanbestedende overheid verwacht van de opdrachtnemer een oplossing die de noden
van de externe DNS dekt.
Technische vereisten
De DNS-service is onmisbaar voor de goede werking van de internetdiensten. De inschrijver
moet een waterdichte en redundante oplossing installeren die een onafgebroken en
kwaliteitsvolle dienstverlening verzekert.
DNS en DNSSEC moeten volledig ondersteund worden, de prestaties moeten vergelijkbaar
zijn en de belasting aankunnen.
De externe DNS-service moet beveiligd worden tegen kwaadwillige acties afkomstig van
internet.
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De opdrachtnemer moet alle technische en organisatorische middelen voorzien om de
ambtenaren, beheerders van de veiligheidsinfrastructuur, de mogelijkheid te bieden een
referentie naar een dienst in de DMZ toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen, om de
definitie ervan toegankelijk te maken voor de hele internetgemeenschap.
Specifieke vereisten
De inschrijver moet toelichten hoe hij erover wil waken dat de oplossing gemakkelijk te
beheren is, met een minimum aan onderhoud, maar zonder in te boeten op het vlak van
veiligheid.
III.1.3.3.3.17 Controle on demand op malware in bestanden
Context
De overheidsdiensten wisselen talloze digitale documenten uit met de buitenwereld. Om de
veiligheid van de informatiesystemen van de overheidsdiensten en van hun partners te
verzekeren, moet worden nagegaan dat de uitgewisselde documenten geen kwaadwillige
programma's bevatten. Daartoe zijn de individuele werkposten, e-mailsystemen en
proxyservers uitgerust met antivirussoftware.
Die antivirusoplossingen analyseren evenwel enkel de bestanden die rechtstreeks door
medewerkers behandeld worden op hun werkpost (gedownloade bestanden, emailbijlagen...). Om de bescherming van de overheidsdiensten te vervolledigen, moet tevens
de onschadelijkheid worden nagegaan van bestanden die ontvangen of verstuurd worden via
toepassingen en die niet gemanipuleerd worden door het personeel van de
overheidsdiensten.
Er moet dan ook een dienst opgezet worden die aangesproken kan worden door een
toepassing wanneer zij de onschadelijkheid wil controleren van gegevens die ze heeft
ontvangen of wil verzenden. Naast de toepassingen moeten ook de ftp-servers een beroep
kunnen doen op deze oplossing.
Bepaling van de vereisten
Dit onderdeel beschrijft de vereisten voor de antivirussoftware vanuit het standpunt van de
oproeper
Functionele vereisten:
 De antivirusoplossing moet alle soorten kwaadwillige gegevens en programma's
(virussen, malware, kwetsbaarheden in pdf's of flash-bestanden...) opsporen;
 Die detectie moet ook mogelijk zijn binnen gearchiveerde en/of gecomprimeerde
bestanden (.zip, .tar, .gz en andere extensies). Indien het archief (of een van zijn
componenten) wachtwoordbeveiligd is, dan moet ze geweigerd worden;
 De meeste kwaadwillige gegevens en programma's viseren Windows-systemen. De
antivirussoftware moet dus minstens die bedreigingen kunnen opsporen, maar
idealiter kan ze ook schadelijke gegevens en programma's opsporen voor Mac-,
Linux- of Solaris-systemen;
 De antivirussoftware moet toelaten om duidelijk aan te geven waarom een bestand
geweigerd wordt en de naam geven van de eventueel gedetecteerde malware: naam
van het geïnfecteerde bestand (ook binnen een archief), naam van de malware,
beschrijving enz.;
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 Het antivirusrapport moet gemakkelijk behandeld kunnen worden door de oproeper,
om geïntegreerd te worden in een webpagina of in logs. Dat rapport mag evenwel
zodanig gestructureerd worden dat de parsing of digitale verwerking vlotter verloopt.
In dat geval moet de rapportstructuur wel naar behoren worden gedocumenteerd;
 De antivirussoftware moet opgeroepen kunnen worden door minstens een van de
volgende interfaces, in volgorde van voorkeur:
 ICAP-protocol - algemeen interface naar filteroplossingen (vereist);
 FTP-protocol (met gepersonaliseerde foutcodes) (vrijblijvend);
 API JAVA (vrijblijvend);
 Webservice (vrijblijvend).
 De antivirussoftware moet opgeroepen kunnen worden door meerdere klanten
tegelijk (ondersteuning van meerdere gelijktijdige 'sessies'), ook via verschillende
toegangsinterfaces (meerdere verbonden klanten bijvoorbeeld, via API Java, ICAP,
FTP...);
 De antivirussoftware moet automatisch en op een transparante manier worden
geüpdatet;
 Voor grote bestanden moet de antivirussoftware een methode bieden om de
verwerkingstijd te ramen of de voortgang van de verwerking te kennen.
Niet-functionele eisen:
 De antivirussoftware moet de klok rond actief zijn, ook tijdens updates;
 Er moeten minstens twee afzonderlijke services beschikbaar zijn: een voor de
productieomgeving, de andere voor de overige omgevingen;
 De responstijd moet aanvaardbaar en voorzienbaar zijn.
Naleving van de standaarden en goede praktijken van de overheidsdienst:


Algemeen beschouwd moet de antivirusoplossing harmonieus ingebouwd worden in
de infrastructuur van de betreffende overheidsdienst. De uitrol en het onderhoud van
de oplossing gebeuren in overeenstemming met de betrokken partijen. Ze moet
voldoen aan de standaarden en goede praktijken van de betreffende overheidsdienst.
Updates moeten in het bijzonder uitgevoerd kunnen worden met oog voor de
beperkingen verbonden aan de best practices en veiligheidsbepalingen van het
netwerk van de betreffende overheidsdienst (in bepaalde zones is bijvoorbeeld een
rechtstreekse verbinding met internet niet toegestaan; er moet verplicht via een
gemachtigde filterserver - proxy - worden gegaan).

III.1.3.3.3.18 Web Application Firewall
Er moet standaard een 'Web Application Firewall' komen achter de klassieke firewall en voor
de applicatieve webservers, om de gekoppelde internettoepassingen te beschermen tegen
aanvallen afkomstig van internet.
Die WAF's verzekeren de veiligheid tot aan de applicatielaag (L7). Heel wat aanvallen
hanteren methodes die specifiek de zwakke punten van de software zelf viseren. Daardoor
worden ze niet altijd doeltreffend gedetecteerd door de klassieke beveiligingssystemen,
zoals netwerkfirewalls en IDS- en IPS-systemen.
De inschrijver moet toelichten in welke zin het systeem dat hij voorstelt een doeltreffende
aanvulling is op de veiligheid, de performantie en de monitoring van kritieke
webtoepassingen.
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Hij moet beschrijven hoe de voorgestelde dienst bijvoorbeeld beschermt tegen de volgende
HTTP/S-aanvallen:











DoS en DDOS;
'Cross-site scripting';
SQL-injectie;
Bufferoverflow;
Het gebruik van cookies;
Het gebruik van verborgen velden;
'Brute Force';
Encoding attacks;
XML-bommen.

Daarnaast beschrijft hij de bescherming die de WAF biedt voor FTP- en SMTP-protocollen.
De oplossing moet volledige IPV6-ondersteuning bieden (zonder emulatie) en:






Vlan-ondersteuning;
Virtualisatie;
SSL-acceleratie;
De authenticatie van de klant via het identificatie-,
autorisatiesysteem van de betreffende overheidsdienst.

authenticatie-

en

III.1.3.3.3.19 Sandboxing
Deze functie moet ervoor zorgen dat overgedragen uitvoerbare code automatisch wordt
onderzocht, in een beveiligde omgeving, om abnormale en potentieel kwaadwillige
gedragingen op te sporen, volgens het sandboxing-principe, en geavanceerde bescherming
te bieden tegen bedreigingen.
III.1.3.3.3.20 Advanced Malware protection
(Geavanceerde bescherming tegen malware)
De functie 'Advanced Malware protection' moet een onlinedienst omvatten die een globale
intelligentie biedt tegen bedreigingen, een doorgedreven sandboxing en een realtime
blokkering van malware om gesofisticeerde aanvallen af te wenden die gebruik maken van
tegelijk de web surfing-vectoren en de berichten.
Onbekende bestanden en links moeten volledig geanalyseerd worden aan de hand van
statistische en dynamische analyses, op verschillende besturingssystemen en toepassingen.
De andere layers voor bedreigingspreventie moeten in quasi realtime bijgewerkt worden.
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III.1.3.3.3.21 Advanced Threat Protection
De functie 'Advanced Threat Protection' moet in staat zijn om de meest complexe aanvallen
in alle eindapparatuur, netwerken en e-mailverkeer snel op te sporen, naar prioriteit in te
delen en te verwerken, vanuit een enkele console.
 De telemetrische gegevens van een netwerk voor cyberintelligentie koppelen aan de

local client-context op het niveau van de eindapparatuur, de netwerken en het emailverkeer, om aanvallen op te merken die anders aan de aandacht zouden
ontsnappen.
 Snel en eenvoudig sporen van aanvallen in de infrastructuur opsporen. Als er een
verdacht bestand wordt opgemerkt in de omgeving, dan moet het mogelijk zijn dat
gemakkelijk te exporteren vanaf eender welke terminal om het te analyseren.
III.1.3.3.3.22 Distributed Denial Of Service (DDOS) protection
De inschrijver moet een dienst voorstellen om de toepassingen en infrastructuur te
beveiligen tegen DDOS-bedreigingen van alle aard. Het gaat om zowel netwerkgebaseerde
aanvallen (bv.: Slowloris, ICMP of TCP & UDP floods) als aanvallen op de applicatielaag (bv.
GET flood) die proberen om de serverbronnen te verzadigen.
III.1.3.3.3.23 Application control (toepassingscontrole)
De functie 'Application control' identificeert onafgebroken het verkeer op alle poorten en deelt
elke toepassing in, terwijl ze elke verandering monitort die op een ongeoorloofd gebruik zou
kunnen wijzen. Ze controleert onbekend verkeer en biedt de mogelijkheid om
gepersonaliseerde toepassingen samen te stellen op basis van niveau 7-data, voor een
brede waaier aan protocollen.
III.1.3.3.3.24 Botware protection (bescherming tegen zombiecomputers)
De functie 'Botware protection' verhindert de koppeling van command & control robots
(C&C), en blokkeert meertrapse malware en de communicatiekanalen gecontroleerd door de
aanvaller. De C&C-beveiliging moet in quasi realtime bijgewerkt worden op basis van het
resultaat van de analyse van onbekende malware, en ingepast worden in de layer-based
bedreigingspreventie.
III.1.3.3.3.25 Data Leakage protection
De inschrijver stelt een dienst voor die toelaat om de toegang tot gegevens, hun vervoer en
hun bewaring te monitoren en te controleren, om het risico op het lekken van gevoelige
gegevens te beperken en waar nodig waarschuwingen te genereren. De oplossing moet het
risico op gegevenslekken dekken in het kader van processen voor gegevensverwerking
(data in use), de overdracht van gegevens (data in motion) en de opslag van gegevens op
verschillende dragers (data at rest).
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De inschrijver moet zijn oplossing op papier zetten, en in het bijzonder:
-

de DLP-functies die reeds bestaan en die bruikbaar zijn in de andere systemen
voorzien in deze opdracht;
de specifieke bijkomende middelen die nodig zijn;
de algemene architectuur van de oplossing, en de wisselwerking tussen de
verschillende geïmplementeerde middelen;
de voorgestelde aanvullende beheerdiensten;
de capaciteiten van de voorgestelde oplossing (waarschuwing, automatische
blokkering...) teneinde gegevenslekken te beperken;
de beperkingen gekoppeld aan het beheer van de verschillende DLP-systemen
(bijvoorbeeld het aantal verschillende instelconsoles).

De dienst omvat tevens, in zijn beginfase, de bijstand nodig om de oplossing te
implementeren en de veiligheidsbepalingen af te stemmen.
De technische kwaliteit van de DLP-oplossing zal worden beoordeeld gelet op haar
bewakings- en controlecapaciteiten, alsook op de algemene implementerings- en
beheervriendelijkheid.
III.1.3.3.3.26 Antivirus protection (antivirusbescherming)
De functie 'Antivirus protection' voorkomt dat er via het netwerk malwarebestanden worden
afgeleverd en geïnstalleerd, aan de hand van op maat gemaakte bestandshandtekeningen.
De antivirusbeveiliging moet in quasi realtime bijgewerkt worden op basis van het resultaat
van de analyse van onbekende malware, en ingepast worden in de layer-based
bedreigingspreventie.
III.1.3.3.3.27 Compliancy check (conformiteitscontrole)
De veiligheidspolicies die de toegang controleren en bedreigingen afslaan, moeten de
ingebruikname toelaten, op basis van de gegevens van de conformiteitscontrole van de host,
verstrekt door een host agent. Hostconformiteit is een vereiste, ongeacht de locatie van de
gebruiker, en moet een breed spectrum aan controles toelaten.
III.1.3.3.3.28 SSL inspection (SSL-keuring)
De oplossing moet SSL- en SSH-protocollen kunnen herkennen en ontcijferen op eender
welke poort, zowel inkomend als uitgaand. Ze moet de verschillende controletools
(antimalware, antispam, filtering op inhoud...) in staat stellen hun controles uit te voeren. De
capaciteit van de oplossing moet voldoende zijn om dat decryptiewerk uit te voeren, op alle
verbindingen en met een voorzienbare performantie.
III.1.3.3.3.29 Surf protection & control (beveiliging en controle van webnavigatie)
Biedt URL-filtering op basis van categorieën en profielen die toegepast kunnen worden op de
regels van individuele veiligheidsbepalingen. De malware- en phishing-categorieën moeten
in quasi realtime worden bijgewerkt voor onbekende malware en analyseresultaten van links.
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III.1.3.3.3.30 Identity awareness (identiteitsbewustzijn)
Verwerft de identiteit van een gebruiker via verschillende bronnen - zoals de servers van
terminals, WLAN-controllers en directory servers - en maakt policies mogelijk die in alle
veiligheid toepassingen op basis van gebruikers of gebruikersgroepen activeren. Verzekert
een transparante authenticatie bij een uitrol, zowel agent-gebaseerd als zonder agent.
III.1.3.3.3.31 End point Software Security Agent (veiligheidsagent voor eindsoftware)
Verstrekt proactieve, multi-methodische preventie aan de hand van een combinatie van
methodes voor de preventie van exploits en malware die speciaal daarvoor ontworpen zijn,
en die eindgebruikers beschermen tegen bekende en onbekende bedreigingen. De
eindoplossing moet ingebouwd worden in de firewall en in de componenten voor
automatische malwareanalyse.

INTERNAL PROTECTION
III.1.3.3.3.32 Mobile Device Protection (beveiliging van mobiele toestellen)
Geeft een beeld van het verkeer en van de toepassing van het veiligheidsbeleid van de
mobiele toestellen, via de implementering van een SSL-VPN die ervoor zorgt dat alle verkeer
geïnspecteerd wordt door de Firewall. Het moet mogelijk zijn om beheeroplossingen voor
mobiele toestellen van derden te integreren.
III.1.3.3.3.33 Load Balancing + Web App Protection
Application load balancing
De functie
-

Treedt op als reverse proxy en verdeelt het applicatieverkeer via de servers;
Verhoogt de capaciteit (aantal gelijktijdige gebruikers) en de betrouwbaarheid van de
toepassingen;
Verbetert de globale prestaties door de serverbelasting terug te dringen;
Voert taken uit die eigen zijn aan de toepassingen.

Load balancing van laag 7
-

Verdeelt requests op basis van gegevens aangetroffen in de protocollen van de
applicatielaag;
Waarborgt de betrouwbaarheid en de beschikbaarheid door de 'gezondheid' van de
toepassingen te monitoren en door de requests enkel te verzenden naar servers en
toepassingen die in staat zijn om correct te antwoorden.

De load balancing moet tevens de applicatieve gegevens (icoontjes, vaste teksten...)
cachen.
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Application protection
De functie moet
-

Beveiligen tegen aanvallen vanaf laag 7;
Kwetsbaarheden in toepassingen ontwaren en oplossen aan de hand van een
ingebouwde en automatische patching;
Rekening houden met externe kennis omtrent gekende IP-reputatiebedreigingen;
Robots en DDOS-aanvallen proactief tegenhouden;
Geforceerde navigatie en logisch falen voorkomen;
In staat zijn om proactief te beschermen tegen bots;
Een omvattende SSL-beëindiging verzekeren, en eindelijnsverkeer versleutelen en
ontcijferen - zo wordt een complete inspectie mogelijk en blijven bedreigingen minder
gemakkelijk onder de radar;
Abnormale gedragingen herkennen.

III.1.3.3.3.34 Remote SSL Server
Geeft een beeld van het verkeer en van de toepassing van het veiligheidsbeleid van
gebruikers op afstand (remote users), via de implementering van een SSL-VPN die ervoor
zorgt dat alle verkeer geïnspecteerd wordt door de Firewall. De agent moet in staat zijn op
transparante wijze een verbinding tot stand te brengen en meerdere gateways te
configureren, om redundantieredenen.
III.1.3.3.3.35 Network Access Control (NAC)
De NAC-functie heeft als doel om het interne netwerk van de betreffende overheidsdienst te
beschermen tegen de koppeling van ongeoorloofde uitrusting voor dataverwerking, hetzij
rechtstreeks (via een aansluitkabel), hetzij onrechtstreeks, bijvoorbeeld via een heimelijk
WiFi access point of een andere draadloze connectiemethode. Het gaat erom enkel toegang
te verlenen aan uitrusting die door de betreffende overheidsdienst geregistreerd of
toegelaten is. Deze functie moet het netwerk eveneens beschermen tegen toegangen
waarbij de firewall omzeild wordt.
De NAC-functie moet geïntegreerd worden in een netwerk dat het IEEE802.1X-protocol
ondersteunt.
Voor elke betreffende overheidsdienst levert de opdrachtnemer de specifieke hardware die
vereist is voor de uitvoering van de oplossing, in het bijzonder de authenticatieserver (radiusserver). De authenticatieservice van de NAC-oplossing moet gekoppeld worden aan het
centrale authenticatiesysteem van de betreffende overheidsdienst.
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De NAC-functie verleent of ontzegt de toegang tot het netwerk van de betreffende
overheidsdienst, op grond van verschillende criteria.
-

Enkel de uitrusting van de betreffende overheidsdienst, alsook de uitrusting waarvoor
specifieke toelating is verleend (toestellen van bezoekers of externe werknemers), zal
verbinding kunnen maken met het netwerk van de betreffende overheidsdienst.
Enkel de gebruikers die bekend zijn bij de betreffende overheidsdienst mogen
toegang krijgen tot het netwerk van die dienst.
Enkel de systemen die geconfigureerd zijn conform het veiligheidsbeleid van de
betreffende overheidsdienst, mogen gekoppeld worden. Bijzonderheden:
-

-

-

-

Er moeten beveiligingspatches worden toegepast op deze systemen,
De systemen voor dataverwerking moeten voorzien zijn van de gepaste
antimalwarebeveiliging.

Er moet een procedure voorzien worden om de uitrusting te inventariseren die
geïnstalleerd mag worden op het netwerk. Deze procedure moet uitgaan van de
centrale inventaris met apparatuur van de betreffende overheidsdienst. Een
aanvullende procedure moet de identificatie mogelijk maken van externe apparatuur
die toegang heeft tot het netwerk.
Een procedure moet een gemachtigde gebruiker in staat stellen een nieuw toestel te
registreren.
Een procedure moet systemen die niet over de vereiste beveiligingspatches of
antivirusbescherming beschikken, toelaten om toegang te krijgen tot beperkte
netwerkmiddelen, om veiligheidsupdates te kunnen uitvoeren van op het centrale
systeem voor updatebeheer van de betreffende overheidsdienst.
Een procedure moet het mogelijk maken dat verdachte apparatuur uitdrukkelijk de
toegang tot het netwerk ontzegd wordt.
Een eenvoudige en veilige procedure moet gastgebruikers de mogelijkheid bieden
om beperkte toegang te krijgen tot netwerkmiddelen.
Het moet mogelijk zijn om rapporten te produceren over die toegangen tot het
netwerk.
Verschillende types apparatuur zijn verbonden met het netwerk, meer bepaald:
- Servers (vooral in computercentra),
- De werkposten van de gebruikers,
- IP-telefoontoestellen,
- Netwerkprinters,
- …
Elke gebruiker beschikt in principe over minstens een werkpost en een telefoon.
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III.1.3.3.3.36 IP Adress Management DNS DHCP
Brengt DNS, DHCP, het beheer van IP-adressen en andere basisnetwerkdiensten onder in
een enkel platform, staat in voor het centrale beheer van de DDI-functies via een
gediversifieerde infrastructuur met geïntegreerde capaciteiten voor hybride en public cloud
en private cloud- en virtuele omgevingen, biedt toegang tot uitgebreide en geïntegreerde
rapporten, analyseert de mogelijkheden voor capaciteitsplanning, beheer van activa,
conformiteitscontrole en audit, verhoogt de doeltreffendheid van de informatica en de
automatisering.
III.1.3.3.3.37 Secure messaging with malware / ransomware protect
Bescherming tegen veiligheidsbedreigingen in e-mails omvat virussen, spam, valse
positieven, DDOS-aanvallen, spyware en phishing (fraude / ransomware). De emailbeveiliging staat in voor de blokkering van bedreigingen van alle aard, de mailrelay kan
allerhande methodes inzetten om de meest gepaste beveiliging te bieden, door preventieve
en reactieve maatregelen in te bouwen om de verdediging te versterken (antivirus, antispam,
geavanceerde bescherming tegen aanvallen, preventie tegen dataverlies, mailidentificatie,
mailversleuteling).
III.1.3.3.3.38 Advanced security for end-points
Softwareagent geïnstalleerd op eindapparatuur. Controleert onafgebroken het gedrag van
bestanden, om verdoken aanvallen te counteren. Detecteert, blokkeert en verwijdert
geavanceerde malware in alle eindsystemen. Bewaart een spoor van de historiek van de
bewegingen van geïnfecteerde bestanden, voor latere onderzoeksdoeleinden.
De oplossing moet de beveiliging garanderen van pc's, servers en mobiele apparatuur.
III.1.3.3.3.39 Security Information and Event Management (SIEM)
De inschrijver moet een dienst verlenen die het toelaat om automatisch gegevens te
verzamelen over de veiligheid van het informatiesysteem, zowel aan de grens als binnen het
netwerk van de betreffende overheidsdienst, evenals in de DMZ's.
Deze dienst verzamelt informatie afkomstig van verschillende bronnen, analyseert ze en
behandelt ze op twee manieren:
-

Een melding geven bij detectie van een gebeurtenis met een potentieel gevaar voor
de veiligheid van het informaticasysteem,
De verzamelde informatie behandelen om ze te correleren, er een grondige analyse
van te doen en herhaaldelijke problemen en zwakke punten aan het licht te brengen.

De te verzamelen informatie is van uiteenlopende aard: netwerkactiviteit, serveractiviteit,
activiteit van de netwerkapparatuur, verdachte URL's...
Die informatie kan afkomstig zijn van hetzij detectiesondes die diverse evenementen
opsporen, hetzij van agents geïnstalleerd op de bestaande informaticasystemen, hetzij van
signalen uitgezonden door de bestaande apparatuur, die de informatica-infrastructuur vormt
van de betreffende overheidsdienst (servers, firewalls, IDS/IPS, netwerkapparatuur...). De
detectiesondes zijn speciale voorzieningen die op bepaalde strategische plaatsen in het
netwerk van de betreffende overheidsdienst worden ingebouwd.
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De Federale Overheid wil wijzigingen aan de configuratie van haar uitrustingen evenwel tot
het strikte minimum beperken en hoe dan ook aanpassingen vermijden die het gedrag of de
prestaties van die uitrustingen aantasten. De voorkeur moet gaan naar de
gestandaardiseerde communicatieprocedures.
De volgende bronnen binnen de informatica-infrastructuur
overheidsdienst kunnen informatiesignalen genereren:
-

van

de

betreffende

Veiligheidsstructuur van het informaticasysteem (inbegrepen in dit bestek in de vorm
van diensten),
Windows-servers,
Diverse servertypes uit de UNIX-familie (Solaris, AIX...),
Mainframes (GCOS8, VSE, BS2000...),
Webservers (Apache, IIS...) in DMZ (voor dienstverlening aan de bevolking),
Interne webservers (Apache IIS...),
Applicatieservers (Weblogic...),
Databankservers (DB2 of andere),
Databanken (DB2 of andere),
Systeem voor besturingsmonitoring (Icinga of andere),
Systeem voor antivirusbeveiliging van de servers,
Systeem voor antivirusbeveiliging van de werkposten,
Active-Directory,
DNS,
Routers,
Netwerkswitches,
Werkposten van de gebruikers,
…

Deze lijst is niet beperkend.
Het systeem moet in staat zijn om:
-

De informatie te filteren naar relevantie,
Prioriteiten te stellen,
De informatie te correleren om begrijpelijke indicatoren op te stellen,
Verdachte situaties te detecteren,
Toegangen tot verdachte systemen te detecteren.

De inschrijver wordt geacht geregistreerde evenementen te bewaken en te analyseren. Hij
moet de bevoegde dienst van de betreffende overheidsdienst meteen inlichten indien er een
veiligheidsafwijking wordt opgemerkt die onmiddellijke gevolgen kan hebben.
De inschrijver moet periodiek een grondige analyse doen van de gecollecteerde data om een
overzicht te maken van de vastgestelde kwetsbaarheden en problemen, en daar een rapport
van maken. Daarbij moeten verschillende rapportagefrequenties overwogen worden:
dagelijks, wekelijks, maandelijks.
Die analyse moet bedreigingen aan het licht kunnen brengen die met de klassieke
technieken niet opspoorbaar zijn.

FOD FINANCIËN - Veiligheidsplatform S&L/DA/2016/023

88/191

12/04/2017

Elke betreffende overheidsdienst moet beschikken over een manier om het centrale systeem
voor datacollectie, de verzamelde gegevens en de geproduceerde rapporten die hem
aangaan, te raadplegen. Het kan een gespecialiseerde console betreffen, of een
toegangspunt tot het centrale systeem, toegankelijk van op de normale werkpost van een
ambtenaar, aangesloten op het netwerk van de betreffende overheidsdienst.
In de beginfase van het project doen de betreffende overheidsdienst en de inschrijver een
onderzoek om te bepalen wat de relevante gegevens zijn die verzameld moeten worden, van
welke bronnen ze afkomstig zijn en welke analyseprocedures er ingesteld moeten worden.
Daarbij worden ook de types alarmmeldingen bepaald, alsook de aard en de frequentie van
de aan te leggen rapporten.
Het resultaat van dat onderzoek moet evolueren in het kader van coördinatievergaderingen
tussen de betreffende overheidsdienst en de inschrijver, die periodiek georganiseerd worden
gedurende de hele duur van het dienstcontract.
Het centrale systeem voor datacollectie en analyse kan, samen met de bijhorende
opslagruimte, bewaard worden in de lokalen van de inschrijver. De verzamelde gegevens
moeten minstens een jaar bewaard worden. Het systeem moet toegankelijk zijn voor de
inschrijver, zodat hij de dienst voorzien in het kader van voorliggende opdracht kan verlenen,
en voor de overheidsmedewerkers die aangesteld zijn voor deze taak. De toegang tot het
systeem en tot de informatie die het bevat, moet beveiligd worden.
De infrastructuur van het SIEM, het bijhorende bewakingscentrum en de opslagruimtes voor
de gegevens moeten gevestigd zijn op het grondgebied van een lidstaat van de Europese
Gemeenschappen.
III.1.3.3.3.40 DDOS Protection and volume based attacks protection
De DDOS-bescherming tegen volumetrische aanvallen moet een geografisch gespreid
centrum voor DDOS-uitzuivering omvatten. De offerte moet voorzien in een SOC dat 24 uur
per dag, 7 dagen per week en 365 dagen per jaar operationeel is, en in ervaren experts in
DDOS-mitigatie. De DDOS-bescherming moet een instant antwoord kunnen bieden op de
aanvalshandtekening en op vectorwijzigingen. Ze moet in staat zijn de grootste en meest
robuuste DDOS-aanvalsgolven te mitigeren. De experts moeten over de nodige expertise
beschikken om elke soort DDOS-aanval te stoppen. De offerte moet een SLA omvatten die
DDOS-mitigatie garandeert binnen enkele minuten.
III.1.3.3.3.41 Managed Security Services en Security Operations Center (SOC)
De 'Managed Security Services' omvatten een volledige waaier aan diensten van op afstand,
via een aparte en beveiligde verbinding: aanpakken van veranderingen, reactieve zorg,
gezondheid en beschikbaarheid, monitoring van de KPI's, waarschuwingen, logbeheer,
veiligheidsrapport, veiligheidsanalyse, stroom van cyberbedreigingen beheerd vanuit een
operationeel centrum dat de klok rond beschikbaar is en gevestigd in België. Deze beheerde
diensten zijn beschikbaar 'à la carte' en kunnen op granulaire wijze geactiveerd worden in
functie van het beschikbaarheidsniveau en van de vereiste SLA's.
De inschrijver biedt diensten aan voor het toezicht op en beheer van de veiligheid van het
informatiesysteem (SOC), bewaking, waarschuwing en eerste interventie 24 uur per dag en
7 dagen per week, met hervatting van de dienst binnen de 4 uur.
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Het SOC moet de volgende functies vervullen:
-

On Call Administration & Change handling,
On Call Breakdown Reactive Care 24/7/4restore,
Continued Proactive Health & Availability monitoring + Portal,
Continued Log management & Security Reporting,
Continued Security Analysis,
Security Incident Handling.

