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Voorwoord
Missie en Visie
Vanuit zijn ontstaan heeft NBIP de missie om internet providers (ISP’s) te ontzorgen door hun
diensten aan te bieden die efficiënt te exploiteren zijn. Kenmerkend voor NBIP is dat dure
faciliteiten die niet de hele tijd nodig zijn gezamenlijk worden gebruikt, die leidt tot een
kosteneffectieve gebruik van deze middelen. Hierdoor kunnen de partijen die hun diensten
aanbieden via de digitale infrastructuur, deze veilig aanbieden aan hun eindgebruikers. Door
haar rol als onafhankelijke kennisorganisatie, wil NBIP bijdragen aan de continuïteit en
integriteit van de diensten die via de digitale infrastructuur aangeboden worden.

Strategie
De strategie van NBIP is gericht op groei in de diepte (iedereen) en breedte (diensten). De nonprofit en onafhankelijke structuur van NBIP zorgt ervoor dat groei niet ten koste van alles gaat.
Onze belangrijkste doelstelling:
“Door effectieve samenwerking tussen partijen, de aangesloten deelnemers helpen om te
kunnen voldoen aan wet- en regelgeving, en het veiliger maken van onze nationale digitale
infrastructuur”
Om dit te realiseren gaat NBIP projecten definiëren en activiteiten ontplooien met als
resultaat:
•

•
•

Iedereen in de NL digitale infrastructuur is op een of andere wijze aangesloten op de
NaWas of heeft een anti-DDoS oplossing die relevant is voor de huidige stand van
zaken.
Groeien in Europa via samenwerkingsverbanden.
NBIP is een verbindende factor tussen overheids- en opsporingsdiensten en de
industrie, zodat beide partijen een efficiëntere manier van communiceren hebben

Groeien door verbinden
NBIP is de verbindende factor voor:

•
•

ISP’s en andere partijen uit de Nederlandse IT sector
NBIP is de centrale aansluit HUB voor abuse en andere threat exchange informatie
voor de partijen uit de ISP en automatiseringssector. Het is de ambitie van NBIP om
binnen 2 jaar naar een gecertificeerde CERT functie te groeien.

Groeien door delen
NBIP is de autoriteit op gebied van kennis over:

•

DDoS aanvallen en anti DDoS bescherming en oplossingen in NL en EU
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•
•

TAPdiensten en relevante NL en EU wetgeving op dit gebied

•

NBIP is sparringpartner voor partijen uit de markt voor relevante vraagstukken voor
de sector

NBIP is een volwassen sparringpartner voor de Nederlandse overheid op gebied van
Cybersecurity

Onafhankelijkheid
De onafhankelijke positie van NBIP is van grote waarde. NBIP zal zich voortdurend blijven
inzetten om haar onafhankelijke positie te behouden door een gezonde autonome groei en goed
financieel beheer.
Best of class
Door een pragmatische en professionele aanpak willen we de beste zijn en blijven zowel op
technisch gebied, tevredenheid van deelnemers en reputatie in het algemeen bij alle partijen
met wie wij werken.
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Terugblik 2017
Jaar van transitie
Met de aanstelling van een nieuwe directeur is de transitie naar verdere professionalisering
ingezet. Samen met SvSnet is gekomen tot een periodiek operationeel overleg en tot maand en
kwartaalrapportages.
De juridische structuur is verder doorgezet naar aparte dienstovereenkomsten voor de
Tapdienst en NaWas diensten en er is gekomen tot een nieuwe administratieve organisatie
samen met controlerend boekhouder Hermans & Partners.
Het was ook een jaar van het zoeken naar de identiteit. De NBIP functioneerde altijd onder de
radar en richtte zich vooral op het praktisch operationeel uitrollen van diensten. In 2017 werd
het gebied tussen politiek en operatie opgezocht, zonder de eigen identiteit te verliezen.
Hierdoor is de NBIP op de kaart gezet. Inmiddels wordt de NBIP uitgenodigd voor strategisch
en tactisch overleg door de overheid (ECP; Botnets/Abuse 2.0) en door collega stichtingen
(SIDNconnect; toekomst strategie SIDN).

