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1 Inleiding 

1.1 Algemeen 

Deze Uitvoeringsbepaling (UB) beschrijft de minimaal vereiste aanvullende1 normen 

voor de bij NLD Defensie in gebruik zijnde koppelingen tussen netwerken. 

Technische oplossingen worden in deze UB niet gegeven aangezien technische 

oplossingen per koppeling specifiek bepaald moeten worden. Daar waar mogelijk 

moet gestreefd worden naar het gebruik van een standaardoplossing. 

 

Wanneer een defensienetwerk gekoppeld wordt aan een ander netwerk dat niet 

onder controle van NLD Defensie valt, moet dit beschouwd worden als een risico 

voor de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid. Dergelijke koppelingen 

zijn daarom uitsluitend onder specifieke voorwaarden toegestaan. 

 

De risico’s die koppelingen met zich meebrengen, dienen tot een minimum te 

worden beperkt. Het beperken dient op een dusdanige wijze te geschieden dat de 

mate van beveiliging in overeenstemming is met het vastgestelde beveiligingsniveau 

van de data die tussen de netwerken wordt uitgewisseld en waarvoor de koppeling 

wordt ingericht. 

 

Bij data-uitwisseling via koppelingen is er sprake van een tweetal basissituaties. De 

data-uitwisseling kan plaatsvinden via vaste, bekabelde verbindingen of via 

draadloze verbindingen. De focus ligt volledig bij het beveiligen van data in de totale 

keten, ongeacht het transportmedium. 

 

Aan koppelingen met NLD defensienetwerken zijn risico’s verbonden. Deze UB 

definieert een normenset waarmee deze risico’s beheerst kunnen worden. 

 

1.2 Doelstelling 

Aan koppelingen met defensienetwerken zijn risico’s verbonden. Deze UB definieert 

een normenset waarmee deze risico’s kunnen worden beheerst. 

 

1.3 Leeswijzer 

Hoofdstuk 1 bevat een algemene inleiding op de noodzaak en een beschrijving van 

de doelstelling van deze UB. 

 

Hoofdstuk 2 beschrijft de terminologie en de uitgangspunten die in acht moeten 

worden genomen bij het gebruik van deze UB. 

 

Hoofdstuk 3 omvat het certificeren van koppelingen, inclusief de vrijstellingen, 

waarvoor formele toestemming van de Beveiligingsautoriteit benodigd is. 

 

Hoofdstuk 4 bevat een uitleg over de beslisboom, een hulpmiddel om de normen 

voor een bepaald type koppeling te kunnen bepalen. 

 

Hoofdstuk 5 omvat de normenset, die als output dient voor de beslisboom en 

waaruit voor een bepaald type koppeling een selectie wordt gemaakt. 

                                                
1 Onder aanvullende normen worden normen bedoeld die bovenop de basisnormen vanuit een risicoanalyse van 

toepassing zijn, bijvoorbeeld vanuit een VIR E & E analyse 
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2 Terminologie & Uitgangspunten 

Om de diverse soorten koppelingen éénduidig te kunnen identificeren en te 

definiëren, wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van standaard termen of 

begrippen en in sommige gevallen van “maatwerk-terminologie”. De gehanteerde 

terminologie wordt hierna nader beschreven en eventueel van verwijzingen en 

voorbeelden voorzien. In bijlage 1 is een aantal termen grafisch weergegeven. 

 

2.1 Terminologie 

In deze paragraaf wordt de terminologie gedefinieerd, die in deze UB wordt 

toegepast. Verder wordt in figuur 1 de diverse types koppelingen gevisualiseerd. 

 

• IT Dienst: Een IT-dienst is het samenhangend deel van IT-voorzieningen die 

door een leverancier in opdracht van de eigenaar/beleidsverantwoordelijke 

wordt ontwikkeld en waarover beheer en onderhoud wordt uitgevoerd. De 

IT-dienst heeft veelal een defensiebreed c.q. defensieonderdeel overstijgend 

karakter en is opgebouwd uit diverse gecertificeerde bouwstenen. 

Voorbeeld: IT-dienst Peoplesoft2. 

 

• Bouwsteen: Een bouwsteen is een gecertificeerde IT-voorziening van een 

IT-dienst. Een bouwsteen is een herinzetbare verzameling van één of 

meerdere componenten die als integraal geheel een (gedeelte) van de 

functionaliteit voor een IT-dienst realiseren. Met alleen een bouwsteen kan 

een gebruiker niet werken, maar er zijn altijd meerdere bouwstenen nodig 

om voor een gebruiker bruikbaar een geheel te maken. Met een Generiek 

Koppelvlak Defensie (GKD) kan een gebruiker bijvoorbeeld niets, als hij niet 

ook beschikt over een Mulan werkplek en een systeem waarmee moet 

worden gekoppeld. Voorbeeld bouwsteen: Firewall-park van de IT-dienst 

Peoplesoft1. 