Het SOC moet de nodige technische tools en diensten inzetten voor:
-

het beheer van incidenten en veiligheidsevenementen (SIEM),
de ticketing voor het incidentenbeheer,
een portaal dat de klant de mogelijkheid biedt een ticket in te dienen bij een incident,
de evolutie van het incidentbeheer te raadplegen, de evolutie van de tickets te
volgen...

Het SOC moet veiligheidsincidenten monitoren, sorteren en beantwoorden. Het treedt op als
eerstelijnsdienst bij een incident (CSIRT).
Het SOC moet governancediensten vervullen zoals:
Het beheer van de SLA's,
Analyse- en reportingmechanismen,
Reportingservices,
De aanhoudende verbetering van de veiligheid,
De opvolging van nieuwe bedreigingen,
…
Met het SOC beschikt de opdrachtnemer over een dienst om permanent en van op afstand
de staat van de veiligheidsinfrastructuur van de betreffende overheidsdiensten te bewaken
(met inbegrip van het SIEM).
De Federale Overheid laat de keuze in de locatie van het SOC. Evenwel, om het extreem
vertrouwelijke karakter van de door de Federale Overheid verwerkte gegevens te
garanderen, zal de Belgische wetgeving op de bescherming van persoonsgegevens en de
persoonlijke levenssfeer van toepassing zijn; de opdrachtnemer moet er bijgevolg op toezien
dat de Belgische wetgeving op de bescherming van persoonsgegevens en de persoonlijke
levenssfeer strikt wordt gerespecteerd, dit door alle nodige maatregelen te treffen om zich
eraan te houden. In het bijzonder de SOC-service, de bijhorende infrastructuur en de
dataopslagruimtes moeten gevestigd zijn op het grondgebied van een lidstaat van de
Europese Gemeenschappen.
De inschrijver moet toelichten welke maatregelen hij zal treffen om een 'Disaster'-situatie
binnen zijn SOC het hoofd te bieden.
Hij moet eveneens verduidelijken hoe zijn eigen bewakingsdienst beschermd wordt tegen
aanvallen (via het netwerk en fysiek). Hij moet ook aantonen dat er toereikende maatregelen
zijn genomen om ongeoorloofde toegang tot zijn eigen SOC te voorkomen.
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De Federale Overheid gaat uit van het principe dat de voornaamste verrichtingen op het vlak
van bewaking en veiligheidsbeheer een '24/7'-aanpak vereisten, met bijzondere prioriteit
voor de '24/7 real time' analyse en voor de samenhang tussen incidenten die zich op
verschillende systemen voordoen (bv. FW, IDP). Het bijhouden van nieuwe kwetsbaarheden,
om zo het netwerk van de Federale Overheid proactief te beschermen, moet inbegrepen zijn.
Om ook 'verdoken' inbreuken te ontwaren (langetermijnhacking), moet de inschrijver zijn
mogelijkheden en benadering toelichten, met prioriteit aan de samenhang tussen de
gegevens uit de logs van de voorgestelde veiligheidsinfrastructuur en die van andere logs
(systemen, databanken en toepassingen). Deze diensten kunnen ook offline geleverd
worden.
Voor het geval dat er zich toch een virus doorzet (bv. interne oorzaak), verduidelijkt de
inschrijver hoe hij de Federale Overheid kan helpen de daders te achterhalen, met behulp
van officieel erkende methodes en tools, die ook aangewend kunnen worden in bepaalde
gerechtelijke procedures.
De veiligheidsbeheerders van de stafdienst ICT moeten minstens op elk moment alle
configuratiesystemen kunnen raadplegen, volgens de gezamenlijk overeengekomen
beheerprocedures en om de SLA's te waarborgen, hetzij van op hun gebruikelijke werkpost
aangesloten op het netwerk van de overheidsdienst waar ze voor werken, hetzij via een
gespecialiseerde console.
SECURITY & GDPR SERVICES
III.1.3.3.3.42 Vulnerability management
Vulnerability management laat toe om zwakke plekken in de uitrustingen op te sporen en te
repareren. De scans kunnen uitgevoerd worden via een onlineconsole, of er kunnen ook
veiligheidsexperts worden ingeschakeld. Een dynamisch rapport laat toe alle
kwetsbaarheden per prioriteit te ontwaren, en het herstel wordt vergemakkelijkt door de
remediëringsinformatie mee te integreren. De integratie in het globale platform voor
veiligheidsbeheer (Managed Security) wordt gezien als een troef om de analyse van
incidenten zodanig te stroomlijnen dat aanvallen op de gekende pijnpunten onmiddellijk
gemeld worden.
III.1.3.3.3.43 Vulnerability Automatic Assessment & VAM
Na een eerste ontdekkingsfase van de apparatuur, software en applicaties, spoort de VAM
de belangrijkste zwakke plekken op en meldt ze die onmiddellijk. Aan de hand van een
scorekaart van die kwetsbaarheden kunnen de problemen naar prioriteit worden ingedeeld,
en verbeteren de operationele doeltreffendheid en het algemene veiligheidsniveau van de
hele infrastructuur.
III.1.3.3.3.44 Asset & Lifecycle management
Het beheer van de uitrusting en de levenscycli bevordert het goede beheer van de
veiligheidsinfrastructuur. Het ALM dient als centrale directory voor secundaire informatie, de
technische configuratie, de gearchiveerde projecten, de problemen met installatiedatums,
onderhoud, support... en andere bijhorende informatie. Dit systeem met een centrale
onlinedirectory biedt een globaal overzicht van alle informatie die de mensen belast met het
onderhoud nodig hebben om het systeem naar behoren te onderhouden; installatiedatum,
naam van het product/de diensten, beknopte beschrijving, support van de verkoper, beheer
van OS-releases, contractperiode...
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III.1.3.3.3.45 Cyber Threat feeds
De inschrijver moet een dienst voorstellen voor technologische bewaking en analyse van
bedreigingen voor de veiligheid van de informaticasystemen.
De inschrijver moet rapporten afleveren over de staat van de wereldwijde
veiligheidsbedreigingen voor informaticasystemen, en over sites en aanverwanten die als
gevaarlijk worden beschouwd.
De inschrijver moet, op basis van een analyse van het verkeer bij de betreffende
overheidsdienst, een staat opmaken van de bedreigingen die hem specifiek aangaan.
De inschrijver moet rapporten afleveren over de vermoedelijke evolutie van de bedreigingen.
De inschrijver wordt geacht verbeteringsvoorstellen te doen.
III.1.3.3.3.46 Service quality survey & management
De SLM-services worden op gezette tijden georganiseerd om de performantie van de dienst
na te gaan en mogelijke actiepunten te bepalen om de kwaliteit te verbeteren. Beoordeling
en verduidelijking van het geconsolideerde rapport, analyse van de resultaten op
serviceniveau, uitzonderlijke monitoring van de actiepunten, continue afstemming op de
businessbehoeften en de noden van de service. De SLM evalueert de overeenstemming
tussen de behoefte en de geboden antwoorden. De SLM zet escalaties in gang wanneer er
bijgestuurd moet worden.
III.1.3.3.3.47 Technology survey & best practice recommandations
Kwaliteit, continuïteit van de dienst, veiligheidsgarantie en overeenstemming met de regels
(bv. GDPR) zijn de voornaamste thema's van dit deel van de consultancy. Om daartoe te
komen, moeten we de As Is-situatie verduidelijken en de risico's beoordelen alvorens te
beslissen over een investering of een veranderingsprocedure. Diensten op het vlak van
conformiteitsconsultancy zijn voorzien, om de organisatie en de procedures aan een audit te
onderwerpen en zo de risico's bloot te leggen en verbeteringen voor te stellen...
III.1.3.3.3.48 Security Awareness (Bewustmaking van de gebruikers)
De inschrijver moet in zijn diensten een benadering voorstellen voor bewustmaking van de
gebruikers. Die benadering zal nader worden bepaald bij het uitstippelen van de 'Security
Policy'. De opdrachtnemer stelt de benadering voor die hem het meest geschikt lijkt om de
gebruikers bewust te maken van de soorten risico's die ze lopen en te wijzen op de middelen
om die het hoofd te bieden.

FOD FINANCIËN - Veiligheidsplatform S&L/DA/2016/023

92/191

12/04/2017

III.1.3.3.3.49 Management Report - Productie van rapporten
Operationele rapporten
Er moet een dienst worden voorzien voor de aanleg van operationele rapporten. Die
rapporten omvatten in essentie het gebruik van de geregistreerde evenementen voor interne
of gerechtelijke onderzoeksdoeleinden, of voor de behandeling van incidenten. De rapporten
bestaan uit een lijst van evenementen volgens verschillende criteria; enkele voorbeelden:
-

De activiteit van een bepaalde gebruiker,
De activiteit naar een bepaalde website,
De verkeersvolumes,
……

Managementrapporten
De opdrachtnemer moet op maandelijkse basis managementrapporten afleveren, in
overeenstemming met hoofdstuk III.1.4.10.
III.1.3.3.3.50 Regular Pentesting & compliance audit (attacks simulations)
Deze dienst bestaat uit een 'valse' aanval in opdracht van professionele experts, die zo op
zoek gaan naar zwakke plekken in de veiligheid die mogelijk de infrastructuur aantasten.
Kenmerkend voor deze procedure is dat ze de doelsystemen en een welbepaalde
doelstelling viseert, de beschikbare informatie onderzoekt en diverse middelen inzet om haar
doel te bereiken via de vastgestelde kwetsbaarheden. Deze diensten evalueren of de afweer
volstaat, en welke verdedigingsinrichtingen (desgevallend) werden omzeild bij de test. De
rapporten van deze pentest geven informatie over de kwetsbaarheden en suggereren
tegenmaatregelen om het risico terug te dringen. Elke test volgt een drieledige cyclus:
-

-

Voorbereiding;
Uitvoering;
Evaluatie.

De voorbereiding heeft tot doel om, in overleg met de overheidsdiensten, de
doelstellingen, het scenario en de planning van de test vast te leggen. De middelen
die de partijen moeten inzetten (en in het bijzonder de Overheid) worden ook
bepaald. De voorbereiding moet lang genoeg op voorhand gebeuren, om de
bevoegde autoriteiten te kunnen inlichten. Tijdens deze voorbereidende fase worden
de mededelingen uitgewerkt.
Voor de test moeten de nodige voorzorgsmaatregelen worden getroffen om de goede
werking van de diensten van de betreffende instelling zo min mogelijk te hinderen.
Na de test maakt de opdrachtnemer een schriftelijk rapport op dat nader toelicht wat
er getest werd en wat de vaststellingen waren. Het formuleert eveneens suggesties.
Het rapport en de bijhorende suggesties worden in een debriefingsessie voorgelegd
aan de vertegenwoordigers van de betreffende overheidsdienst.

Het personeel van de opdrachtnemer dat deelneemt aan de test, is gebonden aan het strikte
beroepsgeheim voor de gemaakte vaststellingen, alsook voor de gegevens waar ze, al dan
niet bedoeld, kennis van hebben gekregen.
De kosten worden bepaald voor een volledige cyclus.
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III.1.4 Voor te stellen diensten
III.1.4.1

Inleiding

Bepaalde overheidsdiensten willen een dienstverlener een reeks diensten toevertrouwen in
het licht van de huidige risico's, en volgens een risicofactor die aanvaardbaar is voor de
Federale Overheid.
 Diensten voor invoering van de voorgestelde infrastructuur en migratie vanuit de
bestaande infrastructuur.
 Diensten voor operationeel beheer van de volledige voorgestelde oplossing (ook het
onderhoud), om de goede werking ervan te waarborgen volgens criteria voor
performantie, beschikbaarheid en milieubescherming van de Federale Overheid.
Daartoe moet de inschrijver een oplossing voorstellen voor beheer en monitoring op
afstand, gekoppeld aan zijn diensten.
 Diensten voor toezicht op en beheer van de veiligheid van het informatiesysteem
(SOC), bewaking, waarschuwing en eerste interventie 24 uur per dag en 7 dagen per
week, met hervatting van de dienst binnen de 4 uur.
 Diensten voor de analyse van de verzamelde gegevens en voor de opmaak van
rapporten.
 Opleidingsdiensten.
 Consultancy.
 Administratieve diensten.
Deze verschillende diensttypes worden beschreven in de volgende paragrafen.
De inschrijver moet zijn aanpak voor de volgende punten nader toelichten:
 Bepaalde veiligheidsrisico's evalueren in functie van de activiteiten van de federale
overheidsdiensten, om onderbouwde beslissingen te kunnen nemen.
 De functionele behoeften omzetten in geschikte hulpmiddelen (materiaal, software en
diensten) naargelang de veiligheidsrisico's.
 Het overeengekomen veiligheidsniveau aanhouden.
 Overige punten die de inschrijver als nuttig acht.
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Diensten voor invoering van de infrastructuur en migratie

De Federale Overheid hecht het grootste belang aan de kwaliteit van de indienstneming en
aan het uitwerken van de operationele ITIL-processen. De dienstverlener moet in zijn offerte
specifiek de assistentie vermelden die nodig is bij de operationele opstart van de installatie,
tot en met de acceptatietests.
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III.1.4.2.1 Installatie en assistentie bij de opstart
De offerte moet alle diensten omvatten die nodig zijn voor de installatie, de instelling en de
ingebruikname van de oplossing 'as a service'. De opdrachtnemer moet omvattende
assistentie verzekeren, in het bijzonder bij de studiefase en de opstart van de diensten.
Het project moet aanvatten met de invoering van een 'Security Policy' voor netwerken, in
overeenstemming met hoofdstuk III.1.3.2, uit te stippelen in overleg tussen de
opdrachtnemer en de betreffende overheidsdienst, op basis van de bestaande Security
Policy.
Deze assistentie moet absoluut volstaan in zowel kwantiteit als kwaliteit, om een vlekkeloze
opstart te van de voorgestelde diensten te waarborgen. Ze moet met name een geheel van
assistentieprestaties omvatten die voorzien in de behoeften aan noodzakelijke geachte
aanpassingen gedurende de eerste zes maanden van het gebruik. Het belang van de
geboden assistentie moet expliciet aan bod komen in de offerte.

III.1.4.2.2 Migratie van de bestaande infrastructuur
De federale overheidsdiensten gebruiken verschillende verbindingen met de buitenwereld.
De meeste hebben reeds een firewall tussen internet en hun intern netwerk. Bepaalde
verbindingen met andere FOD's of overheidsinstellingen worden gecontroleerd aan de hand
van routers en access lists of NAT-functies. De diensten die gemigreerd moeten worden
zijn, meer bepaald, de SSL-VPN's, de site-to-site VPN's, e-mailrelays, proxy's,
antivirussoftware, firewalls, DNS, load-balancers, inbraakdetectie, veiligheidscontrole van de
servers...
De functies die deze uitrustingen ondersteunen, moeten overgenomen worden in de nieuwe
diensten. De opdrachtnemer staat in voor de goede migratie, door alle vereiste maatregelen
te nemen om onderbrekingen van de dienst tot het strikte minimum te beperken. Voorts moet
de veiligheid van de informatiestromen op elk moment tijdens de migratie gewaarborgd zijn.
De migratie gebeurt volgens een nauwgezette planning, ter goedkeuring voor te legen aan
de Stuurgroep. Onvermijdelijke dienstonderbrekingen moeten gepland worden in de periodes
dat de activiteit het laagst is. Er moet een rollbackprocedure voorzien worden om snel de
stabiliteit te herstellen bij onvoorziene problemen.
Omdat LAN-netwerken op veiligheidsvlak steeds belangrijker worden, moet de inschrijver
duidelijk toelichten welk migratietraject de betreffende overheidsdienst moet volgen om zijn
interne netwerk te vrijwaren voor aanvallen.

III.1.4.2.3 Opzetten van het SIEM
In een eerste fase doet de inschrijver een voorafgaande studie met het oog op de
implementering van het SIEM. In die studie identificeert hij de te bewaken uitrustingen en
systemen en de beschikbare en bruikbare datatypes, bepaalt hij de aard van de mogelijke
verwerkingen, definieert hij een eerste set analyserapporten en werkt hij een organisatie uit
voor exploitatie van het SIEM.
In een tweede fase volgt dan een beperkte implementering om de capaciteiten en
mogelijkheden van de ingevoerde dienst te tonen. Die implementering heeft betrekking op
een toereikend en voldoende divers aantal uitrustingen en systemen. Aan het einde van
deze fase moet het SIEM een significant gedeeltelijk toezicht kunnen uitoefenen op de
infrastructuur van de betreffende overheidsdienst.
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In een derde fase worden nagenoeg alle systemen van de betreffende overheidsdienst
geïntegreerd in het SIEM en worden de exploitatieprocedures bijgeschaafd en uitgebreid, om
zo de collectie- en analysecapaciteiten van het SIEM te stroomlijnen.
Tijdens de exploitatiefase moet de opdrachtnemer de vereiste bijstand leveren om het
systeem te schalen naargelang de behoeften, en meer bepaald in functie van de systemen
die aan de infrastructuur zijn toegevoegd of eruit zijn verwijderd en naargelang de evolutie
van de bedreigingen.

III.1.4.2.4 Opzetten van het Security Operations Center (SOC)
De inschrijver stelt alle vereiste middelen in voor veiligheidstoezicht en -beheer van het
informaticasysteem, voor bewaking, voor waarschuwing en voor eerste interventie en herstel
van de dienst.
De Federale Overheid laat de keuze in de locatie van de SOC. Evenwel, om het extreem
vertrouwelijke karakter van de door de Federale Overheid verwerkte gegevens te
garanderen, zal de Belgische wetgeving op de bescherming van persoonsgegevens en de
persoonlijke levenssfeer van toepassing zijn; de opdrachtnemer moet er bijgevolg op toezien
dat de Belgische wetgeving op de bescherming van persoonsgegevens en de persoonlijke
levenssfeer strikt wordt gerespecteerd, dit door alle nodige maatregelen te treffen om zich
eraan te houden. In het bijzonder de SOC-service, de bijhorende infrastructuur en de
dataopslagruimtes moeten gevestigd zijn op het grondgebied van een lidstaat van de
Europese Gemeenschappen.

III.1.4.2.5 Opzetten van de NAC (Network Access Control)
In een eerste fase doet de inschrijver een voorafgaande studie met het oog op de inbouw
van een NAC-oplossing in de netwerkinfrastructuur van de betreffende instelling. Tijdens die
studie bepaalt hij, in overleg met de betreffende overheidsdienst, de te implementeren
toegangspolicies.
In een tweede fase volgt dan een beperkte implementering om de capaciteiten en
mogelijkheden van de ingevoerde dienst te tonen. Tijdens deze fase wordt de NAC
geïmplementeerd op een begrensd aantal systemen, die samen een proefgeheel vormen.
In een derde fase, na evaluatie van het gedrag van het proefgeheel, gedurende een overeen
te komen periode, wordt de NAC-oplossing uitgerold op nagenoeg alle systemen van de
betreffende overheidsdienst.
Tijdens de exploitatiefase moet de opdrachtnemer de vereiste bijstand leveren om het
systeem te schalen naargelang de behoeften, en meer bepaald in functie van de systemen
die aan de infrastructuur zijn toegevoegd of eruit zijn verwijderd en naargelang de evolutie
van de bedreigingen en de toegangspolicies.
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III.1.4.2.6 Opleidingsdiensten
De inschrijver moet een basisopleidingsprogramma uitstippelen dat het personeel van de
betreffende overheidsdiensten in staat moet stellen de werking van de geïnstalleerde
beveiligingsmiddelen te begrijpen, de vereiste beslissingen te nemen op hun niveau, en te
communiceren met het personeel van de opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van
de oplossing. Deze basisopleiding moet de volgende aspecten aansnijden:
-

De vereiste theoretische kennis;
Een beschrijving van de architectuur van de voorgestelde oplossing;
Een beschrijving van de verschillende functies;
Een beschrijving van de diensten die de opdrachtnemer verstrekt;
Een beschrijving van de operationele uitvoeringsprocedures, in het bijzonder vanuit het
oogpunt van de klant.

De opleiding moet worden gegeven in het Frans of in het Nederlands, afhankelijk van de
behoeften van de betreffende overheidsdienst, en gelet op het feit dat elke overheidsdienst
personeel van beide taalrollen in dienst heeft.
De betreffende overheidsdienst zal nagaan of de ingerichte opleiding aan de wensen
voldoet. Is dat niet zo, dan moet er een gratis bijkomende opleiding worden gegeven die de
behoeften van de klant wel invult.
De kostprijs van de opleidingen moet in de contractprijs vervat zitten.
De overheidsdienst kan aanvullende opleidingssessies bestellen die aansluiten bij de
basisopleiding, volgens de financiële voorwaarden vastgelegd in de prijslijst.

III.1.4.3

Diensten voor beheer, onderhoud en assistentie

De gevraagde dienst betreft het beheer van de uitrustingen en het operationele beheer om
een globale beschikbaarheid van de beveiligingsservice te verzekeren.
De voorgestelde diensten moeten de volgende processen bestrijken (ITIL-nomenclatuur):


Wat betreft de 'Service Support'
Incident Management
Problem Management
Change Management
Configuration Management
Release Management



Wat betreft de 'Service Delivery'
Service Level Management
Capacity Management
Availability Management
IT Service Continuity Management
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De Federale Overheid beschrijft hieronder haar verwachtingen van deze processen. De
inschrijver moet zijn benadering ten aanzien van elk van de hierboven opgesomde ITILprocessen beschrijven.
De opdrachtnemer verstrekt alle gevraagde diensten voor de configuratie die hij opzet, in zijn
lokalen of in die van de Federale Overheid. Anderzijds moet elke overheidsdienst een
inventaris bijhouden van de onderdelen die in zijn lokalen geïnstalleerd zijn; de
opdrachtnemer wordt geacht alle vereiste informatie te verstrekken om die inventarissen
naar behoren te beheren.

III.1.4.3.1 Behandeling van incidenten en problemen
Zodra de administratie abnormaal gedrag vaststelt (defect, veel te lange responstijd,
bedreiging van de veiligheid, detectie van een verdachte situatie of veiligheidsfalen...), brengt
ze de opdrachtnemer op de hoogte. Deze laatste neemt de gepaste organisatorische
maatregelen om steeds meteen en 7 dagen per week beschikbaar te zijn, zowel overdag als
‘s nachts. De exacte procedure zal in overleg worden bepaald.
De overheid behoudt zich het recht voor haar eigen bewakings- en monitoringinstrumenten
in te zetten om incidenten op te sporen. Ze ziet er daarbij wel op toe dat de infrastructuur
geïnstalleerd in het kader van onderhavige opdracht niet wordt verstoord.
Een incident wordt gemeld per e-mail, telefonisch of met eender welk ander af te spreken
middel. Het is evenwel raadzaam om in overweging te nemen dat bij een probleem dat het
veiligheidssysteem aantast, het risico bestaat dat e-mail niet beschikbaar is. De
oproepprocedure moet zodanig worden georganiseerd dat men later kan bepalen, en zo
nodig kan aantonen, wat het onderwerp en het moment van de oproep waren.
Zodra de opdrachtnemer een probleem vaststelt, verwittigt hij de administratie via diverse
communicatiekanalen al naargelang de ernst van het incident (mail, telefoon, enz.) en treft hij
de nodige maatregelen om het op te lossen.
Merk op dat de monitoringservice moet toelaten om zo veel mogelijk incidenttypes op te
sporen. Het is aan de opdrachtnemer om een systeem voor incidentopsporing in te voeren,
dat zo krachtig mogelijk is, zodat men zich rekenschap kan geven van het bestaan van een
probleem zodra het zich voordoet, zonder dat het noodzakelijk is dat de betreffende
overheidsdienst het rapporteert (opsporing van systeem- en service-incidenten, bijvoorbeeld,
websites niet toegankelijk via de proxy's bij een klant). De inschrijver moet de diensten
beschrijven die hij plant op te zetten om zo snel mogelijk abnormale situaties en
kwetsbaarheden op te sporen.
De term 'incident' wordt over het algemeen opgevat als een storing, gesignaleerd door een
gebruiker. In dat concept zitten evenwel de automatische alarmgevingen vervat: die worden
vaak beschouwd als deel uitmakend van de gangbare exploitatie. Deze evenementen,
gegenereerd door het systeem, zullen eveneens worden behandeld in het kader van het
Beheer van Incidenten.
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De verschillende incidenttypes worden gerangschikt per categorie, volgens de onderstaande
tabel:
Ernst van het incident
Level 1

Definitie van de ernst
Hoofdfuncties
van
het
veiligheidssysteem
niet
operationeel
Rechtstreekse
bedreiging
voor de veiligheid van het
interne netwerk

Level 2

Defect
van
een nietessentiële functie
Herstel van een subsysteem
met tijdelijke overname door
een vervangsysteem

Level 3

Voorbeelden
Onderbreking
van
de
informatiestroom
Te trage responstijden
Abnormale afname van de
beschikbare bandbreedte
Opsporing van een aanval
op het veiligheidssysteem of
op een beveiligde server

De inschrijver moet deze categorieën nader bepalen, in overleg met de betreffende
overheidsdienst.
Binnen het proces zijn dit de activiteiten voor het Beheer van Incidenten:






De detectie en de registratie van de incidenten;
De initiële support en de classificatie;
Het onderzoek en de diagnose;
De globale opvolging van de incidenten;
De oplossing en het herstel.

De afsluiting van de incidenten
De opdrachtnemer brengt de administratie op de hoogte telkens een incident is opgelost. De
in dit stadium niet opgeloste incidenten worden beschouwd als geïsoleerde incidenten, die
bestaan vanaf het moment waarop ze voor het eerst worden gemeld. Een incident wordt als
opgelost beschouwd vanaf het moment waarop het als dusdanig wordt verklaard door de
opdrachtnemer, op voorwaarde dat de administratie zich heeft kunnen vergewissen dat het
goed is.
De ITIL-definitie van de doelstelling van het Beheer van Problemen is de volgende:
 Minimaliseren van de negatieve impact van incidenten en problemen, veroorzaakt
door fouten in de computerinfrastructuur, op de activiteiten van de onderneming
 Voorkomen dat incidenten, veroorzaakt door deze fouten, zich opnieuw voordoen
Daartoe zoekt het Beheer van Problemen de eerste oorzaak van incidenten en geeft het de
aanzet tot acties die de situatie moeten verbeteren of verhelpen.
 Reactief (of curatief) aspect: het gaat om de oplossing van problemen in antwoord op
één of meer, reeds aangegeven incidenten.
 Proactief (of preventief) aspect: identificatie en oplossing van problemen en fouten
die gekend zijn vooraleer het incident zich voordoet.
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Naast de opsporing van storingen zal de opdrachtnemer ook periodiek de verzamelde
gegevens detecteren, om verdachte situaties te detecteren die een veiligheidsrisico
inhouden. De risico's die zo worden blootgelegd, zullen worden behandeld als incidenten of
problemen naargelang hun ernst en urgentie.
Uitwisseling tussen het systeem voor veranderings- en incidentbeheer van de leverancier en
dat van de betreffende overheidsdiensten moet mogelijk zijn.

III.1.4.3.2 Configuratiebeheer (Configuration Management)
Het proces voorziet een logisch model van de infrastructuur en gaat daarbij de verschillende
elementen in de loop van hun levenscyclus identificeren, controleren, onderhouden en
verifiëren.
De praktische doelstellingen die daaruit voortvloeien, zijn de volgende:





Verslag uitbrengen aan de organisatie van alle goederen en configuraties van de
informaticaproductie;
Relevante informatie verschaffen over de configuraties met het oog op de
ondersteuning van de andere processen;
Solide fundamenten voorzien voor het beheer van Incidenten, Problemen,
Veranderingen en Nieuwe Versies;
De op de infrastructuur opgeslagen informatie vergelijken en verschillen corrigeren.

Reikwijdte
De reikwijdte van het Beheer van Configuraties omvat de identificatie, de registratie en de
restitutie van informatie over alle componenten van de infrastructuur, met inbegrip van :




Hun versies;
De subcomponenten van een component;
Hun onderlinge relaties.

Dit omvat:




De hardware;
De software en toepassingen;
De bijhorende documentatie.

Basisactiviteiten
 Planning: planning en bepaling van het proces, de organisatie en de technieken. De
volgende zaken dienen gedefinieerd en gevalideerd te worden:







De procesdoelstellingen;
De analyse van de huidige stand van de apparatuur en de configuraties;
De organisatorische en technische context van het proces;
Het beleid van de gekoppelde processen;
De activiteiten van het proces.
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 Identificatie
 Het gaat erom de configuratie-elementen (CL of Configuration Items) te
selecteren, te identificeren en te labelen met hun 'eigenaars', hun relaties en
hun documentatie, om ze op te nemen in de CMDB (Configuration Management
database);
 Het configuratiebeheer laat een doeltreffend veranderingsbeheer toe, omdat
heel snel geweten is welke impact een verandering heeft op de infrastructuur.
 Controle: zich ervan vergewissen dat de onderdelen gewijzigd worden met de
vereiste toelatingen (veranderingsverzoek). De controle betreft de toevoeging, de
wijziging en de verwijdering van een element.
 Historiekbewaring: traceerbaarheid van de evolutie van een onderdeel (development,
test, productie of in voorraad).
 Controle en audit: controle op de fysieke aanwezigheid van de configuratieelementen en validering van de informatie opgeslagen in de CMDB en de
goedgekeurde bibliotheken.