Deelnemers
Deelnemersaantallen
De volgende wisseling in deelnemersaantal heeft plaats gevonden
Dienst
Q1
Q2
Q3
Q4
Tapdienst
91
92
92
83
NaWas
35
34
34
36
Beide
18
19
20
20
Totaal
144
145
147
139
Als voornamelijk reden voor mutaties in deelnemersbestand is aan te wijzen de consolidatie die in de
markt plaats vindt.
Deelnemersbetrokkenheid
Ook de deelnemers zijn geraadpleegd rondom de veranderingen en de nieuwe in te zetten koers
en plannen. Rondom de interne organisatie zijn de deelnemers geconfronteerd met nieuwe
overeenkomsten. Begin 2017 zijn voor de NaWas deelnemers 2 versies van de overeenkomsten
in omloop, voor de TAPdienst deelnemers zijn er geen overeenkomsten. Met het opzetten van
de nieuwe juridische entiteiten Stichting NBIP-NaWas en Stichting NBIP-TAPdiensten,
ontstaat ook de noodzaak om nieuwe deelnemersovereenkomsten te maken en laten
ondertekenen.
Dankzij de actieve betrokkenheid en deskundigheid van het bestuur (waarvoor dank), zijn we
tot nieuwe overeenkomsten gekomen die actueel, in lijn met Europese wetgeving en 2-talig zijn
opgesteld. De deelnemers zijn gevraagd om nieuwe overeenkomsten te tekenen. Bij het
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schrijven van dit stuk zijn 75% van de nieuwe overeenkomsten ondertekend retour gestuurd
door de deelnemers.
Hoewel de betrokkenheid van de deelnemers soms moeilijk te meten is en zelfs laag lijkt, was
de response op gerichte vraagstukken verassend hoog. Bij het aan het eind van het jaar
uitgevoerd deelnemers enquête was de response 80%. De resultaten hiervan zijn toegevoegd
als bijlage aan dit document.

Projecten
De volgende speerpunten zijn in 2017 gedefinieerd:
1. Imago en profiel - NaWas

•
•

Van nationaal naar Europees
In NL doelgroep uitbreiden naar andere deelnemers
2. Compliance
3. Imago en profiel - TAPdiensten

•

Formaliseren van de huidige werkwijze
4. Groei door verbreiding van diensten binnen de deelnemers groep
Hieronder een overzicht van de uitgevoerde projecten waarvan er twee zijn uitgelicht
Patroonherkenning
Begin 2017 is ingezet op een nieuwe huisstijl gekoppeld aan een duidelijk imago en profiel.
Vlak na de zomer heeft dit geresulteerd in een nieuwe website en promotiemateriaal.
Voor de zomer van 2017 is het R&D project Patroonherkenning samen met de TU Twente
succesvol afgerond. Dit heeft geleid tot een uitgewerkte methodiek om op een open source
manier DDoS te herkennen en automatisch een naamgeving aan toe te kennen.
In het verlengde van dit project is de NBIP uitgenodigd als begeleiders op de “Neutral Peering
days 2017”. Tijdens dit event is de open source tool verder uitgebouwd en is een gekomen tot
een eerste versie van de Pattern Recognition Tool. Hiermee is vrij eenvoudig een triggerscript
op te zetten die een DDoS herkend en vervolgens acties kan uitzetten.
Vertraging webportaal
Begin 2017 is gekomen tot een my.nawas.net omgeving met voor deelnemers van de NaWas
het overzicht met de DDoS rapportages. Tevens is voorzien in een splitterscript waarmee de
deelnemer op aanvraag de realtime flowdata kan ontvangen van het verkeer door de wasstraat
heen.
Met de marketingambities is in de zomer gekomen tot de selectie van software om in korte tijd
te komen tot een bredere NBIP webportaal. Vanwege de mogelijke snelheid en de ervaring met
de open source versie, is gekozen voor een pilottraject met leverancier Componence en de
portaalsoftware Liferay.

