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1. Algemeen 

1.1 Inleiding 

De mogelijkheden voor het gebruik van draadloze en mobiele toepassingen worden 
steeds meer geïntegreerd in het dagelijkse leven. Niet alleen in privé-situaties, maar 
ook in de werksfeer zijn grote voordelen te behalen door de inzet van een draadloos 
netwerk of het gebruik van draadloze en mobiele apparatuur. Sommige van deze 
toepassingen dienen vooral het gemak, zoals het gebruik van een draadloze muis. Een 
veel belangrijker aspect is echter de inzet van draadloze toepassingen voor de 
optimalisering van de bedrijfsprocessen. 
 
Gegevens hoeven niet op papier geschreven te worden en later ingevoerd te worden in 
het systeem, maar kunnen direct op elke plaats elektronisch worden vastgelegd. E-mail 
kan gelezen en verwerkt worden op elk moment dat het schikt. De bedrijfsprocessen 
kunnen efficiënter uitgevoerd worden; er kan sneller gereageerd worden. De voordelen 
van het inzetten van draadloze toepassingen binnen Defensie zijn legio. Vanuit 
verschillende krijgsmachtdelen en RVE´en zijn al verzoeken gestuurd voor het gebruik 
van PDA´s met continue synchronisatie met het netwerk en voor het aanleggen van 
een draadloos LAN. 
 
Het is echter ook een feit dat de inzet van draadloze toepassingen niet uitsluitend 
voordelen met zich meebrengt. De beveiligingsrisico´s zijn groter dan bij een vast 
draadgebonden netwerk, wat betekent dat de beschikbaarheid, integriteit en 
exclusiviteit van data en de daarvan afhankelijke bedrijfsvoering in gevaar kan komen. 
Met de stijgende vraag naar diverse draadloze toepassingen is door de DIO en de BA 
besloten dat hier een normenkader voor opgesteld moet worden. Op deze manier kan 
eenmalig1 voor een groot aantal draadloze toepassingen een verzameling normen 
worden opgesteld waaraan de verschillende aanvragen kunnen worden getoetst. Bij de 
invulling van de normen moet aandacht besteed worden aan de specifieke 
kwetsbaarheden die de verschillende implementaties met zich mee kunnen brengen. 
Deze verschillende kwetsbaarheden en dreigingen en de normen die deze risico’s 
moeten minimaliseren, staan in dit normenkader beschreven. 
 
 

1.2 Scope 

Dit normenkader geeft specifieke normen in aanvulling op de normen die conform de 
standaard A&K-analyse van het Defensie accreditatieproces moeten worden 
geïmplementeerd voor de volgende situaties: 

                                                      
1 Uiteraard moet het document wel regelmatig gereviewed en mogelijk aangevuld 
worden met nieuwe ontwikkelingen. 
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a. Er wordt gebruik gemaakt van een toepassing met draadloze communicatie; 
b. Er wordt gebruik gemaakt van mobiele ICT eindgebruikers apparatuur die periodiek 
fysiek wordt gekoppeld aan een Defensie werkplek om de centrale en mobiele 
gegevens met elkaar in overeenstemming te brengen (synchroniseren). 
 
Het gebruik van een standalone laptop die niet met het netwerk wordt gekoppeld en 
waarbij dus niet wordt gesynchroniseerd met het netwerk valt dus buiten de scope van 
dit normenkader. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van het “Beveiligingsniveau 
PC/laptop Basis”. Indien het de intentie is dat de standalone laptop gebruik gaat maken 
van draadloze functionaliteiten, dan moet hiervoor via het reguliere proces accreditatie 
aangevraagd worden. Het volledige normenkader hoeft dan niet standaard 
geïmplementeerd te worden, maar mogelijk worden wel bepaalde normen van 
toepassing verklaard. 
 
In dit normenkader worden normen gedefinieerd voor drie typen synchronisatie, zoals 
gedefinieerd in §1.7, te weten synchronisatie light, synchronisatie PIM en 
synchronisatie applicatiedata. De term synchronisatie omvat ook het direct online 
werken, wat hier gezien wordt als een vorm van “continue synchronisatie”. Andere 
vormen van gegevensuitwisseling zijn nog niet opgenomen in dit normenkader. Het 
gebruik hiervan zal door de behoeftesteller en de Beveiligingsautoriteit apart moeten 
worden beoordeeld. Wat betreft de draadloze communicatie is de scope (voorlopig) 
beperkt tot de protocollen WLAN, GPRS en Bluetooth. Vastgesteld is dat de mobiele 
devices altijd onder verantwoordelijkheid van Defensie moeten staan. De access points 
kunnen wel onder verantwoordelijkheid van externe partijen vallen. In dit laatste geval 
valt de koppeling tussen het externe access point en het Defensienetwerk enerzijds en 
het Defensie device anderzijds onder de eisen zoals gesteld in het “Normenkader 
externe koppelingen”. Naast koppelingen met het Defensienetwerk, vallen ook 
zelfstandige WLAN netwerken, onder dit normenkader draadloos en mobiel. 
 
Voor elk netwerk of toepassing dat/die binnen de scope van dit normenkader valt, 
moeten de normen in hoofdstuk 5 ingevuld worden. Dit betekent dat bij elke norm 
aangegeven moet worden op welke wijze (door welke maatregelen) aan deze norm 
wordt voldaan. Indien een norm niet geïmplementeerd kan worden, moet aangegeven 
worden op welke alternatieve wijze de, bij de norm genoemde dreigingen, zijn 
afgedekt. 
 
In onderstaande figuur wordt de scope visueel weergegeven. Hierbij is het belangrijk 
dat de Defensie devices die getekend zijn, slechts voorbeelden ter illustratie zijn. Waar 
een laptop is getekend kan dus ook een PDA worden voorgesteld: 
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Figuur 1: Scope normenkader draadloze toepassingen 
 
Binnen de scope van het normenkader valt logisch gezien wel het transport van 
gegevens van een Defensie mobiel device naar het Defensie netwerk toe en de 
synchronisatie met een server die deel uitmaakt van het Defensie netwerk. De 
beveiliging van het Defensie netwerk en de server zelf valt weer buiten de scope. 
 
Het normenkader is niet specifiek opgesteld voor operationele situaties (systemen in 
een inzet gebied). Hiervoor kunnen de normen wel als basis worden gebruikt, maar 
dergelijke specifieke situaties kunnen vragen om afwijkingen en/of aanvullingen op de 
vastgestelde normen. 
 
 

1.3 Relatie met andere regelgeving 

In de volgende figuur wordt in relatie met figuur 1 aangegeven welke regelgeving waar 
van toepassing is of kan zijn. Het normenkader externe koppelingen is in onderstaande 
figuur alleen van toepassing indien een access point niet onder verantwoordelijkheid 
valt van Defensie. Hierbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan het gebruik van een 
openbaar landelijk dekkend netwerk met access points die onder verantwoordelijkheid 
staan van KPN. Voor situaties waarbij alleen de transmissielaag niet onder de 
verantwoordelijkheid staat van Defensie komt dit normenkader draadloze toepassingen 
in de plaats van het normenkader externe koppelingen. 
 



 

 

 

Titel  Normenkader draadloze toepassingen 
Status  Definitief 
Versienummer  1.0 
Datum  21 maart 2007 

Ministerie van Defensie 
 
Secretaris-generaal 
Beveiligingsautoriteit 

 Pagina 7/37

Aangezien het basisniveau voor de IV van Defensie het niveau Dep. 
VERTROUWELIJK is, is op een device en de communicatielijn het Vir-bi van 
toepassing. Dit is ook het geval voor de andere devices en communicatielijnen indien 
het access point onder verantwoordelijkheid valt van Defensie of de rijksoverheid. 
 

Defensie netwerk

Defensie

device
Defensie

device

Basis Beveiligingsniveau + Vir-bi + 

Normenkader draadloze toepassingen

Normenkader externe 

koppelingen

 
Figuur 2: Relevante regelgeving 
 
 

1.4 Leeswijzer 

Hoofdstuk 1 bevat een algemene inleiding op de noodzaak van het normenkader en 
beschrijft de begrippen die worden gehanteerd. 
Hoofdstuk 2 gaat in op de uitgangspunten die in acht moeten worden genomen bij het 
gebruik van het normenkader. 
Hoofdstuk 3 bespreekt de methodiek en de parameters die ten grondslag liggen aan 
het normenkader. 
Hoofdstuk 4 beschrijft de specifieke kwetsbaarheden van de verschillende parameters.  
Hoofdstuk 5 omvat de normen die moeten worden ingevuld om de risico´s van de 
genoemde kwetsbaarheden en dreigingen te minimaliseren. 
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1.5 Versiebeheer 

Nr Status Datum Wijzigingen 
0.1 Concept 21-06-2005 Intiële versie 

0.7 Concept 25-10-2005 Diverse reviews BBA verwerkt. 

0.8 Concept 08-11-2005 Review ISC (ICT-Service Coöperatie Politie, 
Justitie en Veiligheid) en DIO verwerkt. 

0.9 Concept 07-12-2005 Eerste algemene review ADD verwerkt. 

0.91 Concept 15-03-2006 Review intern BBA verwerkt. 

0.92 Concept 19-04-2006 Diverse reviews vanuit de expertgroep integrale 
beveiliging (XIB) verwerkt. 

0.99 Concept 21-06-2006 Laatste reviews vanuit de expertgroep integrale 
beveiliging (XIB) verwerkt. 

1.0 Definitief 09-11-2006 Opmerkingen vanuit IBODEF verwerkt. 
 

1.6 Bronnen 

Airmagnet - Best practices for Securing your WLAN, 2004 
Bakker, Johan – Mobile security. In: Informatiebeveiliging, nr. 2, 2005. 
Beveiligingsautoriteit Defensie  – Beveiligingsniveau Elektronische Agenda, 2003 
Beveiligingsautoriteit Defensie  – Normenkader externe koppeling, 2004 
Bluetooth SIG security Expert Group  – Bluetooth security white paper, 2002 
Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik  (BSI) – Drahtlose lokale 
Kommunikationssysteme und ihre Sicherheitsaspekte, 2003 
IATF – Wireless Networks Security Framework, 2002 
Information Security Forum (ISF)  – Wireless LAN Security, 2002 
ISC (Renato Kuiper)  – Mogelijkheden en risico´s van tweede generatie PDA´s, 2004 
Juniper networks – GPRS Security Threats and solution recommendations, 2004 
Kroos, Martin en Robbert Kramer  – Wireless LAN (Wlan)-netwerken: een introductie. 
In: EDP-auditor, nr 4, 2004. 
NATO – Infosec technical and implementation guidance on wireless local area network 
security, 2004 
NIST - Wireless Network Security: 802.11, Bluetooth and HandHeld Devices, 2002 
Peng, Chengyuan  - GSM and GPRS security 
SANS Institute – An overview of 802.11 Wireless Network Security Standards & 
Mechanisms, 2004 
TNO – Security aspects of mobile and ad hoc networks, 2004 
Waarschuwingsdienst  – De risico´s van Bluetooth, 2004 
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1.7 Begrippen 

• Access points: een access point is een zender/ontvanger die de draadloze signalen 
opvangt en doorstuurt naar het vaste netwerk. 