III.1.4.3.3 Veranderingsbeheer (Change Management)
De ITIL-definitie van de doelstelling voor Veranderingsbeheer is als volgt: Zich ervan
vergewissen dat de standaardmethodes en –procedures worden gebruikt om alle
veranderingen snel en efficiënt ter harte te nemen, met de bedoeling de impact van
opeenvolgende incidenten op de implementering van die veranderingen te minimaliseren, en
bijgevolg de dagelijkse exploitatie te verbeteren.
Wanneer een verandering noodzakelijk is geworden, moet men de risico’s van haar
doorvoering evalueren alsook de continuïteit van de businessactiviteit tijdens en na die
doorvoering.
In het kader van de procedure voor change management moet elke verandering, uitgevoerd
door de klant of de opdrachtnemer, in principe voor voorafgaande validering worden
voorgelegd aan de andere partij binnen 8 werkuren, behoudens andere afspraken in het uit
te werken handboek met procedures. Elke niet gevalideerde verandering die wordt
uitgevoerd door de klant, ontslaat de opdrachtnemer van zijn SLA-verbintenissen (zie
verderop) ten aanzien van deze specifieke verandering. De opdrachtnemer is evenwel
verplicht om, zodra mogelijk, via gsm en per e-mail de eventuele anomalieën in de werking
te signaleren die te wijten zijn aan de verandering.

FOD FINANCIËN - Veiligheidsplatform S&L/DA/2016/023

102/191

12/04/2017

III.1.4.3.4 Versiebeheer (Release Management)
De ITIL-definitie van de doelstelling van het Beheer van Versies is de volgende :
De productieomgeving en haar services beschermen door het gebruik van formele
procedures en door controles tijdens de implementering van veranderingen.
Gedetailleerde doelstellingen








De uitrol van een software en van de bijhorende apparatuur plannen en overzien;
Uitwerken en implementeren van de tools voor distributie en installatie van
veranderingen
Erop toezien dat de veranderde hardware en software traceerbaar en veilig zijn, en
dat alleen de correcte, geautoriseerde en geteste versies worden geïnstalleerd;
Communiceren en beheren van de verwachtingen van de klanten tijdens de planning
en het verloop van de ingebruikneming;
Valideren van de exacte inhoud van een distributie en van het scenario voor
ingebruikneming, in samenhang met het Beheer van Veranderingen;
Installeren van de nieuwe softwareversies en de hardware in productie, met naleving
van de procedures van het Beheer van Veranderingen en Configuraties;
Zich ervan vergewissen dat de oorspronkelijk verspreide softwareversies bewaard en
beveiligd worden in de bibliotheek van definitieve softwareversies (Definitive Software
Library of DSL) en dat de CMDB up-to-date is.

Reikwijdte







Planning, ontwerp, uitwerking, configuratie en homologatie van de hardware en
software om een geheel van componenten te creëren, bestemd om in productie te
worden genomen (kit voor installatie of ingebruikneming);
Planning en voorbereiding van de ingebruikneming van een verandering voor een
geheel van gebruikers en sites;
Communicatie, voorbereiding en opleiding bij een verandering;
Audits van hardware en software voor en na de doorvoering van een verandering;
Uitrol van veranderingen;
Update van de CMDB en de DSL.

III.1.4.3.5 Beschikbaarheids- en prestatiemetingen
De beschikbaarheid en prestaties worden gemeten op basis van een set indicatoren die
toegespitst zijn op de servicebeschikbaarheid (bijvoorbeeld: een indicator voor
beschikbaarheid van de 'proxy'-service volstaat niet, een indicator voor de beschikbaarheid
van de internettoegang via de proxy's vertelt ons of de dienst daadwerkelijk beschikbaar is).
De inschrijver moet indicatoren voorstellen waarvan de meting in rekening wordt gebracht bij
de evaluatie van de SLA en de eventuele toepassing van de voorziene straffen. De
inschrijver moet ook de technische middelen en de ingezette methodes beschrijven om de
beschikbaarheid en het prestatieniveau te meten.

FOD FINANCIËN - Veiligheidsplatform S&L/DA/2016/023

103/191

12/04/2017

De opdrachtnemer moet aan de betreffende overheidsdienst de noodzakelijke (technische)
tools en procedures bezorgen om de beschikbaarheid en het prestatieniveau van het
systeem vast te stellen en te controleren. De gehanteerde meetinstrumenten moeten in
detail worden beschreven. Elke maand zullen de betreffende overheidsdiensten van de
opdrachtnemer een rapport met de meetresultaten krijgen, dat zal worden besproken tijdens
de maandelijkse SLM-meeting (Service Level Management). De betreffende
overheidsdiensten moeten ook toegang krijgen, toch minstens in alleen-lezen, tot de
meetinstrumenten die de opdrachtnemer gebruiken.
De gebruikte logginginformatie voor het meten van de beschikbaarheid en het
prestatieniveau moet minstens 1 jaar worden bewaard. Er moet ook regelmatig een back-up
van worden genomen. Deze verantwoordelijkheid is voor rekening van de opdrachtnemer.
De inschrijver moet in detail de gebruikte middelen, geïntegreerd in het loggingsysteem,
beschrijven om elke vorm van vervalsing van de meetgegevens van de prestaties door één
van de partijen te verhinderen.
Het veiligheidssysteem zal voorzieningen bevatten die de meting van het verkeer, de
responstijden en alle nuttige informatie mogelijk maken om er de goede werking van na te
gaan. Deze gegevens zullen worden geregistreerd met het oog op de analyse van incidenten
en de productie van rapporten. De inschrijver moet de voorgestelde oplossing beschrijven
met precisering van de uitgevoerde en geregistreerde meettypes, de mogelijkheden om
evenementen te filteren, de rapporttypes die kunnen worden gegenereerd, en de capaciteit
om statistieken te produceren. Het veiligheidssysteem moet een registratiecapaciteit hebben
waarmee die informatie gedurende een jaar kan worden bewaard. De noodzakelijke
uitrustingen om deze informatie te meten, te registreren en te bewaren maken deel uit van
deze opdracht.

III.1.4.3.6 Capaciteitsbeheer (Capacity Management)
Het Capaciteitsbeheer heeft de verantwoordelijkheid om te verzekeren dat de capaciteit van
de infrastructuur inzake serviceniveaus (Service Level: SLs) in verhouding staat tot de
steeds groter wordende vraag van de organisatie (kosten en prestaties).
Het proces omvat:





De opvolging van de prestaties van de services en de componenten van de
infrastructuur;
De activiteiten voor optimalisering (tuning) met betrekking tot het gebruik van de
bestaande voorzieningen;
Inzicht in de vraag op het vlak van voorzieningen en de productie van prognoses voor
de toekomstige vraag;
De productie van een Capaciteitsplan om de kwaliteit van de verleende diensten te
verzekeren.
Toezicht (monitoring)

Het gebruik van elk middel en elke dienst monitoren, opdat de overeengekomen
dienstniveaus gehaald kunnen worden en de werkvolumes zoals gepland verwerkt kunnen
worden.
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Activiteiten


Instrumenten installeren voor meting van:

• Capaciteitsinformatie: gebruiksgraad van de middelen, netwerkdebieten enz.
• Prestatiegegevens: responstijd.
• De beschikbaarheid van de diensten van en naar de verschillende zones



(FedMan/Internet, DMZ's, interne zones enz.).
Referentiedrempels en -situaties bepalen: drempels voor overmatig gebruik van de
middelen of drempels vastgelegd onder de waarden uit de SLA's.
Alarmeren bij overschrijding van de drempels en rapporten opmaken over de
afwijkingen.
Beoordeling

De verzamelde informatie moet geanalyseerd worden om trends te ontwaren en
referentiesituaties te definiëren (baselines).
 Door regelmatige meting en toetsing aan die referentiesituaties van de voorwaarden
voor overschrijding van het gebruik van middelen en diensten.
 Tevens toetsing aan de evolutieprognoses.
 Potentiële detectie van probleemsituaties.

III.1.4.3.7 Onderhoud
De inschrijver moet beschrijven welke onderhoudsservices hij voorstelt in het kader van dit
bestek. Die omvatten zowel het preventieve als het curatieve onderhoud. Bij een technisch
defect aan een uitrusting is het van essentieel belang dat dat zo snel mogelijk wordt
verholpen.
Het geplande onderhoud kan de onbeschikbaarheid van de VEILIGHEIDSSERVICE
veroorzaken of een impact hebben op het prestatieniveau van de beveiligingsservice.
De opdrachtnemer moet de infrastructuur en zijn diensten zodanig organiseren dat risico's op
onderbreking van de service of veiligheidsrisico's vermeden worden tijdens de
onderhoudsperiodes. Het is aangewezen minstens twee sets apparatuur te voorzien met
twee verschillende toegangswegen. Het onderhoud moet zodanig worden georganiseerd dat
er per keer slechts één weg wordt onderbroken.
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 Onderhoudsvenster




Er kunnen onderhoudsperiodes gepland worden in overleg met de betreffende
overheidsdiensten. Dat geplande onderhoud vindt enkel plaats met het
voorafgaande akkoord van de betreffende overheidsdiensten, en zal door de
leverancier lang genoeg op voorhand worden aangekondigd (naargelang de
aard van de interventie zal de betreffende overheidsdienst de termijn
aanpassen). Gedurende deze onderhoudsperiode zullen belangrijke updates
van de software of veranderingen in de topologie, de configuratie, verzoeken
om wijziging of kleinere wijzigingen die eventueel een weerslag zouden
kunnen hebben op de service, de installatie van de softwarepatches of kleine
configuratieveranderingen zonder impact op de service, toegestaan zijn. Als
blijkt dat deze veranderingen een weerslag hebben op de diensten, moeten ze
worden gecommuniceerd.
Wanneer er een impact op de dienstverlening te vrezen is, zal de tijd, besteed
aan het onderhoud, niet worden opgenomen in de berekening van het
beschikbaarheidspercentage. De tijdspanne nodig voor het onderhoud, met
mogelijke impact, moet vooraf voor elke interventie worden vastgesteld door
de opdrachtnemer, in overeenstemming met de betreffende overheidsdiensten
(zij beslissen bovendien eenzijdig in geval van onenigheid).

 Venster voor kritiek onderhoud





Omwille van de proactieve houding die de Federale Overheid verwacht van de
opdrachtnemer, zouden er vensters voor kritiek onderhoud kunnen worden
geëist na een wederzijds akkoord tussen de Federale Overheid en de
leverancier. Een 'venster voor kritiek onderhoud' wordt gedefinieerd als 'elke
correctieve actie naar aanleiding van een groot veiligheidsprobleem dat de
vertrouwelijkheid, de integriteit of de beschikbaarheid van de service in het
gedrang zou kunnen brengen'.
De tijd besteed aan kritiek onderhoud zit vervat in de beschikbaarheids- en
prestatiemeting.
Als het onderhoud om een of andere reden moet worden uitgevoerd tijdens
een ' peak'-periode en als er systemen moeten worden stilgelegd, zal de tijd
besteed aan dit onderhoud worden beschouwd als een periode van
onbeschikbaarheid en opgenomen worden in de berekening van de KPI's,
mits de voorafgaande formele goedkeuring van de betreffende
overheidsdiensten.

Hoe dan ook zullen deze onderhoudsvensters worden vastgelegd in overleg tussen de
opdrachtnemer en de verantwoordelijken van de betreffende overheidsdiensten, de
bovenstaande beschrijving is indicatief.
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III.1.4.3.8 Governance
De aanbestedende overheid gebruikt COBIT5 als governancestandaard voor haar ICT. De
opdrachtnemer moet toelichten hoe hij zijn procedures, zijn organisatie, zijn middelen, zijn
policies wil instellen in het kader van deze opdracht, en hoe hij plant bij te dragen tot de
totstandkoming van een veiligheidscultuur binnen de Federale Overheid. Hij moet ook
toelichten hoe hij de maturiteit ervan wil laten evalueren in de zin van Cobit 5. De
opdrachtnemer zal in zijn offerte indicatoren moeten bepalen voor elk bereikt
maturiteitsniveau. Tijdens de uitvoering van het project volgt er overleg om de indicatoren te
bepalen voor elk door de aanbestedende overheid gewenst maturiteitsniveau. Op de website
www.isaca.org is alle nodige documentatie te vinden over COBIT 5 en COBIT 5 for
information security.
De inschrijver wordt geacht een organisatie en de vereiste middelen te voorzien om te
garanderen dat de processen een maturiteitsniveau van minstens drie hebben volgens de
COBIT 5-standaard.

III.1.4.4

De diensten van een Security Operations Center

De inschrijver stelt diensten voor voor het toezicht op en beheer van de veiligheid van het
informatiesysteem (SOC), bewaking, waarschuwing en eerste interventie 24 uur per dag en
7 dagen per week, met hervatting van de dienst binnen de 4 uur.

III.1.4.5

CSIRT-services (Computer Security Incident Response Team)

De inschrijver moet CSIRT-diensten verlenen (CSIRT staat voor Computer Security Incident
Response Team).
Dit team moet op de veiligheidsincidenten reageren door de vereiste diensten te verlenen om
het probleem dat tot het veiligheidsincident heeft geleid te verhelpen, of door bijstand te
verlenen bij het oplossen van het probleem.
De reactietijd is belangrijk om schade aan hardware, software en data, alsook de financiële
gevolgen tot het minimum te beperken. De inschrijver moet de organisatie van zijn dienst
beschrijven, evenals de middelen die hij zal aanwenden (inclusief personeel) om binnen de
best mogelijke termijnen een gepast antwoord te bieden voor incidenten.
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De CSIRT-diensten omvatten daarnaast de volgende prestaties:


Centrum voor expertise en assistentie;



Afstemming van de acties met andere entiteiten (lokale CSIRT-teams,
netwerkcompetentiecentra, internetoperatoren en -providers, nationale en
internationale CSIRT's) wanneer het incident gevolgen heeft voor meerdere klanten
of technische omgevingen;



Centralisering van assistentieverzoeken naar aanleiding van veiligheidsincidenten:
ontvangst van de verzoeken, diagnose en correlatie van de incidenten;



Behandeling van waarschuwingen en reactie op aanvallen: technische analyse,
uitwisseling van informatie met andere CSIRT's, bijdrage aan specifieke
onderzoeken;



Formulering van aanbevelingen en best practices voor 'hardening' van de software
en de infrastructuur, om zo het aantal incidenten tot het minimum te beperken;



Beheer (opmaak en onderhoud) van een gedeelde kennisbank en een databank van
kwetsbaarheden;



Preventie door
de verspreiding
van
informatie over de vereiste
voorzorgsmaatregelen om de risico's op incidenten te beperken of in het slechtste
geval hun gevolgen te temperen;



Capaciteit om specifieke veiligheidsopleidingen in te richten;



Assistentie in het kader van de gerechtelijke (burger- en/of strafrechtelijke)
afhandeling van een incident en/of van de verantwoordelijken: verzamelen van
bewijskrachtige elementen en materiële bewijsstukken, opsporing van de daders,
opzetten van onderzoeksverrichtingen, suggereren van bewarende maatregelen,
becijfering van de geleden schade, hulp bij de opstelling van een klacht, hulp bij het
instellen van rechtsvorderingen...

De CSIRT-diensten worden gepresteerd in het Frans en/of in het Nederlands.
De CSIRT-diensten aangeboden in het kader van deze opdracht moeten de klok rond en 7
dagen per week beschikbaar zijn.
De inschrijver moet in staat zijn deze diensten van op afstand ofwel on-site te verlenen.

III.1.4.6

De diensten voor 'Security Information and Event Management' (SIEM)

De inschrijver moet een dienst verlenen die het toelaat om automatisch gegevens te
verzamelen over de veiligheid van het informatiesysteem, zowel aan de grens als binnen het
netwerk van de betreffende overheidsdienst, evenals in de DMZ's.
Deze dienst verzamelt informatie afkomstig van verschillende bronnen, analyseert ze en
behandelt ze op twee manieren:



Een melding geven bij detectie van een gebeurtenis met een potentieel gevaar voor
de veiligheid van het informaticasysteem,
De verzamelde informatie behandelen om ze te correleren, er een grondige analyse
van te doen en herhaaldelijke problemen en zwakke punten aan het licht te brengen.
Dit systeem moet ook in staat zijn om rapporten voort te brengen.
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III.1.4.7

De diensten verbonden aan beveiliging en toepassing van de GDPR

De GDPR-gerelateerde diensten die de opdrachtnemer moet leveren, zijn als volgt
ingedeeld:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Opsporing van kwetsbaarheden & de aanbevelingen om ze te verhelpen;
Uitwisseling van kennis op het vlak van globale cyberveiligheid;
Technologische bewaking;
Hulp bij de risicobeoordeling;
Borging van de overeenstemming met de toepasbare wetgeving (GDPBR);
Veranderingsbeheer;
Snelle respons bij aanvallen;
Bijstand op verzoek voor alle expertiseniveaus gekoppeld aan
veiligheidsinfrastructuur;
Het instellen van het proces, de procedures en de controles op veiligheidsvlak;
Aanvullende en uitzonderlijke diensten te verlenen op verzoek.

III.1.4.8

de

Bewustmaking van de gebruikers

De inschrijver moet in zijn diensten een benadering voorstellen voor bewustmaking van de
gebruikers. Die benadering zal nader worden bepaald bij het uitstippelen van de 'Security
Policy'. De opdrachtnemer stelt de benadering voor die hem het meest geschikt lijkt om de
gebruikers bewust te maken van de soorten risico's die ze lopen en te wijzen op de middelen
om die het hoofd te bieden.

III.1.4.9

Rapporten

De opdrachtnemer moet op maandelijkse basis managementrapporten afleveren.
De opdrachtnemer moet op maandelijkse basis de volgende rapporten afleveren over de
diensten die hij levert:











Beschikbaarheid van de diensten;
Prestaties;
Incidenten;
Status van de Change Requests;
Aantal SSL-VPN-gebruikers (gemiddeld, maximaal, per dag...);
De lijst met de 500 systemen die de meeste alarmen genereren van het type
'connection denied, rejected...', gerangschikt op aantal alarmen, in aflopende
volgorde;
De lijst van de 500 grootste bandbreedtevreters (interne gebruikers/servers) en
getransfereerde volumes, gerangschikt op verbruik, in aflopende volgorde;
De lijst van de 500 grootste bandbreedtevreters (externe gebruikers/servers) en
getransfereerde volumes, gerangschikt op verbruik, in aflopende volgorde;
Open punten/acties;
Status van de aanpassingen, upgrades, patches en andere onderhoudsactiviteiten +
planning van de software-upgrades.

Deze lijst is niet beperkend.
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Op veiligheidsvlak moet de opdrachtnemer de volgende rapporten kunnen voortbrengen
(niet-limitatieve lijst):















Inbound Denies and Drops per Source IP.
Denies and Drops per Firewall Rule.
Number of Inbound HTTP or HTTPS Hits per Source IP.
Number of Outbound Connections, per Port.
Suspicious Inbound Denies and Drop per Port.
Number of Inbound HTTP or HTTPS Hits per Source IP.
Number of Inbound Events per Hour of the Day.
Number of Outbound Events per Hour of the Day.
Rules most Frequently Fired.
Machines Connected to, Inbound, per Destination.
Number of Outbound HTTP or HTTPS Hits per Destination IP.
Suspicious Inbound Denies and Drops per Destination IP.
Number of Outbound HTTP or HTTPS Hits per Source IP.
Number of Inbound Connections, per Port.

Wat het netwerk betreft moet de opdrachtnemer de volgende rapporten kunnen
voortbrengen. Hij moet ook verduidelijken welke drempels (thresholds) hij voorziet voor elke
paramater (niet-limitatieve lijst).
Level
Report
Elements reported
Threshold
Device

Device Errors

Device Status

Interface

Errors

Multicast traffic

Status
Traffic

IP Discards In (%)
IP Discards Out (%)
IP No Route (%)
SNMP Agent Restart
Operstatus Check
Availability (%)
Round Trip Time (ms)
Loss In (%)
Loss Out (%)
Errors In (packets/sec)
Errors Out (packets/sec)
Discards In (packets/sec)
Unknown
Protocols
In
(packets/sec)
Throughput
in
Unicast
(packets/sec)
Throughput
out
Unicast
(packets/sec)
Throughput in NonUnicast
(packets/sec)
Throughput out NonUnicast
(packets/sec)
Operstatus Check
Availability (%)
Throughput In (bytes/sec)
Throughput Out (bytes/sec)
Utilisation In (%)
Utilisation Out (%)
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De inschrijver moet verduidelijken hoe hij de beschikbaarheid van DNS-, SMTP- en httpservices wil meten en rapporteren.
De inschrijver stelt ook rapporten over de detectie van kwetsbaarheden op. Aan de hand
van een maandelijks rapport wordt verslag uitgebracht over de vastgestelde en hardnekkige
kwetsbaarheden. Dringende kwetsbaarheden worden gemeld via een rapport dat zo snel
mogelijk wordt bezorgd. De inschrijver moet de aard en frequentie beschrijven van de
rapporten omtrent kwetsbaarheidsdetectie die hij kan afleveren.

III.1.4.10

Coördinatie

Een keer per maand houden de opdrachtnemer en de leidend ambtenaar (of zijn
afgevaardigde(n)) een evaluatievergadering over de geleverde diensten.
In het licht daarvan maakt de opdrachtnemer een managementrapport op met daarin:
-

Een evaluatierapport over de maturiteit van het proces,
Een SLA-rapport,
Een rapport dat de vordering van de veiligheids-KPI's beschrijft ten aanzien van de
vorige KPI's,
Een rapport omtrent de analyse van oude en nieuwe risico's en aanbevelingen over te
ondernemen acties,
Een rapport omtrent de snelheid van opsporing van veiligheidsevenementen,
Een rapport omtrent de uitvoering van processen voor incidentbeheer:






III.1.4.11

Aantal,
Aard,
Tijd verstreken alvorens het incident wordt vastgesteld,
Tijd verstreken alvorens het incident wordt behandeld,
Tijd verstreken alvorens het incident is opgelost.

Einde van het contract en overname van het bestaande

Door een offerte in te dienen voor onderhavige opdracht, verbindt de inschrijver zich ertoe
om aan de betreffende overheidsdiensten alsook aan hun nieuwe leveranciers en partners
zijn volledige medewerking te verlenen bij de migratie naar het nieuwe systeem, bij afloop
van het huidige contract.
Deze medewerking betreft:
-

De overdracht van de kennis vereist voor het beheer van de infrastructuur en/of voor
de reconstructie van een gelijkwaardige infrastructuur,
De overdracht van de documentatie vereist voor het beheer van de infrastructuur en/of
voor de reconstructie van een gelijkwaardige infrastructuur,
De recuperatie van configuratiegegevens,
De acties vereist om de informatiestromen geleidelijk af te sluiten en over te dragen
naar een nieuwe infrastructuur, in overeenstemming met een gedetailleerde planning.
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III.1.4.12

SLA

III.1.4.12.1 Algemeen
De aangeboden diensten moeten geschraagd worden door een Service Level Agreement
(SLA). Die SLA moet het dienstenniveau beschrijven dat de Federale Overheid verwacht en
waartoe de opdrachtnemer zich verbindt.
De SLA heeft betrekking op:
 De globale beschikbaarheid van de diensten om zijn functie te vervullen volgens het
verwachte kwaliteitsniveau: deze parameter omvat de volgende kenmerken:

• De beschikbaarheid van de dienst: werkt het systeem of niet?
• Het prestatieniveau van de dienst: wordt als onbeschikbaar beschouwd indien het
verwachte prestatieniveau niet wordt gehaald;

• Het veiligheidsniveau geboden door de dienst: wordt als onbeschikbaar
beschouwd bij vaststelling van veligheidsgebreken.
 De oplossing van incidenten en problemen.
Indien het dienstenniveau vastgelegd in de SLA niet gehaald wordt, dan mag de betreffende
overheidsdienst boetes heffen of teruggrijpen naar de middelen van optreden van de
Overheid, zoals beschreven in hoofdstuk II.12. De boetes vertegenwoordigen een
percentage van de totale maandelijkse kostprijs van de dienst. De boetes worden
afgetrokken van de kosten van de dienst, betaald op de vervaldag van de termijn.
De SLA is van toepassing vanaf de migratie van de eerste dienst naar de nieuwe oplossing.
De eventuele boetes zijn verschuldigd op de lopende dienstcontracten.
Het bedrag van de boetes is vastgelegd volgens de volgende principes:
 Een boete is gekoppeld aan de onbeschikbaarheid of aan een gebrek aan veiligheid
van de dienst, dit ten opzichte van de beschikbaarheid voor de periode in
beschouwing
 Een boete is gekoppeld aan incidenten die niet worden opgelost gedurende een
redelijke termijn; deze boete is verschuldigd voor elk incident afzonderlijk.
 De verschillende boetes zijn cumulatief. Het totale maandelijkse boetebedrag mag
niet meer dan 6,5 % van de maandelijkse kostprijs van de dienst bedragen.
De opdrachtnemer verbindt zich tot het behalen van het hieronder beschreven resultaat. De
cijfers, metingen en boetes, alsook de overeenstemmende clausules, mogen in geen geval
worden gewijzigd. Een 'best effort' wordt nooit aanvaard als een resultaat. De opdrachtnemer
kan in principe niet raken aan het resultaat: hij kan daarentegen wel modaliteiten en
procedures voorstellen om tot dat resultaat te komen.
Die procedures en modaliteiten worden in overleg overeengekomen tijdens de beginfase van
uitvoering van de opdracht, overwegende dat de basisbeginselen uiteengezet in voorliggend
bestek en in de offerte van de opdrachtnemer nageleefd moeten worden.
De kwaliteit van de service zal worden beoordeeld, enerzijds rekening houdend met de
goede werking van de beveiligingsoplossing, en anderzijds met het daadwerkelijk behaalde
veiligheidsniveau.
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Om de werking van de dienst naar behoren te kunnen evalueren, moet de inschrijver in zijn
offerte het nominale gegevensdebiet aangeven waartoe hij zich verbindt in het kader van de
dienst, gelet op alle controles en verrichtingen met betrekking tot de informatiestroom, alsook
op de nominale voortplantingsvertraging. De inschrijver moet aantonen dat de vermelde
gegevens voldoen aan de behoeften van de overheidsdiensten, zoals beschreven in
voorliggend bestek.
Governance
De inschrijver wordt geacht een organisatie en de vereiste middelen te voorzien om te
garanderen dat de processen een maturiteitsniveau van minstens drie hebben volgens de
COBIT 5-standaard.