Postbus 628 6710 BP Ede Tel. +31 (0)318 48 93 50 www.nbip.nl info@nbip.nl

6

De toezegging door Componence dat in relatief korte tijd en met weinig aanvullende middelen
(uren) gekomen kon worden tot een website met portaal (dashboard) functionaliteit bleek
echter zeer onjuist. In oktober bleek dat Componence voor alleen het vertalen van de grafische
website vormgeving naar de Liferay DXP-omgeving al 18.000 euro nodig had. Aanvullend
hierop werd aan de NBIP jaarlijkse kosten geschetst van meer dan 50.0000 voor
onderhoud/support en het verder uitbouwen van de webportaal.
Besloten is om het traject met Liferay stop te zetten en de bestaande omgeving op basis van
open source uit te bouwen in eigen beheer. Voor Q1 wordt versneld gekomen tot een NBIP
webportaal op basis van open source tools.
Europees
In 2017 is gestart met het onderzoeken van de mogelijkheden om de NaWas Europees te gaan
uitrollen. De eerste Europese deelnemer is aangesloten (buiten België, in Oostenrijk) en er zijn
contacten met de brancheorganisatie in Luxemburg gelegd.
Duidelijk is dat de DDoS bestrijding, net zoals het milieu, niet bij de landgrens kan ophouden.
Wil de NBIP in Nederland goed DDoS-aanvallen kunnen tegenhouden, dan is expansie nodig.
In het continuïteitproject voor de NaWas is hiermee rekening gehouden door een architectuur
op te zetten die eenvoudig kan worden uitgerold naar internetknooppunten in Europa (de
wereld).
Daarnaast is geprobeerd contact te zoeken naar soortgelijke branche (beheer) organisaties als
de NBIP in de Europese landen. In Luxemburg is contact gelegd met LU-CIX, een soortgelijke
organisatie als de NBIP.
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NBIP 2020
Koers
Met het uitschrijven van zijn missie, visie en strategie, wil NBIP haar koers bepalen voor de
komende periode, en het perspectief op 3 jaar vooruitzetten. De relevantie van NBIP voor de
NL Digitale infrastructuur is vanuit het verleden bewezen, het is wel zaak dat die relevantie
voor de toekomst wordt bewaakt. Dit wordt gedaan door zowel in de breedte (meerdere
doelgroepen) als in de diepte (meer en andere diensten) groei te realiseren.

Meerjarenperspectief
Bij het bekijken van de projectvoorstellen, lijken deze veel op die van 2017. En dat is ook zo,
veel ervan liggen in het verlengde van voorgaande jaren. Het meerjarenperspectief, maakt het
mogelijk om de projecten breder uit te schrijven en ook een realistische tijdsplanning te
maken. Sommige projecten die afhankelijk zijn van overheid ’s beslissingen kennen een
langere doorlooptijd dan gewoonlijk. Ook ontwikkelen van nieuwe diensten hebben langere
tijd nodig.

Kennisdeling en communicatie
Kennisuitwisseling met andere relevante organisaties
Binnen de nieuwe statuten heeft NBIP de mogelijkheid geopend om andere organsaties
deelnemer te laten worden in NBIP, die niet direct behoefte hebben aan een van de twee
huidige aangeboden diensten. Hiermee is een kader gerealiseerd waarin informatie
uitwisseling met relevante partijen geborgd kan worden. De uitwerking hiervan, moet tijdens
2018-2019 duidelijk worden. De volgende zaken dienen nog concreet gemaakt te worden:

•
•
•
•

Overeenkomst op welke een basis tot samenwerking afgesproken kan worden
Platform tot kennisuitwisseling
Code of Conduct (?)
Marktonderzoek project initiëren in samenwerking met SIDN

Communicatie
De doelen die in de missie en visie zijn opgesteld, groeien door verbinden en groeien door delen
komen ruimschoots aan bod in de eerder uitgestuurde enquête. Veel van onze deelnemers
hebben te kennen gegeven graag meer kennis tot zich te willen nemen en expertise te willen
delen, de voorkeur gaat uit naar een online beleving.
Met onderstaande communicatie-activiteiten groeit NBIP uit tot een autoriteit en geeft zij
tegelijkertijd gehoor aan de wensen van de deelnemers
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Informatie/kennisdelen

•

NBIP stelt één of twee personen centraal. Deze personen dienen als woordvoerder voor
de media.

•

NBIP spreekt op externe events en wordt gepromoot als onafhankelijk adviseur/expert
op het gebeid van cybercrime/DDoS.

