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Agenda 

• Wijzigingen tariefmodel sinds maart 
 

• Plannen voor hogere redundantie 
 

• Multi Service Poort 

2 Nieuw tariefmodel MBO – saMBO-ICT 



Terugblik 2009-2012 (1) 

 Meerjarenovereenkomst 2009-2012 
 

 Afspraak om tarieven waar mogelijk directer te 
koppelen aan afname dienst gerealiseerd:  

 
 Gesprekken over beprijzing en dienstenportfolio in CoCie 

 
 Tariefsdifferentiatie van ±20% naar ±35% 

 
 Geen significant effect op afname diensten 
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Terugblik 2009-2012 (2) 

• Tarief aansluitvergoeding 17% verlaagd: 
2009: 5%  2010: 4% 
2011: 4%  2012: 4% 

• 7 diensten van tarief voorzien: 
2009: SURFmailfilter, SURFcertificaten, SURFcontact 
2010: SURFinternetpinnen 
2011: Academia (via NIBG), SURFfederatie (SP’s) 
2012: Dynamische lichtpaden 

• Tarieven voor 4 diensten verlaagd: 
2009: SURFmedia, ontsluiten dislocaties 
2010: SURFdomeinen 
2012: SURFlichtpaden 



Uitgangspunten 2013-2016 

 Innovatiefinanciering: vernieuwing netwerk en diensten 
 

 Collectieve afname van kernpakket (inbesteding) 
 

 Onderscheid tussen diensten in vaste aansluitvergoeding 
en additionele diensten blijft: 
 Tarieven waar zinvol gekoppeld aan afname dienst 
 Vaste aansluitvergoeding: kostenverdeelmodel o.b.v. DUO-gegevens 

 
 Wijzigingen in dienstenportfolio en tarieven worden 

transparant en tijdig aangekondigd via jaarlijkse 
tarievenbrief, na consultatie. 
 
 

SURFnet - We make innovation work 
5 



Uitgangspunten kostenverdeelmodel 2013-2016 
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 Additionele diensten die de markt biedt, worden 
uitgefaseerd 
 

 Sterkere focus op verbindende infrastructuren: 
weinig nieuwe te beprijzen diensten voorzien 
 

 Ruimte voor verdere verlaging vaste 
aansluitvergoeding mede hierdoor komende jaren 
beperkt 

 

 



Dienstenpakket 
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Basispakket : 
onderdeel vaste aansluitvergoeding 
 
• SURFinternet 
• SURFfederatie 
• eduroam 
• SURFcert 
• SURFgroepen (*) 
• SURFmedia (*) 
• SURFacademy 
• SURFdashboard 
• SURFopzichter 
• SURFconext 

Additionele dienst : 
separaat tarief 
• SURFlichtpaden, vast 
• Optisch Privaat Network 
• SURFlichtpaden, on-demand 
• Ontsluiting dislocaties 
• SURFinternetpinnen 
• SURFmailfilter 
• SURFcertificaten 
• Consultancy 
• SURFdomeinen 
• SURFcontact (*) 
• SURFmedia extra opslag (*) 

(*) Uitfasering 31-12-2012 



Licht gewijzigd tariefmodel 
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• Sectorbreed 4% korting 
• Iets hogere tarieven door gewijzigde vaststelling van omvang 
• Gevolgen aangesloten instellingen in 2013: van +12% tot -34% 
• Tarieven in 2014 + 2015 +2016 blijven hetzelfde als in 2013 



Vervolgstappen 

 
1. Samenwerkingsovereenkomst voor 4-jarig commitment naar 

de aangesloten instellingen met als uitgangspunt dit 
tariefmodel inclusief de steun van saMBO-ICT. 
Deadline ontvangst getekende meerjarenovereenkomst: 1 juni.  
 

2. Versturen van de jaarlijkse tariefbrief naar aangesloten 
instellingen en publicatie van nieuw tariefmodel via saMBO-
ICT. Planning: juli. 

 
 

9 Titel van presentatie 



Drivers nieuw netwerk SURFnet7 
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Dataverkeer groeit exponentieel 
• Toenemend gebruik clouddiensten en BYOD: hogere eisen 

aan netwerk 
• Eisen continuïteit worden zwaarder 



Continuïteit: kans op calamiteit is klein, 
maar impact enorm! 
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Hoofdstructuur SURFnet6 netwerk 
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Core II Core I 

SURFnet PoP  

GigaMAN 
PoP 

Core netwerk 

GigaMAN ring 

GigaMAN 
PoP 



Meer redundantie in SURFnet7 

Core II Core I 

GigaMAN ring 

SURFnet PoP 

Core netwerk 

GigaMAN PoP GigaMAN PoP 



GigaMAN PoP 

PoP-redundantie - nog in beraad 
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GigaMAN PoP 

PoP 2 

Core II Core I 

Core netwerk 

GigaMAN ring 

PoP 1 

Prijskaartje: 
3M eenmalig 
190k jaarlijks 



MSP, wat kun je ermee ? 

1 Gbps Multi Service Port (MSP) voor efficiënt en eenvoudig 
gebruik van aanvullende netwerkdiensten: 
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SURFnet7 
  

Vlan 10 
& 20 

(MSP) 

Untagged 
(Single service) 

Untagged 
(Single service) 

SURFlichtpad 250 SURFlichtpad 250  On Demand 
SURFlichtpad 50 

SURFinternet 200 



Voordelen Multi Service Poort 

 Efficiënt gebruik van de poorten: bespaart interfaces 
 

 Makkelijk en snel in gebruik nemen van nieuwe lichtpaden als 
de poort reeds beschikbaar is: kortere doorlooptijd 
 

 Scheiding services zelf bepalen (VLAN tagging) 
 
 Garanties gelijk aan lichtpad 
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Kosten 

 Lichtpaden tussen twee MSP poorten zonder kosten 
 
Eindpunt van een bestaand lichtpad migreren naar 

MSP: 50% korting 
 
Tarief 1 Gbit/s MSP poort nog te bepalen 

 
 Lichtpaden tussen MSP poorten en NetherLight 

kosteloos 
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Klassiek lichtpad 
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SURFnet - We make innovation work 

Vaste Lichtpaden 

 Per lichtpad 1 poort 
per eindpunt 
 

 
 Lichtpaden niet 

eenvoudig 
‘verplaatsbaar’ 
 



Multi Service Poort met lichtpaden 
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SURFnet - We make innovation work 

SURFnet - We make innovation work 

 Meerdere lichtpaden 
mogelijk per poort: 
Efficienter in: 
- Hardware 
- Patching 
- Aanvraagprocedure 
 

 Vermazing 
 

 Lichtpaden 
gemakkelijk op te 
zetten en af te  
breken. 
 



MSP: hoe meer, hoe beter! 
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SURFnet - We make innovation work 

Vaste Lichtpaden 

SURFnet - We make innovation work 

Hogere 
dekkingsgraad MSP 
poorten in netwerk 
  
             = 
 
Laagdrempeliger 
samenwerken. 
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Toepassing lichtpaden met MSP-poort 
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On-Demand Cloud Lichtpad 

Via NetherLight 
toegang tot High-
Performance / Secure 
Cloud services: 
 
- Storage 
- Computing 
- VOIP/UC 
- Instrumenten 
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On-Demand Cloud lichtpad naar 
commerciële dienstaanbieders 

 
      SURFnet7 
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remco.rutten@surfnet.nl 
 
 
remcorutten 
 
 
remcosurfnet 
 
 
www.surfnet.nl 
 
 
+31 30 2 305 342 
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