 

• Component: Een component is een onderdeel van een gecertificeerde 

bouwsteen of van een bouwsteen die conform de UB D/101 Risicoanalyse, 

implementatie en accreditatie het certificeringstraject nog (deels) moet 

doorlopen. Voorbeeld component: Beheerconsole van het firewall-park van 

de IT-dienst Peoplesoft1. 

 

• Accreditatie: Accreditatie is het formeel geven van toestemming tot het 

verwerken, opslaan en/of transporteren van informatie met een bepaalde 

gevoeligheid met behulp van een IT-dienst met inachtneming van de 

operationele omgeving1. 

 

• Certificering: toestemming van een onafhankelijke partij voor het gebruik 

van een bouwsteen aan de hand van een vooraf gedefinieerde normenset. 

In het geval van een koppeling certificeert de BA of een dienstverlener, als 

deze hiervoor expliciet door de BA is gemandateerd. 

 

• Koppeling: een bouwsteen bestaande uit een samenhangend geheel van 

hardware (zoals het koppelvlak, filters) en de hieraan gerelateerde 

                                                
2 UB D/101 - Risicoanalyse implementatie en accreditatie 



DEFINITIEF | Uitvoeringsbepalingen Defensie Beveiligingsbeleid | 16 augustus 2010 

 Pagina 8 van 30

 

 

programmatuur om data-uitwisseling tussen informatiedomeinen volgens de 

betrouwbaarheidseisen mogelijk te maken. Beveiligingsmaatregelen worden 

op een koppeling getroffen ter beveiliging van het NLD defensienetwerk en 

data. 

 

• Koppelvlak: een (technische) component voor data-uitwisseling met een 

NLD defensienetwerk, waarbij Defensie de controle krijgt over de inkomende 

data of waarbij de controle over verzonden data eindigt. 

 

• Informatiedomein: een op hard- of softwarematige gebaseerde beveiligde 

verzameling informatie. Elk informatiedomein bestaat uit twee delen en 

heeft een eigenaar en beheerorganisatie. Hierdoor kan elk informatiedomein 

met behulp van vier parameters worden gedefinieerd. Te weten: 

1. rubriceringsniveau3; 

2. rubriceringsdomein (bijv NLD Defensie, NATO, EU of MISSION XXX); 

3. eigenaar/beleidsverantwoordelijke (bijv. IT-dienst Peoplesoft: HDP); 

4. beheerorganisatie (bijv IT-Dienst Peoplesoft: IVENT). 

 

• Gelijkwaardige Koppeling: een koppeling tussen informatiedomeinen waarbij 

het rubriceringsniveau en -domein van beide informatiedomeinen 

gelijkwaardig is. 

 

• Ongelijkwaardige Koppeling: een koppeling tussen informatiedomeinen 

waarbij het rubriceringsniveau en/of -domein van beide informatiedomeinen 

verschillend is. 

 

Voorbeelden 

1. Gelijkwaardig rubriceringsniveau & ongelijkwaardig rubriceringsdomein. 

Een koppeling voor data-uitwisseling tussen DIDO (DV) en Peoplesoft 

(DV). 

2. Ongelijkwaardig rubriceringsniveau & gelijkwaardig rubriceringsdomein. 

Een koppeling voor data-uitwisseling tussen MULAN Basis en MULAN 

Confi. 

3. Ongelijkwaardig rubriceringsniveau & ongelijkwaardig 

rubriceringsdomein. Een koppeling voor data-uitwisseling tussen GIDS 

(NLD-DV) en ISAF SECRET (NATO-SECRET). 

 

• Bedrade Koppeling: een bekabelde koppeling is een draadkoppeling tussen 

informatiedomeinen middels een fysiek transportmedium, zoals UTP-

koperdraad of glasvezel. 

 

                                                
3 UB D/201: Rubriceringen en merkingen 

Rubricerings 

Domein 

Rubricerings 

Niveau 

Rubricerings 

Domein 

Rubricerings 

Niveau 

Data-uitwisseling 

Informatiedomein-1 Informatiedomein-2 
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• Draadloze Koppeling: Een draadloze koppeling is een koppeling tussen 

netwerken middels het transportmedium lucht. 

 

• Malware: een verzamelnaam voor schadelijke/kwaadaardige 

programmatuur, zoals virussen, wormen, spyware en trojan horses. 

 

• Datafilter: de technische component, onderdeel van een ongelijkwaardige 

koppeling en bestaande uit hard- en software, dat geautoriseerde data-

uitwisseling tussen informatiedomeinen met een verschillend 

rubriceringsniveau en/of -domein mogelijk maakt en waarbij het 

rubriceringsniveau van de informatiedomeinen blijft gegarandeerd. Elk filter 

kan maximaal één rubriceringsniveau of -domein overbruggen. Dus voor 

bijvoorbeeld de overbrugging van een informatiedomein met data 

Departementaal Vertrouwelijk naar een informatiedomein met data Stg. 