•
•

NBIP schrijft artikelen, deze worden geplaatst in externe media en op eigen website.

•

NBIP haakt in op actuele DDoS aanvallen over de grens

NBIP haakt in op actuele DDoS aanvallen: geeft duidelijk advies, vertelt wat er gebeurt,
hoe je DDoS kunt voorkomen en of de samenleving zich zorgen moet maken

Relevante wetgeving

•

NBIP geeft duiding aan huidige wet- en regelgeving door middel van artikelen,
uitingen/reacties op social media, in de media of op events (o.a. Telecomwet, Tapvordering, CIOT).

•

NBIP pleit voor nieuwe of gewijzigde wet- en regelgeving en onderbouwt met
cijfers/statistieken/onderzoek.

•

NBIP kijkt naar wetgeving over de grens. Wat kunnen wij daarvan leren, hoe beïnvloed
een andere wetgeving over de grens onze kijk op cybersecurity etc.

Volwassen sparringpartner voor overheid op gebied van cybersecurity
Met de hulp en inzet van DINL en de lobby functie van Michiel Steltman, kunnen wij onze
positie verder verstevigen, met de volgende agenda:

•

Algemene Promotie van NBIP / Nawas / Loket bij stakeholders in politiek, bestuur
(EZK en J&V)

Gerichte promotie:

•
•
•
•

rol NBIP bij AIVD /MIVD als ontzorgingspartner voor kleine organisaties
rol NBIP bij DTC (Digital Trust Center)
Ondersteunen NBIP bij aanvraag en profilering bij DTC
Bemiddelen bij samenwerkingen met Abuse-HUB , project Abuse 2.0, NCSC en
anderen

•

Hulp bij communicatie NBIP naar DINL achterban

Vorig jaar is er een begin gemaakt met als doel om kennismakingsafspraken met alle relevante
Kamerleden te gaan regelen, en voor het uitnodigen van die mensen en hun
fractiemedewerkers voor een serie expertsessies en werkbezoeken. Door de verkiezingen en
lange formatie is er echter niet gelukt om de aandacht en focus op deze sessies te krijgen.
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Diensten uitbreiding door CERT functie in te vullen niet alleen voor ISP’s maar ook voor
overige automatisering partijen. Als partner contact gelegd met de DTC (Digital Trust Center).

•

NBIP onderzoekt het aantal Nederlandse DDoS-aanvallen (verleden, heden, toekomst)
en brengt DDoS-ontwikkelingen in kaart.

•

NBIP komt met een real-time grafiek waarmee DDoS-aanvallen in Nederland in kaart
worden gebracht.

•

NBIP zorgt voor een helder rapport over de gevolgen van cybercrime voor de
Nederlandse samenleving (kosten, grotere landelijke gevaren, ontwikkelingen, de
invloed van wetgeving etc.)

Sparringpartner relevante vraagstukken voor de sector
NBIP geeft actuele informatie over de NaWas in artikelen (intern en extern), op social media
en tijdens events.
NBIP spreekt op events

•

NBIP publiceert artikelen over DDoS en cybersecurity (duiding van o.a.
bovengenoemde rapporten voor het grote publiek).

•

NBIP deelt haar visie over huidige status cybersecurity en toekomst.

Forum
Om deelnemers te activeren en het delen van kennis te vereenvoudigen wordt een forum
opgezet. Hierin wordt gediscussieerd over o.a.:

•
•
•
•

Wet- en regelgeving;
Technische input/geven van feedback;
Trends ontwikkelingen
Actuele DDoS aanvallen