• Beheergegevens: gegevens betreffende de (wijzigingen van de) configuratie. 
• Defensienetwerk: onder het Defensienetwerk valt elk netwerk waarover 

Defensieverkeer wordt getransporteerd en wat onder verantwoordelijkheid en 
controle valt van Defensie. 

• Device: onder device worden in dit normenkader alle fysieke componenten verstaan 
waarvan gebruik gemaakt kan worden in een draadloos netwerk, zoals een PDA, 
smartphone, werkstation, access point of laptop. 

• Gebruikersgegevens: alle transparante gegevens die aangeboden worden aan een 
zender/ontvanger. Hieronder worden daarom ook gegevens over bijvoorbeeld de 
IP-laag van het netwerk verstaan. 

• IBP: Informatie Beveiligings Plan 
• Mobiel device: een ICT-middel dat geen vaste fysieke plaats heeft, maar door de 

gebruiker meegenomen kan worden naar andere locaties (bijvoorbeeld PDA of 
laptop). 

• Protocol: in dit normenkader wordt het begrip protocol ruim opgevat. Onder protocol 
wordt hier zowel de logische methode van gegevensuitwisseling (GPRS, WLAN, 
Bluetooth) verstaan als de onderliggende transmissietechnologie. 

• Scenario: een combinatie van parameters die geïmplementeerd wordt in een 
bepaalde situatie (bijvoorbeeld synchronisatie PIM-PDA-werkstation-access point-
WLAN) 

• Statisch device: een ICT-middel dat op een vaste fysieke plaats staat en niet mee 
wordt genomen naar andere locaties (bijvoorbeeld werkstation of access point). 

• Synchronisatie: omvat zowel het periodiek synchroniseren van een mobiel device 
met een server als het continu synchroniseren (online werken). 

• Synchronisatie light: synchronisatie van de agenda, takenlijst, adressengids en 
notities uit Outlook, maar exclusief e-mail. 

• Synchronisatie PIM: vergelijkbaar met synchronisatie light, maar dan inclusief e-mail 
(PIM=Personal Information Manager). 

• Synchronisatie applicatiedata: synchronisatie vindt plaats met een applicatie, zoals 
bijvoorbeeld een logistiek systeem of asset center. 
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2. Algemene uitgangspunten 

In dit hoofdstuk worden de algemene uitgangspunten beschreven die in acht moeten 
worden genomen bij het gebruik van dit normenkader. 
 

1. Dit normenkader is van toepassing op het gebruik van draadloze toepassingen 
waarbij het begrip ‘draadloos’ ruim wordt opgevat. In het volgende hoofdstuk 
wordt nader ingegaan op de mogelijke scenario’s en de wijze waarop deze 
verschillende scenario’s behandeld worden in dit rapport. 

 
2. Het normenkader is bedoeld voor situaties (scenario’s) waarin maximaal Dep. 

VERTROUWELIJK gerubriceerde informatie wordt verwerkt. Voor de andere 
rubriceringsniveaus wordt naar behoefte een separaat normenkader opgesteld 
of wordt dit normenkader uitgebreid. Ten aanzien van gemerkte gegevens 
geldt dat het normenkader gebruikt moet worden voor alle merkingen, met dien 
verstande dat bij medisch geheim separaat toestemming gevraagd moet 
worden aan de Medisch Autoriteit en bij personeels zeer vertrouwelijk aan het 
Hoofd Directie Personeel (HDP). 

 
3. Het is uitsluitend toegestaan om gebruik te maken van mobiele devices die 

onder controle en verantwoordelijkheid staan van Defensie. Dit betekent dat 
het gebruik van bijvoorbeeld privé PDA’s niet is toegestaan. 

 
4. De basis voor het informatiebeveiligingsproces wordt gevormd door het 

opstellen van een informatiebeveiligingsplan (IBP). Het normenkader is een 
verplichte aanvulling op het IBP en nadrukkelijk geen vervanging van een IBP. 
Naast de maatregelen die volgen uit dit normenkader, zullen dus maatregelen 
uit een IBP of uit een Basis Beveiligingsniveau moeten worden 
geïmplementeerd. Een uitzondering hierop wordt gevormd door de 
maatregelen, zoals genoemd in uitgangspunt 5. 

 
5. Vanuit CRAMM worden bij het modelleren van draadloze componenten diverse 

specifieke maatregelen gegenereerd op het gebied van de beveiliging van 
draadloze toepassingen. Deze maatregelen zijn impliciet in dit normenkader 
opgenomen. Hiermee wordt gesteld dat de maatregelen uit deze CRAMM 
subgroepen als geïmplementeerd kunnen worden beschouwd indien dit 
normenkader is geïmplementeerd. De desbetreffende CRAMM subgroepen 
zijn opgenomen in bijlage 1. 
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6. In dit normenkader staan alle normen die van toepassing kunnen zijn op een 
scenario waarin gebruik gemaakt wordt van een draadloze toepassing. Gezien 
de generieke opzet van dit normenkader (geschikt voor alle draadloze 
toepassingen) zijn niet alle normen altijd van toepassing. Afhankelijk van het 
gekozen scenario kunnen bepaalde normen achterwege gelaten worden. Om 
toch zoveel mogelijk een normenkader op maat aan te bieden, zijn de normen 
naar verschillende parameters onderscheiden. Bij elke norm is onder de kop 
‘relevantie’ aangegeven in welke situaties deze norm wel of niet van 
toepassing is. 

 
7. Het is de bedoeling van dit document dat de verantwoordelijke functionaris 

(lees: systeemeigenaar c.q. projectmanager) in aanvulling op het IBP per van 
toepassing zijnde norm aangeeft op welke wijze aan deze norm is voldaan. 
Indien niet aan de norm wordt voldaan, dan moet aangegeven worden waarom 
de norm niet van toepassing is of op welke alternatieve wijze de bij de norm 
genoemde bedreigingen zijn afgedekt. Hierbij moet het eventuele restrisico 
duidelijk worden geadresseerd. 

 
8. Het ingevulde normenkader moet voorgelegd worden bij de ADD als integraal 

onderdeel van het accreditatieproces alvorens overgegaan wordt tot de uitrol 
van een nieuw systeem, een nieuwe dienst of een aanpassing op een 
bestaand systeem of dienst. De BA kan in voorkomende gevallen extra eisen 
stellen indien het toe te passen scenario dreigingen met zich meebrengt die 
(nog) niet (voldoende) in dit normenkader zijn opgenomen. 
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3. Methodiek 

3.1 Inleiding 

Er worden vijf parameters onderkend op grond waarvan diverse 
toepassingsmogelijkheden binnen het onderzoeksgebied draadloze toepassingen te 
onderscheiden zijn. Met deze vijf parameters zijn diverse scenario’s te onderkennen. 
Lang niet alle theoretisch mogelijke combinaties zijn realistische scenario’s. 
 
 

3.2 Parameters en scenario´s 

De parameters zijn in samenwerking met ISC2 opgesteld en worden in de volgende 
paragrafen in detail uitgewerkt. De volgende vijf parameters zijn onderkend: 
1. Rubriceringsniveau 
2. Protocol / technologie 
3. Functionaliteit 
4. Device 
5. Netwerkkoppeling 
 
Afhankelijk van de parameters en de invulling van deze parameters (scenario’s) zijn 
diverse kwetsbaarheden en dreigingen van toepassing. Aan de dreigingen worden 
normen gekoppeld om de dreigingen af te dekken. Aan deze normen moet door middel 
van maatregelen worden voldaan, waarbij één enkele norm dus kan leiden tot het 
treffen van meerdere maatregelen. Deze maatregelen kunnen zowel technisch als 
organisatorisch of fysiek zijn. Het is de taak van de projecteigenaar of systeemeigenaar 
om aan te geven welke maatregelen getroffen zijn om te voldoen aan de gestelde 
norm. Afhankelijk van het scenario is het mogelijk dat bepaalde normen buiten 
beschouwing gelaten kunnen worden, omdat deze niet van toepassing zijn. 
 
 

3.3 Invulling parameters 

Dit overzicht met mogelijke invullingen van parameters is niet opgesteld met de 
bedoeling volledig te zijn, maar er is geprobeerd om de mogelijkheden aan te geven 
waar de grootste behoefte aan is. Alleen die invullingen van de parameters die geel 
gearceerd zijn weergegeven zijn op dit moment meegenomen in normenkader. Het 
betreft hier invullingen die vallen binnen de scenario’s waaraan de grootste functionele 
behoefte bestaat binnen Defensie. In de toekomst kan voor andere protocollen, 
functionaliteiten of devices bekeken worden in hoeverre deze ook binnen het huidige 
normenkader vallen of in hoeverre extra normen benodigd zijn. 
 

                                                      
2 ISC = ICT-Service Coöperatie, Politie, Justitie en Veiligheid 
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Figuur 3: Parameters 
 

3.4 Toelichting parameters 

In deze paragraaf wordt nader ingegaan op de parameters met een korte toelichting op 
de keuze voor deze parameters. Hierbij wordt aandacht besteed aan het verschil in 
kwetsbaarheid, dreiging en/of de gevolgen van een incident bij de verschillende 
parameters. 
 

3.4.1 Rubriceringsniveau 

Het rubriceringsniveau heeft vooral betrekking op het belang van de vertrouwelijkheid 
van informatie en de gevolgen van een incident. Des te hoger het rubriceringsniveau 
van de data is die bijvoorbeeld over een draadloos netwerk verspreid moet worden, 
des te groter zullen de gevolgen zijn bij bijvoorbeeld het openbaar worden van de data. 
Daarnaast zal het in sommige gevallen ook aantrekkelijker zijn voor ongeautoriseerde 
personen om een aanval uit te voeren op dergelijke draadloze netwerken, waardoor het 
dreigingsniveau hoger wordt. Een hoger rubriceringsniveau zal hogere eisen stellen 
aan bijvoorbeeld de versleuteling en de authenticatie. 
 
Voor dit normenkader wordt voor Defensie voorlopig uitgegaan van maximaal het 
rubriceringsniveau “Dep. VERTROUWELIJK” aangezien hiermee de grootste 
informatiebehoefte afgedekt kan worden. Het VIR-BI hanteert de volgende definities 
voor rubriceringen: 
 
“Staatsgeheimen worden als volgt gerubriceerd: 
a. Stg. ZEER GEHEIM: indien kennisnemen door niet gerechtigden zeer ernstige 
schade kan toebrengen aan het belang van de Staat of zijn bondgenoten; 
b. Stg. GEHEIM: indien kennisnemen door niet gerechtigden ernstige schade kan 
toebrengen aan het belang van de Staat of zijn bondgenoten; 
c. Stg. CONFIDENTIEEL: indien kennisnemen door niet gerechtigden schade kan 
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toebrengen aan het belang van de Staat of zijn bondgenoten. 
 