Geheim, zijn twee filters benodigd. De functionaliteiten bepalen de 

verschijningsvorm van een datafilter. Zo kan een datafilter alleen worden 

toegepast om éénrichtings-dataverkeer (data-diode) af te dwingen. Bij 

tweerichtings-dataverkeer zal de datafilter voornamelijk applicatie-

gerelateerde filtermechanismen bevatten. 

 

• Onder controle van NLD Defensie: NLD Defensie heeft de controle over een 

bouwsteen of component (inclusief transportmedium), indien NLD Defensie 

het volledige zeggenschap (fysiek, technisch, logisch) over de 

bouwsteen/component bezit. Dat houdt onder andere in dat een 

ongeautoriseerde derde partij op geen enkele wijze invloed op de 

bouwsteen/component kan uitoefenen, die kan leiden tot een inbreuk op de 

betrouwbaarheid van de bouwsteen/ component. De controle kan worden 

overgedragen aan een derde partij op basis van een schriftelijke 

overeenkomst worden overgedragen. 

 

• Transportmedia: Elk medium (draad of lucht) bestemd voor data-

uitwisseling tussen twee koppelvlakken. 

 

• Betrouwbaarheidsniveau (BN): Het beveiligingsniveau van een IT-dienst, op 

basis van een (VIR E&E) risicoanalyse, uitgedrukt in exclusiviteit, 

beschikbaarheid en integriteit4. 

 

• Te Beschermen belangen (TBB): Een defensiebelang (o.a. een IT-dienst) dat 

beveiligd moet worden. Het TBB voor een IT-dienst is onder andere 

gebaseerd op het Betrouwbaarheidsniveau5. 

 

2.2 Uitgangspunten 

 
1. De basis voor het informatiebeveiligingsproces wordt gevormd door het 

opstellen van het geïntegreerde risicoanalyserapport. Indien sprake is van 

een koppeling, is deze UB een verplichte aanvulling op de risicoanalyse en 

nadrukkelijk geen vervanging daarvan. Naast de normen die volgen uit deze 

                                                
4 UB A/005: Te Beschermen Belangen 
5 UB A/005: Te Beschermen Belangen 
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UB, zullen dus ook de maatregelen uit die risicoanalyse moeten worden 

geïmplementeerd6.  

 

2. Eventuele restrisico’s die niet te compenseren zijn, worden beschreven in de 

Statement of Compliance Koppelingen (SoC-K). 

 

3. Daar waar wordt verwezen naar goedgekeurde producten worden producten 

bedoeld die in de Producten en Diensten Catalogus (PDC) van het CDC of de 

DMO zijn opgenomen. Goedgekeurde crypto-producten zijn in het 

Voorschrift Cryptobeheer Defensie (VCD) 23005 en het Verbindingings 

Beveiligings Voorschrift (VBV) 92002 & 92003 beschreven. Tenslotte is een 

aantal producten (zoals de TCE 621) door de BA met een waiver tot een 

bepaald rubriceringsniveau gecertificeerd. 

 

4. Indien sprake is van een draadloze verbinding met niet goedgekeurde 

producten dan geldt het Normenkader Draadloze toepassingen7.  

 

5. Deze UB is ook van toepassing op koppelingen met Voice-over-IP (VoIP).  

 

6. Informatie met een merking moet behandeld worden als informatie met de 

rubricering Departementaal Vertrouwelijk (DV), of internationale equivalent. 

Bij andere rubriceringsniveaus is het rubriceringsniveau bepalend voor de 
maatregelenset8. 

 
7. Informatie afkomstig van civiele partijen moeten vooraf de data-uitwisseling 

met NLD Defensie conform de UB D/203: Behandelen en uitwisselen 

equivalent gemerkt of gerubriceerd zijn. 

 

8. Bekabelde defensieverbindingen op een NLD defensielocatie worden 

beschouwd als verbindingen die onder controle van NLD Defensie staan. 

 

9. Een datafilter staat altijd onder controle van NLD Defensie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                
6 UB D/101: Risicoanalyse implementatie en accreditatie 
7 UB D/402: Draadloze toepassingen 
8 UB D/201: Rubriceringen en merkingen 
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3 Certificering van koppelingen 

Koppelingen vormen een bouwsteen en dienen te worden gecertificeerd. Er bestaan 

echter situaties waarbij certificering niet hoeft te geschieden. Hierna zullen eerst de 

van certificering vrijgestelde koppelingen worden beschreven, aansluitend komen de 

certificeringsplichtige koppelingen aan bod. In beide gevallen dient met de 

terminologie en uitgangspunten (Hfdst 2) rekening te worden gehouden. 

 

3.1 Niet-certificeringsplichtige koppelingen: 

• Bestaande koppelingen als bouwsteen van een geaccrediteerde IT-dienst. 