III.1.4.12.2 Globale beschikbaarheid van de diensten
De aangeboden diensten moet minstens 99,9 % van de tijd, op maandbasis, correct kunnen
werken. Van een correcte werking is geen sprake in een van de volgende situaties:
 De informatiestroom wordt onderbroken (beschikbaarheid);
 De distributietermijn is langer dan normaal (prestaties);
 De veiligheid van de informatiestroom is niet langer gegarandeerd (security level).
De globale beschikbaarheid zal worden beoordeeld volgens een gemiddelde
beschikbaarheid en per type van verkeer, gewogen ten opzichte van het gemiddelde verkeer
dat blijkt uit de statistieken voor meting van het systeem. Bij gebrek aan bruikbare
statistieken zullen de normale debietgegevens worden gebruikt. Een defect van de interne
interface stemt overeen met een onbeschikbaarheid van 100% voor het bewuste type van
verkeer, ongeacht de staat van de andere interfaces.
Definitie van 'serviceperiodes'
De operationele dienst VEILIGHEID moet zijn diensten ononderbroken aanbieden, 365
dagen per jaar, 24 uur per dag.
SLA inzake beschikbaarheid
Geprogrammeerde stopzettingen zijn niet begrepen in de meetperiode. De meting wordt elke
maand uitgevoerd, zonder rekening te houden met geprogrammeerde stopzettingen. De
boete bedraagt x % van de totale kostprijs van de services per maand, volgens de
onderstaande tabel:
Beschikbaarheid ten opzichte van de
periode (maandbasis) van 'globale
servicebeschikbaarheid'
99,90%
99,80%
99,70%
99,60%
99,50 %
99,40 %
99,30 %
99,20 %
99,10 %

Boete % (SLA)

0
1
1
1
1
0,5
0,5
0,5
0,5
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De evaluatie van de beschikbaarheid zal geen rekening houden met periodes van
onbeschikbaarheid, te wijten aan:
 Een gegevensdebiet dat gevoelig hoger ligt dan het aangekondigde debiet;
 Een defect aan hardware buiten het veiligheidssysteem (bv. een defecte lijn);
 Een foute tussenkomst door een personeelslid van de administratie, voor zover deze
verandering niet werd gevalideerd door de opdrachtnemer volgens de afgesproken
procedure voor change management binnen 8 werkuren na de interventie;
 Een formele beslissing van de betreffende overheidsdienst, niet ingegeven door een
falen van de diensten van de opdrachtnemer;
 Elke oorzaak die ontegensprekelijk niet kan worden toegeschreven aan de
opdrachtnemer en de door hem geleverde uitrustingen, software of prestaties (de
prestaties van een onderaannemer, gecontracteerd door de opdrachtnemer in het
kader van deze opdracht, maken deel uit van de prestaties van de opdrachtnemer).
SLA inzake veiligheidsniveau
De eerste taak van netwerkbeveiligingsdiensten is om het netwerk te beschermen tegen
kwaadwillige handelingen, schadelijke handelingen, zelfs zonder de bedoeling om schade te
berokkenen (bv. versturen van een bericht dat een virus bevat) of abnormaal verkeer met
gelijkaardige effecten. Het is aangewezen verschillende types aanvallen in rekening te
brengen:
 Tijdelijke verstoring van de werking van een te beschermen informaticasysteem (bv.
aanvallen van het type 'denial of service');
 Blijvende aantasting van de goede werking van een te beschermen
informaticasysteem (bv. wegens besmetting door een virus);
 Ongeoorloofde
raadpleging
van
gegevens
op
een
te
beschermen
informaticasysteem;
 Vernietiging of wijziging van gegevens op een te beschermen informaticasysteem;
 ...
Zodra er een leemte wordt opgemerkt in de veiligheid van een datastroom wordt die stroom
als onderbroken beschouwd en zijn de overeenstemmende boetes van toepassing. Het
incident zal echter niet in acht worden genomen bij de berekening van de onbeschikbaarheid
als:
 wordt vastgesteld dat het incident werd veroorzaakt of in de hand gewerkt door een
foutieve tussenkomst van een personeelslid van het bestuur;
 wordt vastgesteld dat het incident werd veroorzaakt of in de hand gewerkt door een
onvoorzichtige openstelling van de toegangswegen op uitdrukkelijk verzoek van de
administratie ; toch is de opdrachtnemer verantwoordelijk om de aanvragende
overheidsdienst te waarschuwen, eventueel samen met de andere betrokken
overheidsdiensten indien de wijziging van dien aard is dat ze gevolgen heeft voor hun
veiligheid.
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Bij vaststelling van een leemte in het systeem van de opdrachtnemer die leidt tot de
vernietiging, wijziging of ongeoorloofde raadpleging van gegevens door een kwaadwillig
persoon, dan wordt er per inbraak een boete toegepast ten belope van 0,5 % van de globale
kostprijs van de dienst per maand voor gegevens die als minder gevoelig worden beschouwd
(bijvoorbeeld: gegevens op een werkstation die niet onder de categorie 'gevoelig' vallen) en
van 1 % van de kostprijs van de dienst per maand in geval van gevoelige gegevens
(bijvoorbeeld: gegevens over natuurlijke personen en bedrijfsgegevens). Deze boetes komen
bovenop de andere boetemechanismen.
Naargelang de omstandigheden is het mogelijk om de aanvang en het einde van een
incident te bepalen:
 Door rechtstreekse vaststelling van een personeelslid van het bestuur;
 In het kader van een controle op de netwerkveiligheid;
 Op basis van schriftelijke of geregistreerde sporen (bv. logfiles) onder voorbehoud dat
de betreffende overheidsdienst eveneens de oplossing van het probleem vaststelt.
 Door rechtstreekse vaststelling van de opdrachtnemer, op voorwaarde dat de
betreffende overheidsdienst dezelfde vaststelling doet.
Zodra de administratie een incident vaststelt, brengt ze de opdrachtnemer op de hoogte.
Zodra de opdrachtnemer een incident vaststelt, brengt hij de administratie op de hoogte.
Als de aanvang en het einde van het incident nauwkeurig kunnen worden bepaald met
behulp van geregistreerde informatie over de werking van de veiligheidssystemen, zal men
zich baseren op deze gegevens.
Als het incident de goede werking van een belangrijk computersysteem in het gedrang
brengt dat binnen het netwerk moet worden beschermd (systeem voor collectief gebruik of
individueel systeem voor belangrijk specifiek gebruik), wordt de werking van het
veiligheidssysteem als hersteld beschouwd zodra het veiligheidsincident is opgelost en het
beschadigde systeem is hersteld, binnen een normale termijn.
Als het incident geen onmiddellijk waarneembare en meetbare schade berokkent (vb.
consultatie van gegevens zonder toelating) wordt de werking van het veiligheidssysteem als
onderbroken beschouwd tussen het moment waarop het incident wordt vastgesteld en het
moment waarop een oplossing wordt geboden.
Als het incident wordt vastgesteld door het personeel van de opdrachtnemer en het geen
onmiddellijk waarneembare en meetbare schade veroorzaakt, zal het niet in acht worden
genomen bij de berekening van de onbeschikbaarheid van het systeem gedurende een
periode die overeenstemt met de normale interventietermijn voor een uniek incident (zie punt
'Behandeling van incidenten en problemen').
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SLA inzake prestaties
Op basis van de Controle- en Waarnemingspunten, die zullen worden ingevoerd binnen de
beperkingen van de infrastructuur, moet de opdrachtnemer in staat zijn om indicatoren te
voorzien voor de controle van het prestatieniveau.
Indien tijdens de controleactiviteiten niet of slechts gedeeltelijk wordt voldaan aan de in het
bestek gevraagde en/of in de offerte en in de bijkomende documenten aangekondigde
prestaties en/of functionaliteiten, verbindt de opdrachtnemer zich ertoe voor eigen rekening
de noodzakelijke aanpassingen of aanvullingen tot stand te brengen of om het geheel of een
gedeelte van de softwarevoorzieningen te vervangen door een conforme voorziening. In
deze veronderstelling moet, nadat de opdrachtnemer de nodige aanpassingen, aanvullingen
of vervangingen heeft uitgevoerd, het geheel van de opleveringstests opnieuw worden
uitgevoerd.
De prestatie-indicatoren worden in overleg vastgelegd tijdens de beginfase van uitvoering
van de opdracht en bij de opmaak van de SLA
De inschrijver moet in zijn offerte de prestatie-indicatoren beschrijven die hij voorstelt te
gebruiken, naast de ingezette technische middelen om ze te meten, ongeacht of het gaat om
middelen die zijn geïntegreerd in de geleverde infrastructuur, of meetinstrumenten waarover
de opdrachtnemer beschikt. Hij moet ook preciseren hoe hij deze wil hanteren.
De overheid behoudt zich het recht voor haar eigen bewakings- en monitoringinstrumenten
in te zetten om de performantie te meten. Ze ziet er daarbij wel op toe dat de infrastructuur
geïnstalleerd in het kader van onderhavige opdracht niet wordt verstoord.
De voorwaarde voor de daadwerkelijke toepassing van deze prestatie-indicatoren wordt in
overleg vastgelegd tijdens de beginfase van uitvoering van de opdracht en bij de opmaak
van de SLA.
De prestaties moeten minstens gemeten kunnen worden op basis van volgende indicatoren:
-

-

Meting van het globale internetverkeer;
Meting van het algemene verkeer aan de overgang naar het interne netwerk van de
betreffende overheidsdienst;
Meting van het internetverkeer (web, e-mail, cloud, Skype...) tot stand gebracht door
de ambtenaren van de betreffende overheidsdienst;
Meting van het internetverkeer tot stand gebracht door klanten verbonden met
internet (burgers, bedrijven...) die de elektronische dienstverlening van de betreffende
overheidsdienst gebruiken;
Meting van het e-mailverkeer dat langs de veiligheidsinrichtingen gaat;
Meting van de doorvoertijd van het verkeer voor diverse verkeerstypes;
Meting van het aantal mislukte verbindingen voor diverse verkeerstypes.

De prestaties moeten gemeten worden met alle veiligheidsinrichtingen ingeschakeld. Als de
voortplantingsvertraging
buitensporig
is
ten
aanzien
van
de
nominale
voortplantingsvertraging bij een debiet dat niet meer dan 80 % van het nominale of het
gemiddelde debiet bedraagt, in de zin van hoofdstuk III.1.4.12.2, dan wordt het middel
beschouwd als niet langer beschikbaar en zijn de boetes wegens onbeschikbaarheid van
toepassing.
Een
voortplantingsvertraging
van
twee
keer
de
nominale
voortplantingsvertraging wordt beschouwd als buitensporig.
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III.1.4.12.3 Behandeling van incidenten en problemen
Voor elke categorie van incidenten wordt een maximale termijn vastgelegd:
Ernst van het incident
(zie III.1.4.3.1)

Level 1
Level 2
Level 3

Eenmalige incidenten: 100%
oproepen opgelost
Meervoudige incidenten: 80
% oproepen opgelost

1 uur
1 dag
5 dagen

Meervoudige incidenten:
100% van de oproepen
opgelost

2 uur
2 dagen
10 dagen

In het geval van een eenmalig incident moet de oplossing tot stand komen binnen de
termijnen van de tweede kolom. Bij meervoudige en gelijktijdige incidenten zijn de termijnen
van de tweede en de derde kolom van toepassing.
Als een incident bijkomende incidenten veroorzaakt, zal de ernst van het globale incident (en
bijgevolg de opgelegde interventietermijn) die van het meest ernstige incident zijn.
Elk incident moet worden behandeld en opgelost binnen een maximale termijn die afhangt
van de aard en ernst. Elk incident dat niet wordt opgelost binnen de maximumtermijn, geeft
aanleiding tot een boete van 1% van de totale maandelijkse prijs voor de dienst. De boete is
maandelijks verschuldigd voor elk incident dat niet werd opgelost binnen de gestelde termijn.
Elk incident dat niet werd opgelost binnen maand x wordt automatisch verschoven naar
maand x+1 en geeft aanleiding tot een nieuwe boete indien het niet binnen de termijn werd
opgelost. De boete komt bovenop de boetes vanwege ontoereikende beschikbaarheid, zoals
bedoeld in het voorgaande punt.
Een incident wordt beschouwd als begonnen bij de eerste gemaakte vaststelling, uit de
onderstaande lijst met vaststellingen:
- Er werd een duidelijk abnormaal feit opgemerkt door een detectievoorziening;
- Een opeenvolging van feiten wordt door een analist van de opdrachtnemer
geïnterpreteerd als abnormale situatie; de analist meldt de afwijking aan de klant;
- De opdrachtnemer merkt een abnormale gedraging van de veiligheidsinfrastructuur op
en meldt dit (CIA: confidentiality, integrity, availability);
- De klant merkt een abnormale gedraging van zijn infrastructuur op en meldt dit.
Indien de aanwezige infrastructuur een feit had moeten opmerken maar dat niet heeft
gedaan, dan wordt het begin van het incident bepaald op basis van vaststellingen die wijzen
op een abnormale situatie.
Technische documentatie
De opdrachtnemer moet aan de Overheid alle nodige technische documentatie bezorgen
voor het gebruik van de diensten, in het Nederlands, het Frans of het Engels, in functie van
de taal waarin de documentatie beschikbaar is. De documentatie moet meer bepaald de
technische handleidingen omvatten die de eigenschappen en de regels beschrijven voor
gebruik van de hardware en de software die deel uitmaken van het project, alsook een
gedetailleerde beschrijving van het hele systeem, met verduidelijkingen over de
verschillende subsystemen en bijhorende koppelingen. De offerte moet het dragertype
preciseren waarop de documentatie zal worden geleverd (papier, cd-rom, …), naast de
standaardhoeveelheden en de voorwaarden waartegen bijkomende exemplaren kunnen
worden besteld.
De opdrachtnemer is verplicht om alle eigenschappen met betrekking tot het gebruik van de
geleverde voorzieningen te verschaffen op eenvoudig verzoek van de administratie.
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III.2 Perceel 2: Veiligheidsadvies en -doorlichting
III.2.1 Doelstelling
De stafdienst ICT wil een externe firma in de arm nemen om een antwoord te geven op een
reeks technische vragen inzake informaticaveiligheid, en voor ondersteuning bij perceel 1.
De aanbestedende overheid gaat ervan uit dat het merendeel van de opdrachten 10 tot 30
mandagen in beslag neemt telkens wanneer er een bepaald vraagstuk opgelost moet
worden. Bepaalde opdrachten kunnen evenwel langer nodig zijn.
Het maximale aantal mandagen voorzien voor deze opdracht, voor alle instellingen samen,
bedraagt 700 dagen voor het hele perceel 2. De contractduur bedraagt 7 jaar. De
aanbestedende overheid kan het aantal mandagen dat het gunt voor perceel 2 niet
garanderen.
In het kader van zijn doorlichting- en adviesopdracht krijgt de opdrachtnemer gecontroleerde
toegang
tot de informatie, de servers en de datacenters van de Federale Overheid van de betrokken
dienstverleners voor de audit- en adviesopdracht, evenwel binnen de grenzen van de
contracten die deze laatste binden aan de Federale Overheid. Ze kunnen bijgestaan worden
door de ambtenaren belast met deze opdracht.
Het gevraagde profiel om de betreffende kwesties op te lossen, is een 'senior'-profiel. Het
profiel wordt nader omschreven in punt III.2.5.

III.2.2 Detailoverzicht van de domeinen
Domein
Veiligheid

Subdomeinen
Alles
wat
te
maken
informatieveiligheid
Toegangscontrole
Application security

heeft

met

Business continuity and disaster recovery
Cryptography
Information Security Management
Operation security
Physical and environmental security
Security Architecture and design
Telecommunication and network security
Information security governance
Information security project execution
architecture
Information security awareness
Information security project & application
Business continuity management
Audit
Security operation
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III.2.3 Voorbeeld van gewenste output tijdens de opdracht
De generieke output die de opdrachtnemer het vaakst verstrekt, omvat het bepalen van het
probleem, het onderzoeken van het probleem, de bevindingen, de aanbevelingen, de
bijlagen.
De overheidsdienst die de opdracht besteld heeft, kan altijd andere outputs vragen in de loop
van de opdracht.
De inschrijver voegt bij zijn offerte twee voorbeelden van rapporten voor de subdomeinen uit
punt III.2.2.

III.2.4 Visie, organisatorische en relationele methodologie
De inschrijver moet in zijn voorstel beschrijven hoe hij de doeltreffendheid, efficiëntie, de
naleving van de termijnen, het beheer van de spoed van de te behandelen vragen en het
kader van de relaties met de betreffende overheidsdiensten wil verzekeren zonder de goede
uitvoering van diens opdracht op de helling te zetten. Deze organisatie wordt door de
inschrijver uiteengezet in een methodologische nota van hoogstens 15 pagina's.
De volgende aspecten moeten in het bijzonder in aanmerking worden genomen:











De eigenlijke werkwijze.
De structuur en de organisatie van de inschrijver.
De getroffen maatregelen om dringendheid en meerwerk te beheren.
De communicatiemethode en -wijze (overmaken van vragen, contact met de klant).
De vereiste menselijke en materiële middelen om een hoogwaardige communicatie te
verzekeren met de betreffende overheidsdienst, desgevallend in dringende situaties.
De firma moet kunnen aantonen dat ze minstens tien mensen ter beschikking heeft.
De aanbestedende overheid legt op dat, zodra er een aanvraag binnenloopt, de
contractbeheerder van de opdrachtnemer de nodige maatregelen treft om binnen de 3
dagen de leidend ambtenaar (of zijn afgevaardigde) daadwerkelijk te ontmoeten, zodat
hij het probleem dat verholpen moet worden kan uitleggen.
De termijn om de nodige middelen te verzamelen eens de omvang van de opdracht
(duur en vereiste middelen) is bepaald door contractbeheerder van de opdrachtnemer.
De termijn om de gevraagde middelen samen te krijgen indien de aanbestedende
overheid het eerste voorstel weigert.
De methode om de te leveren inspanning te bepalen.
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III.2.5 Beschrijving van de minimale bekwaamheden en ervaring gevraagd door de
aanbestedende overheid
Bij het bepalen van de opdracht moet de contractbeheerder van de opdrachtnemer
aan de leidend ambtenaar het (de) cv('s) bezorgen, alsook alle attesten (zoals CISM- of
CISSP-attesten) van de consultant(s) die aangeboden worden voor de opdracht.
De aanbestedende overheid wijst op de volgende beperkingen:





Alle profielen voor uitvoering van een opdracht moeten minstens de ervaring van een
senior hebben.
De overheidsdienst die de opdracht besteld heeft, mag steeds het profiel voorgesteld
voor de gevraagde opdracht weigeren als blijkt dat het niet conform is; die beslissing
moet wel gemotiveerd worden. De contractbeheerder moet dan zo snel mogelijk een
nieuwe persoon voorstellen.
De inschrijver moet het aantal personen voorzien dat voldoet aan de 4 vereisten uit
punt III.2.5 (zie onder). Elke persoon moet afzonderlijk aan die 4 basisvereisten
beantwoorden.

Basisvereisten
-

CISM- of CISPP-gecertificeerd, of ISO 27001 Lead implementer, ISO 27001 Lead
auditor, CEH of ISO 17021;
Over attesten beschikken binnen zijn kennisdomein;
Minstens 7 jaar ervaring kunnen voorleggen in dit domein en minstens 5 jaar in een
van de subdomeinen vermeld in punt III.2.2;
Werktaal: Frans of Nederlands. Tweetaligheid is een pluspunt.

Taken en bevoegdheden
-

Adviseur;
Opstellen van rapporten;
Opmaken van notulen van vergaderingen;
Interviews afnemen;
Opzoekingen doen op het informatiesysteem van de overheidsdienst die de opdracht
heeft besteld;
De vragen beantwoorden gesteld door de overheidsdienst die de opdracht heeft
besteld (III.2.1 en III.2.2).

III.2.6 Expertise gegarandeerd door de inschrijver
De inschrijver mag personeel voorzien dat over meer capaciteiten beschikt dan de
basisvereisten, taken en bekwaamheden gevraagd in punt III.2.5. De inschrijver moet geen
cv's verstrekken voor zijn offerte. De inschrijver licht zijn minimale expertise nader toe in een
nota van maximaal 7 pagina's. De inschrijver moet verduidelijken wie van zijn interne
mensen die expertise bezit. Indien een firma meerdere vestigingen heeft, dan komen enkel
de experts in aanmerking die werken voor de vestiging of verbonden zijn aan de vennoot
(partner) die antwoordt op de offerte. De evaluatie houdt geen rekening met de expertise van
een andere vestiging of partner. De aanbestedende overheid hecht meer belang aan de
interne bekwaamheden waarover de inschrijver beschikt dan aan de bekwaamheden van
een vestigingsnetwerk, een partner of een vennoot.
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III.2.7 De SLA
De aanbestedende overheid legt de volgende SLA's op:
 Een boete van € 500 per dag indien de opdrachtnemer niet binnen de 24 uur per mail
bevestigt dat hij op de hoogte is gesteld van het probleem.
 Een boete van €500 per dag indien de opdrachtnemer niet binnen de 3 werkdagen na
ontvangst van de mail ter kennisgeving de nodige stappen heeft gezet om de leidend
ambtenaar te ontmoeten en zo een gedetailleerder beeld te krijgen van het probleem.
De leidend ambtenaar kan afzien van deze verplichting bij niet-dringende vragen. De
boete is niet verschuldigd bij onbeschikbaarheid van de leidend ambtenaar (of zijn
vertegenwoordiger) binnen de termijn.
 Een boete van € 500 per dag bij niet-naleving van de termijn voor aflevering van de
deliverables. Indien de overheidsdienst in kwestie de planning niet naleeft en de
projectmodus wordt gerespecteerd, dan wordt deze boete niet toegepast op de
opdracht.
 Een boete van 20 % van het bedrag van de opdracht indien er geen projectbenadering
wordt gehanteerd. De federale overheidsdiensten gebruiken doorgaans de standaard
Prince 2 of PMBOK.
Het maximumbedrag van alle straffen buiten het projectbeheer mag niet meer dan 10 % van
de opdrachtprijs belopen, met uitzondering van de project-SLA, die 20 % van de
opdrachtprijs bedraagt. De twee boetes zijn cumuleerbaar.

III.2.8 De bestelprocedure
Bij de indiening van elke bestelbon gericht aan de opdrachtnemer, is de procedure als volgt:











De leidend ambtenaar dient een aanvraag in bij de contractbeheerder om het probleem
kort toe te lichten.
De opdrachtnemer heeft 1 werkdag de tijd om kennis te nemen van het probleem en
dat per mail te bevestigen. Bij overschrijding van deze termijn zal een vergoeding van €
500 per dag worden gevorderd.
Zodra er een aanvraag binnenloopt treft de contractbeheerder van de opdrachtnemer
de nodige maatregelen om binnen de 3 dagen de leidend ambtenaar (of zijn
afgevaardigde) daadwerkelijk te ontmoeten, zodat die het probleem dat verholpen
moet worden kan uitleggen.
De contractbeheerder bezorgt een becijferd voorstel.
Gaat de leidend ambtenaar daarmee akkoord, dan wordt de opdracht opgestart. De
SLA met betrekking tot de levering van de deliverable vat aan.
Als de leidend ambtenaar niet akkoord gaat, dan gunt hij ofwel de opdracht (taak) niet,
ofwel vraagt hij een ander voorstel.
Wanneer de opdracht is voltooid, volgt er een voorlopige oplevering.
De opdrachtnemer mag zijn factuur opsturen.
De betreffende overheidsdienst betaalt.

III.2.9 De werkmethode
De inschrijver werkt in projectmodus, volgens een methodologie van het type Prince 2 of
PMBOK. Die methodologie wordt gekozen in onderling overleg met de betreffende
overheidsdienst.
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III.3 Perceel 3: Juridische bijstand
III.3.1 Doelstelling
De stafdienst ICT wil een externe firma in de arm nemen om een antwoord te bieden op een
reeks specifieke juridische vragen op het vlak van informatietechnologie.
De opdrachten zijn doorgaans van korte duur: de aanbestedende overheid raamt de duur
voor het oplossen van een bepaalde kwestie op gemiddeld 10 tot 20 mandagen. Bepaalde
opdrachten kunnen evenwel langer nodig zijn.
Het maximale aantal mandagen voorzien voor deze opdracht, voor alle instellingen samen,
bedraagt 700 dagen voor het hele perceel 3. De contractduur bedraagt 7 jaar. De
aanbestedende overheid kan het exacte aantal mandagen niet garanderen.
Het gevraagde profiel om de betreffende vragen op te lossen, is een 'senior'-profiel. (III.3.5).

III.3.2 Detailoverzicht van de domeinen














Evolutie van de deontologische ICT-code.
Intellectueel eigendom en auteursrechten verbonden aan de informatietechnologieën:
vrije software, eigendomssoftware enz.
Juridische aspecten van Identity and Access Management.
Juridische aspecten van cloud computing.
Juridische aspecten van Datawarehousing.
Juridische ondersteuning op het vlak van SAO en interoperabiliteit.
Juridische ICT-aspecten van telewerk.
Vragen van individuele aansprakelijkheid van de Directeur van de Stafdienst ICT.
Alle juridische aspecten verbonden aan de toepassing van de norm ISO 2700X.
Alle juridische aspecten verbonden aan Europese richtlijnen en verordeningen omtrent
alle veiligheidsaspecten.
Alle juridische aspecten verbonden aan de Belgische wetgeving en kb's omtrent alle
aspecten van informatieveiligheid.
Juridische aspecten op het vlak van bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
Juridische aspecten van kwaadwillige elektronische handelingen (hacking, ddos,
malware, phishing...).

Deze lijst is niet beperkend.
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III.3.3 Voorbeeld van gewenste output tijdens de opdracht
De generieke output die de opdrachtnemer het vaakst verstrekt, omvat het bepalen van het
probleem, het onderzoeken van het probleem, de bevindingen, de aanbevelingen, de
bijlagen.
De overheidsdienst die de opdracht besteld heeft, kan altijd andere outputs vragen in de loop
van de opdracht.
De inschrijver voegt bij zijn offerte twee voorbeelden van rapporten voor de domeinen uit
punt III.3.2.

III.3.4 Visie, organisatorische en relationele methodologie
De inschrijver moet in zijn voorstel beschrijven hoe hij de doeltreffendheid, efficiëntie, de
naleving van de termijnen, het beheer van de spoed van de te behandelen vragen en het
kader van de relaties met de aanbestedende overheid wil verzekeren zonder de goede
uitvoering van diens opdracht op de helling te zetten. Deze organisatie wordt door de
inschrijver uiteengezet in een methodologische nota van hoogstens 15 pagina's.
De volgende aspecten moeten in het bijzonder in aanmerking worden genomen:










De eigenlijke werkwijze.
De structuur en de organisatie van de inschrijver.
De getroffen maatregelen om dringendheid en meerwerk te beheren.
De communicatiemethode en -wijze (overmaken van vragen, contact met de klant).
De vereiste menselijke en materiële middelen om een hoogwaardige communicatie te
verzekeren met de betreffende overheidsdienst, desgevallend in dringende situaties.
De aanbestedende overheid legt op dat, zodra er een aanvraag binnenloopt, de
contractbeheerder van de opdrachtnemer de nodige maatregelen treft om binnen de 3
dagen de leidend ambtenaar (of zijn afgevaardigde) daadwerkelijk te ontmoeten, zodat
die het probleem dat verholpen moet worden kan uitleggen.
De termijn om de nodige middelen te verzamelen eens de omvang van de opdracht
(duur en vereiste middelen) is bepaald door contractbeheerder van de opdrachtnemer.
De methode om de te leveren inspanning te bepalen.
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III.3.5 Beschrijving van de minimale bekwaamheden en ervaring gevraagd door de
aanbestedende overheid
De aanbestedende overheid wijst op de volgende beperking:


Alle profielen voor uitvoering van een opdracht moeten minstens de ervaring van een
senior hebben.

Basisvereisten
-

Diploma van licentiaat of master in de rechten.
Minstens 7 jaar ervaring in de domeinen vermeld in punt III.3.2.
Werktaal: Frans of Nederlands. Tweetaligheid is een pluspunt.

Taken/bevoegdheden
-

Adviseren.
Rapporten opstellen.
De vragen beantwoorden gesteld door de overheidsdienst die de opdracht heeft
besteld (III.3.1 en III.3.2).

III.3.6 Minimale expertise van de inschrijver
De inschrijver mag meer voorzien dan de basisvereisten, taken en bekwaamheden gevraagd
in punt III.3.5. De inschrijver licht zijn minimale expertise nader toe in een nota van maximaal
7 pagina's. Hij moet eveneens het cv van de voorgestelde perso(o)n(en) bij zijn offerte
voegen.
De inschrijver moet tevens alle gevolgde relevante aanvullende studies en/of opleidingen
vermelden (kopie bijvoegen van de getuigschriften van de gevolgde aanvullende studies
en/of de attesten van de gevolgde opleidingen), de rechtsleerbijdragen binnen de
betreffende materies alsook, in voorkomend geval, het verstrekte onderricht binnen die
materies.

III.3.7 De SLA
De aanbestedende overheid legt de volgende SLA's op:





Een boete van € 500 per dag indien de opdrachtnemer niet binnen de 24 uur per mail
bevestigt dat hij op de hoogte is gesteld van het probleem.
Een boete van € 500 per dag indien de opdrachtnemer niet binnen de 3 werkdagen na
ontvangst van de mail ter kennisgeving de nodige stappen heeft gezet om de leidend
ambtenaar te ontmoeten en zo een gedetailleerder beeld te krijgen van het probleem.
De leidend ambtenaar kan afzien van deze verplichting bij niet-dringende vragen. De
boete is niet verschuldigd bij onbeschikbaarheid van de leidend ambtenaar (of zijn
vertegenwoordiger) binnen de termijn.
Een boete van € 500 per dag bij niet-naleving van de termijn voor aflevering van de
deliverables. Indien de overheidsdienst in kwestie de planning niet naleeft en de
projectmodus wordt gerespecteerd, dan wordt deze boete niet toegepast op de
opdracht.
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Een boete van 20 % van het bedrag van de opdracht indien er geen projectbenadering
wordt gehanteerd. De federale overheidsdiensten gebruiken doorgaans de standaard
Prince 2 of PMBOK.

Het maximumbedrag van alle straffen buiten het projectbeheer mag niet meer dan 10 % van
de opdrachtprijs belopen, met uitzondering van de project-SLA, die 20 % van de
opdrachtprijs bedraagt. De twee boetes zijn cumuleerbaar.

III.3.8 De bestelprocedure
Bij de indiening van elke bestelbon gericht aan de opdrachtnemer, is de procedure als volgt:











De leidend ambtenaar dient een aanvraag in bij de contractbeheerder om het probleem
kort toe te lichten.
De opdrachtnemer heeft 1 werkdag de tijd om kennis te nemen van het probleem en
dat per mail te bevestigen. Bij overschrijding van deze termijn zal een vergoeding van €
500 per dag worden gevorderd.
Zodra er een aanvraag binnenloopt treft de contractbeheerder van de opdrachtnemer
de nodige maatregelen om binnen de 3 dagen de leidend ambtenaar (of zijn
afgevaardigde) daadwerkelijk te ontmoeten, zodat die het probleem dat verholpen
moet worden kan uitleggen.
De contractbeheerder bezorgt een becijferd voorstel.
Gaat de leidend ambtenaar daarmee akkoord, dan wordt de opdracht opgestart. De
SLA met betrekking tot de levering van de deliverable vat aan.
Als de leidend ambtenaar niet akkoord gaat, dan gunt hij ofwel de opdracht (taak) niet,
ofwel vraagt hij een ander voorstel.
Wanneer de opdracht is voltooid, volgt er een voorlopige oplevering.
De opdrachtnemer mag zijn factuur opsturen.
De betreffende overheidsdienst betaalt.

III.3.9 De werkmethode
De inschrijver werkt in projectmodus, volgens een methodologie van het type Prince 2 of
PMBOK. Die methodologie wordt gekozen in onderling overleg met de betreffende
overheidsdienst.
Gezien en goedgekeurd,

Johan VAN OVERTVELDT
Minister van Financiën
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IV.

Bijlagen

Bijlage A: Vertrouwelijkheidsclausule

Ik, ondergetekende (naam, voornaam, functie), ......................................................................
Werkend voor de firma (naam en adres) ……
Verzeker de vertrouwelijkheid van de gegevens ontvangen en verwerkt in het kader van de
opdracht 'voor diverse diensten inzake informatieveiligheid voor de Federale Overheid'.
Ik verbind mij ertoe:




Deze gegevens en de resultaten van de verwerking ervan enkel te gebruiken voor
zover deze strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het voorwerp van deze
opdracht;
Deze niet te verspreiden, noch te kopiëren;
Deze niet te bewaren na voltooiing van de opdracht.