Bijzondere informatie die geen staatsgeheim is, wordt als volgt gerubriceerd: 
Dep. VERTROUWELIJK: indien kennisnemen door niet gerechtigden nadeel kan 
toebrengen aan het belang van één of meer ministeries.” 
 
 

3.4.2 Protocollen/technologieën 

Onder een draadloos protocol wordt in dit normenkader zowel het protocol als het 
onderliggende transportmedium (licht, radio, microgolven) verstaan. Voor veel 
draadloze protocollen geldt dat ze in de basis dezelfde kwetsbaarheden kennen. Het 
principe van een draadloos netwerk brengt immers risico´s met zich mee, die in een 
draadgebonden netwerk niet (of in mindere mate) aanwezig zijn. Toch zijn er naast de 
algemene kwetsbaarheden ook veel verschillen te onderkennen tussen de protocollen 
onderling. De belangrijkste verschillen zitten in het bereik van het protocol en in de 
standaard ingebouwde beveiliging en de mogelijkheden om deze beveiliging uit te 
breiden. Zo is er bij het infrarood protocol bijna niets geregeld qua beveiliging, maar is 
het risico tegelijk ook weer relatief klein, omdat het bereik van infrarood zeer klein is en 
bovendien ook de hoek waaronder de signalen ontvangen worden zeer bepalend is. 
 
De nadruk wordt in het normenkader gelegd op de drie veel gebruikte standaarden 
voor draadloze communicatie: WLAN, GPRS en Bluetooth. 
 
 

3.4.3 Functionaliteiten 

Afhankelijk van de functionaliteit waarvoor het draadloos netwerk wordt gebruikt, zijn 
ook verschillen in de kwetsbaarheid en de dreigingen waarneembaar. Indien uitsluitend 
gegevens gesynchroniseerd kunnen worden met Outlook, is het risico natuurlijk kleiner 
dan wanneer er synchronisatie plaatsvindt met een applicatie, waarbij gegevens op 
grotere schaal ingezien, gewijzigd en verwijderd kunnen worden. Ook tussen spraak- 
en data-toepassingen zijn grote verschillen in dreigingen en mogelijke gevolgen te 
benoemen. Dit normenkader richt zich alleen op de drie vormen van synchronisatie 
(light, PIM en applicatiedata). 
 
 

3.4.4 Devices 

De devices zijn grofweg te verdelen in mobiele en statische devices. Daarnaast is de, 
in de vorige paragraaf beschreven, functionaliteit sterk bepalend voor de 
kwetsbaarheid van de devices. Mobiele devices zijn in ieder geval kwetsbaarder dan 
statische devices, doordat deze meegenomen kunnen worden buiten de beveiligde 
omgeving. Mobiele devices zijn daarmee kwetsbaarder voor diefstal en verlies. 
Is het een device waar data op opgeslagen wordt, dan kan diefstal een grotere impact 



 

 

 

Titel  Normenkader draadloze toepassingen 
Status  Definitief 
Versienummer  1.0 
Datum  21 maart 2007 

Ministerie van Defensie 
 
Secretaris-generaal 
Beveiligingsautoriteit 

 Pagina 15/37

hebben op de bedrijfsprocessen, dan als het een device betreft zonder dataopslag, 
waarbij de schade alleen de financiële vervangingswaarde betreft. Een ander verschil 
in kwetsbaarheden kan onderkend worden binnen de groep access points. Deze 
access points kunnen zowel eigendom zijn van Defensie als gehuurd zijn van 
bijvoorbeeld KPN. Voor access points die gehuurd zijn, geldt dat er in mindere mate 
controle is over de beveiliging ervan. 
 

3.4.5 Netwerkkoppelingen 

Als het draadloze netwerk een op zichzelf staand netwerk is, dan kan alleen de data op 
dat netwerk gecompromitteerd raken. Het risico blijft op die manier beperkt tot de 
informatie die over het eigen netwerk wordt getransporteerd. Zodra er echter een 
koppeling met een ander netwerk wordt gelegd, kan een zwak punt ontstaan, waar 
extra beveiliging gewenst is. Een koppeling van een draadloos netwerk met het 
Defensie netwerk brengt een groot risico met zich mee ten aanzien van de 
compromittatie van Defensie informatie. Een koppeling met het internet heeft tot gevolg 
dat er niet langer sprake is van gecontroleerde datastromen, waardoor extra beveiliging 
op dit punt nodig is. Een koppeling met internet wordt in dit normenkader buiten 
beschouwing gelaten. 
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4. Kwetsbaarheden en dreigingen parameters 

4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt per parameter aangegeven wat de relevante kwetsbaarheden 
zijn. Deze kwetsbaarheden zijn vervolgens onderverdeeld in meerdere dreigingen. De 
parameter rubriceringsniveau wordt in dit hoofdstuk niet verder behandeld, zoals al is 
aangegeven in paragrafen 3.4.1. Op grond van de dreigingen uit dit hoofdstuk worden 
in het volgende hoofdstuk normen geformuleerd om de risico’s voldoende af te dekken. 
Bij de kwetsbaarheden en dreigingen voor de devices is een onderscheid gemaakt in 
de toepasbaarheid voor statische en mobiele devices. Het verschil in dreigingen tussen 
beide types device is in paragraaf 3.4.4 al beschreven. 
 
 

4.2 Kwetsbaarheden en dreigingen protocollen/techno logieën 

In deze paragraaf worden de specifieke dreigingen van draadloze protocollen in kaart 
gebracht. Hiervoor is als uitgangspunt gebruik gemaakt van een hoofdgroepering in 
kwetsbaarheden die gehanteerd wordt door het Information Security Forum (ISF)3. 
Deze groepering is veralgemeniseerd en op sommige punten aangevuld om alle 
draadloze toepassingen te omvatten: 
 
Kwetsbaarheid - dreigingen Omschrijving 
A. Verstoring van 
communicatie  

A.1 Opzettelijke verstoring 
Opzettelijke verstoring van de signalen van het 
netwerk met als doel de beschikbaarheid van het 
mobiele netwerk aan te tasten (stoorzender). 

A.2 Denial of service attack 

Opzettelijk de beschikbaarheid van het netwerk 
aantasten door zoveel incorrecte/onvolledige 
berichten te sturen, dat de systemen/toepassingen 
deze berichtenstroom niet meer aan kunnen. 

A.3 Onopzettelijke verstoring 
door signalen van andere 
bronnen 

Aantasting van de beschikbaarheid doordat de 
signalen van het eigen netwerk worden overschaduwd 
door signalen van andere draadloze 
netwerken/devices of van andere draadgebonden 
bronnen, zoals een magnetron. 

A.4 Onopzettelijke verstoring 
van routering 

Naast de al genoemde dreigingen die de 
beschikbaarheid aan kunnen tasten, kan ook 
onopzettelijk door andere oorzaken een verstoring van 
de routering plaatsen, waardoor de gegevens niet op 
de juiste plaats aan komen. 

   

                                                      
3 Information Security Forum (ISF) – Wireless LAN Security, 2002 
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B. Openbaar worden van 
communicatie  

B.1 Onderscheppen van data 
tijdens verzending 

De data wordt door ongeautoriseerden onderschept 
(gelezen). Data-pakketjes kunnen door 
ongeautoriseerden gewijzigd worden, maar niet 
toegevoegd. 

B.2 Afluisteren 
De data wordt door ongeautoriseerden “gelezen”, 
maar er wordt geen data gewijzigd of toegevoegd. 

B.3 Man in the middle attack 
Een ongeautoriseerde persoon doet zich voor als 
geautoriseerde en kan zo de data die voorbij komt 
lezen, modificeren en kan tevens data toevoegen. 

B.4 Verdere uitstraling van 
informatie 

De signalen kunnen ongewenst en ongemerkt worden 
verspreid doordat de straling geleid wordt door andere 
voorzieningen. Dit staat ook wel bekend als 
TEMPEST. 

   
C. Zwakke versleuteling  

C.1 Zwak cryptografisch 
algoritme 

Indien versleuteling wordt toegepast is het van belang 
dat het algoritme sterk genoeg is, omdat versleuteling 
anders slechts schijnveiligheid biedt. Een zwak 
algoritme is snel te kraken. 

C.2 Zwakke sleutels 

In aanvulling op dreiging C.1 moeten ook de sleutels 
sterk genoeg zijn. Zo wordt gesteld dat WEP-encryptie 
zwakke sleutels kent en daardoor eenvoudig te kraken 
is. 

C.3 Inadequaat sleutelbeheer 

Behalve dat de versleuteling sterk genoeg moet zijn, 
moet ook het sleutelbeheer goed geregeld zijn. Dit is 
een belangrijk aandachtspunt dan niet altijd evenveel 
aandacht krijgt, maar dat bij inadequate invulling tot 
gevolg heeft dat de versleuteling faalt. 

C.4 Zwakke implementatie 
versleuteling 

Behalve dat een adequaat algoritme en sterke sleutels 
gekozen moeten worden, is het van belang dat de 
implementatie ook correct gebeurt. Indien de 
implementatie van C1 en C3 zwak is, dan worden de 
getroffen maatregelen voor C1 en C3 teniet gedaan. 

   
D. Inadequaat beheer  

D.1 Inadequaat netwerkbeheer 

Onder het netwerkbeheer worden zaken verstaan als 
het monitoren van verkeer en het toevoegen van 
devices in de registratiefiles. Bij slecht netwerkbeheer 
is dit niet (efficiënt) mogelijk. Dit kan tot gevolg 
hebben dat het draadloze netwerk gevoeliger is voor 
een aantal andere kwetsbaarheden die genoemd zijn. 

D.2 Inadequaat 
beveiligingsbeheer 

Onder beveiligingsbeheer valt het bijhouden van 
bekende kwetsbaarheden (snarf attack, bluejacking, 
MAC spoofing, overbilling attack) en het hiernaar 
handelen. Als dit niet adequaat gebeurt dan kan dit 
leiden tot aantasting van de beschikbaarheid, 
integriteit en exclusiviteit. 
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D.3 Inadequaat 
configuratiemanagement 

Bij inadequaat configuratiemanagement zijn de 
fabrieksinstellingen niet of onvoldoende gewijzigd.De 
fabrieksinstellingen geven vaak teveel 
gebruikersrechten dan wenselijk. Bovendien zijn deze 
bij velen bekend en vormen zo een kwetsbaar aspect 
in een draadloos netwerk. Zo geldt voor een WLAN 
het openbaar worden van de SSID (Service Set 
Identifier) als risico en voor Bluetooth het risico op 
bluebugging, waardoor een hacker volledige controle 
krijgt over het device zonder dat de gebruiker dit 
merkt. 