Certificering hoeft niet alsnog te geschieden, indien de koppeling een 

bouwsteen is van een reeds geaccrediteerde IT-dienst. 

 

• Nieuwe koppelingen als bouwsteen op basis van een geaccrediteerde IT-

dienst.  

Certificering hoeft niet te geschieden, indien de koppeling een 

gecertificeerde bouwsteen is van een geaccrediteerde IT-dienst en de eisen 

vanuit functioneel, technisch en situationeel oogpunt equivalent zijn aan en 

waarbij de gecertificeerde bouwsteen hetzelfde Betrouwbaarheidsniveau 

heeft als de IT-dienst. 

 

• Gelijkwaardige koppelingen als bouwsteen van een IT-dienst, die inclusief 

het fysieke transportmedium op een defensielocatie zijn gelegen. 

Koppelingen ten behoeve van gelijkwaardige data-uitwisseling binnen een 

afgebakende IT-dienst of tussen verschillende IT-diensten, waarbij de IT-

dienst volledig (inclusief het transportmedium) onder controle van NLD 

Defensie staat, zijn van certificering vrijgesteld. De uitkomsten van de 

risicoanalyse bepalen de vereiste beveiligingsmaatregelen. 

 

• Koppelingen als bouwsteen van NAFIN. 

Koppelingen die een geïntegreerde bouwsteen van het NAFIN vormen, zijn 

van certificering vrijgesteld. Hieronder vallen ook de koppelingen in het 

kader van het medegebruik NAFIN en de huurlijnen. 

 

• Koppelingen als bouwsteen van een wapensysteem.  

Koppelingen die een geïntegreerde IT-bouwsteen van een wapensysteem9 

vormen, zijn veelal in de gerelateerde invoerinstructie beschreven. Deze 

koppelingen worden op basis van maatwerk door een leverancier bij het 

wapensysteem geleverd en zullen niet of slechts gedeeltelijk aan het 

Defensie Beveiligingsbeleid kunnen voldoen. 

De beleidsverantwoordelijke stelt in overleg met de desbetreffende DMO-

systeemmanager, BC, IV-manager en de leverancier van het wapensysteem 

aan de hand van de vooraf gedefinieerde beveiligingseisen de 

beveiligingsnormen c.q. -maatregelen van de koppeling vast. Hierbij kunnen 

de ABDO-regeling en de normen uit deze UB als richtlijn worden gebruikt. 

 

• Koppelingen als bouwsteen van de IT-dient Intrenet op de legeringskamer. 

                                                
9 Invoerinstructie van het wapensysteem is in het bezit van de verantwoordelijke DMO-systeemmanager. Medische- 

en meet/regelsystemen worden niet als een wapensysteem beschouwd. 
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De IT-dienst Internet op de Legeringskamer is van accreditatie vrijgesteld10 

(2), inclusief de hieraan gerelateerde koppelingen. Vrijstelling geldt tevens 

voor vergelijkbare diensten, waarbij Defensie open, ongefilterde en 

ongecensureerde internetdiensten voor privé-gebruik beschikbaar stelt. 

 

• Koppelingen als bouwsteen van de standaard Defensie telefoondienst. 

Koppelingen zijn van certificering vrijgesteld, als deze een geïntegreerde 

bouwsteen zijn van de standaard Defensie telefoondienst MDTN. Vrijstelling 

geldt dus niet voor specifieke (accreditatie-plichtige) IT-diensten die van het 

MDTN gebruik maken. 

 

• Koppelingen als bouwsteen van een NATO- of EU IT-dienst of geformaliseerd 

militair samenwerkingsverband.  

Deze groep betreft koppelingen waarvoor afwijkende normen gelden. 

Betreffende de NATO- of EU IT-diensten zijn deze normen in specifieke 

documentatie, bijvoorbeeld in een System Specific Requirements Statement 

(SSRS) of System Interconnection Specific Requirements Statement (SISRS) 

beschreven. 

 

3.2 Certificeringsplichtige koppelingen 

De niet van certificering vrijgestelde koppelingen voor de data-uitwisseling tussen 

het NLD Defensie informatiedomein en dat van de wederpartij, dienen gecertificeerd 

te worden indien één of meerdere van de volgende parameters van toepassing 

is/zijn: 

1. De wederpartij (waarmee de data-uitwisseling plaatsvindt) is niet NLD-

Defensie; 

2. NLD-Defensie heeft geen controle over (delen) van het transmedium; 

3. De data-uitwisseling vindt plaats tussen informatiedomeinen met een 

verschillend rubriceringsdomein of -niveau; 

4. Er is sprake van een bijzondere koppeling, waarbij het rubriceringsniveau 

van het NLD Defensie informatiedomein Stg Zeer Geheim is. Een 

koppelingen met een dergelijk informatiedomein wordt in paragraaf 3.3 

verder beschreven. 