Datum en handtekening
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Bijlage B: Offerteformulier
BESTEK S&L/DA/2016/023
PERCEEL 1
OPEN OFFERTEAANVRAAG VOOR DIVERSE DIENSTEN INZAKE
INFORMATIEVEILIGHEID VOOR DE FEDERALE OVERHEID
De firma:

(volledige benaming)
met als adres:

(straat)
(postcode en gemeente)
(land)
ingeschreven in de Kruispuntbank van
Ondernemingen onder het nummer:
en waarvoor de heer/mevrouw(*)

(naam)
(functie)

gedomicilieerd op het adres:

(straat)
(postcode en gemeente)
(land)
(*) Schrappen wat niet past.

als inschrijver of gevolmachtigde optreedt en hieronder ondertekent, verbindt zich tot de uitvoering,
overeenkomstig de voorwaarden en bepalingen van het bestek nr. S&L/DA/2016/023 van de
hiervoor omschreven diensten vormende perceel 1 van dit document uit te voeren, tegen de
eenheidsprijzen, aangeduid in EURO in de hieronder prijslijst :
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Prijslijst
Nr.

Posten

Hoofdstuk

40000 gebruikers
Maandelijkse prijs excl.
BTW per 100 gebruikers
(in cijfers)
20000 gebruikers
(FOD Financiën)

A) Basisfuncties
Installatie en assistentie bij het opstarten

III.1.4.2.1

Migratie van de bestaande infrastructuur

III.1.4.2.2

Opzetten van het Security Operation Center (SOC)

III.1.4.2.4

Aansluiting van de interne en externe netwerken en de
servers op de DMZ

III.1.3.1.5

External protection















Dubbele redundante firewall-laag
Bepaling en beveiliging van de DMZ's
Priorisering van de gegevensstromen
Priorisering van bepaalde URL's
Ondersteuning van de fysieke en virtuele
netwerken
Integriteit van het webverkeer
Begrenzing van ongewenste websites
Site-to-site VPN
Intrusion Detection and Prevention
Host based Security
Integriteit van het e-mailverkeer
Antispam en antiphishing
Beveiligd DNS-systeem
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III.1.3.3.3.1
III.1.3.3.3.2
III.1.3.3.3.3
III.1.3.3.3.3

III.1.3.3.3.4
III.1.3.3.3.5
III.1.3.3.3.6
III.1.3.3.3.12
III.1.3.3.3.13
III.1.3.3.3.14
III.1.3.3.3.15
III.1.3.3.3.16
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BTW per 100 gebruikers
(in cijfers)
20000 gebruikers
(FOD Justitie)

40000 potentiële
gebruikers
Maandelijkse prijs excl. BTW
per 100 gebruikers
(in cijfers)
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 Controle






on

demand

op

malware

bestanden
Web Application Firewall
Sandboxing
Advanced Malware protection
Advanced Threat protection
Distributed Denial Of Service
protection – Application based
Application control
Botware protection
Data leakage protection
Antivirus protection
Compliancy check
SSL inspection
Surf protection & control
Identity awareness

in III.1.3.3.3.17
III.1.3.3.3.18
III.1.3.3.3.19
III.1.3.3.3.20

(DDOS)









Internal protection
 Load balancing + Webb App Protection
 Secure messaging with malware

III.1.3.3.3.21
III.1.3.3.3.22
III.1.3.3.3.23
III.1.3.3.3.24
III.1.3.3.3.25
III.1.3.3.3.26
III.1.3.3.3.27
III.1.3.3.3.28
III.1.3.3.3.29
III.1.3.3.3.30
III.1.3.3.3.33
III.1.3.3.3.37

/
ransomware protection
 Managed Security Services and Security III.1.3.3.3.41
Operations Center (SOC)
BASISFUNCTIES: SUBTOTAAL A
BTW 21%
SUBTOTAAL INCL. BTW
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Nr.

Posten

Hoofdstuk

40000 gebruikers
Maandelijkse prijs excl.
BTW per 100 gebruikers
(in cijfers)
20000 gebruikers
(FOD Financiën)
Prijs op te geven per
element

B) Aanvullende functies
External protection
 Remote Access voor medewerkers, IT- III.1.3.3.3.7
beheerders en partners
 Ondersteuning van de Belgische eID- III.1.3.3.3.8
identiteitskaarten
 Ondersteuning
van
de
CAC-kaarten III.1.3.3.3.9
(Common access card)
III.1.3.3.3.10
 Ondersteuning van elektronische tokens
 Ondersteuning
van
een III.1.3.3.3.11
authenticatieoplossing via OTP (One-time
password)
III.1.3.3.3.31
 End point Software Security Agent

Internal protection







Mobile Device Protection
Remote SSL server
Network Access Control (NAC)
IP address management, DNS, DHCP
Advanced security for end-points
Security Information and Event Management
(SIEM): Interne netwerkbewaking
 DDOS protection and volume based attacks
protection
 CSIRT-services (Computer Security Incident
Response Team)
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III.1.3.3.3.32
III.1.3.3.3.34
III.1.3.3.3.35
III.1.3.3.3.36
III.1.3.3.3.38
III.1.3.3.3.39
III.1.3.3.3.40
III.1.4.5
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BTW per 100 gebruikers
(in cijfers)
20000 gebruikers
(FOD Justitie)
Prijs op te geven per
element

40000 potentiële
gebruikers
Maandelijkse prijs excl. BTW
per 100 gebruikers
(in cijfers)

Prijs op te geven per element
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Services Security & GDPR


Vulnerability Management

III.1.3.3.3.42



Vulnerability Automatic Assessment & VAM

III.1.3.3.3.43



Asset & Lifecycle management

III.1.3.3.3.44



Cyber threat feeds

III.1.3.3.3.45



Service quality survey & management

III.1.3.3.3.46




Technology survey
recommandations
Security Awareness



Management report

III.1.3.3.3.49



Regular Pentesting & compliance audit

III.1.3.3.3.50

&

best

practice III.1.3.3.3.47
III.1.3.3.3.48

AANVULLENDE FUNCTIES: SUBTOTAAL B
BTW 21%
SUBTOTAAL INCL. BTW
TOTAAL A+B INCL. BTW
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Benaming

Hoofdstuk

Prijs excl. BTW

BTW

Aanvullende opleidingssessies

BELANGRIJK

1) Als meerdere diensten gebundeld zijn in eenzelfde pakket, zonder dat ze van elkaar losgekoppeld kunnen worden, dan vermeldt de
inschrijver in de kolom 'inbegrepen in' het nummer van het element waarvoor de prijs is aangegeven en dat deze functie omvat.
2) De prijslijst moet volledig ingevuld worden voor elke post.

Prijsherziening
Gebruikte index (voor Belgische dienstverleners, loonindex AGORIA) zie punt II.9.2
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Ik verleen de administratie de toestemming om alle nuttige inlichtingen, zowel van financiële als van
morele aard, over mij in te winnen bij andere instanties of instellingen.
Deze inschrijving behelst de verbintenis om op eenvoudige aanvraag en binnen de kortst mogelijke tijd
aan de administratie de documenten en attesten te laten geworden waarvan ze de voorlegging zou
eisen krachtens het bestek of krachtens de reglementering betreffende het sluiten van
overeenkomsten voor rekening van de staat.
Ingeval deze offerte wordt goedgekeurd, zal de borgtocht worden gestort overeenkomstig de in het
bestek voorgeschreven voorwaarden en termijnen.
In de offerte is de vertrouwelijke informatie en/of de informatie die betrekking heeft op technische of
commerciële geheimen, duidelijk aangeduid.
De uitbetalingsinstelling van de aanbestedende overheid zal de verschuldigde bedragen betalen door
storting of overschrijving op
rekeningnummer:
IBAN
BIC
Er wordt gekozen voor de

Nederlandse/Franse (*)

taal voor de interpretatie van het contract.

(*) Schrappen wat niet past.

Alle correspondentie betreffende de uitvoering van de opdracht moet worden verzonden naar het
volgende adres:
(straat)
(postcode en gemeente)
( en F nr.)
(e-mailadres)
Opgemaakt: Te

Op

De inschrijver of gevolmachtigde:
(naam)
(functie)
(handtekening)

Goedgekeurd,

De inschrijver wordt geacht, op straffe van nietigheid van zijn offerte, om een prijs op
te geven voor elke dienst vermeld in de bovenstaande prijslijst. De overheidsdienst
die de diensten besteld, is evenwel vrij te kiezen welke diensten hij bestelt.
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BESTEK S&L/DA/2016/023
PERCEEL 2
OPEN OFFERTEAANVRAAG
VEILIGHEIDSADVIES EN -DOORLICHTING
De firma:

(volledige benaming)
met als adres:

(straat)
(postcode en gemeente)
(land)
ingeschreven in de Kruispuntbank van
Ondernemingen onder het nummer:
en waarvoor de heer/mevrouw(*)

(naam)
(functie)

gedomicilieerd op het adres:

(straat)
(postcode en gemeente)
(land)
(*) Schrappen wat niet past.

als inschrijver of gevolmachtigde optreedt en hieronder ondertekent, verbindt zich tot de uitvoering,
overeenkomstig de voorwaarden en bepalingen van het bestek nr. S&L/DA/2016/023 van de
hiervoor omschreven diensten vormende perceel 2 van dit document uit te voeren, tegen de
eenheidsprijs, aangeduid in EURO in de hieronder prijslijst :
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Prijslijst
Veiligheidsadvies en doorlichting

Prijs excl. BTW
per mandag

BTW

Prijs incl. btw per
mandag

SENIOR
Vermoedelijke hoeveelheid:
700 mandagen

Prijsherziening
Gebruikte index (voor Belgische dienstverleners, loonindex AGORIA)
zie punt II.9.2

Ik verleen de administratie de toestemming om alle nuttige inlichtingen, zowel van financiële als van
morele aard, over mij in te winnen bij andere instanties of instellingen.
Deze inschrijving behelst de verbintenis om op eenvoudige aanvraag en binnen de kortst mogelijke tijd
aan de administratie de documenten en attesten te laten geworden waarvan ze de voorlegging zou
eisen krachtens het bestek of krachtens de reglementering betreffende het sluiten van
overeenkomsten voor rekening van de staat.
Ingeval deze offerte wordt goedgekeurd, zal de borgtocht worden gestort overeenkomstig de in het
bestek voorgeschreven voorwaarden en termijnen.
In de offerte is de vertrouwelijke informatie en/of de informatie die betrekking heeft op technische of
commerciële geheimen, duidelijk aangeduid.
De uitbetalingsinstelling van de aanbestedende overheid zal de verschuldigde bedragen betalen door
storting of overschrijving op
rekeningnummer:
IBAN
BIC
Er wordt gekozen voor de

Nederlandse/Franse (*)

wordt gekozen voor de interpretatie van het
contract.

(*) Schrappen wat niet past.

Alle correspondentie betreffende de uitvoering van de opdracht moet worden verzonden naar het
volgende adres:
(straat)
(postcode en gemeente)
( en F nr.)
(e-mailadres)
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Opgemaakt: Te

Op

De inschrijver of gevolmachtigde:

(naam)
(functie)
(handtekening)

Goedgekeurd,
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BESTEK S&L/DA/2016/023
PERCEEL 3
OPEN OFFERTEAANVRAAG
JURIDISCHE BIJSTAND
De firma:

(volledige benaming)
met als adres:

(straat)
(postcode en gemeente)
(land)
ingeschreven in de Kruispuntbank van
Ondernemingen onder het nummer:
en waarvoor de heer/mevrouw(*)

(naam)
(functie)

gedomicilieerd op het adres:
(straat)
(postcode en gemeente)
(land)
(*) Schrappen wat niet past.

als inschrijver of gevolmachtigde optreedt en hieronder ondertekent, verbindt zich tot de uitvoering,
overeenkomstig de voorwaarden en bepalingen van het bestek nr. S&L/DA/2016/023 van de
hiervoor omschreven diensten vormende perceel 3 van dit document uit te voeren, tegen de
eenheidsprijs, aangeduid in EURO in de hieronder prijslijst :
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Prijslijst
Juridische bijstand

Prijs excl. BTW
per mandag

BTW

Prijs incl. btw
per mandag

SENIOR
Vermoedelijke hoeveelheid:
700 mandagen

Prijsherziening
Gebruikte index (voor Belgische dienstverleners, loonindex AGORIA)
zie punt II.9.2
Ik verleen de administratie de toestemming om alle nuttige inlichtingen, zowel van financiële als van
morele aard, over mij in te winnen bij andere instanties of instellingen.
Deze inschrijving behelst de verbintenis om op eenvoudige aanvraag en binnen de kortst mogelijke tijd
aan de administratie de documenten en attesten te laten geworden waarvan ze de voorlegging zou
eisen krachtens het bestek of krachtens de reglementering betreffende het sluiten van
overeenkomsten voor rekening van de staat.
Ingeval deze offerte wordt goedgekeurd, zal de borgtocht worden gestort overeenkomstig de in het
bestek voorgeschreven voorwaarden en termijnen.
In de offerte is de vertrouwelijke informatie en/of de informatie die betrekking heeft op technische of
commerciële geheimen, duidelijk aangeduid.
De uitbetalingsinstelling van de aanbestedende overheid zal de verschuldigde bedragen betalen door
storting of overschrijving op
rekeningnummer:
IBAN
BIC
Er wordt gekozen voor de

Nederlandse/Franse (*)

wordt gekozen voor de interpretatie van het
contract.

(*) Schrappen wat niet past.

Alle correspondentie betreffende de uitvoering van de opdracht moet worden verzonden naar het
volgende adres:

(straat)
(postcode en gemeente)
( en F nr.)
(e-mailadres)
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Opgemaakt: Te

Op

De inschrijver of gevolmachtigde:

(naam)
(functie)
(handtekening)

Goedgekeurd,
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Bijlage C: CV-model voor de personen toegewezen aan het project
N. B.: Het gebruik van dit model is verplicht.
De inschrijver moet bij het invullen van de cv’s erop toezien dat de namen van de personen voluit
worden geschreven. Hij beschrijft ook duidelijk de behaalde diploma’s en de onderwijsinstellingen
waar deze behaald werden. De aanbestedende overheid verbindt zich ertoe deze gegevens met de
meeste discretie te behandelen.
Indien de vermelde diploma’s niet in overeenstemming zijn met de behaalde diploma’s, houdt de
aanbestedende overheid zich het recht voor om de offerte uit te sluiten.
Naam:
Functie in onderhavig project:
Beschrijving van de relevantie van de voorgestelde persoon binnen deze opdracht:
De inschrijver dient hierbij zo gedetailleerd mogelijk aan te tonen dat het voorgestelde profiel zijn nut
zal hebben bij het project.
Opleidingen:
Humaniora of gelijkwaardig:
• Diploma behaald op (datum)
Niet-universitair hoger onderwijs (herhalen indien nodig):
• Titel
• Diploma behaald op (datum)
• Instelling
Universitair hoger onderwijs (herhalen indien nodig):
• Titel
• Diploma behaald op (datum)
• Instelling
Beroepservaring:
Bij de inschrijver:
• Huidige functie

Titel

Functieomschrijving ……………………………………………………

Sinds
• Vorige functie (herhalen indien nodig)

Titel

Functieomschrijving ……………………………………………………
Van
……….…..………
tot …………..……….



Betrokken bij volgende projecten, opgenomen in bijlage 'referentiemodel' (project en functie)
Deelname aan andere grote projecten (naam, klant en uitgeoefende functie)

Bij maximaal 3 andere bedrijven:
 Functie (maximaal 3 x te herhalen)
Van ……….…..……… tot …………..……….
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Technische vaardigheden:


Hardware:





Data center infrastructure
Netwerken (switch, router, firewall)

Software:














Besturingssystemen (unix)
Databases
Programmeertalen
Kantoortoepassingen
Webserver/Applicatieserver
Identiteitbeheerder
Authenticatie-/Federatiesysteem
Monitoringtools
Load balancers
Unix Scripting
Back-up
Kennis van Sun Cluster Software
Overige (te verduidelijken)

Andere vaardigheden:





Op het vlak van management
Op het vlak van consultancy
Disaster Recovery Plan
Andere (alleen indien relevant) ……………………………………………………

Talenkennis:
 Frans: begrijpen - actief - passief (schrappen wat niet past)
opmerkingen:
 Nederlands: begrijpen - actief - passief (schrappen wat niet past)
opmerkingen:
 Engels: begrijpen - actief - passief (schrappen wat niet past)
opmerkingen:
 Overige (enkel indien relevant): …………………………………………………
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Bijlage D: Vragen en antwoorden
Opmerking: Indien de vraag niet aan een paragraaf kan gekoppeld worden, wordt in de eerste
kolom.
Paragraaf

Paginanummer

Taal
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Bijlage E: Bankverklaring

Deze verklaring betreft volgende overheidsopdracht:
Open offerteaanvraag voor diverse diensten inzake informatieveiligheid voor de Federale
Overheid - S&L/DA/2016/023.

Hiermee bevestigen wij dat (naam en woonplaats of handelsnaam en maatschappelijke zetel
van de kandidaat of inschrijver) onze klant is.
De financiële relatie met deze klant verloopt tot op heden tot onze volledige tevredenheid en
zonder noemenswaardige negatieve zaken te hebben vastgesteld. Hij geniet tot op heden
van ons volle vertrouwen.
Op basis van de gegevens waarover onze bank momenteel beschikt en zonder uitspraak te
doen over de toekomst, heeft deze klant op dit ogenblik de financiële en economische
draagkracht om de bovenvermelde overheidsopdracht naar behoren uit te voeren.
Onze bank levert dit document af zonder enige beperking noch voorbehoud van onze kant,
behalve die welke hierboven zijn vermeld.

Opgemaakt te ..............., op ................... .

Benaming van de bank, naam en titel van de ondertekenaar en handtekening

FOD FINANCIËN - Veiligheidsplatform S&L/DA/2016/023

143/191

12/04/2017

Bijlage F: Voorstelling van de referenties

1. Projectnaam
2. Bedrijfsnaam
……………………………
4. Naam van een
contactpersoon
……………………………
6. Toepassingsgebied van
de ontwikkeling of van het
project
……………………………
8. Begindatum (fase per
fase)
- ……………………………
- ……………………………
10. Budget (EURO)
……………………………
11. Lijst en korte
beschrijving van rol en
aandeel van eventuele
onderaannemers
12. Complexiteit

13. Lijst en beknopte
beschrijving van de
bronsystemen

…………………………………………………………………….
3. Activiteitensector
…………………………………………………………………….
5. Gegevens
…………………………………………………………………….
7. Doelstellingen
…………………………………………………………………….
9. Einddatum
……………………
A. Hardware
……………………
A. Naam van het
bedrijf/de bedrijven
……………………

B. Software
……………………
B. Aandeel in de
opdracht

C. Diensten
……………………
C. Bekwaamheden

……………………
……………………
Aantal gebruikers, aantal IT-systemen zonder pc’s (aantal mainframes,
mini’s en servers)
…………………………………………………………………….
A. Hardware
B. Software
C.
Ontwikkelingsomgeving
……………………
……………………
……………………
A. Hardware
B. Software
C.
Ontwikkelingsomgeving
……………………
……………………
……………………

14. Lijst en beknopte
beschrijving van de
systemen voor de
realisatie van het project
15. Beheer van het project Tool / methode

16. Lijst van aan het
project toegewezen
profielen; (TOTAAL)
aantal personen en
mandagen voor integrale
project

…………………………………………………………………….
Profiel 1
Profiel 2
Profiel 3
……………………

……………………

……………………

Profiel 4

Profiel 5

Profiel …

……………………

……………………

……………………
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V.
V.1

Specificaties eigen aan de FOD Financiën

Functionele en technische specificaties

De FOD Financiën gebruikt de projectbeheermethode PMFin, die gebaseerd is op de
internationaal erkende methode Prince 2. Deze wordt summier beschreven in hoofdstuk V.5.
Projectbeheer en methodologie

V.1.1 Algemene beschrijving van de stromen en de bestaande infrastructuur
Het informaticanetwerk van de Federale Overheid wordt gevormd door een groot aantal
lokale netwerken, verspreid over ongeveer (huidig aantal) 200 gebouwen in alle uithoeken
van het land. Deze gebouwen zijn onderling verbonden via een groot WAN-netwerk, in het
kader van een opdracht gesloten met een telecomoperator.
Het informaticanetwerk van de Federale Overheid is verbonden met de buitenwereld, en in
het bijzonder:





Met het FedMan-netwerk, dat verbindingen legt tussen de verschillende federale
overheidsdiensten door hen bepaalde aanvullende diensten te verlenen;
Met het publieke internet, via het FedMan-netwerk;
Met bepaalde mobiele telefonienetwerken (3G, 4G...);
Met de netwerken van bepaalde partnerinstellingen (denken we aan de Europese
Gemeenschappen), via gespecialiseerde verbindingen of via beveiligde virtuele
internetverbindingen.

Bepaalde systemen van de Federale Overheid (geïnstalleerd in DMZ) zijn toegankelijk van
buitenaf (meer bepaald via internet), om diensten te verlenen aan de bevolking (Tax-on-web,
belcotax-on-web...).
De FOD Financiën hanteert een vast intern telefonienetwerk op basis van IP-technologie, dat
dezelfde interne netwerkinfrastructuur gebruikt als de informatica. De interne telefoonpost
kan, naargelang het geval, een fysiek of digitaal telefoontoestel zijn.
De externe toegang tot het netwerk van de Federale Overheid is beveiligd door een
infrastructuur met 'Security gateways'. De nieuwe beveiligingsinfrastructuur moet krachtig
genoeg zijn om aan de noden te voldoen:





Van 20.000 ambtenaren,
Van wie 5.000 gelijktijdige externe gebruikers van op een openbaar netwerk
(internet, mobiele telefonie...) (Het betreft hier externe gebruikers die toegang
moeten hebben tot het interne netwerk van de Federale Overheid. Dit aantal moet
overigens gevoelig kunnen evolueren).
Van de bevolking die gebruik maakt van de elektronische diensten die de FOD
Financiën aanbiedt.

De FOD Financiën heeft besloten om voor bepaalde diensten te opteren voor Cloudoplossingen, denken we in het bijzonder aan het Office 365-pakket van Microsoft (e-mail,
OneDrive, Sharepoint, Skype...).
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V.1.2 Integratie in de bestaande netwerkarchitectuur
Internet/FedMan
Om verbinding te maken met internet kan de opdrachtnemer gebruik maken van de
huidige FedMan-aansluiting. De toegang tot FedMan wordt op redundante wijze
georganiseerd, op twee verschillende sites (NG en back-up). Beide sites bevinden
zich in België.
Om het verkeer bestemd voor internet te kunnen spreiden tussen twee
internetverbindingen, wordt eventueel gebruik gemaakt van het BGP-protocol voor
de border routers.
Intern netwerk
De back-end FW moet geïnterfacet kunnen worden met de back-end van het
internetnetwerk (momenteel CISCO Nexus 7710). Als de voorgestelde oplossing
dat vereist, dan moet de inschrijver de switches voorstellen om zijn oplossing in te
passen in de globale architectuur van de Federale Overheid.
De switches, fouttolerant en redundant (modus actief-passief) staan in voor de
verbinding tussen de verschillende servers, hosts en firewalls in de
veiligheidsinfrastructuur. Binnen die context vervullen ze de volgende functies:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ondersteuning van VLAN's;
Bandbreedtebeheer;
Doorverwijzing;
Ondersteuning van glasvezelverbindingen;
Ondersteuning van routeringsprotocollen;
Ondersteuning van load-balancing, lokaal en tussen twee sites;
Volledige ondersteuning van IPv6.

De opdrachtnemer wordt geacht te bepalen welke prestaties de te installeren switches
moeten leveren om het gevraagde prestatieniveau te waarborgen.
Het aantal VLAN's moet hoger zijn dan 1024. VLAN-trunking moet ondersteund worden.

V.1.3 Installatie binnen de omgeving van de Federale Overheid
De uitrusting die specifiek geïnstalleerd moet worden in de lokalen van de Federale
Overheid, komt in de computerzalen. De FOD Financiën beschikt over twee sites, de ene in
het North Galaxy-gebouw en de andere op een uitwijksite van de Federale Overheid.
Die hardware en zijn configuratie moeten verenigbaar zijn met de technische kenmerken van
de lokalen waar het geïnstalleerd wordt.
Elke site is aangesloten op het FedMan-netwerk.
Elke site heeft minstens één aansluiting op het interne netwerk van de FOD Financiën.
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De hoofdsite van Financiën wordt gevormd door zes 'computerzalen', waarvan er vier
geschikt zijn voor de installatie van informaticasystemen bestemd om een dienst te verlenen
aan de bevolking, vanuit een DMZ. Deze vier zalen moeten beschikken over 'lokale
aansluitapparatuur' in de zin van hoofdstuk III.1.3.1.5. De ruimtes worden onderling met
elkaar verbonden via glasvezelkabels. De kosten voor die bekabeling worden niet in
rekening gebracht bij de beoordeling van de globale prijs van de oplossing, die als doel heeft
om de offertes onderling te vergelijken.
De secundaire site (uitwijksite) bestaat uit één enkel lokaal.
De inschrijver vindt in hoofdstuk V.2 alle belangrijke technische informatie over de
computerzalen van de Federale Overheid. Er mag geen enkele uitrusting in die zalen worden
binnengebracht als ze niet compatibel is met de technische voorschriften. De inschrijver is
verplicht om bij zijn offerte informatie te voegen die aantoont dat de voorgestelde hardware
voldoet aan die voorschriften.
Er wordt geen enkele inrichting, buiten wat is voorzien in de bijlage, toegelaten. De
inschrijver heeft niettemin het recht om een bepaalde inrichting van zijn uitrusting voor te
stellen, voor zover dit geen impact heeft op de structuur en de organisatie van de
computerzalen. Dergelijke inrichtingen worden uitgevoerd door de opdrachtnemer en zijn
voor zijn rekening.

V.1.4 Identificatie/authenticatie van de interne gebruikers
De diensten van de FOD Financiën gebruiken een centrale oplossing voor Identity & Access
Management (IAM) die gebaseerd is op de OpenSSO-technologie van Oracle, voor de
identificatie en authenticatie van interne gebruikers. Dit systeem staat in voor de identificatie
van de gebruikers en verzekert dat ze op een beveiligde manier worden geauthenticeerd.
Het controleert tevens de toegangsrechten van de gebruikers voor de verschillende
toepassingen, aan de hand van een centrale databank met toegangsregels.
Er geldt een specifieke procedure voor toegangscontrole wat functietoepassingen
betreft. Die worden zodanig geconfigureerd dat de toegangscontrole extern via de IAMservers verloopt.
Afhankelijk van de toepassing die de gebruiker wil openen, bestaan er drie verschillende
authenticatiemethodes.
- Authenticatie via policy agent (voor webapplicaties);
- Standaard LDAP-authenticatie;
- Authenticatie via AD / Windows.
Authenticatie via policy agent (voor webapplicaties).
De policy agent is een applicatiefirewall die geïnstalleerd wordt op een web- of
applicatieserver. Hij leidt alle inkomende requests naar de toegangsbeheerder (OpenSSO),
waar gecontroleerd wordt of de persoon in kwestie reeds geauthenticeerd is. Is dat niet zo,
dan moet die persoon zich eerst authenticeren alvorens hij de toepassing kan gebruiken. De
policy agent is beschikbaar voor de meeste webservers die momenteel op de markt
verkrijgbaar zijn. De FOD Financiën heeft een policy agent ingebouwd in zijn applicatieve
referentieframework (CCFF), waardoor de businessapplicaties beschikken over een
standvastige authenticatie-interface.

FOD FINANCIËN - Veiligheidsplatform S&L/DA/2016/023

147/191

12/04/2017

Standaard LDAP-authenticatie
Voor toepassingen die geen beroep kunnen doen op de policy agent of voor kant-en-klare
producten uit de handel die niet instelbaar zijn, kan de authenticatie ook gebeuren via de
LDAP corporate IAM server. Deze oplossing wordt evenwel enkel aanvaard wanneer
integratie met behulp van de policy agent geen optie is. Om de vertrouwelijkheid van de
authenticatiegegevens te vrijwaren, moet verplicht gebruik worden gemaakt van het LDAPSprotocol voor versleuteling van de gegevens.
Authenticatie via AD / Windows
De werkposten en Windows-servers van de FOD Financiën, alsook zijn gebruikers, zijn
opgenomen in een Active Directory-domein. De toegang tot de middelen op die werkposten
en servers wordt gecontroleerd via AD, evenals die toepassingen die geen beroep kunnen
doen op de policy agent, maar wel bij machte zijn om gebruikers te authenticeren via de
protocollen gebruikt door AD / Windows.