Een voorstel voor een Jaarkalender is in de bijlage toegevoegd.
Uitbreiden naar andere doelgroepen
Het uitbreiden van de doelgroep voor de NaWas is een eerder besproken onderwerp. In
voorgaande jaren is er wel eens geprobeerd om aan banken te offereren, ervaring leert dat dit
een moeilijke doelgroep is vanuit de wensen en eisenpakket maar ook type garanties en
contracten die zij verwachten. Echter het uitbreiden van de doelgroep kan op verschillende
gebieden:
Hoge Scholen en universiteiten.
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Zij lijken grotendeels bediend te worden vanuit de scrubbingcenter van Surfnet, maar we horen
geluiden van ontevreden gebruikers en het is de moeite waard om met ze in contact te komen
en te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen. overname van hun activiteiten via een
outsourcing model?
Andere online dienstverleners
Stichting ZekerOnline is de eigenaar van het keurmerk Zeker online die online dienstverlening
veiliger wil maken voor eindgebruikers. Dit doen ze door onafhankelijke en transparante
toetsing van online diensten als boekhoudprogramma’s en portals. Zeker-OnLine staat voor
betrouwbaarheid, veiligheid en continuïteit van de dienstverlening. Als keurmerkhouder
wordt je deelnemer in de Stichting en word je getoetst op verschillende aspecten van
informatiebeveiliging (waaronder ook anti-DDoS maatregelen). Keurmerk houders zijn onder
anderen Unit4, Exact Online maar ook kleinere partijen die wellicht geen eigen AS nummer
beheren, maar wel kwetsbaar zijn voor aanvallen. Er zijn al een aantal partijen uit de Stichting
NaWas deelnemer, er zijn gesprekken gaande om de overige deelnemers aan te sluiten.
Stichting Thuiswinkel waarborg
De eerste contacten zijn gelegd met de Security Manager rondom gezamenlijke communicatie
voor de achterban.

Interne organisatie
Compliance & projectmanagement

•
•
•
•

Focus op het afmaken van de Compliance traject
Verder gaan met professionaliseren van de processen met focus op projectmanagement
Projectmanagement; scherper op urenregistratie en real versus plan.
Projectrapportages; budget bewaking

Webportaal
Uit het deelnemersonderzoek uitgevoerd door Splend is gekomen:

•
•
•

Sterke behoefte aan contact met branchegenoten
Meeste behoefte aan kennis omtrent wet- en regelgeving, daarna R&D projecten
Behoefte aan een forum/kennisplatform

(Response: 82 procent)
In lijn hiermee wordt voor 2018 voorzien in een webportaal in lijn met hetgeen in 2017 is
ingezet.
De volgende componenten worden hierbij voorzien:
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•
•
•
•

Website
Informatie met dienstbeschrijvingen, nieuwsberichten, organisatie, etc.
Documenten
Afgeschermde omgeving interne documenten
Deelnemersportaal
Portaal voor deelnemers met rapportages, beheer contacten, etc
Kennisportaal
Forum, FAQ’s, wiki, R&D voortgang

In samenwerking met Splend wordt de (publieke) website actueel gehouden met nieuws en
organisatie berichten. Ook worden bijvoorbeeld (publieke) DDoS rapportages beschikbaar
gesteld en gepromoot (2018 Q1).
In de documentomgeving (owncloud) wordt het automatisch versiebeheer ingericht en er
wordt via de API een koppeling gemaakt met de website en deelnemersportaal (2018 Q1).
De my.nawas.net omgeving wordt omgezet in een dashboard omgeving voor deelnemers met
de functionaliteiten zoals in 2017 al onderkend (onder meer beheer contactinformatie, inzage
DDoS-aanvallen, uitgevoerde en lopende vorderingen). Hiervoor wordt een SCRUM project
ingericht waarbij twee wekelijks wordt gekomen tot een nieuwe versie. In het project zullen
een paar deelnemers actief als panel worden betrokken (Q1/Q2 2018).
Tenslotte zal er met Splend worden gekomen tot een kennisportaal. Hierin informatie vanuit
de R&D projecten, maar ook de uitwisseling van kennis interessant voor deelnemers. Hoe om
te gaan met een vordering en wat komt op ons af op basis van de nieuwe wetgeving.
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Projecten voorstel 2018
NBIP in Europa
EUWas
Ervaringen van 2017 hebben geleerd dat er een gerichtere aanpak nodig is om meer
deelnemers vanuit Europa te krijgen. Door gericht en intensief samen te werken met partijen
zoals Flowmon en NL-IX kunnen we als realistische doelstellig stellen dat we per land binnen
nu en 2 jaar, tussen 3-5 deelnemers bij kunnen krijgen, met als focus de volgende landen:
Oostenrijk
België
Luxembourg
Duitsland
Overkoepelend werken we eraan om in contact te komen met branche organisaties die toegang
kunnen geven tot de ISP markt of andere relevante partijen.
Om dit te bewerkstelligen wordt een project opgezet om actief deel te nemen aan het CloudFest
in Rust Duitsland. Hiervoor wordt een separaat projectdocument opgemaakt
EU TAP
Onderzoekfase samen met EVE (leverancier TAPsystemen) om een idee te krijgen over de
technische mogelijkheden op dit vlak.