 

Voor de parameters 1, 2 en 3 kan met de beslisboom (hoofdstuk 4) de normen voor 

certificering worden bepaald en paragraaf 3.4 beschrijft het certificeringsproces. 

 

3.3 Certificeringsplichtige bijzondere koppelingen 

Aan bijzonder koppelingen zijn vanwege het type data-uitwisseling specifieke risico’s 

verbonden en voor deze koppelingen dienen per geval op basis van maatwerk een 

veilige oplossing en de gerelateerde beveiligingsmaatregelen te worden vastgesteld. 

Paragraaf 3.4 beschrijft het certificeringsproces. 

 

De volgende bijzondere koppelingen zijn te definiëren: 

 

1. Koppeling waarbij data-uitwisseling met het NLD Defensie informatiedomein 

met de rubricering Stg. Zeer geheim. 

De beleidsverantwoordelijke ontwerpt in overleg met de betrokken partijen, 

BC, IV-manager en dienstverlener een maatwerkoplossing, inclusief de 

gerelateerde beveiligingsnormen. Hierbij kunnen de gedefinieerde normen 

                                                
10
 Nota BA 2008015908, d.d. 13 juni 2008 



DEFINITIEF | Uitvoeringsbepalingen Defensie Beveiligingsbeleid | 16 augustus 2010 

 Pagina 13 van 30  
 

 

uit deze UB als richtlijn worden gebruikt. Certificering vindt plaats door het 

invullen van het desbetreffende onderdeel van de Statement of Compliance 

Koppelingen (SoC-K, bijlage 2). 

 

2. Overig. 

In de gevallen dat de koppeling niet in een eerder beschreven groep of 

context éénduidig te definiëren is, dient de beleidsverantwoordelijke in 

overleg met de betrokken partijen, IV-manager, BC en dienstverlener een 

maatwerkoplossing te ontwerpen, inclusief de gerelateerde 

beveiligingsnormen en -maatregelen. Hierbij kunnen de gedefinieerde 

normen uit deze UB als richtlijn worden gebruikt. Certificering vindt plaats 

door het invullen van het desbetreffende onderdeel van de Statement of 

Compliance Koppelingen (SoC-K, bijlage 2). 

 

3.4 Certificeringsproces 

De beleidsverantwoordelijke bepaalt afhankelijk van het soort koppeling aan welke 

normen moet worden voldaan en coördineert met de betrokken partijen (zoals de 

BC, IV-manager en dienstverlener) de implementatie van de gerelateerde 

maatregelen. 

Nadat aan de normen is voldaan, start het certificeringsproces. De 

eigenaar/beleidsverantwoordelijke vult in en ondertekent de certificeringsaanvraag 

(SoC-K), waarbij veelal de betrokken partijen (zoals de dienstverlener) input zullen 

leveren. De aanvraag wordt vervolgens ter beoordeling aan de BC aangeboden. De 

BC beoordeelt de kwaliteit van de SoC, waarbij vooral de consequenties van de niet-

geïmplementeerde normen in beschouwing wordt genomen. Tenslotte wordt de 

aanvraag door de BC bij de BA ingediend. 

 

3.4.1 Statement of Compliance Koppelingen (SoC-K) 

De eigenaar/beleidsverantwoordelijke verklaart door middel van een SoC-K dat aan 

de normen (zie bijlage B voor het verplichte template) wordt voldaan. Hierbij wordt 

tevens aangegeven aan welke normen vanwege bepaalde omstandigheden niet 

wordt voldaan, inclusief een toelichting. In dit kader kan ook worden aangegeven of 

er mogelijk alternatieve (compenserende) normen worden gehanteerd. Tevens moet 

worden vermeld of er sprake is van geaccepteerde restrisico’s, waarbij uit de 

toelichting moet blijken dat de gevolgen van deze risico’s expliciet zijn onderkend en 

geen onaanvaardbare risico’s voor NLD Defensie opleveren. 

 

3.4.2 Documentatie certificeringsplichtige koppelingen volgens beslisboom 

Een aanvraag bestaat uit de volgende documentatie: 

• Invulling SoC-K: punten 1-2-3-5-6-7; 

• Ondertekening SoC-K: punt 8; 

• Een aanbiedingsbrief van de BC waarin hij aangeeft dat hij de kwaliteit van 

de SoC-K heeft beoordeeld en hiermee akkoord gaat. 

 

3.4.3 Documentatie certificeringsplichtige bijzondere koppelingen 

• Een aanvraag bestaat uit de volgende documentatie: 

• Ingevulde SoC-K: punten 1-2-4-5-6-7; 

• Ondertekende SoC-K: punt 8; 

• Een aanbiedingsbrief van de BC waarin hij aangeeft dat hij de kwaliteit van 

de SoC-K heeft beoordeeld en hiermee akkoord gaat. 
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4 Beslisboom normenset koppelingen 

Om vast te stellen welke type koppeling voor een bepaalde situatie van toepassing 

is, is de “Beslisboom” (zie Bijlage 3) een eenvoudig hulpmiddel. 