   

E. Zwakke authenticatie en 
autorisatie 

Het betreft hier de authenticatie en autorisatie tussen 
devices onderling. De authenticatie en autorisatie tussen 
applicatie en device en tussen gebruiker en device wordt 
behandeld bij respectievelijk ‘functionaliteiten’ en ‘devices’. 

E.1 Zwak 
authenticatiemechanisme 

Het authenticatiemechanisme moet sterk genoeg zijn 
om te voorkomen dat eenvoudig toegang verkregen 
wordt middels bijvoorbeeld niet Defensie devices. Het 
authenticatiemechanisme kan versterkt worden door 
middel van wederzijdse authenticatie en een 
geïntegreerde authenticatiefunctionaliteit. Deze 
dreiging omvat het afdwingen van sterke 
authenticatie; het bepalen van geschikte eisen moet 
geregeld worden inzake de kwetsbaarheid 
“Inadequaat beheer”. 

E.2 Zwak 
autorisatiemechanisme 

Het autorisatiemechanisme moet sterk genoeg zijn om 
niet bij de eerste aanval direct omzeild te worden. Dit 
zou anders directe risico’s opleveren voor de 
exclusiviteit en indirect kan ook de beschikbaarheid en 
de integriteit hierdoor aangetast worden. Deze 
dreiging omvat het afdwingen van sterke autorisatie; 
het bepalen van geschikte eisen moet geregeld 
worden inzake de kwetsbaarheid “Inadequaat 
beheer”. 

 
 

4.3 Kwetsbaarheden en dreigingen functionaliteiten 

Deze paragraaf beschrijft de kwetsbaarheden en dreigingen voor verschillende 
functionaliteiten. Voorlopig gaat de aandacht alleen uit naar verschillende vormen van 
synchronisatie. De drie vormen van synchronisatie (light, PIM en applicatiedata) 
kennen geen verschillende kwetsbaarheden en dreigingen, maar wel een verschil in 
het gevolg van deze dreigingen. In deze paragraaf is dus geen onderscheid gemaakt 
tussen de synchronisatietypen, maar dit verschil komt wel naar voren in de toepassing 
van de normen in het volgende hoofdstuk. De opslag van data op een device wordt niet 
gezien als specifieke functionaliteit en de normen die hiervoor van toepassing zijn, zijn 
daarom beschreven bij de devices. 
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Kwetsbaarheid - dreigingen Omschrijving 
F. Synchronisatieproblemen  

F.1 Foutieve koppeling 

Bij een foutieve koppeling wordt tijdens het 
synchroniseren door het device een koppeling 
gemaakt met de verkeerde applicatie of met de 
verkeerde access points. 

F.2 Integriteitsproblemen 

Tijdens de synchronisatie kan de integriteit van de 
data worden aangetast. Data kan bijvoorbeeld 
maar deels gesynchroniseerd worden of er kunnen 
zich fouten voordoen, doordat de bytes niet in de 
juiste volgorde overkomen. 

F.3 Data verlies 

Als de synchronisatie niet succesvol verloopt, dan 
kan het zijn dat de data van het device wel 
verwijderd wordt van het device, maar niet 
overgezet wordt in de applicatie. Ook kan het zijn 
dat ten onrechte data in de applicatie wordt 
overschreven door de synchronisatie. 

 

4.4 Kwetsbaarheden en dreigingen devices 

In paragraaf 3.4.4 is reeds aangegeven dat er een verschil in dreigingen bestaat tussen 
zogenaamde mobiele en statische devices. In deze paragraaf worden deze twee types 
daarom ook naast elkaar beschreven. Voor alle mobiele devices is een aantal 
standaard dreigingen van toepassing die te maken hebben met de data die is 
opgeslagen op de devices (zowel B, I als E) en met de mogelijkheden die je hebt om 
via het device ongeautoriseerd toegang te krijgen en via het device “problemen” mee te 
brengen naar het Defensie netwerk. Voor statische devices (zoals access points) heb 
je daarnaast nog enkele specifieke dreigingen die te maken hebben met de installatie 
c.q. plaatsing van die devices. Bij de ‘relevantie’ bij de normen wordt aangegeven in 
hoeverre de normen relevant zijn voor alle devices of alleen voor mobiele of statische 
devices. 
 
Kwetsbaarheid - dreigingen Omschrijving 
G. Verlies, diefstal of 
beschadiging device 

 

G.1 Openbaar worden data 
Bij verlies of diefstal kan het device in verkeerde 
handen komen, waardoor gegevens openbaar 
worden. 

G.2 Verlies of corruptie data 
Indien een device voor synchronisatie kwijt of 
beschadigd raakt, gaat de data die alleen op het 
device is opgeslagen, verloren. 

G.3 Ongeautoriseerde toegang 
tot het netwerk 

Als het device in verkeerde handen komt, kan een 
ongeautoriseerd persoon middels het device 
toegang tot het Defensienetwerk proberen te 
krijgen. 
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H. Ongecontroleerd (privé) 
gebruik device 

 

H.1 Introductie virussen, 
wormen, trojans 

Als een device aan een minder beveiligde privé pc 
wordt gekoppeld dan kunnen virussen e.d. op het 
device terecht komen. 

H.2 Ongecontroleerde 
modificaties device (hardware) 

Op het moment dat een device uit het zicht van de 
eigenaar is, kan het gebeuren dat een 
ongeautoriseerde persoon ongecontroleerd 
modificaties uitvoert aan het device. 

H.3 Ongecontroleerde 
modificaties software 

Op het moment dat een device uit het zicht van de 
eigenaar is, kan het gebeuren dat een 
ongeautoriseerde persoon ongecontroleerd 
modificaties uitvoert aan de software op het 
device. Dit kan ook het gevolg zijn van een 
koppeling met een minder beveiligde privé pc. 

H.4 Ongeautoriseerd 
applicatiegebruik 

Zowel de eigenaar als een ongeautoriseerde 
gebruiker kan proberen middels het device 
toegang te krijgen tot applicaties, waartoe hij niet 
geautoriseerd is. 

 
 

4.5 Kwetsbaarheden en dreigingen netwerkkoppelingen  

Indien een draadloos netwerk of een draadloze component aan het Defensienetwerk 
wordt gekoppeld, dan moet gewaarborgd worden dat het Defensienetwerk niet 
aangetast wordt. Als het allemaal componenten betreft die eigendom zijn van Defensie 
dan wordt deze waarborging gerealiseerd door de diverse normen die terug te vinden 
zijn bij zowel de protocollen/technologieën als bij de devices en de functionaliteiten.  
 
Daar waar het echter een netwerkkoppeling betreft waarbij sprake is van access points 
die niet onder de verantwoordelijkheid staan van Defensie, dan is er sprake van een 
externe koppeling. Hiervoor is het normenkader externe koppelingen van toepassing, 
waarin uitgebreid ingegaan wordt op de kwetsbaarheden en dreigingen bij een 
dergelijke koppeling. 
 
In deze paragraaf wordt dus verder niet ingegaan op specifieke kwetsbaarheden en 
dreigingen van netwerkkoppelingen, maar wordt volstaan met het noemen van de 
dreiging “Aantasting van het Defensienetwerk”. In de normen in paragraaf 5.5 wordt de 
verplichting van het invullen van het normenkader externe koppelingen nader 
beschreven. 
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5. Beveiligingsnormen 

5.1 Inleiding 

In het vorige hoofdstuk zijn de kwetsbaarheden en dreigingen geïntroduceerd voor 
draadloze toepassingen. Om deze dreigingen te ondervangen, of in ieder geval de 
risico’s te minimaliseren, zijn normen opgesteld. Deze normen worden weergegeven in 
onderstaand format, waarbij door de verantwoordelijke aangegeven moet worden door 
wie en op welke wijze de norm is geïmplementeerd. 
 

5.1.1 Format 

Norm: Korte omschrijving van de norm waaraan moet worden voldaan. 

Bedreiging: Een verwijzing naar de bedreigingen uit hoofdstuk 4 die afgedekt moeten 

worden door te voldoen aan de norm. 

Toelichting: Extra uitleg over de norm met eventueel verwijzingen naar relevante 

regelgeving. Tevens zijn bij sommige normen minimale implementatie-eisen 

opgenomen met een verplicht karakter. 

Relevantie: Indien nodig wordt een specificatie gegeven van scenario’s waarin de norm 

wel of niet van toepassing is. 

Verantwoordelijke(n): <Toelichting in te vullen door de projectverantwoordelijke c.q. 

systeemverantwoordelijke die aangeeft welke partij of partijen 

verantwoordelijk zijn voor de implementatie van de norm of voor een deel 

hiervan.> 

Verantwoording 

implementatie: 

<Toelichting in te vullen door de projectverantwoordelijke c.q. 

systeemverantwoordelijke waarmee aangegeven wordt op welke wijze de 

norm is ingevuld.> 

 
In het format wordt de basis gevormd door de norm die in de eerste rij kort wordt 
omschreven. De overige rijen vormen de context van de norm. In de “toelichting” wordt 
extra informatie gegeven over de noodzaak van de norm en over mogelijke 
implementatie-opties. De in de toelichting opgenomen minimale implementatie-eisen 
hebben een verplicht karakter. Bij de “relevantie” wordt aangegeven of de norm slechts 
in bepaalde scenario’s van toepassing is. Het kan bijvoorbeeld zijn dat aan een norm 
alleen invulling gegeven hoeft te worden als gebruik gemaakt wordt van mobiele 
devices of van een access point dat onder de verantwoordelijkheid van een externe 
partij valt. 
 
De verantwoording van de implementatie moet voldoen aan enkele randvoorwaarden: 

1. Het is verplicht om altijd een toelichting in te vullen. Ook als de norm niet van 
toepassing is, moet een afdoende verantwoording worden ingevuld. 

2. Om controleerbaarheid te garanderen moet verwezen worden naar de 
gehanteerde documentatie inclusief versienummer en vindplaats. 

3. Indien een norm niet of niet volledig wordt geïmplementeerd, moet het 
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restrisico geadresseerd worden. 
Zoals reeds aangegeven bij de uitgangspunten in hoofdstuk 2 moet een draadloos 
netwerk minimaal voldoen aan de standaard beveiligingseisen uit het vigerende beleid 
(LAN Basis, Vir, Vir-bi), zoals ook van toepassing op draadgebonden netwerken. 
Daarom wordt in dit normenkader verder geen aandacht besteed aan algemene 
beveiligingseisen. Dit hoofdstuk gaat specifiek in, op normen die van toepassing zijn op 
kwetsbaarheden die ontstaan of groter worden door het gebruik van een draadloze 
toepassing. 
 
De normen zijn opgesteld op grond van de kwetsbaarheden die gelden voor draadloze 
toepassingen in het algemeen en voor bepaalde specifieke situaties (protocollen, 
devices, functionaliteiten, koppelingen) in het bijzonder. Deze kwetsbaarheden zijn in 
het vorige hoofdstuk reeds besproken. De normen in dit hoofdstuk volgen dezelfde 
indeling. 
 