NBIP-NaWas Project continuïteit
Belangrijkste project voor de NaWas voor 2018 is het realiseren van de 2de Wasstraat, zoals
beschreven in het PvA die in 2017 is opgesteld. Een belangrijke stap hierin is dat we de
geleidelijke groei die in het begin is ingezet enigszins loslaten. Het opzetten van een 2de
wasstraat is ingezet vanuit een Continuïteit gedachte, waarmee we voor de huidige deelnemers
de afspraken rondom uptime en beschikbaarheid kunnen garanderen.
NBIP TAPdienst
Binnen de TAPdiensten hebben we in 2017 een nieuwe dienst in Pilot gedraaid (CIOT). In 2018
is het tijd om de pilot uit te breiden en de businesscase te maken.

NBIP CERT
Verder gaan met uitwerken Project NBIPCert – volwassen versie van de Trusted Flagger
project die door NBIP al in 2015 was geïnitieerd, met de volgende blauwdruk.
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Hiermee wordt NBIP het centrale aansluit HUB voor partijen uit de ISP en
automatiseringssector waardoor zij toegang krijgen tot relevante informatie uitwisseling.

Hiervoor wordt een PvA gereed gemaakt, de blauwdruk is terug te vinden in de presentatie
[link]
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R&D 2018
Kenniscentrum
Expertise rond DDoS-en verder uitbouwen. R&D project Patroonherkenning verder
uitbouwen door weer gebruik te maken van het SIDNfonds. Voor 2018 hebben ze het thema
AI onderkend, wat aansluit op het vervolg voor DDoS patroonherkenning.

•
•
•

Samenwerking zoeken met SIDNlabs
Koppelen aan opnieuw een hackington in 2018
Breder onder de aandacht brengen bij deelnemers (portaal)

Anti DDoS voor kleine hosters

•
•
•
•

Feb’2018 resultaten met welke PoC op te starten
Periode mrt’2018 tot sep-2018 uitvoeren PoC’s
DNS anycast
Omzetten in onderzoeksopdracht SIDNfonds

Financiën
Financiële diensten zijn uitbesteed aan een nieuw accountantskantoor. Gedurende het jaar
wordt een vervolg gemaakt met jaarrapportage en forecasting. Een meerjarenbegroting voor
de drie stichtingen is opgesteld en beschikbaar als bijlage aan dit document.

Risico’s
In dit ambitieus plan liggen de meeste risico’s op gebied van projectmanagement en het niet
behalen van de gestelde tijdslijnen.
Andere risico’s:

•
•
•
•

Omgevingsfactoren: politiek en algemeen dreigingen en ontwikkelingen in de digitale
infrastructuur
Financieel
Consolidatie in de markt
Marktverzadiging

Conclusie
Voor ons ligt een ambitieus plan, waarmee we met de juiste sturing en invulling NBIP naar een
nieuwe positie kunnen brengen.
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Bijlage 1: Jaarkalender 2018-2019

Event

Datum

Locatie

Cloudfest

11-15 maart 2018

Rust, Duitsland

NBIP-kennissessie Wiv

april 2018

Web

Publiceren jaarraport NBIP

Mei 2018

Web/Print

DHPA Techfest

26 mei 2018

Naarden

MoreIP AmsIx

30-31 mei 2018

Amsterdam

Peeringdays NLiX

14-15 sept 2018

Nl

NBIP-kennissessie

sept 2018

Web

Holland strikes back

28 sept 2018

Nl

OneConf

2-3 okt 2018

Den Haag

ISP+ NBIP techevent

?

Ede

SIDN Connect

nov 2018

Nl

Luxembourg internet days

nov 2018

Luxemburg

NBIP-kennissessie

dec 2018

Web

NBIP Cyberweek

mei 2019

NL
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