  

4.1 Terminologie beslisboom 

• NLD Defensie: betreft een partij binnen het Nederlandse Ministerie van 

Defensie.  

 

• Militaire partner: betreft een militaire organisatie anders dan NLD Defensie 

(zoals de NATO, EU11 of geformaliseerd samenwerkingsverband). 

 

• NLD Overheid: betreft een NLD-ministerie, exclusief NLD Defensie. 

 

• Civiel: betreft civiele en overige partijen anders dan bovengenoemde. 

 

• Wederpartij: betreft de andere partij waarmee de koppeling tot stand wordt 

gebracht. Dit is één van de hierboven genoemde partijen. 

 

• Ongemerkt-ongerubriceerd: betreft ongemerkt en ongerubriceerd en enige 

schade. 

 

• Merkingen: Het beveiligingsniveau van merkingen is gelijk aan de 

rubricering Departementaal Vertrouwelijk (DV).  

 

4.2 De beslismomenten binnen de beslisboom  

Er zijn 6 beslismomenten op grond waarvan het type koppeling wordt bepaald en 

wordt gerelateerd aan te treffen aanvullende normen voor de desbetreffende 

koppeling. De beslismomenten zijn in onderstaande figuur weergegeven. 

 

Beslismomenten Beslisboom  

 

 

 

 

                                                
11 De EU bestaat uit een militaire en civiele tak. De militaire tak valt in de categorie militaire partner, de civiele tak 

in de categorie Civiel. 

Een risico-analyse is 

uitgevoerd. 
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1. Ongemerkt – ongerubriceerd – enige schade 

2. DV & alle merkingen 

3. Stg. Confidentieel 

4. Stg. Geheim 

 

 

 

1. NLD Defensie 

2. NATO & EU & Militair samenwerkingsverband 

3. NL overheid 

4. Civiel & rest 

 

1. Draad 

2. Draadloos 

 

1. NLD Defensie 

2. Overige 

 

1. Rubriceringsdomein gelijkwaardig & 

rubriceringsniveau gelijkwaardig 

2. Rubriceringsdomein gelijkwaardig & 

rubriceringsniveau ongelijkwaardig 

3. Rubriceringsdomein ongelijkwaardig & 

rubriceringsniveau gelijkwaardig 

4. Rubriceringsdomein ongelijkwaardig & 

rubriceringsniveau ongelijkwaardig 

  

Selectie uit normenset 

 

 

 

Algemeen - Risicoanalyse als basis 

De basis voor het informatiebeveiligingsproces wordt gevormd door het opstellen 

van een risicoanalyserapport, in het geval van NLD Defensie is dat een VIR E&E 

risicoanalyse. In het risicoanalyserapport is onder andere de data-uitwisseling in de 

gehele keten beschreven, waarbij een koppeling mogelijk een onderdeel is. Tevens 

is de merking of rubricering van de data in de keten bepaald en zijn de 

Is de data-uitwisseling 

gelijkwaardig of 

ongelijkwaardig? 

Wie heeft de controle 

over het 

transportmedium? 

Welk soort 

transportmedium 

wordt gebruikt? 

Wie is de andere 

partij? 

Wat is de rubricering of 

merking van de 

uitgewisselde data? 

Welke normen? 
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netwerkcomponenten en gerelateerde datastromen in een netwerkdiagram 

inzichtelijk gemaakt. 

 

Gebruik beslisboom 

 

1. Wat is de rubricering of merking van de informatie? 

Hier wordt bepaald welke rubricering of merking de informatie draagt, die door de 

betrokken partijen worden uitgewisseld. 

 
Voor een snelle visuele identificatie zijn kleurcodes voor de rubricering en/of 

merking vastgesteld12. 

 

Wanneer de rubricering of merking van de informatie bekend is, zijn alleen de 

rechts aangrenzende blok(ken) in de beslisboom met de kleurcode van de 

rubricering en/of merking nog van toepassing voor het volgende beslismoment “2. 

Wie is de wederpartij?”. 

 

2. Wie is de wederpartij? 

Na de keuze rubricering of merking wordt bepaald wie de wederpartij is. 

 

                                                
12 UB D/201 - Rubriceringen en merkingen 
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Wanneer de wederpartij bekend is, zijn alleen de rechts aangrenzende blok(ken) in 

de beslisboom nog van toepassing voor het volgende beslismoment “3. Welke soort 

transportmedium wordt gebruikt?”. 

 

3. Welke soort transportmedium wordt gebruikt? 

Is sprake van een bekabelde of draadloze koppeling? 

 
                                           

 

Wanneer het soort transportmedium bekend is, zijn alleen de rechts aangrenzende 

blok(ken) in de beslisboom nog van toepassing voor het volgende beslismoment “4. 