V.1.5 Dimensionering
De inschrijver vindt hieronder de nodige cijfergegevens op basis waarvan hij de omvang kan
bepalen van de infrastructuur die hij moet opzetten en van de diensten die hij aan de
Federale Overheid moet verlenen. De cijfers zijn louter indicatief en kunnen evolueren.
De inschrijver moet bij de dimensionering van zijn infrastructuur en zijn diensten rekening
houden met de constante evolutie van nieuwe bedreigingen en kwetsbaarheden, en met de
contractduur.
Dimensionering van de verbinding met de buitenwereld

V.1.5.1

Lokale hardware

Site 1: Te voorzien:
- Aansluiting op FedMan;
- Aansluiting op het interne netwerk van Financiën;
- Aansluitpunten voor 24 servers, in een DMZ, in 4 computerzalen (dus, 4 aansluitpunten
met elk een minimumcapaciteit van 24 servers);
- Interne aansluiting voor een subnetwerk van servers;
- Interne aansluiting voor een speciaal subnetwerk (development, operator...);
- Externe aansluiting voor mobiele telefonie (3G, 4G...);
- Externe aansluiting voor vaste telefonie (IP);
- Externe reserveaansluiting (verbindingen met partners).
Site 2: Te voorzien:
- Aansluiting op FedMan;
- Aansluiting op het interne netwerk van Financiën;
- Een aansluitpunt voor 24 servers, in een DMZ;
- Interne aansluiting voor een subnetwerk van servers;
- Interne aansluiting voor een speciaal subnetwerk (development, operator...);
- Externe aansluiting voor mobiele telefonie (3G, 4G...);
- Externe aansluiting voor vaste telefonie (IP);
- Externe reserveaansluiting (verbindingen met partners).
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V.1.5.2

Dimensionering van de verbinding met de buitenwereld

Om zijn diensten te dimensioneren, gaat de inschrijver uit van de volgende cijfers, die het
verkeer aangeven tussen de buitenwereld en het netwerk van de Federale Overheid. Deze
cijfers houden geen rekening met het verkeer binnen de Federale Overheid (tussen
gebruikers op het LAN- of WAN-netwerk in het intranet).
Internetverbinding
De firewallprestaties moeten 20 Gbps bedragen, gemeten in kleine pakketten van 64 bits,
zowel in ipV4 als in ipV6.
Indien de integrator een consolidatieoplossing wil leveren :
-

-

Moet de performantie van de geconsolideerde firewall-oplossing, met antivirus, IPS,
Webfiltering, Application control, SSL-decryptie en andere vereiste veiligheidsfuncties,
een verkeer van 10 Gbps aankunnen;
Los van de algemene performantie heeft elke functie/veiligheidsoplossing het volgende
nodig :
-

V.1.5.3

10 Gbps voor de antivirus;
10 Gbps voor IPS/IDS;
10 Gbps voor proxy en webfiltering;
10 Gbps voor SSL-decryptie.

Dimensionering van de DMZ-services

Er moeten minstens 20 gedemilitariseerde zones (DMZ's) voorzien worden, op maat van de
behoeften van de FOD Financiën en in overeenstemming met uiteenlopende
controlerichtlijnen. Elke DMZ is een infrastructuur verdeeld over twee inplantingslocaties. Het
moet mogelijk zijn het verkeer van en naar de DMZ's te controleren, ongeacht de oorsprong
en bestemming.
Interfaces DMZ
Interface Web servers = elke server moet dual gigabit bieden voor de redundantie.
Afhankelijk van het aantal servers moeten er switches voorzien worden met een
backplane van 300 Gbit of meer en in staat om minstens 96 poorten te bieden. De
switch moet een uplink hebben naar 'loadbalancer-applicaties' of over een
ingebouwde 'loadbalancer' beschikken. De inschrijver moet voldoende poorten
voorzien, in functie van zijn architectuur en van de onderdelen die hij voorstelt.
Interface Web Content Scanning = Dual 2 Gigabit;
Interface Mail Content Scanning = Dual Gigabit.
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V.1.5.4

Identificatie van de informaticagebruikers

Om de installatie- en configuratiekosten te kunnen ramen, gaan we uit van de volgende
hypotheses:
Het aantal gebruikersgroepen: 1.000
 Het aantal diensten dat geconfigureerd moet worden voor elke groep, evenals de
verschillende mogelijkheden van elke aansluiting voor elke groep (de rechten van
een gebruiker kunnen verschillen al naargelang hij op kantoor of van thuis uit werkt):
30 diensten per groep, waarbij elke groep op twee verschillende manieren verbinding
kan maken.

V.1.5.5

Dimensionering van het SIEM

De gegevens zijn afkomstig van de volgende bronnen:
Bronnen

Aantal
(Productie)

Veiligheidsstructuur van het informaticasysteem (inbegrepen in dit
bestek).

1

Totaal aantal
(productie,
ontwikkeling,
test,
acceptance...)
1

Windows-servers (fysiek)
Windows-servers (virtueel)

14
665

38
1340

Solaris-servers (fysiek)
Solaris-zones

37
131

37
249

Mainframe Bull GCOS8
Mainframe IBM VSE

1
1

1
1

Apache-servers in DMZ (voor dienstverlening aan de bevolking) Op Solaris-servers
Interne Apache-servers - Op Solaris-servers
Weblogic-applicatieservers - Op Solaris-servers
DB2-databanken (productie) (op Solaris-server)
FTP exchange server, in DMZ (Solaris, Sterling)

4

6

8
298
211
1

10
600
976
3

Systeem voor besturingsmonitoring (Icinga)
Centraal beheer van de updates en antivirusoplossingen van
Windows-systemen (pc en servers)
Active-Directory & DNS

2
11

2
11

6

6

Routers
Netwerkswitches
Interne firewall

500
2.500
1

500
2.500
1

Werkposten van de interne gebruikers (overheidsambtenaren)

20.000

20.000

De infrastructuur voldoet aan de noden van +/- 20.000 interne gebruikers, bovenop de dienstverlening
aan de bevolking.
De FOD Financiën gebruikt momenteel 3 antivirusproducten: McAfee, Sophos en Windows Defender.
Deze cijfers zijn louter indicatief en kunnen evolueren.
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V.2

Beschrijving van de informaticasites van de FOD Financiën en
beperkingen bij de installatie van de machines

De inschrijver vindt hieronder de essentiële technische informatie die de computerzalen van
FOD Financiën beschrijft. Er mag geen enkele uitrusting in die zalen worden binnengebracht
als ze niet compatibel is met de technische voorschriften. De inschrijver is verplicht om bij
zijn offerte informatie te voegen die aantoont dat de voorgestelde hardware voldoet aan die
voorschriften.
De FOD Financiën beschikt over drie informaticasites in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:
-

De hoofdsite (NG);
De uitwijksite BIL;
De uitwijksite TFT.

V.2.1 Technische eigenschappen van de informaticasite NG
V.2.1.1 Indeling van de site
Het informaticacomplex omvat verschillende computerzalen alsook speciale lokalen voor de
centrale apparatuur voor datatransmissie.

V.2.1.2 Indeling van de zalen
De machines staan opgesteld in rijen van 90 cm breed, met een tussenruimte van 1,5 meter
tussen elke rij. Die tussenruimte is beperkt tot 90 cm in de datalokalen (netwerkapparatuur).
Opmerkingen :
Machines van meer dan 90 cm diep mogen worden geïnstalleerd in de CZ's, weliswaar met
een absoluut maximum van 1,20 meter, voor zover hun installatie de vrije doorgang in de
ruimte niet belemmert en het mogelijk blijft de tegels van de valse vloer voor en achter de kast te
openen.
In de datalokalen mag de 90 cm niet overschreden worden.

V.2.1.3 Vloerbelasting
Overal gewaarborgde minimale overbelasting : 4,7 kN/m² = 479 Kg/m².
Gewaarborgde minimale overbelastingswaarden
kg/m²
kg/m²
Midden
Rand
Computerzalen (CZ)
5,0
4,7
Telecomlokalen (Data)
4,7
4,7
Circulatiegangen
4,7

kN/m²

kN/m²

Midden
510
479
479

Rand
479
479

Puntbelasting: maximaal 500 kg.
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V.2.1.4 Hoogte, breedte
Computerzalen (CZ) :
Nominale zaalhoogte: 2,40 m (NB: aanwezigheid van leidingen onder 2,40 m op bepaalde
plaatsen).
Gegarandeerde vrije hoogte: 2,30 m.
Toegangsdeuren voor goederen :
- hoogte: 2,40 m;
- breedte: 2 vleugels (1,66 m).
Telecomlokalen (Data) :
Nominale zaalhoogte: 2,40 m (NB: aanwezigheid van leidingen onder 2,40 m op bepaalde
plaatsen).
Gegarandeerde vrije hoogte: 2,30 m.
Toegangsdeuren voor goederen :
- nuttige hoogte: 2 m;
- breedte: 1 vleugel (1,03 m).
Circulatiegangen :
Nominale hoogte: 2,40 m (NB: aanwezigheid van obstakels onder 2,40 m op bepaalde
plaatsen).
Gegarandeerde vrije hoogte: 2,30 m;
Gegarandeerde minimumbreedte: 1,40 m.
Bijzonderheid :
Gang telecomlokaal Data1 :
Nominale hoogte: 2,40 m (NB: aanwezigheid van obstakels onder 2,40 m op bepaalde
plaatsen).
Gegarandeerde vrije hoogte: 2,30 m;
Hoogte toegangsdeur gang: 2,10 m;
Gegarandeerde minimumbreedte: 1,20 m.
Toegangsdeuren tot de site :
Via de hoofdlift :
- hoogte: 2,30 m;
- breedte: 2 vleugels (1,66 m).
Via de secundaire lift :
- hoogte: 2 m;
- breedte: 2 vleugels (1,66 m).

V.2.1.5 Toegang tot het gebouw
De uitrustingen en goederen komen toe in het gebouw via een losplaats. Daar zijn geen
middelen voor goederenhantering voorzien.

V.2.1.6 Liften
Hoofdlift :
Nuttig draagvermogen: 2.000 kg (26 personen);
Lengte: 2,85 m;
Deurbreedte: 1,30 m;
Deurhoogte: 2,40 m.
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Secundaire lift :
Nuttig draagvermogen: 1.875 kg (25 personen);
Lengte: 2,85 m;
Breedte: 1,30 m;
Deurhoogte: 2,09 m.

V.2.1.7 Stroomvoorziening
De stroomvoorziening is verzekerd door een railkokersysteem (busbar), dat aan het plafond
bevestigd is. De stroomkabels lopen dus van het plafond naar beneden. Er zitten geen
elektrische aansluitingen in de valse vloer.
Stroomvoorziening via railkokersysteem: standaardcapaciteit: 40A (driefasig)
(het verbruik van een machine mag dus niet meer dan 40A een- of driefasig bedragen).
De railkokers zijn bevestigd aan het plafond. De stroomkabels lopen dus naar beneden van
het plafond. Er zitten geen elektrische aansluitingen in de valse vloer.
Per rij machines zijn er twee railkokers. De railkokers worden gevoed via twee afzonderlijke
schakelkasten.
Aan het uiteinde van de kabel afkomstig van de railkoker zit een vrouwelijke standaard CEEstekker (eenfasig, driefasig, 16A/32A). De aansluitkastjes van de railkokers zijn uitgerust met
een beveiligingsschakelaar. Dit circuit voedt standaard een intelligente PDU, waarop de
uitrustingen van de Opdrachtnemer aangesloten worden. Standaard zijn de PDU uitgerust
met standaard stopcontacten 2P+T 10/16A. De aangesloten apparatuur moet over de
overeenstemmende mannelijke stekker beschikken (niet geleverd door de FOD Financiën).
De inschrijver legt uit hoe hij de aansluiting wenst uit te voeren.
De schakelkasten worden gevoed via UPS-inrichtingen. Die UPS-inrichtingen worden op hun
beurt gevoed door :
- het openbaar stroomnet, via een algemene voedingstransformator, voorbehouden voor
het informaticacentrum;
- een dieselstroomaggregaat.
Als de hoofdvoeding uitvalt, worden de computers gevoed via de UPS-systemen.
Deze zijn opgesplitst in twee autonome batterijen met elk twee of drie UPS-modules. De
twee batterijen zijn gesynchroniseerd.

V.2.1.8 Netwerkkabels
De computerzalen zijn voorzien van een gestructureerd kabelnet.
Elke computerzaal is uitgerust met :
- een netwerk van UTP-kabels van categorie 6;
- een netwerk van glasvezelkabels (multimode OM3/50 µm);
- telecomracks.
De datatransmissiekabals zijn ingewerkt in de valse vloer.
Langs de machinerijen heeft elke vloertegel een opening met een deksel van 30 x 30 cm.
Die opening is bestemd voor :
- de doorvoer van de datatransmissiekabels;
- de doorstroming van koellucht.
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In de valse vloer, langs de plaatsen van de machines, is per vloertegel een patchpanel
geïnstalleerd. Elke tegel bevat :
- 6 RJ45-connectoren;
- 2 SC duplex glasvezelconnectoren (= 4-aderig).
Een netwerk van glasvezelkabels (multimode 50/125 µm OM3) verbindt de computerzalen
met de twee datalokalen. Elke zaal is verbonden met de twee datalokalen. De datalokalen
zijn onderling met elkaar verbonden.
Een netwerk van categorie 6 UTP-kabels verbindt de computerzalen met de twee
datalokalen. Elke zaal is verbonden met de twee datalokalen. De datalokalen zijn onderling
met elkaar verbonden.
Let op: de kabels kunnen meer dan 100 meter lang zijn.
Alle kabels liggen in kabelgoten.
Bijkomende kabels moeten eveneens in de kabelgoten komen.

V.2.1.9 Airconditioning
De airconditioning wekt een koude luchtstroom op in de valse vloer.
De koude lucht wordt naar de machines geleid via openingen van 30 x 30 cm met deksel in
de tegels onder de machines.
Het gebruik van geperforeerde tegels kan worden overwogen, maar is niet standaard.
De warme lucht wordt aangezogen via openingen aan de bovenzijde van de omringende
muren.
De CRAC-eenheden (Computer Room Air Conditioning unit) liggen in een technische gang
achter elke zaal.
Er zijn geen waterkoelingssystemen voorzien of gewenst in de computerzalen.
De airconditioning staat ingesteld voor een omgevingstemperatuur van 21°C +/- 3°C (bereik
tussen 18 en 24°C).

V.2.1.10 Veiligheid
Om het datacenter te mogen betreden is een naar behoren opgemaakte toelating nodig.
De identiteit van de bezoekers wordt gecontroleerd. De bezoeken worden geregistreerd.
Via een cameranetwerk wordt het datacenter bewaakt.

V.2.1.11 Varia
De zalen zijn voorzien van een automatische brandblusinstallatie met FM200-blusgas.
Deze installatie is aangevuld met CO2-blussers.
In de doorgangruimtes buiten de zalen zijn tevens blusmiddelen met water voorzien.
In de computerzalen is geen waterkring voorzien noch gewenst.
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V.2.2 Technische eigenschappen van de informaticasite BIL
V.2.2.1 Indeling van de site
De informaticasite bestaat uit een grote computerzaal die de IT-systemen van meerdere
klanten herbergt. Alle systemen van de FOD Financiën zijn ondergebracht in dezelfde
ruimte.

V.2.2.2 Indeling van de zaal
De machines staan opgesteld in rijen van 90 cm breed, met een tussenruimte van 1,5 meter
tussen elke rij. Eén rij = 16 tegels van 60x60 m (= 9,6 m).
De rijen worden aangeduid met een systeem van coördinaten.
Opmerking :
Machines van meer dan 90 cm diepte mogen geïnstalleerd worden in de zaal, weliswaar met
een absoluut maximum van 1,20 meter, voor zover hun installatie de vrije doorgang in de
ruimte niet in het gedrang brengt.

V.2.2.3 Beperkingen van de zaal
Vloerbelasting :

1000 kg/m² gespreide last;
Puntbelasting van 350 kg.

De toegangshelling is beperkt tot 1.100 kg.
Hoogte van de zaal: 3 meter;
Hoogte van de toegangsroutes: 2,10 m.

V.2.2.4 Netwerkbekabeling
De computerzaal is voorzien van een gestructureerd kabelnet bestaande uit :
- een netwerk van UTP-kabels van categorie 6;
- een netwerk van glasvezelkabels (multimode OM3/50 µm) met LC-connectoren;
- telecomracks.
Alle kabels liggen in kabelgoten.
Bijkomende kabels moeten eveneens in de kabelgoten komen.
De koperkabels lopen door kabelgoten in de valse vloer. Ze verbinden de patchingkasten
met vloerdozen voorzien van zes UTP-aansluitingen.
De glasvezelkabels lopen door kabelgoten in de hoogte.
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V.2.2.5 Elektriciteit
Elke rij computers is uitgerust met een elektrisch verdeelbord.
3 x 380 V;
5O Hz;
100 A max ;
3ph+N.
De elektriciteit wordt over de machines verdeeld via klassieke stroomkabels in de valse
vloer. Aan het uiteinde van de kabels zit een vrouwelijke ISO-stekker.
De kabels worden geplaatst op verzoek.

V.2.2.6 Veiligheid
Om het datacenter te mogen betreden is een naar behoren opgemaakte toelating nodig.
De identiteit van de bezoekers wordt gecontroleerd. De bezoeken worden geregistreerd.
Via een cameranetwerk wordt het datacenter bewaakt.

V.2.3 Technische eigenschappen van de informaticasite TFT
V.2.3.1 Indeling van de ruimte
De site TFT bestaat uit een grote computerzaal die door een metalen hekwerk in vier is
verdeeld en die de informaticasystemen van meerdere openbare diensten herbergt.
De machines staan opgesteld in rijen van 1 m breed, met een tussenruimte van 1,2 meter (2
tegels van de valse vloer) tussen elke rij.
Opmerking :
Machines in racks van meer dan 100 cm diep zijn niet voor deze zaal geschikt. Ze mogen
eventueel geplaatst worden als dit de vrije doorgang in de zaal niet belemmert en mits
voldoende afkoeling gegarandeerd kan worden.

V.2.3.2 Toegang tot het gebouw
De uitrustingen en goederen komen toe in het gebouw via een losplaats. Daar zijn geen
middelen voor goederenhantering voorzien.
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V.2.3.3 Afmetingen
Vloerbelasting
Zaal: Toegelaten belasting: 3 kN/m² = 305 kg/m²;
Gang: Toegelaten belasting: 4 kN/m² = 408 kg/m².
Hoogte, breedte
Obstakels: Tussen de losplaats en de zaal moeten 2 liften genomen worden en meerdere
deuren geopend worden.
Hoogte van de toegangsroutes: 2,10 m;
Deuren : 2,10 m (doorgang van de deuren en liften);
2,85 m tussen de valse vloer en het plafond in de zaal en de gangen.
Breedte :
De lift met de grootste beperking is de lift op niveau -1 (loskade).
Maximale belasting = 4.000 kg;
Hoogte: 2,10 m;
Breedte: 1,50 m.
De breedte van de deuren met twee vleugels tussen de loskade en de computerzaal
bedraagt 1,80 m.

V.2.3.4 Stroomvoorziening
De stroomvoorziening wordt verzekerd door een rechtstreekse aansluiting op het
verdeelbord. De elektrische voedingskabels lopen via de valse vloer. De elektrische
aansluiting gebeurt onder de valse vloer.
Elk deel van de zaal heeft twee schakelkasten, om de redundantie te kunnen verzekeren.
De stroomvoorziening gebeurt via standaard CEE-stopcontacten (eenfasig, driefasig,
16A/32A) ter hoogte van het rack dat van stroom voorzien dient te worden. Het circuit wordt
gevoed via een schakelaar in de schakelkast. Dit circuit voedt standaard een intelligente
PDU, waarop de uitrustingen van de Opdrachtnemer aangesloten worden. Standaard zijn de
PDU uitgerust met standaard stopcontacten 2P+T 10/16A. De schakelkasten worden gevoed
via UPS-inrichtingen. Die UPS-inrichtingen worden op hun beurt gevoed door :
-

Het openbare stroomnet, via 2 stroomtransformatoren,
Door een stroomaggregaat.

Als de hoofdvoeding uitvalt, worden de computers gevoed via de UPS-systemen.
De UPS-systemen zijn opgesplitst in twee autonome batterijen met elk drie UPS-modules.
De twee batterijen zijn gesynchroniseerd.
De stroomvoorziening moet aangelegd worden in functie van het gevraagde vermogen en de
plaatsing in de zaal.
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V.2.3.5 Databekabeling
De netwerkkabels tussen afgelegen uitrustingen moeten op een specifieke manier geplaatst
worden. Deze kabels dienen aan de volgende specificaties te voldoen :
- UTP-kabels van categorie 6;
- glasvezelkabels multimode OM3/50 µm, met LC-connectoren.
Alle kabels liggen in kabelgoten.
Bijkomende kabels moeten eveneens in de kabelgoten komen.

V.2.3.6 Afkoeling en airconditioning
De airconditioning wekt een koude luchtstroom op in de valse vloer. De warme lucht wordt
naar omhoog afgezogen. Er zijn voldoende CRAC-eenheden (Computer Room Air
Conditioning unit) per zone om voldoende afkoeling te garanderen. De CRAC-eenheden
bevinden zich in de zalen.
Er dient een optimale locatie gekozen te worden, rekening houdend met de vraag naar
koelcapaciteit.
De intentie is om in deze informaticasite het principe warme gang en koude gang toe te
passen. In dit geval dienen de aansluitingskabels de valse vloer te doorkruisen via
kabeldoorgangen en moeten er geperforeerde tegels geplaatst worden. De toestellen dienen
dus ten opzichte van de luchttoevoer en -afvoer op een correcte manier in de racks geplaatst
te worden.
Er zijn geen waterkoelingssystemen voorzien of gewenst in de computerzalen.

V.2.3.7 Diverse faciliteiten
De zalen zijn voorzien van een automatische brandblusinstallatie met blusgas.
Deze installatie is aangevuld met CO2-blussers.

V.2.3.8 Veiligheid
Om het datacenter te mogen betreden is een naar behoren opgemaakte toelating nodig.
De identiteit van de bezoekers wordt gecontroleerd. De bezoeken worden geregistreerd.
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V.2.4 Inlichtingen te verstrekken door de inschrijver
De inschrijver moet zijn offerte aanvullen met gegevens waaruit blijkt dat de voorgestelde
uitrusting compatibel is met de omgeving van de computerzalen. Hij moet meer bepaald twee
berekeningsnota’s afleveren met betrekking tot het gewicht van de apparatuur en het
stroomverbruik.
Berekening van het gewicht
Voor de berekening van het gewicht is een geïnstalleerde eenheid, naargelang het geval :
- een machine die een enkele plaats inneemt,
- een geheel van opeengestapelde machines,
- een kast die meerdere apparatuur bevat.
Voor elke geïnstalleerde eenheid moet de inschrijver de afmetingen (breedte, diepte, hoogte),
het gewicht van de afzonderlijke elementen en het totaalgewicht van de eenheid opgeven. Uit
de berekening van het gewicht moet blijken dat de uitrusting niet het toegelaten
maximumgewicht overschrijdt.
Berekening van het stroomverbruik
Voor elke elektrische aansluiting op het railkokersysteem (busbar) of op de schakelkast moet de
inschrijver het stroomverbruik per aangesloten apparaat en het totale stroomverbruik opgeven.
Het stroomverbruik wordt berekend in werking en bij de opstart. Uit de berekening van het
stroomverbruik moet blijken dat de apparatuur het toegelaten verbruik niet overschrijdt.
Het soort CEE-connector (mono, driefasig) dient verstrekt te worden in functie van de gevraagde
aansluiting.
Vereiste netwerkkabels
De inschrijver moet in zijn offerte de aansluitingen vermelden waarvan zijn systeem
gebruikmaakt.
Aansluitingen op het bestaande netwerk :
- aantal en aard van de aansluitingen op het netwerk van Financiën,
- aantal en aard van de directe aansluitingen tussen afgelegen machines in dezelfde ruimte,
- aantal en aard van de directe aansluitingen tussen afgelegen machines in verschillende
ruimtes.
Speciale aansluitingen (enkel indien opgenomen in het bestek) :
- aantal en aard van de directe aansluitingen tussen afgelegen machines in dezelfde ruimte,
- aantal en aard van de directe aansluitingen tussen afgelegen machines in verschillende
ruimtes.
Bijzondere inrichtingen
De inschrijver moet in zijn offerte de speciale inrichtingen toelichten die hij noodzakelijk acht om
zijn apparatuur te doen werken. Die inrichtingen kunnen al naargelang het geval betrekking
hebben op de locatie of op de apparatuur.
Alleen de inrichtingen die voorzien zijn in deze bijlage of in het bestek zijn toegelaten.
De inrichtingen voor de apparatuur zijn volledig ten laste van de inschrijver.
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Mogelijke inrichtingen
De FOD Financiën voorziet zelf de volgende inrichtingen.
- Plaatsing van de aftakdozen voor aansluiting op de railkokers.
Dit omvat:
-

de aftakdoos;
de vermogensautomaten;
de stroomkabel;
de eindcontactdoos (vrouwelijk);
de PDU-invoerdoos, indien van toepassing (PDU).

NB : De FOD Financiën levert niet de mannelijke stekkers om de apparatuur aan te sluiten op
de stroomvoorziening.
- Vervanging van bepaalde tegels in de valse vloer door geperforeerde tegels.
- Aansluitingen op het gestructureerde kabelnet.
Aansluiting van de gebruikte kabelkringen op het netwerk aangelegd door de FOD
Financiën.
De Opdrachtnemer dient, in samenwerking met de FOD Financiën, te zorgen voor de
aansluiting van de machines op de patchpanels van de valse vloer of voor de aansluitingen
tussen twee machines, al dan niet in verschillende kasten. De opdrachtnemer zorgt voor
aansluitkabels van de juiste lengte.
- Meubilair
De FOD Financiën levert de tafels en stoelen die noodzakelijk zijn voor de installatie van de
apparatuur.
De inschrijver moet in zijn offerte het specifieke meubilair voorzien dat hij nodig heeft voor de
installatie van zijn apparatuur. De FOD Financiën behoudt zich evenwel het recht voor de
apparatuur te laten installeren in een speciaal, door haar geleverd meubel.
De opdrachtnemer moet deze inrichtingen voldoende op voorhand aankondigen. In normale
omstandigheden bedraagt de kennisgeving twee maanden.
Er wordt geen enkele andere inrichting van de site toegestaan als ze niet uitdrukkelijk in het
bestek is voorzien.
Opmerking : De opdrachtnemer moet zorgen voor alle gereedschap nodig voor de installatie
van zijn uitrustingen.
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V.3

Beschrijving van het interne netwerk van de FOD Financiën

De tekst uit bijlage V.4 wordt ter informatie meegegeven.

V.3.1 Algemeen
Het informaticanetwerk van de FOD Financiën wordt gevormd door een groot aantal lokale
netwerken, verspreid over ongeveer (huidig aantal) 200 gebouwen in alle uithoeken van het
land. Deze gebouwen zijn onderling verbonden via een groot WAN-netwerk, in het kader van
een opdracht gesloten met een telecomoperator.
Het informaticanetwerk van de FOD Financiën is verbonden met de buitenwereld, en in het
bijzonder:





Met het FedMan-netwerk, dat verbindingen legt tussen de verschillende federale
overheidsdiensten door hen bepaalde aanvullende diensten te verlenen;
Met het publieke internet, via het FedMan-netwerk;
Met bepaalde mobiele telefonienetwerken (3G, 4G);
Met de netwerken van bepaalde partnerinstellingen (denken we aan de Europese
Gemeenschappen), via gespecialiseerde verbindingen of via beveiligde virtuele
internetverbindingen.

Bepaalde systemen van de FOD Financiën, geïnstalleerd in DMZ, zijn toegankelijk van buitenaf
(meer bepaald via internet), om diensten te verlenen aan de bevolking (Tax-on-web, belcotaxon-web...).
De infrastructuur van het interne netwerk verwerkt drie soorten verkeer:
-

Het dataverkeer, voor de computertoepassingen,
Het vast telefoonverkeer, gebaseerd op de VoIP-technologie,
Het verkeer afkomstig van Wifi access points (tussen de access points en een WiFicontroller).

Er worden verschillende logische technieken ingezet om al dat verkeer uiteen te houden.
Interne telefoonposten kunnen, naargelang het geval, fysieke of digitale toestellen zijn.
De externe toegang tot het netwerk van de FOD Financiën wordt beschermd door een firewallinfrastructuur. Die firewall is opgezet om de diensten van de FOD Financiën een veilige
internettoegang te bieden.

V.3.2 Netwerkdiensten
De netwerkdiensten bieden een gezamenlijke visie inzake datatransport binnen de FOD
Financiën, om systeem- en toepassingsdiensten van het hoogste niveau te ondersteunen. Die
services worden zo transparant mogelijk en onafhankelijk van de laag voor netwerktransport
geïmplementeerd.
De netwerkdiensten omvatten 5 services:
· Services voor gegevensconnectiviteit,
· Services voor IP-telefonie,
· Diagnose van de datastroom,
· Extranetconnectiviteit,
· Tijdssynchronisatie.

FOD FINANCIËN - Veiligheidsplatform S&L/DA/2016/023

161/191

12/04/2017

De FOD Financiën gebruikt een uitgebreid TCP/IP-netwerk dat zich uitstrekt over het hele
nationale grondgebied en ongeveer 30.000 gebruikers telt. Het WAN van de FOD Financiën is
tegenwoordig geïmplementeerd met 'Proximus Explore'.
Dit netwerk is verbonden met allerhande andere netwerken:
FedMan, dat toegang biedt tot internet en tot de andere FOD's en overheidsinstellingen.
Gehuurde lijnen naar bepaalde partners van de FOD Financiën, hetzij publiek (Europese
Commissie), hetzij privé (dienstverleners).
De externe toegang tot het netwerk van de FOD Financiën wordt beschermd door een firewallinfrastructuur. Die firewall is opgezet om de centrale diensten van de FOD Financiën een veilige
internettoegang te bieden.

Figuur 1: schematische weergave van het netwerk
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V.3.3 Gegevensconnectiviteit
o

Omschrijving

De service voor gegevensconnectiviteit verzekert de beschikbaarheid van een bekabelde
netwerktoegang tot het interne netwerk van de FOD Financiën vanuit een gebouw van de FOD
Financiën. Deze service berust op de diverse netwerkcomponenten die aanwezig zijn binnen de
FOD Financiën, zoals ethernetaansluitingen.
Kenmerken
Voornaamste
diensten

Omschrijving
Aansluiting op het ethernet- en het telefoonnetwerk.