De normen geven invulling aan de vier basisfunctionaliteiten die een toegangsdienst 
voor mobiele devices moet bezitten, namelijk encryptie, policy enforcement, identity en 
access management en toegangsbeleid tot applicaties. 
 

5.1.2 Scenarioschets 

Alvorens invulling gegeven gaat worden aan de normen, moet door de 
verantwoordelijke een schets c.q. omschrijving gegeven worden van de aanwezige 
componenten en de informatiestromen. Hierbij moeten minimaal de componenten, 
indien aanwezig, worden beschreven zoals aangegeven in figuur 1 in §1.2 alsmede de 
specifieke applicaties die gebruikt worden. De schets moet verder minimaal bestaan uit 
een netwerktekening met daarin de toegepaste beveiligingscomponenten en –
technieken. In een korte beschrijving moeten deze technieken worden toegelicht en 
moet vooral de samenhang van de beveiligingscomponenten helder worden 
beschreven. Op grond van deze schets kan sneller beoordeeld worden of een norm 
van toepassing is in het gekozen scenario.  
 
 

5.2 Normen met betrekking tot protocollen/technolog ieën 

Deze paragraaf beschrijft de normen die van toepassing zijn voor een draadloos 
netwerk op basis van de protocollen/technologieën Bluetooth, WLAN of GPRS (zie 
§3.4.2). 
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Normen tegen “A. Verstoring van communicatie” 
 

Norm 1.A.1: De access points moeten zodanig geplaat st worden dat de kans op 

verstoring van de signalen geminimaliseerd wordt. 

Bedreiging: A1. Opzettelijke verstoring; A3. Onopzettelijke verstoring door signalen van 

andere draadloze netwerken/devices/bronnen 

Toelichting: Bij de plaatsing van access points moet een omgevingscontrole worden 

uitgevoerd om na te gaan wat de meest ideale plaats is voor de access 

points. Hierbij moet rekening gehouden worden met het bereik van het 

gebruikte protocol en de voorziene plaats van gebruik. Als de access points al 

geplaatst zijn door een externe partij, dan moet deze norm afgedwongen 

worden middels een SLA (zie ook norm 1.A.4). 

Relevantie: Van toepassing voor alle scenario’s. 

Verantwoordelijke(n): <in te vullen door de projectverantwoordelijke c.q. systeemverantwoordelijke> 

Verantwoording 

implementatie: 

<in te vullen door de projectverantwoordelijke c.q. systeemverantwoordelijke> 

 

Norm 1.A.2: Minimaliseer de kans op én het effect v an denial of service attacks 

(DOS). 

Bedreiging: A2. Denial of service attack 

Toelichting: Een draadloos netwerk is kwetsbaarder voor een DoS-attack, omdat access 

points makkelijk bereikbaar zijn..Daar waar mogelijk, moet worden voorkomen 

dat de toepassing extra gevoelig is voor denial of service attacks (door het 

versturen van valse berichten of verstoring van de ontvangst door een sterke 

zender). Waar mogelijk moeten maatregelen getroffen te worden om te 

voorkomen dat een denial of service attack de beschikbaarheid dusdanig lang 

aantast dat de gewenste beschikbaarheid niet meer gehaald kan worden. Een 

mogelijke oplossing om het effect te beperken is het inrichten van een vaste 

lijn voor back-up mogelijkheden. 

Relevantie: Van toepassing voor alle scenario’s. 

Verantwoordelijke(n):: <in te vullen door de projectverantwoordelijke c.q. systeemverantwoordelijke> 

Verantwoording 

implementatie: 

<in te vullen door de projectverantwoordelijke c.q. systeemverantwoordelijke> 

 

Norm 1.A.3: Indien een hoge beschikbaarheid gewenst  is, dan moet de 

beschikbaarheid ook ten tijde van calamiteiten, gew aarborgd worden 

door prioriteitsroutering. 

Bedreiging: A4. Verstoring van routering 
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Toelichting: Voor toepassingen die een hogere beschikbaarheid eisen, dan het Basis 

niveau, moeten extra maatregelen genomen worden om de beschikbaarheid 

te garanderen. Prioriteitsroutering zorgt er voor dat in het geval van een 

calamiteit het dataverkeer van deze toepassing voorrang krijgt boven ander 

dataverkeer. Prioriteitsroutering is hier opgenomen, omdat bij een draadloos 

netwerk de dreiging hoger is dat een access point uitvalt. Hier zou bijv het 

gebruik van een vaste lijn als back-up een optie zijn, omdat je zo voor 

belangrijk verkeer (bijv in het veld) regelt dat dit verkeer in ieder geval 

voortgang kan vinden. 

Relevantie: Alleen van toepassing voor toepassingen met een hogere gewenste 

beschikbaarheid, dan het basis beveiligingsniveau. 

Verantwoordelijke(n):: <in te vullen door de projectverantwoordelijke c.q. systeemverantwoordelijke> 

Verantwoording 

implementatie: 

<in te vullen door de projectverantwoordelijke c.q. systeemverantwoordelijke> 

 

Norm 1.A.4: Indien de access points niet onder vera ntwoordelijkheid staan van 

Defensie dan moet middels een Service Level Agreeme nt de benodigde 

beschikbaarheid vastgelegd worden. 

Bedreiging: A1. Opzettelijke verstoring; A2. Denial of service attack; A3. Onopzettelijke 

verstoring door signalen van andere draadloze netwerken/devices/bronnen; 

A4. Verstoring van routering 

Toelichting: Als de access points niet onder verantwoordelijkheid staan van Defensie, dan 

heeft Defensie de beveiliging niet onder eigen controle. Om zeker te stellen 

dat voor externe leveranciers helder is welke beschikbaarheid gerealiseerd 

moet worden, moet een SLA afgesloten worden. Andere genoemde normen, 

zoals bijvoorbeeld norm 1.A.1, kunnen als richtlijn worden gehanteerd. 

Relevantie: Alleen van toepassing indien gebruik wordt gemaakt van access points die 

niet onder de verantwoordelijkheid vallen van Defensie. 

Verantwoordelijke(n):: <in te vullen door de projectverantwoordelijke c.q. systeemverantwoordelijke> 

Verantwoording 

implementatie: 

<in te vullen door de projectverantwoordelijke c.q. systeemverantwoordelijke> 

 

Norm 1.A.5: Er moet een periodieke evaluatie uitgev oerd worden om te controleren 

of de gewenste beschikbaarheid wordt bereikt. 

Bedreiging: A1. Opzettelijke verstoring; A2. Denial of service attack; A3. Onopzettelijke 

verstoring door signalen van andere draadloze netwerken/devices/bronnen; 

A4. Verstoring van routering 

Toelichting: In alle scenario’s moet regelmatig gecontroleerd worden of de vooraf 

vastgestelde beschikbaarheid gehaald wordt. Indien de access points niet 

onder verantwoordelijkheid valt van Defensie kan hiervoor gebruik gemaakt 

worden van de afspraken uit de SLA. 

Relevantie: Niet van toepassing bij Bluetooth. 

Verantwoordelijke(n):: <in te vullen door de projectverantwoordelijke c.q. systeemverantwoordelijke> 
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Verantwoording 

implementatie: 

<in te vullen door de projectverantwoordelijke c.q. systeemverantwoordelijke> 

 

Norm 1.A.6: Een verstoring van de communicatie mag niet leiden tot een wijziging 

van de gebruikersgegevens tijdens de communicatie t ussen de access 

points onderling. 

Bedreiging: A1. Opzettelijke verstoring; A3. Onopzettelijke verstoring door signalen van 

andere draadloze netwerken/devices/bronnen 

Toelichting: Om te controleren of een wijziging is doorgevoerd kan bijvoorbeeld gebruik 

gemaakt worden van een checksum. Aangezien de norm ook van toepassing 

is op opzettelijke verstoringen, moet de checksum dan wel vercijferd zijn om 

te garanderen dat de checksum niet opzettelijk is gewijzigd. 

Relevantie: Niet van toepassing bij Bluetooth. 

Verantwoordelijke(n):: <in te vullen door de projectverantwoordelijke c.q. systeemverantwoordelijke> 

Verantwoording 

implementatie: 

<in te vullen door de projectverantwoordelijke c.q. systeemverantwoordelijke> 

 
Normen tegen “B. Openbaar worden van communicatie”  
 

Norm 1.B.1: De access points moeten zodanig geplaat st worden dat de kans op 

afluisteren van buiten Defensie wordt geminimalisee rd. 

Bedreiging: B1. Onderscheppen van data tijdens verzending; B2. Afluisteren 

Toelichting: Bij het plaatsen van de access points moet aandacht worden besteed aan de 

fysieke plaatsing. Daar waar reële opties aanwezig zijn om de access points 

zo te plaatsen dat de afstand tot het hek groter is, of de beveiliging van het 

gebouw qua straling beter is, dan moet hier rekening mee worden gehouden. 

Relevantie: Alleen van toepassing als de access points onder verantwoordelijkheid vallen 

van Defensie of als de externe leverancier van de access points hier, onder 

normale condities, rekening mee wil en kan houden. 

Verantwoordelijke(n):: <in te vullen door de projectverantwoordelijke c.q. systeemverantwoordelijke> 

Verantwoording 

implementatie: 

<in te vullen door de projectverantwoordelijke c.q. systeemverantwoordelijke> 

 

Norm 1.B.2: Het moet voorkomen worden dat gebruiker sgegevens die tijdens 

transport worden gemodificeerd, worden geaccepteerd . 

Bedreiging: B1. Onderscheppen van data tijdens verzending; B3. Man in the middle attack 

Toelichting: Het is niet volledig te voorkomen dat gebruikersgegevens (zie begrippenlijst 

§1.7) worden gewijzigd, maar het moet daarom wel controleerbaar zijn of dit 

is voorgevallen. Als dit is gebeurd, mogen de gegevens niet geaccepteerd 

worden. 

Relevantie: Van toepassing voor alle scenario’s. 

Verantwoordelijke(n):: <in te vullen door de projectverantwoordelijke c.q. systeemverantwoordelijke> 

Verantwoording 

implementatie: 

<in te vullen door de projectverantwoordelijke c.q. systeemverantwoordelijke> 
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Norm1.B.3: Er moeten maatregelen getroffen worden o m een man in the middle 

attack te voorkomen. 

Bedreiging: B3. Man in the middle attack 

Toelichting: Er moet voorkomen worden dat een ongeautoriseerde persoon de 

communicatie tussen devices kan lezen, modificeren en toevoegen. Het moet 

dus minimaal gedetecteerd worden op het moment dat iets dergelijks zich 

voordoet en bij voorkeur moet dit voorkomen worden. 

Relevantie: Van toepassing voor alle scenario’s. 