Wie heeft de fysieke controle over het transportmedium?”. 

 

4. Wie heeft de fysieke controle over het transportmedium? 

 

 
 

Wanneer de eigenaar van het transportmedium bekend is, zijn alleen de rechts 

aangrenzende blok(ken) in de beslisboom nog van toepassing voor het volgende 

beslismoment “5. Is de informatie-uitwisseling gelijkwaardig of ongelijkwaardig?”. 

 

5. Is de informatie-uitwisseling gelijkwaardig of ongelijkwaardig? 

Vervolgens dient een keuze gemaakt te worden of het gelijkwaardig of 

ongelijkwaardige data-uitwisseling betreft. 
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Wanneer bekend is of het een gelijkwaardige of ongelijkwaardige koppeling betreft, 

is alleen het rechts aangrenzende blok in de beslisboom nog van toepassing voor 

het volgende beslismoment “6. Welke Normen?”  

 

6. Normenset 

Na beantwoording van de vorige vijf vragen is bekend welke aanvullende normen 

voor de desbetreffende koppeling van toepassing zijn. Hiervoor wordt verwezen 

naar een normenset (hoofdstuk 5). 
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5 Normenset 

Hierna volgen de normen die voor een bepaald type koppeling, met behulp van de 

beslisboom, van toepassing zijn. De implementatie van de normen dient in bijlage 2 

- SoC-K verantwoord te worden. De nummering verwijst naar de nummers in de 

kolom “Welke normen?” in de beslisboom. 

 

1. Een koppeling mag alleen met gecertificeerde producten/bouwstenen worden 

gerealiseerd. 

 

2. Koppelvlakken dienen onder gegarandeerde controle van NLD Defensie te staan 

en te blijven, ook als deze bijvoorbeeld in de (technische) omgeving van een 

derde partij zijn geplaatst. Op de koppelvlakken zijn de fysieke TBB-

maatregelen (of equivalenten) ter beveiliging van het desbetreffende 

informatiedomein geïmplementeerd. Indien NLD Defensie zelf vanwege 

situationele omstandigheden geen controle ter plaatse kan uitoefenen, dient met 

de andere partij een overeenkomst te worden afgesloten, waarmee de garantie 

wordt afgedwongen. 

 

3. Toegang tot het NLD Defensie informatiedomein door de wederpartij dient op 

basis van identificatie, authenticatie en autorisatie plaats te vinden. 

 

4. De koppeling dient te zijn voorzien van een Intrusion Detection System (IDS) of 

een Intrusion Prevention System (IPS). 

 

5. De koppeling dient te zijn voorzien van een datafilter. 

 

6. De koppeling dient te zijn voorzien van malware scanning. 

 

7. Van de koppeling is een beheerdossier aanwezig, waarin het functioneel en 

technisch beheer is beschreven, inclusief de hieraan gerelateerde 

beheerprocessen (zoals het configuratie-, incidenten- en wijzigingsbeheer). 

 

8. De koppeling dient te zijn voorzien van een logging-functie, waarmee voldoende 

gegevens worden vastgelegd om activiteiten te kunnen herleiden naar de 

wederpartij. 

 

9. De data-uitwisseling tussen de koppelvlakken moet met een goedgekeurd 

product versleuteld worden. 

 

10. Er is een samenwerkingsovereenkomst (zoals een Memorandum Of 

Understanding) of equivalent tussen de eigenaar van het NLD Defensie 

informatiedomein en de eigenaar van het informatiedomein van de wederpartij. 

 

11. Er is een overeenkomst tussen de eigenaar van het NLD Defensie 

informatiedomein en de eigenaar van het informatiedomein van de wederpartij, 

waarin de wederzijdse beveiligingsmaatregelen zijn beschreven en de partij 

verklaren dat de maatregelen daadwerkelijk zijn geïmplementeerd. 
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12. Het NLD ministerie dient in een overeenkomst te verklaren dat voldaan wordt 

aan de normen uit het VIR-BI. 

 

13. De civiele partij dient in een overeenkomst te verklaren dat voldaan wordt aan 

de ABDO-regelgeving. 

 

14. De eigenaar van het NLD Defensie informatiedomein stemt in met de invoer of 

uitvoer van data vanuit of naar het informatiedomein van de wederpartij, 

waarbij sprake is van een verschillend rubriceringsdomein of rubriceringsniveau. 

 

15. Eenmaal per jaar wordt de koppeling door een onafhankelijk partij (bijvoorbeeld 

ADD) geaudit. 
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Bijlage 1 Grafisch overzicht type koppelingen 
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Bijlage 2 Template Statement of Compliance Koppelingen (SoC-K) 

Doel Statement of Compliance (SoC-K) 

Door middel van een SoC-K verklaart de eigenaar/beleidsverantwoordelijke dat aan 

de voorgeschreven normen is voldaan. Daarnaast biedt een SoC-K de 

eigenaar/beleidsverantwoordelijke de mogelijkheid aan te geven of er is afgeweken 

van de normering en op welke wijze de hierdoor ontstane risico’s zijn afgedekt. 