Relevante
standaarden

IEEE 802.3, TCP/IP

Huidige
implementering

Per eindgebruiker voorziet men gemiddeld anderhalve RJ45aansluiting.
De pc's en de IP-telefonie gebruiken dezelfde bekabeling en
switchpoorten.

o

Gewenste evolutie

Voor elke gebruiker minstens 1 LAN-poort installeren voor de telefoon en de pc. De capaciteit
afstemmen op de telefonie, daarvoor geoptimaliseerd en redundant.
Alles draait rond uniformiteit, met name het gebruik van plug-compatibele switches in alle
LAN’s.

V.3.4 IP-telefonie
o

Omschrijving

De dienst 'IP-telefonie' dient voor de interne en externe communicatie, via een vernieuwde
infrastructuur. Via die infrastructuur worden de volgende diensten verzekerd:
Berichtendienst (Voice Mail)
Telefoonconferentie (Conference Call)
Call & Hunt-groepen
Directiesecretariaat (Management Assistant)
Elektronische telefoongids (Directory)
Call centers
Faxintegratie
Alle interne gebruikers zijn aangesloten op deze infrastructuur. Hierbij beschikt elke gebruiker
over een eigen nummer, onafhankelijk van zijn locatie.
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Kenmerken

Omschrijving

Voornaamste
diensten

Berichtendienst (Voice Mail)
Telefoonconferentie (Conference Call)
Call & Hunt-groepen
Directiesecretariaat (Management Assistant)
Elektronisch telefoonboek (Directory)
Call centers
Faxintegratie

Relevante
standaarden

trunking: SIP,
H323,
Intern: SCCP
De toegang tot de omgeving voor IP-telefonie wordt gegarandeerd via:

Huidige
implementering

-

Cisco IP Phone-telefoontoestellen;
Softphone-software;
Skype for business.

De infrastructuur die de IP-telefoniedienst ondersteunt, is redundant
uitgerust.
Verder wordt de centrale server (Call Manager) dagelijks
veiliggesteld in de normale back-upregeling.
In het geval van een ramp zal de dienst hersteld worden naar best vermogen
met een maximaal verlies aan data van 24 uur (op basis van dagelijkse backups).
De geïnstalleerde infrastructuur laat 360 gelijktijdige communicaties met
externe gesprekspartners toe (basis: 12 PRA met 30 kanalen per PRA).
Interne communicatie is onbeperkt.
De gebruikte oplossing voor IP-telefonie berust op de volgende producten :
-

o

Call Manager;
Unity Connection;
IPCC versie Express;
IP Communicator versie;
Peter Connects;
RightFax.

Gewenste evolutie

Overeenstemmende telefoniediensten voor al het personeel.
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V.3.5 Diagnose van de datastromen
o

Omschrijving

Onderzoek naar onderbrekingen en prestatiestoringen in end-to-end datastromen.
Kenmerken
Voornaamste
diensten
Relevante
standaarden
Huidige
implementering
o

Omschrijving
Analyse van bestaand client/server-netwerkverkeer
SNMP, Netflow, ICMP...
Sniffer,
Fluke Optiview,
Rapporten (SLA/QoS) Proximus

Gewenste evolutie

De beschikbare toolset uitbreiden gelet op de veranderende verkeerspatronen en protocollen.

V.3.6 Extranet-connectiviteit
o

Omschrijving

Deze dienst is moet erover waken dat de infrastructuur vereist voor werken van op afstand
beschikbaar blijft. Hij verzekert de connectiviteit tussen de interne gebruikers en de externe
middelen, de mobiele gebruikers en de centrale voorzieningen, en brengt de nodige
verbindingen tot stand voor externe klanten.
Deze dienst omvat tevens het beheer van VPN- en Direct Access-gebruikers.
Kenmerken

Omschrijving

Voornaamste
diensten

Telewerk
Transmissie van data tussen het interne netwerk en de
externe organisaties (VPN-site).
SSL,
IPsec
- Client VPN (authenticatie via eID).
- Microsoft Direct Access.

Relevante
standaarden
Huidige
implementering
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V.3.7 Tijdssynchronisatie
o

Omschrijving

Deze dienst verzorgt de synchronisatie van de interne tijdsregistratiesystemen met een centrale
NTP-server die via GPS synchroniseert met een atoomklok.

Kenmerken
Voornaamste
diensten
Relevante
standaarden
Huidige
implementering

Omschrijving

IEEE-1588
NTP
Stratum-1

V.3.8 Internetprotocollen
o

Omschrijving

De internetprotocollen berusten op de IP-technologie. Dit omvat Transmission Control
Protocol/Internet Protocol (TCP/IP), Universal Datagram Protocol (UDP) en andere. TCP/IP
verwijst naar een familie van netwerkprotocollen op basis van standaarden. Daaronder TCP, dat
de host-to-host-verbinding voorziet, en IP dat de routing van de gegevens van een bron naar
een bestemming verzekert. De TCP/IP-laag omvat de protocollen voor File Transfert (FTP),
Simple Mail Transfer Protocol (SMTP), News Transfer Protocol (NNTP), Internet Control
Message Protocol (ICMP) enz. De TCP/IP-protocollen stellen verschillende netwerken in staat
om te functioneren als één enkele, gecoördineerde eenheid. Intranetten zijn netwerken die
gebruikmaken van de internettechnologie, waar waarbij de toegang wordt gecontroleerd door
een unieke, gecoördineerde eenheid.
De belangrijkste service is de DHCP-dienstverlening (Dynamic Host Configuration Protocol) aan
de interne platformen van de FOD Financiën. Deze service kent dynamisch IP-adressen toe
aan alle 30.000 pc’s van het FODFIN-netwerk.
Deze service is gehost op een actieve/passieve MS Windows 2012-cluster die geografisch is
opgesplitst tussen 2 sites waarbij eenmaal per dag een export van de databank plaatsvindt.
Kenmerken

Omschrijving

Voornaamste
diensten
Relevante
standaarden

DHCP

Huidige
implementering

DHCP RFC2131,
RFC1918 (10.x.x.x)
BOOTP
De IP-services worden geïmplementeerd via DHCP
De DHCP-services worden verzekerd door een actieve/passieve 2012 MS
Windows-cluster,
geografisch gespreid over 2 sites.
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V.3.9 WAN-diensten
o

Omschrijving

Een WAN-netwerk (Wide Area Network) is een netwerk dat ICT-communicatieservices
voorziet in een ruimer geografisch gebied dan het gebied dat wordt bediend door een LAN
en dat gebruik kan maken van communicatiefaciliteiten van het publieke type van
netwerkleveranciers die zich buiten de onderneming situeren.
De WAN-diensten worden momenteel ondersteund door het netwerk 'Proximus Explore'.
Kenmerken

Omschrijving

Voornaamste
diensten
Relevante
standaarden
Huidige
implementering

Onderlinge connectiviteit van LAN-netwerken

IPv4, IPv6
Het netwerk dat de gebouwen van het departement onderling verbindt, berust
op 'Proximus Explore' en op de infrastructuur van Belnet.
Proximus levert een bandbreedte van 1 Gbps
Belnet levert een bandbreedte van 10 Gbps

Bandbreedtebeheer

V.3.10 Mobiele connectiviteit
o

Omschrijving

Deze dienst omvat de draadloze aansluitingen op het interne netwerk van Financiën FinNet
van buiten de gebouwen van Financiën.
Kenmerken

Omschrijving

Voornaamste
diensten
Relevante
standaarden
Huidige
implementering

Draadloze verbinding met FinNet
2G, 3G, 4G
Via:
VSM-modem
SmartPhone
Tablet
Interne of externe modem in de pc's
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V.4

Projectbeheer en methodologie

V.4.1 PMFin
De opdrachtnemer kan een beroep doen op PMFin, op onze methodologie en op de
werkwijze voor projectbeheer.
PMFin is de unieke projectmethodologie, de standaard bij de FOD Financiën. Ze is
gebaseerd op de internationale norm Prince 2. Deze methodologie wordt ondersteund door
de projecttool ProjectMaster.
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V.4.2 PID
De inschrijver wordt uitgenodigd om ons, van bij het begin van het project, een 'Project
initiation document' (PID) te bezorgen, waarin de belangrijkste taken om dit project te
realiseren, opgesomd worden.
Dit document is voor de FOD Financiën een deliverable, een werkpakket binnen zijn
eigen PID.
Het Project Initiation Document voldoet aan een aantal minimumvereisten:


Beschrijving van de achtergrond van het project, definiëring van het project,
projectdoelstellingen, scope;



Een solide en goed ondersteunde PBS ('project breakdown structure'): producten,
beschrijving, kwaliteits- en acceptatiecriteria;



Een volledige WBS ('work breakdown structure'), een gedetailleerde en realistische
projectplanning met mijlpalen (GANTT) met vermelding van de duur van de
verschillende fasen, subfasen, activiteiten en taken, de in te zetten middelen,
gespecificeerd per fase (financieel, personeel, andere). Die planning wordt up-to-date
gehouden;



Gedetailleerde analyse van de risico's verbonden aan het beheer en de uitvoering
van het project, inclusief bepaling van de beheersingsmaatregelen;



Voorstel voor de projectstructuur;



Afhankelijkheden met andere projecten;



Kwaliteitsplan;



Communicatieplan (met aspecten van 'change management');



Rapportering inzake, en monitoring van de uitvoering (status en voortgang).

Na de kick-offvergadering wordt het PID gefinaliseerd, aangevuld en uiteindelijk ter validering
voorgelegd aan de Stuurgroep met inbegrip van de sponsor.
De inschrijver moet zijn structuur en zijn capaciteiten inzake organisatie van professionele
diensten beschrijven, met name de aangeboden diensten, het geografische bereik, de
niveaus en de kwaliteiten van het personeel.
Dit PID moet de taken, de duur en het aantal betrokken personen weergeven, en dit per
onderscheiden (deel)fase. Het plan dient eveneens details te verschaffen over de vereiste
medewerking van het personeel van de FOD Financiën.
Na de toewijzing van het project dient de opdrachtnemer een volledig en gedetailleerd PID
en projectplan uit te werken en voor te leggen aan de projectbeheersstructuur van de FOD
Financiën.
Een formele goedkeuring van voormeld PID, met inbegrip van projectplanning, door de
Stuurgroep van het project is noodzakelijk alvorens de volgende fase kan worden aangevat.
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Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer om het PID up-to-date te houden
tijdens de volledige duur van het project.
Elke wijziging aan het PID moet formeel worden goedgekeurd door de Stuurgroep van het
project.
Het opgemaakte PID zal voor ons dienen als informatiebron voor ons eigen PID, bestaande
uit producten en werkpakketten waarvoor de opdrachtnemer verantwoordelijk zal zijn.

V.4.3 Governancestructuren
Alle projecten worden aangestuurd en beheerd binnen de projectbeheerstructuren van de
FOD Financiën. Die worden in het volgende schema weergegeven:

Projectleider
Elk project van de FOD Financiën wordt geleid door een interne projectleider (afhankelijk van
de aard van het project verbonden aan de business of aan de stafdienst ICT). Deze wordt
aangesteld door de sponsor, in samenspraak met de Stuurgroep.
De opdrachtnemer zal een eigen externe projectcoördinator (externe projectleider)
aanduiden. Deze draagt samen met de projectleider de volle verantwoordelijkheid voor de
goede uitvoering van het project.
Stuurgroep
De Stuurgroep heeft ruime competenties: hij waakt over de scope en de doelstellingen van
het project, keurt het PID. met inbegrip van gedetailleerde planning en alle wijzigingen
daarvan, goed, bewaakt de voortgang van het project, bevestigt de aanvaarding van
deliverables (producten, deelopleveringen), beoordeelt de kwaliteit van de eind- en
deelproducten, spreekt zich uit over alle betwistingen en/of problemen die door de
projectleider worden geagendeerd. Verder behandelt hij alle contractuele, administratieve en
technische aspecten m.b.t. de uitvoering van de opdracht (garantie, respecteren van de SLA,
kwaliteit van de uitvoeringen, enz.).
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Daartoe zullen de projectleider en de externe projectcoördinator ook dan op regelde
tijdstippen rapporteren aan de Stuurgroep over status, voortgang, risico’s en problemen...
In de Stuurgroep zetelen de sponsor, een senior profiel van de opdrachtnemer, de
projectleider en externe projectcoördinator, een vertegenwoordiger van de gebruikers.
Anderen kunnen worden uitgenodigd, zoals het operationele PMO, de ICTprojectcoördinator, de verantwoordelijke van het workpackage of mensen die werken rond
specifieke aspecten van het project.
Projectteam
Het projectteam bestaat uit verschillende profielen (interne en externe), die ieder rapporteren
aan hun work package-verantwoordelijke of aan de projectleider.
Idealiter maken de volgende functies deel uit van het team: ICT-projectcoördinator (verzekert
de link met stafdienst ICT), veranderingscoördinator (verzekert het veranderingsbeheer)
(P&O en Communicatie), externe coördinator (contractant).
OPERATIONEEL PMO
Het operationele PMO kan de projectleider bijstaan in het beheren en beheersen van het
project, het toepassen van de PMFin-methodologie, het gebruiken van de projecttool
ProjectMaster, en het opstellen van rapporten bestemd voor Stuurgroep en Directiecomité.

V.4.4 Kick-offvergadering
Binnen een periode van maximaal 1 maand, gerekend vanaf de toewijzing van de opdracht,
zullen de opdrachtnemer en de FOD Financiën verplicht een eerste stuurgroepvergadering
houden, kick-offvergadering genoemd. De vergadering betekent de officiële start van het
project.
In deze eerste vergadering kan, indien toepasbaar binnen het kader van het bestek, het PID
wordt besproken, de samenstellingen en de vakkennis van de respectievelijke teams worden
voorgesteld, de agenda voor de rapporteringen en de vergaderingen van de Stuurgroep
worden vastgelegd, afspraken rond projectmanagement, de planning voor de realisatie van
de opdracht worden bepaald, de principes van de SLA worden uitgelegd, enz.
Een document door de opdrachtnemer aangemaakt in twee exemplaren en door de
aanbestedende overheid gevalideerd, bekrachtigt officieel de aanvang van het project zodra
de kick-offvergadering heeft plaatsgevonden.

V.4.5 Stuurgroepvergadering
Van bij de kick-offvergadering legt de eerste Stuurgroep de data voor de volgende
vergaderingen vast, in principe maandelijks.
De sponsor of projectleider kan de Stuurgroep altijd bijeenroepen buiten de vastgestelde
datums.
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V.4.6 Andere vergaderingen
Wekelijks vergadert de projectleider met het projectteam en stelt hij een verslag op met
betrekking tot de projectstatus. Dit verslag wordt verspreid onder de belangrijke betrokken
partijen (te bepalen bij de kick-off).

V.4.7 Kwaliteit
In het PID wordt een belangrijk deel besteed aan de kwaliteit. De inschrijver geeft in zijn PID
aan hoe hij de kwaliteit zal bewaken.
Overigens mag de FOD Financiën een extra controle door het QUAC (Quality Assurance
Control Committee) vragen in verband met het respecteren van de standaarden en normen.
Een kwaliteitscontrole door een derde partij behoort ook tot de mogelijkheden.

V.4.8 Rapporten
Tijdens de hierboven bedoelde vergaderingen alsook op afgesproken tijdstippen zal de
opdrachtnemer de nodige rapporten opstellen over de ingezette middelen (personeel,
methoden, hardware, software), de voortgang en de status van het project...
Periodiek, namelijk een keer per maand, en volgens een kalender die in gezamenlijk overleg
wordt bepaald tijdens de kick-offvergadering, moet de opdrachtnemer voor de Stuurgroep
een compleet verslag opstellen omtrent de vooruitgang van het project (status van elke
uitvoeringsfase). In het rapport worden ook de eventuele problemen en de voorgestelde
oplossingen vermeld.
Er zullen door de opdrachtnemer ook coördinatie- en werkverslagen worden opgesteld over
de vooruitgang van het project (status van elke realisatiefase), eventuele problemen en
voorgestelde oplossingen. De vergaderingen dienen stipt plaats te vinden, op verzoek van
de partijen. Het ritme van deze ontmoetingen zal afhankelijk zijn van de vooruitgang van de
projectfasen. De plaats van deze vergaderingen zal samen met de datums worden
gepreciseerd door de FOD Financiën.
De opdrachtnemer en de door hem aangestelde projectcoördinator zullen de Projectleider
alle informatie ter beschikking stellen die noodzakelijk is om zicht te houden op het reële
verloop van de werkzaamheden uit hoofde van de opdrachtnemer en de situatie t.o.v. de
vooropgestelde planning.
Deze rapportering t.a.v. de projectleider gebeurt op wekelijkse basis aan de hand van een
status die is weergegeven op de Gantt Chart van het project en aangevuld met een korte
schriftelijke toelichting m.b.t. headlines en eventuele problemen, inclusief hun remediëring.
Alle details m.b.t. de wijze waarop deze rapportering dient te gebeuren; moeten bij de
aanvang van het project worden meegedeeld.
Alle inhoudelijke aspecten (planning, risico’s, kwaliteit, oplevering, resources, …) moeten
eerst besproken worden binnen het projectteam.
Wanneer de projectleider het noodzakelijk acht, zullen de problemen voor onderzoek en
beraadslaging worden voorgelegd aan de Stuurgroep.
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De projectleider bezorgt aan de Stuurgroep een maandelijks verslag over de voortgang van
het project. In voorkomend geval mag de projectleider de externe projectcoördinator
uitnodigen voor de vergadering van de Stuurgroep om meer details te verstrekken inzake
bepaalde punten.

V.4.9 Veranderingsbeheer
Iedere wijziging (de scope, de vooropgestelde resultaten/producten, de planning, de
budgetten, …) binnen het project moet deel uitmaken van een wijzigingsaanvraag
waarbinnen de reden tot wijziging en de impact ervan omstandig worden beschreven.
De Stuurgroep evalueert de gegrondheid en het nut van de geplande wijziging. Hij kan zich
laten bijstaan door het (operationele) PMO en/of een (externe) expert ter zake.
De formele goedkeuring van de Leidend Ambtenaar is noodzakelijk alvorens de
vooropgestelde wijzigingen ten uitvoer te brengen. In voorkomend geval zal de
opdrachtnemer instaan voor de actualisering van het PID.
De projectleider van de FOD Financiën kan bij urgenties beslissingen van operationele aard
nemen die het voorwerp van het project niet wijzigen, en daarover rapporteren aan de
Stuurgroep. De groep zal dan bepalen welke manoeuvreerruimte de projectleider krijgt.
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VI.

Federale G-Cloud

De G-Cloud is ontsproten uit een initiatief van de Belgische Staat, met als doel om de
werking van de verschillende instellingen te schragen aan de hand van een platform met
gestandaardiseerde IT-diensten.
De G-Cloud speelt in op de behoefte om het gebruik van een IT-dienst op te splitsen in een
beheer- en een infrastructuurluik. Dat laatste moet tot stand komen via synergieën binnen
een gezamenlijke structuur. Binnen dat kader worden cloudtechnologie en virtualisering
maximaal benut.

De vrucht van een gezamenlijk initiatief
G-Cloud is een programma dat voortkomt uit een gezamenlijk initiatief van een aantal
overheidsinstellingen: FOD's, instellingen van de sociale zekerheid en de zorgsector... De
praktische uitvoering wordt aangestuurd door de 'Cloud Governance Board'.
Een gemeenschappelijke roadmap wijst de weg naar de ontwikkeling van deze 'community
Cloud' van de overheid. Terwijl de eerste generatie van G-Cloud-diensten al operationeel is
sinds maart 2015, zijn er nog talrijke nieuwe evoluties op komst.
De G-Cloud is een hybride cloud, waarbij enerzijds gebruik wordt gemaakt van diensten
aangeboden door private firma's in publieke cloud-omgevingen, en anderzijds van diensten
gehost in datacenters van de overheid. Het beheer van de G-Cloud gebeurt door de
overheid. Voor de uitbouw en de operationele werking wordt in ruime mate beroep gedaan
op de privésector.

Een gemeenschappelijke infrastructuur
De uitbouw van de G-Cloud heeft als doel om gemeenschappelijke ICT-diensten op te
zetten. Concreet gaat het onder meer om de uitbouw van een gemeenschappelijke ICTinfrastructuur waarop publieke instellingen zelf hun gegevensbronnen en toepassingen
kunnen installeren.
Dit 'full service'-pakket omvat netwerk-, server- en opslagcapaciteit, beheerd door
specialisten en ondersteund door servicegaranties. De eerste diensten zijn nu al
beschikbaar, onder meer 'Storage as a service' en 'Infrastructure as a service'. Het GCloudprogramma zal ook gezamenlijke diensten ontwikkelen van het type 'Platform as a
service' en 'Software as a service'.
Het G-cloudprogramma is gebaseerd op een servicemodel ('as a service'), waarin elke
overheidsdienst niet langer zijn eigen IT-center, zijn eigen hardware en zijn eigen
basissoftware aanschaft, beheert en onderhoudt, maar waar die middelen op een collectieve
manier worden aangekocht, beheerd en onderhouden, en door iedereen gebruikt worden 'as
a service'.
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Een flexibele en vernieuwende ICT-service:







Een betere dienstverlening voor overheid, burgers en ondernemingen: sterke
garanties voor de beschikbaarheid van onlinediensten van de overheid;
Schaalvoordelen dankzij een gedeelde ICT-infrastructuur: daling van de kosten
voor infrastructuurbeheer en opslagbeheer dankzij schaalvergroting;
Een ICT-infrastructuur op maat van de behoeften: een flexibele virtuele
infrastructuur laat toe om over de juiste server-, netwerk- en opslagcapaciteit te
beschikken, in functie van de noden van specifieke toepassingen.
Een grote flexibiliteit: het is mogelijk om de gebruikte capaciteit snel te vergroten én
te verkleinen in functie van de noden van het moment.
Een grotere technische specialisatie: dankzij de samenwerking tussen openbare
instellingen en het uitwisselen van goede praktijken, is er meer dan ooit plaats voor
technische innovatie.

Een oplossing voor iedereen
Alle actoren in de publieke sector kunnen bijdragen tot het succes van de G-Cloud. Het gaat
om een vrijwillige samenwerking. De gemeenschappelijke 'roadmap' dient als leidraad, niet
als keurslijf.
Elke instelling bepaalt zelf de wenselijkheid en de snelheid waarmee ze evolueert naar de GCloud.

Netwerkveiligheid
Veiligheid, en in het bijzonder netwerkveiligheid, is een aspect dat noopt tot de uitwisseling
van verschillende standpunten. Die uitwisseling kan leiden tot een hoger veiligheidsniveau
voor alle overheidsdiensten, ze laat toe om technologieën en vaardigheden die vandaag
onbereikbaar lijken ter beschikking te stellen van de overheidsdiensten, ze maakt
schaalvoordelen mogelijk...
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VII. Specificaties eigen aan de FOD Justitie
VII.1 Functionele en technische specificaties
De FOD Justitie heeft een projectleider die het project zal beheren en opvolgen in
samenwerking met een door de opdrachtnemer aangestelde projectleider (tijdens de
projectfase) en een SLM Manager (operationele fase).

VII.1.1 Algemene beschrijving van de stromen en van de bestaande infrastructuur
Het informaticanetwerk van de FOD Justitie wordt gevormd door een groot aantal onderling
met elkaar verbonden lokale netwerken, verspreid over (op dit ogenblik ongeveer 300)
gebouwen in alle uithoeken van het land. Deze gebouwen zijn onderling verbonden via een
groot WAN-netwerk, in het kader van een contract gesloten met een telecomoperator.
Het informaticanetwerk is verbonden met de buitenwereld, en in het bijzonder :




met het FedMan-netwerk, dat verbindingen legt tussen de verschillende federale
overheidsdiensten door hen bepaalde aanvullende diensten te verlenen;
met het publieke internet, via het FedMan/Belnet-netwerk;
met bepaalde partners via gehuurde circuits, VPN-verbindingen tussen sites
onderling en andere specifieke verbindingswijzen.

Sommige systemen van de FOD zijn toegankelijk voor de buitenwereld (over het algemeen
via internet) en de bevolking voor de raadpleging en uitwisseling van gegevens via al dan
niet beveiligde kanalen en websites (strafregister, Belgisch Staatsblad, ...).
De FOD Justitie beschikt momenteel over een IPtel-oplossing voor vaste telefonie met
ongeveer 6000 toestellen die verbonden zijn met hetzelfde netwerk als het datanetwerk. In
de toekomst zal de IPtel-oplossing meer en meer de analoge telefooncentrales vervangen. In
de toekomst zullen telefoontoestellen als hardware of software worden aangeboden,
naargelang het geval.
De toegang tot het interne netwerk van de FOD Justitie, vanaf de buitenwereld, zal beveiligd
moeten worden door een "Security gateways"-infrastructuur, specifiek voor de FOD Justitie,
en voldoende krachtig zijn om te beantwoorden aan de volgende behoeften :




de verbindingen van 25.000 (interne of externe) medewerkers beheren;
een groot aantal gebruikers (thuiswerkers, partners, enz.) toegang verschaffen
van buitenaf (5000 gebruikers in een eerste schatting en in evolutie in functie van
de gebruiksstatistieken);
de bevolking toegang verschaffen tot informatie en digitale diensten die door de
FOD Justitie ter beschikking worden gesteld.
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De FOD Justitie koos ervoor om een aantal zaken zelf uit te baten (Direct Access VPN,
Active-Sync, VOIP, …). Qua beveiliging, updates en infrastructuur moet het noodzakelijke
voorzien zijn om deze diensten via internet met een adequate beveiliging te kunnen
aanbieden. Er is tevens voorzien om het publiek, in de nabije toekomst, een draadloze
internetverbinding te bieden, met mogelijkheid tot "content screening" en bandbreedtebeheer
en dit op een transparante manier (bijvoorbeeld, zonder dat de gebruiker proxy-parameters
hoeft te configureren).
De infrastructuur moet, onder andere, de volgende diensten bieden (niet-beperkende
opsomming).
-

Een beveiligde internettoegang leveren (op basis van authenticatie, met adequate
beveiliging, en mogelijkheid tot "content screening") met mogelijkheid tot SSP
interceptie en transparante toegang via de proxy.
Een beveiligde e-mailverbinding leveren met een efficiënte beveiliging tegen spam,
virussen en aanvallen.
Een mogelijkheid tot een persoonlijke en beveiligde toegang voorzien van buitenaf
(over het algemeen SSL-VPN met sterke authenticatie) in het kader van een externe
support.
Deze functionaliteiten redundant aanbieden (loadbalancing met de mogelijkheid om
op één been te werken als er een lokale installatie bestaat).

Bij de initiële installatie van de diensten, en met het oog op hun toekomstige evolutie, moet
er rekening worden gehouden met de verschillende bestaande functionaliteiten in de
infrastructuur van de FOD Justitie (Direct Access, Activesync, Justsendit, enz.) en die
eventueel specifieke beveiligingsconfiguraties vergen (bijvoorbeeld een specifieke DMZ);
In het kader van een moderne justitie worden videoconferentiemogelijkheden geboden in de
gebouwen voor interne en externe videoconferentie. De infrastructuur moet deze
dienstverlening ondersteunen (bijvoorbeeld door een videogateway naar buiten te voorzien
die ondersteuning biedt voor de interne videoclient, momenteel Skype for business).
Er is steeds meer vraag om opleiding op afstand voor de gebruiker mogelijk te maken. Deze
opleidingen worden hoofdzakelijk aangeboden via streaming, op afstand, en/of andere
exotische manieren. De infrastructuur moet een oplossing voor dergelijke zaken voorstellen,
indien nodig in combinatie met of via een beveiligde lokale directe internetverbinding, in
samenwerking met de dienstverlener.

FOD FINANCIËN - Veiligheidsplatform S&L/DA/2016/023

177/191

12/04/2017

VII.1.2 Integratie in de bestaande netwerkarchitectuur
Internet/FedMan
Om verbinding te maken met internet kan de opdrachtnemer gebruik maken van de
huidige FedMan-aansluiting. De toegang tot FedMan wordt op redundante wijze
georganiseerd, op twee verschillende sites. Beide sites bevinden zich in België.
Intern netwerk
De "back-end" firewall (interne firewall) moet verbonden zijn met het interne
netwerk, in het informaticacentrum, met een voldoende capaciteit. Hij moet ook het
verkeer dat door de gebruikers van het interne netwerk wordt gegeneerd naar
diensten die in een DMZ gelokaliseerd zijn, kunnen ondersteunen, bijvoorbeeld een
dienst voor identificatie van de gebruikers die zowel vanuit het interne netwerk als
de buitenwereld exploiteerbaar is.
Voldoende robuuste en redundante uitrustingen verzekeren de verbinding tussen
de verschillende componenten van de veiligheidsinfrastructuur (servers, perifere
firewalluitrustingen). Ze hebben de volgende functionaliteiten:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Ondersteuning van VLAN's;
Bandbreedtebeheer;
Doorschakeling;
Ondersteuning van glasvezelverbindingen;
Ondersteuning van routeringsprotocollen;
Ondersteuning van load-balancing, lokaal en tussen twee sites;
Volledige ondersteuning van IPv6.

De inschrijver bepaalt zelf de dimensionering van de switches die geïnstalleerd zullen
worden om het gevraagde prestatieniveau te verzekeren. Dit omvat de noodzakelijke reserve
om de goede werking te garanderen.
Het aantal VLAN's moet hoger zijn dan 1024. VLAN-trunking moet ondersteund worden.