Verantwoordelijke(n):: <in te vullen door de projectverantwoordelijke c.q. systeemverantwoordelijke> 

Verantwoording 

implementatie: 

<in te vullen door de projectverantwoordelijke c.q. systeemverantwoordelijke> 

 

Norm 1.B.4: Er moeten maatregelen getroffen worden om het risico van 

compromitterende straling (TEMPEST) te minimalisere n. 

Bedreiging: B4. Verdere uitstraling van informatie 

Toelichting: Er moet worden voorkomen dat andere gegevens meegestuurd worden op de 

draadloze verbinding. In dit kader is het niet toegestaan om gebruik te maken 

van draadloze toepassingen in de buurt van apparatuur waar onvercijferde, 

Stg. gerubriceerde informatie wordt verwerkt. De regelgeving met betrekking 

tot TEMPEST wordt nader toegelicht in de AMSG719. 

Relevantie: Van toepassing voor alle scenario’s. 

Verantwoordelijke(n):: <in te vullen door de projectverantwoordelijke c.q. systeemverantwoordelijke> 

Verantwoording 

implementatie: 

<in te vullen door de projectverantwoordelijke c.q. systeemverantwoordelijke> 

 

Norm 1.B.5: Het bereik van het draadloze netwerk mo et in overeenstemming zijn met 

het benodigde bereik. 

Bedreiging: B2. Afluisteren; B4. Verdere uitstraling van informatie 

Toelichting: Bij diverse protocollen is het mogelijk om bij de implementatie rekening te 

houden met het bereik van het protocol. 

Relevantie: Van toepassing voor alle scenario’s. 

Verantwoordelijke(n):: <in te vullen door de projectverantwoordelijke c.q. systeemverantwoordelijke> 

Verantwoording 

implementatie: 

<in te vullen door de projectverantwoordelijke c.q. systeemverantwoordelijke> 

 

Norm 1.B.6: Periodiek moet het netwerk geïnspecteer d worden om na te gaan of er 

niet-geautoriseerde access points aanwezig zijn. 

Bedreiging: B1. Onderscheppen van data tijdens verzending; B2. Afluisteren; B3. Man in 

the middle attack 
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Toelichting: Afhankelijk van de implementatie moet bepaald worden wat de minimale 

gewenste frequentie is voor inspecties. Dit kan variëren van een bijna 

continue vorm van monitoring middels beheerstations tot een half jaarlijkse 

fysieke controle om te zien of er geen ongeautoriseerde access points 

aanwezig zijn, die de beveiligingsmaatregelen hebben weten te omzeilen. 

Relevantie: Van toepassing voor alle scenario’s. 

Verantwoordelijke(n):: <in te vullen door de projectverantwoordelijke c.q. systeemverantwoordelijke> 

Verantwoording 

implementatie: 

<in te vullen door de projectverantwoordelijke c.q. systeemverantwoordelijke> 

 
 
Normen tegen “C. Zwakke versleuteling” 
 

Norm 1.C.1: Gebruikers- en beheergegevens moeten ti jdens draadloos transport 

tussen Defensie componenten versleuteld worden conf orm een door de 

BA goedgekeurde implementatie. 

Bedreiging: C1. Zwak cryptografisch algoritme; C2. Zwakke sleutels; C3. Inadequaat 

sleutelbeheer; C4. Zwakke implementatie versleuteling 

Toelichting: Voor een definitie van gebruikers- en beheergegevens zie de begrippenlijst in 

§1.7. De versleuteling moet zowel de integriteit als de exclusiviteit 

waarborgen. De eisen ten aanzien van versleuteling zijn afhankelijk van de 

implementatie en moeten dus altijd voorgelegd worden bij de BA. 

Relevantie: Alleen van toepassing indien alle devices (dus ook de access points) onder 

verantwoordelijkheid en beheer van Defensie vallen. 

Verantwoordelijke(n):: <in te vullen door de projectverantwoordelijke c.q. systeemverantwoordelijke> 

Verantwoording 

implementatie: 

<in te vullen door de projectverantwoordelijke c.q. systeemverantwoordelijke> 

 

Norm 1.C.2: Gebruikers- en beheergegevens moeten ti jdens draadloos transport 

tussen externe access points gedurende het gehele t ransport op 

gegevensniveau versleuteld zijn. 

Bedreiging: C1. Zwak cryptografisch algoritme; C2. Zwakke sleutels; C3. Inadequaat 

sleutelbeheer; C4. Zwakke implementatie versleuteling 

Toelichting: Indien gebruik gemaakt wordt van access points die niet onder de 

verantwoordelijkheid van Defensie vallen, dan moeten de gegevens zelf 

worden versleuteld en is versleuteling op de transmissielaag niet langer 

voldoende. Voor de verdere eisen moet gebruik gemaakt worden van het 

normenkader externe koppelingen. Er moet gebruik gemaakt worden van een 

door de BA goedgekeurde implementatie. De versleuteling moet zowel de 

integriteit als de exclusiviteit waarborgen. 

Relevantie: Alleen van toepassing indien gebruik gemaakt wordt van access points die 

niet onder de verantwoordelijkheid en het beheer van Defensie vallen. 

Verantwoordelijke(n):: <in te vullen door de projectverantwoordelijke c.q. systeemverantwoordelijke> 
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Verantwoording 

implementatie: 

<in te vullen door de projectverantwoordelijke c.q. systeemverantwoordelijke> 

 

Norm 1.C.3: Het sleutelbeheer moet op een juiste wi jze in de organisatie 

ingericht/belegd zijn. 

Bedreiging: C3. Inadequaat sleutelbeheer 

Toelichting: Er moeten verantwoordelijkheden vastgelegd worden, welke sleutels in 

gebruik zijn, hoe de sleutels overgedragen mogen worden. Verder moeten 

uitgangspunten vastgelegd worden zoals bijvoorbeeld het feit dat externen 

geen toegang mogen krijgen tot de sleutels van gebruikers en dat de groep 

die meerdere sleutels kent, zo klein mogelijk gehouden moet worden. 

Relevantie: Het sleutelbeheer omvat alle sleutels en certificaten die in gebruik zijn (zowel 

voor lokale vercijfering als voor het draadloze transport). 

Verantwoordelijke(n):: <in te vullen door de projectverantwoordelijke c.q. systeemverantwoordelijke> 

Verantwoording 

implementatie: 

<in te vullen door de projectverantwoordelijke c.q. systeemverantwoordelijke> 

Normen tegen “D. Inadequaat beheer”  
 

Norm 1.D.1: Het netwerkbeheer moet, indien zinvol t e realiseren, technisch 

afgedwongen worden 

Bedreiging: D1. Inadequaat netwerkbeheer 

Toelichting: Het moet altijd het uitgangspunt zijn om het netwerkbeheer technisch af te 

dwingen. Alleen als een goede reden gegeven kan worden, waarom dit niet 

technisch af te dwingen is, dan mag uitgeweken worden naar een 

procedurele wijze van invulling van de normen. Het betreft hier zowel de 

normen uit een informatiebeveiligingsplan als de normen die genoemd zijn in 

dit normenkader met betrekking tot netwerkbeheer. 

Relevantie: Van toepassing voor alle scenario’s. 

Verantwoordelijke(n):: <in te vullen door de projectverantwoordelijke c.q. systeemverantwoordelijke> 

Verantwoording 

implementatie: 

<in te vullen door de projectverantwoordelijke c.q. systeemverantwoordelijke> 

 

Norm 1.D.2: Er moet een logging bij worden gehouden  van alle devices die toegang 

vragen tot het netwerk. 

Bedreiging: D1. Inadequaat netwerkbeheer 

Toelichting: Essentiële onderdelen van de logging omvatten, de identiteit van het device, 

de tijd dat de toegang wordt gevraagd, de tijdsduur dat het device verbonden 

is, details over waar toegang toe wordt verkregen (bijvoorbeeld op poort-

niveau of IP-adressen). De logging moet zowel de gelukte als de mislukte 

toegangspogingen omvatten. 

Relevantie: Van toepassing voor alle scenario’s. 

Verantwoordelijke(n):: <in te vullen door de projectverantwoordelijke c.q. systeemverantwoordelijke> 

Verantwoording 

implementatie: 

<in te vullen door de projectverantwoordelijke c.q. systeemverantwoordelijke> 
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Norm 1.D.3: Patches en fixes moeten zo snel mogelij k na het beschikbaar komen, 

worden getest en indien relevant bevonden, worden g eïmplementeerd. 

Bedreiging: D2. Inadequaat beveiligingsbeheer 

Toelichting: De informatie over patches en fixes kan bijvoorbeeld via GOVCERT worden 

verkregen. De project- of systeemverantwoordelijke is eindverantwoordelijk 

voor de implementatie van deze patches en fixes. 

Relevantie: Van toepassing voor alle scenario’s. 

Verantwoordelijke(n):: <in te vullen door de projectverantwoordelijke c.q. systeemverantwoordelijke> 

Verantwoording 

implementatie: 

<in te vullen door de projectverantwoordelijke c.q. systeemverantwoordelijke> 

 

Norm 1.D.4: Er moeten maatregelen getroffen worden om de risico´s en gevolgen 

van algemeen bekende specifieke kwetsbaarheden in p rotocollen te 

verkleinen. 

Bedreiging: D2. Inadequaat beveiligingsbeheer 

Toelichting: Hierbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan in de media (vakbladen)  

beschreven en bij GOVCERT bekende kwetsbaarheden. Deze norm heeft 

deels een relatie met het wijzigen van fabrieksinstellingen (zie norm 1.D.5). 

Relevantie: Van toepassing voor alle scenario’s. 

Verantwoordelijke(n):: <in te vullen door de projectverantwoordelijke c.q. systeemverantwoordelijke> 

Verantwoording 

implementatie: 

<in te vullen door de projectverantwoordelijke c.q. systeemverantwoordelijke> 

 

Norm 1.D.5: De fabrieksinstellingen van het netwerk  moeten voorafgaand aan 

implementatie gecontroleerd en indien nodig gewijzi gd worden in een 

veilige configuratie. 

Bedreiging: D2. Inadequaat beveiligingsbeheer; D3. Inadequaat configuratiemanagement 

Toelichting: De standaard wachtwoorden moeten bijvoorbeeld worden gewijzigd conform 

het beleid voor wachtwoorden binnen Defensie. Ook de overige standaarden 

moeten conform de algemeen geaccepteerde eisen en het beleid worden 

geïmplementeerd. 

Relevantie: Van toepassing voor alle scenario’s. 

Verantwoordelijke(n):: <in te vullen door de projectverantwoordelijke c.q. systeemverantwoordelijke> 

Verantwoording 

implementatie: 

<in te vullen door de projectverantwoordelijke c.q. systeemverantwoordelijke> 

 

Norm 1.D.6: De configuratie moet periodiek worden h erzien en indien nodig 

gewijzigd. 

Bedreiging: D3. Inadequaat configuratiemanagement 

Toelichting: Minimaal 1x per jaar en bij bekende problemen moet de configuratie worden 

herzien. Dit is een vervolg op norm 1.D.5. 