Niet alle normen zullen daadwerkelijk door de eigenaar/beleidsverantwoordelijke 

(zelf) worden afgedekt. Het zal veelvuldig voorkomen, dat een andere partij aan 

bepaalde normen uit de totale normenset zal moeten voldoen. Bijvoorbeeld IVENT in 

de rol van dienstverlener. In dit geval is het niet noodzakelijk dat de eigenaar 

controleert in hoeverre de andere partij aan de normen daadwerkelijk voldoet. 

 

Invulinstructie SoC-K 

Het is de bedoeling dat de BA/BC uit een ingevulde SoC-K een duidelijk beeld krijgt 

van de implementatiestatus van de normen en het uiteindelijke risico-niveau. Van 

elke norm dient in kort de actuele status beschreven te worden, waarbij van 

verwijzingen gebruik mag worden gemaakt. 

 

1. Algemene beschrijving 

Dit onderdeel bevat een algemene beschrijving van de koppeling, zoals de 

functionaliteiten, de andere partij en de merking of rubricering van de uitgewisselde 

data. Hierbij dient zoveel als mogelijk de keten te worden beschreven, derhalve 

vanaf het verzendende tot aan het ontvangende werkstation. Eventueel kan de 

beschrijving afkomstig uit een risico-analyse (bijvoorbeeld VIR E&E) gebruikt 

worden. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Gegevensstromen & netwerkdiagram 

Voeg in dit onderdeel het desbetreffende netwerkdiagram toe, waarbij op grafische 

wijze de keten (en dus ook de koppeling/koppelvlakken) inzichtelijk is gemaakt. 

Tevens kan ter verduidelijking de desbetreffende datastroom worden weergegeven. 

Ook nu weer kan eventueel van uitgevoerde risico-analyses gebruik worden 

gemaakt. Het verdient de voorkeur om het netwerkdiagram in een aparte bijlage af 

te beelden. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Normen certificeringsplichtige koppelingen volgens beslisboom 

Voor de certificeringsplichtige koppelingen worden hier de normen vermeld, 

waaraan volgens de beslisboom moet worden voldaan, inclusief een korte 
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beschrijving van de implementatiewijze en implementatiestatus. Hier kan tevens 

worden aangegeven, indien niet aan alle normen kan worden voldaan. In dat geval 

dient een analyse van de restrisico’s uitgevoerd te worden, mogelijke 

compenserende normen of maatregelen te worden beschreven en eventuele 

geaccepteerde restrisico’s te worden genoemd. Zie de onderdelen 5 & 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Normen of maatregelen certificeringsplichtige bijzondere koppelingen 

Voor de certificeringsplichtige bijzondere koppelingen worden hier de vastgestelde 

normen vermeld, waarmee de risico’s worden beheerst, inclusief een korte 

beschrijving van de implementatiewijze en implementatiestatus. Hier kan tevens 

worden aangegeven, indien niet aan alle normen kan worden voldaan. In dat geval 

dient een analyse van de restrisico’s uitgevoerd te worden, mogelijke 

compenserende normen of maatregelen te worden beschreven en eventuele 

geaccepteerde restrisico’s te worden genoemd. Zie onderdelen 5 & 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Alternatieve normen of maatregelen 

Indien een koppeling niet aan de noodzakelijke normen (onderdeel 3 of 4) kan 

voldoen, kunnen alternatieve normen of zelfs concrete maatregelen worden 

vastgesteld. Deze kunnen tijdelijk van aard zijn of definitief gezien bepaalde 

situationele omstandigheden. Deze normen en/of maatregelen worden hier 

beschreven, inclusief een korte uitleg van de context. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Aanvaardbare restrisico’s 

De beleidsverantwoordelijke behoudt de mogelijkheid restrisico’s te accepteren. 

Deze dienen hierna te worden beschreven, inclusief mogelijke schade voor Defensie. 
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7. Overig 

Wellicht zijn er nog zaken die in de bovenstaande onderdelen niet zijn vermeld, 

maar die wel relevant zijn. Deze kunnen hierna worden beschreven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Ondertekening 

Met het ondertekenen verklaren de betrokkenen de SoC naar waarheid te hebben 

ingevuld. 

 

Eigenaar/beleidsverantwoordelijke Beveiligingscoördinator 

Naam: Naam: 

Functie: Functie: 

Datum: Datum: 

Handtekening: Handtekening: 

 

 

  

 

 

 

  

 



DEFINITIEF | Uitvoeringsbepalingen Defensie Beveiligingsbeleid | 16 augustus 2010 

  
 

 

Bijlage 3 Beslisboom 
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