VII.1.3 Installatie binnen de omgeving van de Federale Overheid
De uitrusting die specifiek geïnstalleerd moet worden in de lokalen van de Federale
Overheid, komt in de computerzalen. De hardware van de FOD Justitie is verspreid over
twee sites (NG en TFT. NB: deze sites worden ook gebruikt door de FOD Financiën).
Die hardware en zijn configuratie moeten verenigbaar zijn met de technische kenmerken van
de lokalen waar ze geïnstalleerd worden.
Elke informaticacentrum is aangesloten op het FedMan-netwerk.
Elke informaticacentrum heeft minstens één aansluiting op het interne netwerk van de FOD
Justitie.
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De hoofdsite van de FOD Justitie (NG) bevat een computerzaal waar zich ook de interne
servers van de FOD Justitie bevinden.
De inschrijver vindt in hoofdstuk V.2 alle belangrijke technische informatie over de
computerzalen van de FOD Justitie. Alle uitrustingen moeten conform zijn met de technische
vereisten van de zaal (gewicht, maximumelektriciteitsverbruik, brandbescherming, enz.). Dit
moet blijken uit technische informatie die bij de offerte moet worden gevoegd. Er wordt geen
enkele inrichting, buiten wat is voorzien in de bijlage, toegelaten. De inschrijver heeft
niettemin het recht om een bepaalde inrichting van zijn uitrusting voor te stellen, voor zover
dit geen impact heeft op de structuur en de organisatie van de computerzalen. Dergelijke
inrichtingen worden uitgevoerd door de opdrachtnemer en zijn voor zijn rekening.

VII.1.4 Identificatie/authenticatie van de interne gebruikers
De diensten van het intern netwerk van de FOD Justitie gebruiken een gecentraliseerde
Microsoft AD-dienst om zijn interne gebruikers te identificeren en te authentiseren. Dit
systeem wordt in een groeiend aantal situaties gebruikt in combinatie met Forgerock IAM die
toegangsrechten toekent aan de gebruikers op basis van een gegevensbank. Men werkt met
de Fas-dienst van Fedict voor de toegang van externe gebruikers tot de Business
applicaties.
De AD wordt bevoorraad via een FIM en een SAS-omgeving en beheerd door intern
personeel. De rechten worden verdeeld door group policies.
Voor IAM wordt een agent/plugin geïnstalleerd op een Apache-server die geconfigureerd is
als een reverse proxy en die een veld toevoegt voor de identificatie en toekenning van een
rol aan de gebruiker.
De verschillende identificatie- en authenticatie-bronnen moeten voor de autorisatie
gekoppeld kunnen worden aan WAF (Web application firewall).
Het doel is om zoveel mogelijk toegangen te beveiligen via de WAF in combinatie met het
IAM-systeem om een maximale veiligheid en standaardisering te verkrijgen.

VII.1.5 Dimensionering
De inschrijver vindt hieronder de nodige cijfergegevens op basis waarvan hij de omvang kan
bepalen van de infrastructuur die hij moet opzetten en van de diensten die hij aan de
Federale Overheid moet verlenen. De cijfers zijn louter indicatief en kunnen evolueren.
De inschrijver moet bij de dimensionering van zijn infrastructuur en zijn diensten rekening
houden met de constante evolutie van nieuwe bedreigingen en kwetsbaarheden, en met de
contractduur.
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VII.1.5.1

Lokale hardware-infrastructuur

Site 1:
-

Aansluiting op FedMan;
Aansluiting op het interne netwerk van Financiën;
Aansluitingspunt in de DMZ voor 24 servers in Gigabit (Cu en FO en VLAN trunking);
Aansluitingspunt in de interne omgeving voor productieservers, in Gigabit (Cu en FO en
VLAN trunking);
Aansluitingspunt in de interne omgeving (met of zonder virtuele scheiding met de
productie) voor test- en acceptanceservers in Gigabit (Cu en FO en VLAN trunking);
Externe aansluiting voor mobiele telefonie (GSM, 3G, 4G ...);
Externe aansluiting voor vaste telefonie (IP);
Aansluiting voor een extranet (verbindingen met partners via gehuurde circuits, VLL,
Explore...).

Site 2:
Zoals site 1, behalve de test- en acceptanceverbindingen.

VII.1.5.2

Dimensionering van de verbinding met de buitenwereld

Om zijn diensten te dimensioneren, gaat de inschrijver uit van de volgende cijfers, die het
verkeer aangeven tussen de buitenwereld en de overheidsdienst. Deze cijfers houden geen
rekening met het interne verkeer in de overheidsdienst (tussen gebruikers op de LAN, WAN
en het intranet, die soms ook over de veiligheidsinfrastructuur loopt voor interne
verbindingen).
Internetverbinding
De firewallprestaties moeten 20 Gbps bedragen, gemeten in kleine pakketten van 64 bits,
zowel in ipV4 als in ipV6.
Indien de integrator een consolidatieoplossing wil leveren, moet hij rekening houden met de
volgende gegevens:
- De performantie van de geconsolideerde firewall-oplossing, met antivirus, IPS,
Webcontentfiltering, applicatieve firewalls, SSL-decryptie en andere vereiste
veiligheidsfunctionaliteiten moet een verkeer van 10 Gbps aankunnen;
- Los van de algemene performantie heeft elke functionaliteit/oplossing inzake veiligheid
het volgende nodig:
- 10 Gbps voor de antivirus;
- 10 Gbps voor IPS/IDS;
- 10 Gbps voor proxy en webfiltering;
- 10 Gbps voor SSL-decryptie.
Huidige situatie:
Huidige bandbreedte = 2 Gbps;
Verwachte evolutie = 10 Gbps.
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VII.1.5.3

Dimensionering van de DMZ-services

Er moeten minstens 20 gedemilitariseerde zones (DMZ's) voorzien worden, op maat van de
behoeften van de FOD Justitie, die bestaan uit verschillende behoeften. Elke DMZ is een
zone verdeeld over twee inplantingslocaties. Het moet mogelijk zijn het verkeer van en naar
de DMZ's te controleren, ongeacht de oorsprong en bestemming.
DMZ interfaces
Interface servers = elke server moet dual gigabit bieden voor de redundantie.
Afhankelijk van het aantal servers moeten er switches voorzien worden met een
backplane van 300 Gbit of meer en in staat om 96+ poorten te bieden. De switches
moeten verwijzen naar een applicatieve firewall of naar een ingebouwde
"loadbalancer." De inschrijver moet voldoende poorten voorzien, in functie van zijn
architectuur en van de onderdelen die hij voorstelt.
Interface Web Content Scanning = Dual 2 Gigabit;
Interface Mail Content Scanning = Dual Gigabit.

VII.1.5.4

Gemengd verkeer

De infrastructuur moet het verkeer dat door verschillende stromen wordt gegenereerd,
kunnen ondersteunen :
-

van het interne netwerk naar internet (of een ander extern netwerk);
van de buitenwereld naar de beschikbare diensten in DMZ;
van de buitenwereld naar het intern netwerk, via de adequate beschermingsuitrustingen
(bv. VPN);
van de DMZ naar het intern netwerk (van de DMZ-servers naar sommige interne
servers);
van het intern netwerk naar de gelokaliseerde diensten in een DMZ. Sommige van deze
diensten kunnen druk gebruikt worden, in het bijzonder voor sommige diensten die
beschikbaar moeten zijn voor de ambtenaren, ongeacht of ze werken vanuit het intern
netwerk van hun bestuur of via internet (thuiswerk of ambulant werk); dit kan meer in het
bijzonder gaan om een dienst voor identificatie van de gebruikers die zowel vanuit het
intern netwerk als vanuit de buitenwereld exploiteerbaar is.

De infrastructuur moet het verkeer dat door gegenereerd wordt door videoconferenties
kunnen ondersteunen. De interne videoclient is momenteel Skype for business).
De infrastructuur moet het verkeer dat gegenereerd wordt door opleidingen in streaming
kunnen ondersteunen.
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VII.1.5.5

Identificatie van de informaticagebruikers

Om de installatie- en configuratiekosten te kunnen ramen, gaan we uit van de volgende
hypotheses :
Het aantal gebruikersgroepen: 1.000


Het aantal diensten dat geconfigureerd moet worden voor elke groep, evenals de
verschillende mogelijkheden van elke aansluiting voor elke groep (de rechten van een
gebruiker kunnen verschillen al naargelang hij op kantoor of van thuis uit werkt): 30
diensten per groep, waarbij elke groep op twee verschillende manieren verbinding kan
maken.

VII.1.5.6

Dimensionering van het SIEM

Om al het inkomende en uitgaande verkeer op de interne (intern netwerk) externe (internet, ...)
interfaces te kunnen analyseren, zal het SIEM-systeem gedimensioneerd moeten worden op de
maximale capaciteit van deze interfaces.
De infrastructuur voldoet aan de noden van ± 25.000 interne gebruikers, bovenop de
dienstverlening aan de bevolking.
De FOD Justitie gebruikt momenteel 4 anti-virusproducten: Kapersky, Mc Afee,
SCEP/Defender, Trend Micro.
Deze laatste informatie is louter indicatief en kan nog evolueren.

VII.2 Beschrijving van het interne netwerk van de FOD Justitie
De tekst uit bijlage wordt ter informatie meegegeven.

VII.2.1 Algemeen
Het informaticanetwerk van de FOD Justitie wordt gevormd door een groot aantal onderling met
elkaar verbonden lokale netwerken, verspreid over (op dit ogenblik ongeveer 300) gebouwen in
alle uithoeken van het land. Deze gebouwen zijn onderling verbonden via een groot WANnetwerk, in het kader van een opdracht gesloten met een telecomoperator (Proximus - Explore).
Het informaticanetwerk is verbonden met de buitenwereld, en in het bijzonder:




met het FedMan-netwerk, dat verbindingen legt tussen de verschillende federale
overheidsdiensten door hen bepaalde aanvullende diensten te verlenen;
met het publieke internet, via het FedMan/Belnet-netwerk;
met bepaalde partners via gehuurde kringen, VPN-verbindingen tussen sites
onderling en andere specifieke verbindingswijzen.

Sommige systemen van de FOD zijn toegankelijk voor de buitenwereld (over het algemeen via
Internet) en de bevolking voor de raadpleging en uitwisseling van gegevens via al dan niet
beveiligde kanalen en websites (strafregister, Belgisch Staatsblad, ...).
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Het intern netwerk van de FOD Justitie transporteert verschillende soorten verkeer :
- Het dataverkeer, voor de computertoepassingen,
- Het vast telefoonverkeer, gebaseerd op de VoIP-technologie,
- Het verkeer afkomstig van Wifi access points (tussen de access points en een WiFicontroller),
- Het videoconferentieverkeer,
- Streaming voor opleiding, presentatie, samenwerking, ...,
- Bewakingsbeelden van gebouwen,
- …
Dit gebeurt momenteel via verschillende wegen en er bestaat een logische en fysieke
scheiding tussen deze trafieken.
Interne telefoontoestellen kunnen, naargelang het geval, fysieke of digitale toestellen zijn.
Het hele interne netwerk wordt afgeschermd van de buitenwereld door een firewallinfrastructuur. De nodige internettoegangen voor de FOD Justitie komen beveiligd tot stand
via deze infrastructuur. Op dit ogenblik wordt de mogelijkheid om een NAC te implementeren
onderzocht.

VII.2.2 Netwerkdiensten
De netwerkdiensten zijn verdeeld in verschillende aspecten en worden momenteel beheerd
door de dienst Netwerk:
- Gegevensconnectiviteit;
- IP-telefonie (via Proximus Portalis)
- Monitoring (Siem via Proximus, beperkt tot de firewall, in verbinding met de backend
infrastructuur);
- Extranet (via Proximus);
- …
De FOD Justitie beschikt over een nationaal privénetwerk dat gebruik maakt van het TCPIPprotocol (IPv4) en dat ongeveer 25.000 gebruikers met elkaar verbindt via een WAN, dat
momenteel geleverd wordt in het kader van "Proximus Explore"-contract.
Dit netwerk bevat ongeveer 300 gebouwen, waarbij elk gebouw beschikt over een al dan niet
redundante WAN-verbinding. De grote en middelgrote gebouwen en hebben al dan niet
redundante L3-switches, die instaan voor de interne routering. In de kleine gebouwen wordt
de interne routering verzekerd door de WAN router.
Dit netwerk is verbonden met allerhande andere netwerken :
- Via Fedman, met het Internet en met andere overheidsinstellingen.
- Via gehuurde lijnen en verbindingen van site tot site, met andere private en publieke
partners.
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Overzicht van het netwerk
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VII.2.3 Traffic data
De dienst netwerk zorgt voor de beschikbaarheid van het intern netwerk in de gebouwen van
Justitie. Het gaat daarbij vooral om ethernet-verbindingen (UTP, RJ45) die de gebruiker
verbinden met het netwerk via TCP/IP. Waar de VOIP actief is, wordt er zo veel mogelijk
gebruik gemaakt van dezelfde verbinding.
In sommige gevallen wordt er ook analoge telefonie verdeeld door dezelfde gestructureerde
bekabeling, afgescheiden ter hoogte van de distributiekast. Naargelang van de gevallen,
voorziet men 1,5 tot 2,5 verbindingen per gebruiker.
o

Gewenste evolutie

Voor elke gebruiker minstens 1 LAN-poort installeren voor de telefoon en de pc. De
capaciteit afstemmen op de telefonie en daarvoor zo veel mogelijk geconsolideerd,
geoptimaliseerd en redundant.
De standaardisering moet bijdragen tot een optimale benutting van de
bekabelingsbudgetten, de actieve bestanddelen, de afkoeling en het gecentraliseerde
beheer.

VII.2.4 IP-telefonie
o

Omschrijving

Op dit ogenblik beheert Proximus de VOIP AVAYA-oplossing van de FOD Justitie: het
Portalis-contract bevat ontdubbelde bestanddelen in de informaticacentra die volledig
beheerd worden door Proximus. De lokale "runners" staan bijkomend in voor de MAC's
(moves-add-change). De monitoring gebeurt 24/24u, 7 dagen op 7 door de ROC/NOC. De
volgende diensten worden geleverd :







Berichtendienst (Voice Mail);
Teleconferentie (Conference Call);
Groepen Call en Hunt;
Aansluiting fax;
Support van de lokale onthaaldienst (Attendent-X);
Interactie met andere centrales en lokale break-outs

In heel wat installaties of contracten worden veel gebruikers nog bediend door analoge of
hybride centrales. Ongeveer 5000 gebruikers maken gebruik van de VOIP-oplossing.
o

Gewenste evolutie

Men wil in de toekomst evolueren naar een centrale en uniforme "spraak"-oplossing, die
geïntegreerd is met andere samenwerkingstools, met (tussentijdse) oplossingen voor oude
bekabeling en overnames van de bestaande functionaliteiten en diensten;

FOD FINANCIËN - Veiligheidsplatform S&L/DA/2016/023

185/191

12/04/2017

VII.2.5 Monitoring en gegevensstroom
o

Omschrijving

De FOD Justitie beschikt vandaag enkel over ad hoc monitoring-oplossingen van de
beschikbaarheid van de diensten. Diagnose en monitoring van de gegevensstroom wordt
enkele gedaan bij problemen en niet voortdurend en gestructureerd. Intern gebruikt men
daarvoor Opnet probes en VPM van Fluke.

o

Gewenste evolutie

In de toekomst wil de FOD Justitie een voortdurende analyse en monitoring van de
gegevensstromen van de kritieke applicaties en een dashboard dat in real time een
totaalbeeld van de situatie geeft met een korte convergentietijd.

VII.2.6 Extranet-connectiviteit
o

Omschrijving

De extranet-verbindingen worden aan de gebruikers van de FOD aangeboden via Direct
Access en SSL-VPN met de e-ID-kaart voor gebruikers die nood hebben aan een toegang
tot oude applicaties (legacy). Er wordt via verbindingen van site tot site toegang verleend aan
externe partners die een support op afstand moeten leveren.
Persoonlijke SSL-VPN-toegangen worden ook toegestaan, met authenticatie-token, voor de
weekendwachten en individuele technici.
o

Gewenste evolutie

De gebruikers van de FOD zo veel mogelijk via Direct Access doen werken, aangevuld, en
op termijn geleidelijk aan vervangen door IAM (voor de toegang tot de Business applicaties).
De VPN SSL ia eID en token moet zo veel mogelijk beperkt worden. De partners die support
leveren krijgen een VPN-toegang van site tot site (met de goedkeuring van de NDA) en
worden verondersteld die support via die verbinding te leveren. Om toegang te hebben tot de
FOD Justitie maken de betrokken individuele technici gebruik van de
verbindingsmogelijkheden van de partner, via de VPN-verbinding van site tot site van deze
partner.
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VII.2.7 Internet protocollen
Intern wordt er vandaag gebruik gemaakt van het TCP-IP protocol om de diensten te
verspreiden en te leveren.
Het netwerk wordt beheerd door de dienst netwerk en backend, die de servers onderhouden
die de noodzakelijke diensten voor het netwerk leveren, meer in het bijzonder:
DNS : Intern worden er een bepaald aantal domeintoezichthouders gebruikt voor de DNSdiensten van het intra-domein, waarin de toestellen van de meerderheid van de gebruikers
geregistreerd werden. Er bestaan nog een aantal oude domeinen met, telkens, een
ontdubbelde DNS-server: EPSI, MJH, ACA, ROJ, INCC, OJRO … Deze DNS-servers zijn
vooral noodzakelijk voor de ondersteuning van oude applicaties.
Al deze subdomeinen krijgen hun delegatie van het rootdomein "just.fgov.be" dat op dit
ogenblik geleverd wordt door een oude Infoblox appliance in de huidige
beveiligingsstructuur. Deze Infoblox is afgescheiden van de externe omgeving die hetzelfde
domein aflevert maar soms met verschillende adressen.
NTP : Deze appliance Infoblox levert ook een NTP-dienst.
HTTP/HTTPS : de verbindingen met de buitenwereld lopen via proxies in de huidige
beveiligingsinfrastructuur. De verbindingen afkomstig van buiten lopen over Bluecoat
"reverse proxies", de Apache «reverse proxies» van IAM en de TMG in de DMZ.
FTP/ gegevenstransfer van buitenaf : van binnenuit kan men via Bluecoat «forward proxies»
een verbinding tot stand brengen met de buitenwereld via FTP. Er kunnen ook meer
gegevens van de buitenwereld naar binnen verzonden worden via Justsendit (applicatie via
reverse proxy).
SMTP : de veiligheidsinfrastructuur verbindt de interne «Exchange» e-mailserver met de
buitenwereld via «Ironport»-appliances.
DHCP : De interne adressen worden verdeeld via een cluster van twee centrale «ISC dhcp»
(actief/actief) servers. De huurgegevens (lease) worden ook voortdurend gesynchroniseerd.

VII.2.8

WAN-diensten

De huidige WAN-verbindingen worden geleverd door de leverancier Proximus, via zijn
«Explore»-infrastructuur.

VII.2.9 Mobiele connectiviteit
o

Omschrijving

De FOD Justitie heeft, via het FORCMS-contract, een groeiend aantal toestellen dat via
mobiele gegevensverbindingen op het internet is aangesloten. Verbindingen met het intern
netwerk zijn via dit kanaal enkel mogelijk via VPN en Active-Sync (voor de e-mailbox). Een
beperkte maar nog verder groeiende WiFi-toegang, die een interne en externe connectiviteit
toelaat, is vandaag ook mogelijk.
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VII.3 Projectbeheer en methodologie
VII.3.1 Project
De dienstverlener doet een beroep op de projectleider die erop toeziet dat alles volgens een
projectgerichte methodologie verloopt.
De projectmethodologie is gebaseerd op Prince 2, waarvan de volgende documenten de
tussentijdse processtappen ondersteunen :
-

De vorming van een "Business case";
De projectbrief;
Het projectplan PID;
De vorderingsstaat HR + eventuele RFC's;
Het eindrapport.

VII.3.2 PID
De inschrijver wordt uitgenodigd om ons, van bij het begin van het project, een 'Project
initiation document' (PID) te bezorgen, waarin de belangrijkste taken om dit project te
realiseren, worden opgesomd.
Dit document is voor de FOD Justitie een deliverable, een werkpakket binnen zijn
eigen PID.
Het Project Initiation Document voldoet aan een aantal minimumvereisten :











Beschrijving van de achtergrond van het project, definiëring van het project,
projectdoelstellingen, scope;
Een solide en goed ondersteunde PBS ('project breakdown structure'): producten,
beschrijving, kwaliteits- en acceptatiecriteria;
Een volledige WBS ('work breakdown structure'), een gedetailleerde en realistische
projectplanning met mijlpalen (GANTT) met vermelding van de duur van de
verschillende fasen, subfasen, activiteiten en taken, de in te zetten middelen,
gespecificeerd per fase (financieel, personeel, andere). Die planning wordt up-to-date
gehouden;
Gedetailleerde analyse van de risico's verbonden aan het beheer en de uitvoering
van het project, inclusief bepaling van de beheersingsmaatregelen;
Voorstel voor de projectstructuur;
Afhankelijkheden met andere projecten;
Kwaliteitsplan;
Communicatieplan (met aspecten van 'change management');
Rapportering inzake, en monitoring van de uitvoering (status en voortgang).

Na de kick-offvergadering wordt het PID gefinaliseerd, aangevuld en uiteindelijk ter validering
voorgelegd aan de Stuurgroep met inbegrip van de sponsor.
De inschrijver moet zijn structuur beschrijven, alsook zijn capaciteiten inzake organisatie van
professionele diensten, met name de aangeboden diensten, het geografische bereik, de
niveaus en de kwaliteiten van het personeel.
Dit PID moet de taken, de duur en het aantal betrokken personen weergeven, en dit per
onderscheiden (deel)fase. Het plan dient eveneens details te verschaffen over de vereiste
medewerking van het personeel van de FOD Justitie.
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Na de toewijzing van het project dient de inschrijver een volledig en gedetailleerd PID en
projectplan uit te werken en voor te leggen aan de projectbeheersstructuur van de FOD
Justitie.
Een formele goedkeuring van voormeld PID, met inbegrip van projectplanning, door de
Stuurgroep van het project is noodzakelijk alvorens de volgende fase kan worden aangevat.
Het is de verantwoordelijkheid van de inschrijver om het PID up-to-date te houden tijdens de
volledige duur van het project.
Elke wijziging aan het PID moet formeel worden goedgekeurd door de Stuurgroep van het
project.
Het PID van de inschrijver zal voor ons dienen als informatiebron voor ons eigen PID,
bestaande uit producten en werkpakketten waarvoor de opdrachtnemer verantwoordelijk zal
zijn.

VII.3.3 Governancestructuren
Projectleider
De FOD Justitie duidt een interne projectleider aan voor dit project.
De opdrachtnemer voorziet een externe projectleider die de verantwoordelijkheid heeft over
de opvolging en uitvoering van het project.
Stuurgroep
De Stuurgroep heeft ruime competenties: hij waakt over de scope en de doelstellingen van
het project, keurt het PID goed met inbegrip van gedetailleerde planning en alle wijzigingen
daarvan, bewaakt de voortgang van het project, bevestigt de aanvaarding van deliverables
(producten, deelopleveringen), beoordeelt de kwaliteit van de eind- en deelproducten,
spreekt zich uit over alle betwistingen en/of problemen die door de projectleider worden
geagendeerd. Verder behandelt hij alle contractuele, administratieve en technische aspecten
m.b.t. de uitvoering van de opdracht (garantie, respecteren van de SLA, kwaliteit van de
uitvoeringen, enz.).
Daartoe zullen de projectleider en de externe projectcoördinator ook dan op regelde
tijdstippen rapporteren aan de Stuurgroep over status, voortgang, risico’s en problemen...
In de Stuurgroep zetelen de sponsor, een senior profiel van de opdrachtnemer, de
projectleider en externe projectcoördinator, alsook een vertegenwoordiger van de gebruikers.
Anderen kunnen worden uitgenodigd, zoals het operationele PMO, de ICTprojectcoördinator, de verantwoordelijke van het workpackage of mensen die werken rond
specifieke aspecten van het project.
Projectteam
Het projectteam bestaat uit verschillende profielen (interne en externe), die ieder rapporteren
aan hun work package-verantwoordelijke of aan de projectleider.
Idealiter maken de volgende functies deel uit van het team: ICT-projectcoördinator (verzekert
de link met stafdienst ICT), veranderingscoördinator (verzekert het veranderingsbeheer)
(P&O en Communicatie), externe coördinator (contractant).
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Operationeel PMO
De operationele PMO kan de projectleider helpen om het project te beheren en te beheersen
alsook in de communicatie naar de Stuurgroep en het directiecomité.

VII.3.4 Kick-offmeeting
Binnen een periode van maximaal 1 maand, gerekend vanaf de toewijzing van de opdracht,
zullen de opdrachtnemer en de FOD Justitie verplicht een eerste stuurgroepvergadering
houden, de "kick-off" meeting. De vergadering betekent de officiële start van het project.
In deze eerste vergadering kan, indien toepasbaar binnen het kader van het bestek, het PID
wordt besproken, de samenstellingen en de vakkennis van de respectievelijke teams worden
voorgesteld, de agenda voor de rapporteringen en de vergaderingen van de Stuurgroep
worden vastgelegd, afspraken rond projectmanagement, de planning voor de realisatie van
de opdracht worden bepaald, de principes van de SLA worden uitgelegd, enz.
Een document door de opdrachtnemer aangemaakt in twee exemplaren en door de
aanbestedende overheid gevalideerd, bekrachtigt officieel de aanvang van het project zodra
de kick-offvergadering heeft plaatsgevonden.

VII.3.5 Stuurgroepvergadering
Van bij de kick-offvergadering legt de eerste Stuurgroep de data voor de volgende
vergaderingen vast, in principe maandelijks.
De sponsor of projectleider kan de Stuurgroep altijd bijeenroepen buiten de vastgestelde
datums.

VII.3.6 Andere vergaderingen
Wekelijks vergadert de projectleider met het projectteam en stelt hij een verslag op met
betrekking tot de projectstatus. Dit verslag wordt verspreid onder de belangrijke betrokken
partijen (te bepalen bij de kick-off).

VII.3.7 Kwaliteitsbeheer
Het PID besteedt veel aandacht aan de kwaliteit. De inschrijver geeft in zijn PID aan hoe hij
de kwaliteit zal bewaken.
Daarnaast controleert de dienst "Operationele veiligheid" van de infrastructuur of er is
voldaan aan normen en standaarden en brengt hij advies uit. Een kwaliteitscontrole door
een derde partij behoort ook tot de mogelijkheden.
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VII.3.8 Rapporten
Tijdens de voormelde vergaderingen alsook op afgesproken tijdstippen zal de
opdrachtnemer de nodige rapporten opstellen over de ingezette middelen (personeel,
methoden, hardware, software), de voortgang en de status van het project...
Periodiek, namelijk een keer per maand, en volgens een kalender die in gezamenlijk overleg
wordt bepaald tijdens de kick-offvergadering, moet de opdrachtnemer voor de Stuurgroep
een compleet verslag opstellen omtrent de vooruitgang van het project (status van elke
uitvoeringsfase). In het rapport worden ook de eventuele problemen en de voorgestelde
oplossingen vermeld.
Er zullen door de opdrachtnemer ook coördinatie- en werkverslagen worden opgesteld over
de vooruitgang van het project (status van elke realisatiefase), eventuele problemen en
voorgestelde oplossingen. De vergaderingen dienen plaats te vinden op verzoek van de
partijen. Het ritme van deze ontmoetingen zal afhankelijk zijn van de vooruitgang van de
projectfasen. De plaats van deze vergaderingen zal samen met de datums worden
gepreciseerd door de FOD Justitie.
De inschrijver en de door hem aangestelde projectcoördinator zullen de Projectleider alle
informatie ter beschikking stellen die noodzakelijk is om zicht te houden op het reële verloop
van de werkzaamheden uit hoofde van de inschrijver en de situatie t.o.v. de vooropgestelde
planning.
Deze rapportering t.a.v. de projectleider gebeurt op wekelijkse basis aan de hand van een
status die is weergegeven op de Gantt Chart van het project en aangevuld met een korte
schriftelijke toelichting m.b.t. headlines en eventuele problemen, inclusief hun remediëring.
Alle details m.b.t. de wijze waarop deze rapportering dient te gebeuren; moeten bij de
aanvang van het project worden meegedeeld.
Alle inhoudelijke aspecten (planning, risico’s, kwaliteit, oplevering, resources, …) moeten
eerst besproken worden binnen het projectteam.
Wanneer de projectleider het noodzakelijk acht, zullen de problemen voor onderzoek en
beraadslaging worden voorgelegd aan de Stuurgroep.
De projectleider bezorgt aan de Stuurgroep een maandelijks verslag over de voortgang van
het project. In voorkomend geval mag de projectleider de externe projectcoördinator
uitnodigen voor de vergadering van de Stuurgroep om meer details te verstrekken inzake
bepaalde punten.
Tijdens de operationele fase zullen de rapporten afgeleverd worden naar aanleiding van de
SLM-vergaderingen.

VII.3.9 Veranderingsbeheer
Iedere wijziging (de scope, de vooropgestelde resultaten/producten, de planning, de
budgetten, …) binnen het project moet deel uitmaken van een wijzigingsaanvraag
waarbinnen de reden tot wijziging en de impact ervan omstandig worden beschreven.
De stuurgroep evalueert de gegrondheid en het nut van de geplande wijziging. Hij kan zich
laten bijstaan door het (operationele) PMO en/of een (externe) expert ter zake.
De formele goedkeuring van de Leidend Ambtenaar is noodzakelijk alvorens de
vooropgestelde wijzigingen ten uitvoer te brengen. In voorkomend geval zal de
opdrachtnemer instaan voor de actualisering van het PID.
De projectleider van de FOD Justitie kan bij urgenties beslissingen van operationele aard
nemen die het voorwerp van het project niet wijzigen, en daarover rapporteren aan de
Stuurgroep. De groep zal dan bepalen welke manoeuvreerruimte de projectleider krijgt.
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