Relevantie: Van toepassing voor alle scenario’s. 

Verantwoordelijke(n):: <in te vullen door de projectverantwoordelijke c.q. systeemverantwoordelijke> 
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Verantwoording 

implementatie: 

<in te vullen door de projectverantwoordelijke c.q. systeemverantwoordelijke> 

 
 
Normen tegen “E. Zwakke authenticatie en autorisati e”  
 

Norm 1.E.1: De authenticatie en autorisatie op tran sportniveau moet voldoen aan de 

geldende beveiligingseisen, zoals vastgelegd in het  

basisbeveiligingsniveau. 

Bedreiging: E1. Zwak authenticatiemechanisme; E2. Zwak autorisatiemechanisme 

Toelichting: Conform de scope van dit normenkader moet worden aangesloten bij de 

beveiligingsmaatregelen uit het standaard Beveiligingsniveau. Deze norm 

dient slechts als extra aandachtspunt, maar omvat geen nieuwe 

beveiligingsmaatregelen. 

Relevantie: Van toepassing voor alle scenario’s. 

Verantwoordelijke(n):: <in te vullen door de projectverantwoordelijke c.q. systeemverantwoordelijke> 

Verantwoording 

implementatie: 

<in te vullen door de projectverantwoordelijke c.q. systeemverantwoordelijke> 

 

Norm 1.E.2: Het authenticatiemechanisme moet voldoe nde robuust zijn om het risico 

van adresmanipulatie te minimaliseren. 

Bedreiging: E1. Zwak authenticatiemechanisme 

Toelichting: Door middel van adres manipulatie kan een ongeautoriseerde zich voordoen 

als een ander. Bij de authenticatie lijkt het dan alsof een juiste verbinding 

wordt opgezet. Bij WLAN kan bijvoorbeeld het MAC-adres gemanipuleerd 

worden. De authenticatie moet daarom niet gebaseerd zijn op publieke 

informatie zoals IP-adressen. 

Relevantie: Van toepassing voor alle scenario’s. 

Verantwoordelijke(n):: <in te vullen door de projectverantwoordelijke c.q. systeemverantwoordelijke> 

Verantwoording 

implementatie: 

<in te vullen door de projectverantwoordelijke c.q. systeemverantwoordelijke> 

 

Norm 1.E.3: Er moet gebruik gemaakt worden van een authenticatiemechanisme, dat 

is gebaseerd op wederzijdse authenticatie. 

Bedreiging: E1. Zwak authenticatiemechanisme 

Toelichting: De communicatie tussen mobiel device en access point moet twee kanten op 

plaatsvinden. Dus beide partijen moeten elkaar kunnen vertrouwen. 

Relevantie: Van toepassing voor alle scenario’s. 

Verantwoordelijke(n):: <in te vullen door de projectverantwoordelijke c.q. systeemverantwoordelijke> 

Verantwoording 

implementatie: 

<in te vullen door de projectverantwoordelijke c.q. systeemverantwoordelijke> 

 

Norm 1.E.4: Het netwerk moet zo ingericht worden da t alleen geautoriseerde devices 

(inclusief access points) aangesloten kunnen worden . 
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Bedreiging: E2. Zwak autorisatiemechanisme 

Toelichting: De autorisatie wordt bepaald op grond van de registratie en de daaraan 

verbonden status, zodat ook gewaarborgd wordt dat devices die geregistreerd 

staan als gestolen, geen toegang krijgen (zie ook norm 3.2). 

Relevantie: Van toepassing op alle devices. 

Verantwoordelijke(n):: <in te vullen door de projectverantwoordelijke c.q. systeemverantwoordelijke> 

Verantwoording 

implementatie: 

<in te vullen door de projectverantwoordelijke c.q. systeemverantwoordelijke> 

 

Norm 1.E.5: Er moet een logging worden bijgehouden van alle mislukte 

toegangspogingen. 

Bedreiging: E1. Zwak authenticatiemechanisme; E2. Zwak autorisatiemechanisme 

Toelichting: De logging is noodzakelijk om incidentenanalyse mogelijk te maken. 

Relevantie: Van toepassing voor alle scenario’s. 

Verantwoordelijke(n):: <in te vullen door de projectverantwoordelijke c.q. systeemverantwoordelijke> 

Verantwoording 

implementatie: 

<in te vullen door de projectverantwoordelijke c.q. systeemverantwoordelijke> 

 
 

5.3 Normen met betrekking tot functionaliteiten 

Deze paragraaf beschrijft de normen die van toepassing zijn voor een draadloos 
netwerk waarbij synchronisatie plaatsvindt van de gegevens op het device met een 
vaste werkplek. Hierbij betreft het zowel synchronisatie light, synchronisatie PIM als 
synchronisatie van applicatiedata (zie §1.7 en §3.4.3). 
 

Norm 2.1: De applicatie moet een mogelijkheid biede n om te controleren of de 

synchronisatie correct is verlopen. 

Bedreiging: F2. Integriteitsproblemen; F3. Data verlies 

Toelichting: Indien een keuze gemaakt moet worden tussen meerdere applicaties, moet 

gekozen worden voor de applicatie die deze mogelijkheid biedt en moet deze 

mogelijkheid worden benut. 

Relevantie: Van toepassing voor alle scenario’s. 

Verantwoordelijke(n):: <in te vullen door de projectverantwoordelijke c.q. systeemverantwoordelijke> 

Verantwoording 

implementatie: 

<in te vullen door de projectverantwoordelijke c.q. systeemverantwoordelijke> 

 

Norm 2.2: Er moet een procedure zijn die voorziet i n het regelmatig 

synchroniseren van het device met de applicatie. 

Bedreiging: F3. Data verlies 

Toelichting: Indien geen regelmatige synchronisatie plaatsvindt, levert dit een risico op 

voor het bedrijfsproces omdat gegevens verloren kunnen gaan. 

Relevantie: Van toepassing voor alle scenario’s. 

Verantwoordelijke(n):: <in te vullen door de projectverantwoordelijke c.q. systeemverantwoordelijke> 
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Verantwoording 

implementatie: 

<in te vullen door de projectverantwoordelijke c.q. systeemverantwoordelijke> 

 

Norm 2.3: Voorkom dat gebruikers zelf synchronisati e software op de vaste 

werkplek kunnen installeren. 

Bedreiging: F1. Foutieve koppeling 

Toelichting: Het voorkomen van het installeren van niet toegestane synchronisatie 

software voorkomt illegale synchronisatiekoppelingen. 

Relevantie: Van toepassing voor alle scenario’s. 

Verantwoordelijke(n):: <in te vullen door de projectverantwoordelijke c.q. systeemverantwoordelijke> 

Verantwoording 

implementatie: 

<in te vullen door de projectverantwoordelijke c.q. systeemverantwoordelijke> 

 

Norm 2.4: De applicatie waarmee wordt gesynchronise erd moet een eigen 

toegangsbeveiligingsmechanisme hebben. 

Bedreiging: F1. Foutieve koppeling 

Toelichting: Gebruikers moeten zich authenticeren om toegang te krijgen tot een 

applicatie. De eigenaar van het systeem is verantwoordelijk voor het regelen 

van de autorisaties voor toegang tot het systeem. 

Relevantie: Alleen van toepassing bij synchronisatie PIM en synchronisatie met 

applicatiedata. 

Verantwoordelijke(n):: <in te vullen door de projectverantwoordelijke c.q. systeemverantwoordelijke> 

Verantwoording 

implementatie: 

<in te vullen door de projectverantwoordelijke c.q. systeemverantwoordelijke> 

 

Norm 2.5: De toegang tot een applicatie middels een  mobiel device moet gelogd 

worden. 

Bedreiging: F1. Foutieve koppeling; F2. Integriteitsproblemen 

Toelichting: De logging is noodzakelijk om incidentenanalyse mogelijk te maken. 

Relevantie: Van toepassing voor alle scenario’s. 

Verantwoordelijke(n):: <in te vullen door de projectverantwoordelijke c.q. systeemverantwoordelijke> 

Verantwoording 

implementatie: 

<in te vullen door de projectverantwoordelijke c.q. systeemverantwoordelijke> 

 
 

5.4 Normen met betrekking tot devices 

Deze paragraaf beschrijft de normen die van toepassing zijn op zowel de statische 
devices in een draadloos netwerk (bijv access point of vaste werkplek) als op de 
mobiele devices, zoals een PDA (zie §3.4.4). 
 

Norm 3.1: De mobiele devices moeten voldoen aan de CRAMM-maatregelen ten 

aanzien van werkstations zoals gesteld in het van t oepassing zijnde 

beveiligingsniveau. 
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Bedreiging: Alle dreigingen voor devices (GI1 t/m G3, H1 t/m H4) 

Toelichting: Voor mobiele devices worden net als voor een werkstation middels CRAMM 

maatregelen gegenereerd omtrent bijv. identifcatie en authenticatie 

(gebruikersnaam, wachtwoord, schermbeveiliging etc.). Deze maatregelen 

moeten geïmplementeerd worden. De CRAMM-maatregelen die specifiek 

gericht zijn op draadloze toepassingen mogen als afgedaan worden 

beschouwd middels het invullen van dit normenkader (zie ook hoofdstuk 2, 

uitgangspunt 5). 

Relevantie: Voor alle devices die in het scenario gebruikt worden, moet in het Basis 

Beveiligingsniveaus de standaard set met CRAMM-maatregelen worden 

opgezocht en geïmplementeerd. 

Verantwoordelijke(n):: <in te vullen door de projectverantwoordelijke c.q. systeemverantwoordelijke> 

Verantwoording 

implementatie: 

<in te vullen door de projectverantwoordelijke c.q. systeemverantwoordelijke> 

 

Norm 3.2: Er moet een up-to-date administratie word en opgesteld en bijgehouden 

van alle aangeschafte devices (actief beheer). 

Bedreiging: G3. Ongeautoriseerde toegang tot netwerk 

Toelichting: Minimaal moeten alle devices een uniek nummer krijgen dat vastgesteld 

wordt door Defensie, moet vastgelegd worden wie welk device in het bezit 

heeft, waar de niet gebruikte devices zijn opgeslagen, wat de status van elk 

device is (bijv gestolen, afgestoten) en moet de administratie de getekende 

bruikleenovereenkomsten bevatten. Periodiek moet gecontroleerd worden of 

het device nog wel actief is (vindt er nog synchronisatie plaats) om de status 

van het device na te gaan. 

Relevantie: Van toepassing op alle devices. 

Verantwoordelijke(n): <in te vullen door de projectverantwoordelijke c.q. systeemverantwoordelijke> 

Verantwoording 

implementatie: 

<in te vullen door de projectverantwoordelijke c.q. systeemverantwoordelijke> 

 

Norm 3.3: Er moet een procedure opgesteld en nagele efd worden over hoe 

omgegaan moet worden met (o.a. gebruik, opslag, die fstal of verlies 

van) een mobiel device. 

Bedreiging: Alle dreigingen voor devices (G1 t/m G3, H1 t/m H4) 

Toelichting: Een procedure kan diverse beveiligingsrisico’s waarvan de gebruiker zich niet 

bewust was voorkomen. Daarnaast is direct duidelijk hoe gehandeld moet 

worden bij bijvoorbeeld diefstal. De procedure moet minimaal het volgende 

omvatten: de verantwoordelijke partij voor de uitgifte van de devices, de 

algemene omgangsvormen (opslaan in kast, afstoten), toegestaan gebruik 

(o.a. in openbare plaatsen) en de wijze van handelen bij calamiteiten (verlies, 

diefstal). De verantwoordelijke moet zorgdragen dat de procedure aansluit bij 

de administratie zoals genoemd in norm 3.2 en moet zorgdragen dat de 

gebruiker bekend is met de relevante regelgeving. 

Relevantie: Van toepassing op alle mobiele devices. 
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Verantwoordelijke(n): <in te vullen door de projectverantwoordelijke c.q. systeemverantwoordelijke> 

Verantwoording 

implementatie: 

<in te vullen door de projectverantwoordelijke c.q. systeemverantwoordelijke> 

 

Norm 3.4: Als een mobiel device aan het netwerk wor dt gekoppeld, moeten de 

standaard instellingen worden gecontroleerd en indi en noodzakelijk 

moet een alarm worden gegenereerd en moeten de stan daard 

instellingen worden hersteld. 

Bedreiging: H1. Introductie virussen; H2. Ongecontroleerde modificaties device; H3. 

Ongecontroleerde modificaties software; H4. Ongeautoriseerd 

applicatiegebruik 

Toelichting: Indien een gebruiker het device aan een niet-Defensie werkstation heeft 

gekoppeld, kunnen er virussen zijn overgebracht op het device. Daarnaast 

kan een gebruiker instellingen hebben gewijzigd waardoor de beveiliging niet 

langer gewaarborgd is. Een enforcement policy herkent deze zaken en 

herstelt de instellingen. Er moet gezorgd worden voor een juiste alarmmelding 

aan de daarvoor verantwoordelijke partijen aangezien hier sprake kan zijn 

van een veiligheidsincident in relatie met norm 3.2 en 3.3. 

Relevantie: Van toepassing op alle mobiele devices. 

Verantwoordelijke(n): <in te vullen door de projectverantwoordelijke c.q. systeemverantwoordelijke> 

Verantwoording 

implementatie: 

<in te vullen door de projectverantwoordelijke c.q. systeemverantwoordelijke> 

 

Norm 3.5: Er moet een minimale configuratie plaatsv inden, waarbij gebruikers 

uitsluitend toegang krijgen tot applicaties of func ties die daadwerkelijk 

noodzakelijk zijn voor werkdoeleinden (hardening). 

Bedreiging: Alle dreigingen voor devices (G1 t/m G3, H1 t/m H4) 

Toelichting: Door een minimale configuratie wordt voorkomen dat aanvullende software 

geïnstalleerd wordt door de gebruiker. Bovendien kan dit de schade 

verminderen als het device in handen komt van een ongeautoriseerde 

gebruiker. 

Relevantie: Van toepassing op alle mobiele devices. 

Verantwoordelijke(n): <in te vullen door de projectverantwoordelijke c.q. systeemverantwoordelijke> 

Verantwoording 

implementatie: 

<in te vullen door de projectverantwoordelijke c.q. systeemverantwoordelijke> 

 

Norm 3.6: De data op een mobiel device en de eventu eel aanwezige 

geheugenkaarten in het device moet conform het Vir- bi versleuteld 

worden opgeslagen.  
Bedreiging: G1. Openbaar worden data 

Toelichting: Wat betreft de geheugenkaarten moet aangesloten worden bij de nota van de 

BA inzake het gebruik van memory sticks. 

Relevantie: Van toepassing op alle mobiele devices waar dataopslag op plaats vindt. 

Verantwoordelijke(n): <in te vullen door de projectverantwoordelijke c.q. systeemverantwoordelijke> 
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Verantwoording 

implementatie: 

<in te vullen door de projectverantwoordelijke c.q. systeemverantwoordelijke> 

 

Norm 3.7: Indien ongeautoriseerden een mobiel devic e in handen krijgen, moeten 

ze minimaal twee beveiligingsmaatregelen overwinnen  om toegang te 

krijgen tot de data. 

Bedreiging: G1. Openbaar worden data; G2. Verlies of corruptie data; G3. 

Ongeautoriseerde toegang tot het netwerk 

Toelichting: Om te voorkomen dat ongeautoriseerden direct toegang krijgen tot de dat op 

een mobiel device, moeten altijd meerdere barrières worden opgeworpen. Zo 

moet het device bijvoorbeeld worden beveiligd door zowel een 

gebruikersnaam en wachtwoord (identificatie en authenticatie) als encryptie 

van de data of door een wachtwoord op het device en een wachtwoord op de 

applicatie. 

Relevantie: Van toepassing op alle mobiele devices waar data-opslag op plaats vindt. 

Verantwoordelijke(n): <in te vullen door de projectverantwoordelijke c.q. systeemverantwoordelijke> 

Verantwoording 

implementatie: 

<in te vullen door de projectverantwoordelijke c.q. systeemverantwoordelijke> 

 

Norm 3.8: Het device mag op het eerste gezicht geen  gegevens bevatten die direct 

traceerbaar zijn tot Defensie. 

Bedreiging: G1. Openbaar worden data; G3. Ongeautoriseerde toegang tot het netwerk 

Toelichting: Als het device wordt gestolen of verloren dan mag het device niet te herleiden 

zijn naar Defensie. Er mogen ook geen stickers of dergelijke op het device 

worden aangebracht die te herleiden zijn naar Defensie. 

Relevantie: Van toepassing op alle mobiele devices. 

Verantwoordelijke(n): <in te vullen door de projectverantwoordelijke c.q. systeemverantwoordelijke> 

Verantwoording 

implementatie: 

<in te vullen door de projectverantwoordelijke c.q. systeemverantwoordelijke> 

 

Norm 3.9: De kans op virussen, wormen of trojans op  het device moet worden 

geminimaliseerd 

Bedreiging: H1. Introductie virussen, wormen, trojans 

Toelichting: Deze norm is gericht op detectie en preventie van virussen op het device. 

Deze norm kan geïmplementeerd worden door de installatie van anti-

virussoftware op het device. Er moet regelmatig gecontroleerd worden of er 

nieuwe patches en fixes aanwezig zijn en deze moeten, indien relevant, op 

tijd worden geïnstalleerd (zie ook norm 1.D.3). 

Relevantie: Van toepassing op alle mobiele devices. 

Verantwoordelijke(n): <in te vullen door de projectverantwoordelijke c.q. systeemverantwoordelijke> 

Verantwoording 

implementatie: 

<in te vullen door de projectverantwoordelijke c.q. systeemverantwoordelijke> 
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5.5 Normen met betrekking tot netwerkkoppelingen 

Deze paragraaf beschrijft de normen die van toepassing zijn als een draadloos netwerk 
gekoppeld wordt met het Defensie netwerk. 
 

Norm 4.1: Indien er sprake is van een koppeling tus sen het Defensienetwerk en 

een draadloze toepassing middels een access point d at niet onder de 

verantwoordelijkheid staat van Defensie, dan moet v oor deze koppeling 

het “Normenkader externe koppelingen” ingevuld word en. 

Bedreiging: Aantasting Defensienetwerk 

Toelichting: In paragraaf 1.2 is reeds beschreven welke delen van een netwerk onder het 

“Normenkader externe koppeling” vallen. 

Relevantie: Alleen van toepassing indien gebruik gemaakt wordt van access points die 

onder verantwoordelijkheid vallen van een externe partij. 

Verantwoordelijke(n): <in te vullen door de projectverantwoordelijke c.q. systeemverantwoordelijke> 

Verantwoording 

implementatie: 

<in te vullen door de projectverantwoordelijke c.q. systeemverantwoordelijke> 

 

Norm 4.2: Indien er sprake is van een koppeling tus sen het Defensienetwerk en 

een draadloze toepassing middels een access point d at niet onder de 

verantwoordelijkheid staat van Defensie, dan moet e r een end-to-end 

vercijferde verbinding opgezet worden tussen het de vice en het 

Defensie netwerk. 

Bedreiging: Aantasting Defensienetwerk 

Toelichting: De vercijferde verbinding mag niet onderbroken worden externe access 

points. 

Relevantie: Alleen van toepassing indien gebruik gemaakt wordt van access points die 

onder verantwoordelijkheid vallen van een externe partij. 

Verantwoordelijke(n): <in te vullen door de projectverantwoordelijke c.q. systeemverantwoordelijke> 

Verantwoording 

implementatie: 

<in te vullen door de projectverantwoordelijke c.q. systeemverantwoordelijke> 

 

Norm 4.3: Er moet gegarandeerd worden dat geen viru ssen, wormen of trojans via 

het device op het Defensie netwerk komen. 

Bedreiging: Aantasting Defensienetwerk 

Toelichting: Deze norm is gericht op detectie en het voorkomen van de verspreiding van 

virussen op het Defensienetwerk. Voorkomen moet worden dat het device 

door de koppeling virussen op het Defensienetwerk introduceert. 

Relevantie: Van toepassing indien een koppeling aanwezig is met het Defensienetwerk. 

Verantwoordelijke(n): <in te vullen door de projectverantwoordelijke c.q. systeemverantwoordelijke> 

Verantwoording 

implementatie: 

<in te vullen door de projectverantwoordelijke c.q. systeemverantwoordelijke> 
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Bijlage 1: CRAMM subgroepen 

In uitgangspunt 5 op pagina 10 is aangegeven dat de maatregelen uit enkele CRAMM 
subgroepen als geïmplementeerd kunnen worden beschouwd indien invulling is 
gegeven aan dit normenkader. Het betreft hier de volgende subgroepen: 
 

• 85. Mobiel computergebruik en telewerken – 182. Mobiel computergebruik 
 

• 470. Fysieke bescherming van apparatuur – 695. Opslag van apparatuur 
[Nog wel van toepassing voor vaste werkstations] 

 
• 165. Beveiliging draadloze netwerken – 301. Authenticatie van draadloze 

apparatuur 
 

• 165. Beveiliging draadloze netwerken – 302. Versleuteling van draadloos 
verkeer 

 
• 350. Herstelopties van netwerk interfaces – 545. Herstel van netwerk 

interfaces 
[Nog wel van toepassing voor permanente netwerk interfaces] 

 
Voor de maatregelen uit deze subgroepen, voor zover van toepassing op draadloze 
componenten, is het dus niet nodig om in een CRAMM-maatregeloverzicht nog een 
nadere statustoelichting op te nemen, anders dan een verwijzing naar het ingevulde 
normenkader. 


