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Delta’s tussen ABDO 2017 en ABDO 2019

Datum
27 maart 2020
Onze referentie
2020004404

Recent zijn de nieuwe Algemene Beveiligingseisen voor Defensieopdrachten
(ABDO) 2019 gepubliceerd. Om de overgang van de ABDO 2017 naar de
ABDO 2019 te vergemakkelijken is in de bijlage een overzicht opgenomen
van de delta’s tussen ABDO 2017 en ABDO 2019.
In de ABDO 2019 zijn in totaal 11 nieuwe eisen toegevoegd, 4 eisen
hernummerd en 24 eisen waar een wijziging in is doorgevoerd. De bijlage
bestaat uit twee delen; het eerste deel bevat de wijzigingen in de eisen, het
tweede deel bevat een overzicht van de wijzigingen in het begeleidend
schrijven en de bijlagen.
Hoewel de omvang van de bijlage terecht doet vermoeden dat er veel
gewijzigd is in de ABDO 2019, valt dit in de praktijk dus mee. Er is gekozen
om een volledig document te maken met wijzigingen, ook daar waar het
slechts het verbeteren van taal- of schrijffouten betreft.
Indien er nog vragen zijn kunt u met ons contact opnemen.

Met vriendelijke groet,

Bureau Industrieveiligheid
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Bij beantwoording, datum,
onze referentie en onderwerp
vermelden.

Deltadocument ABDO 2017 versus ABDO 2019

ABDO 2017
Referentie ABDO
1.2.1

1.2.2

TBB3

TBB4

●

●

●

●

Referentie ABDO
1.2.1
Gewijzigd

1.2.2
Bijlage 3

●

●

●

●

Gewijzigd

x

x

x

x

Nieuw

x

x

x

x

x

x

x

Nieuw

x

x

x

x

x

Nieuw

Bijlage 16

●

●

●

⃝

Gewijzigd

Bijlage 16

●

●

●

⃝

Gewijzigd

Bijlage 16

●

●

●

⃝

Nieuw /
verplaatst

Bijlage 16

●

●

●

⃝

Gewijzigd

Bijlage 19

●

●

●

●

Gewijzigd

Aan de buitenzijde van het compartiment met een TBB zijn algemene
beveiligingsinstructies bevestigd. In het beveiligingsplan is een overzicht van
deze instructies opgenomen.

Bijlage
3/4/18

●

●

●

Gewijzigd

De BF beheert certificaten, cijfercombinaties en reservesleutels van
opbergmiddelen en compartimenten. Deze zijn opgeborgen in een ander
opbergmiddel met Two-factor Authenticatie. Daarbij wordt het
beveiligingsniveau gehanteerd van het TBB.

Bijlage
4/18

●

●

⃝

Gewijzigd

x

x

x

x

Indien bij een zakelijke reis een Request for Visit benodigd is, dient de
Vertrouwensfunctionaris (RfV), via de BF, een (elektronische) RfV ter
goedkeuring in bij BIV / MIVD. Zonder goedgekeurd RfV kan de reis niet
plaatsvinden.
De BF meldt aan BIV / MIVD het zakelijk of privéverblijf van een
Vertrouwensfunctionaris of diens Partner in het buitenland langer dan drie
aaneengesloten maanden.
De BF meldt aan BIV / MIVD het zakelijk of privéverblijf van een
Vertrouwensfunctionaris of diens Partner in het buitenland langer dan drie
aaneengesloten maanden.
De BF meldt, d.m.v. het formulier in bijlage 16, aan BIV / MIVD zakelijk reizen
en/of privéverblijf van een Vertrouwensfunctionaris naar of resp. in een
risicoland.
TBB moet worden beveiligd zodat Compromittatie wordt voorkomen.

2.4.5

2.4.6

3.1.3

3.1.16

3.1.19

x

3.2.12

TBB2

x

2.4.5

3.2.11

Bijlage 3

TBB1

x

x

x
In het beveiligingsplan is een sluit- en sleutelplan opgenomen. Ramen, deuren
en opbergmiddelen zijn afgesloten bij afwezigheid van Geautoriseerd
personeel. Sleutels worden op hetzelfde niveau beveiligd als het TBB waar de
sleutel toegang toe geeft.

Wanneer het compartiment met een TBB of een opbergmiddel met een TBB
zich bevindt op een hoogte van meer dan 5,5 meter en niet van buiten is te
benaderen, gelden voor de braakwerendheid van de buitengevel de eisen van
het niveau TBB 4.
Ramen en gevelopeningen die open kunnen, zijn voorzien van braakwerend
gaas.

3.2.13

Opbergmiddelen tot 1000 kilogram zijn verankerd.

3.2.17

Opbergmiddelen voldoen aan de NEN-normering.

3.2.18

Rondom het gebouw of terrein met een TBB staat een terreinafscheiding met
toegangscontrole.

ABDO 2019 (versie 1.1)

Aanpassing
Bijlage

x

2.4.3

3.2.2

Tekst
Opdrachtnemer beschikt over een organisatiebreed, structureel gehandhaafd
en breed gedragen beveiligingsbeleid, bekrachtigd door het hoogste
bestuursorgaan.

Opdrachtnemer beschikt over een beveiligingsplan, opgesteld door de BF,
goedgekeurd door BIV / MIVD en ondertekend door het hoogste bestuur,
waarin de beveiligingseisen uit de ABDO 2017 zijn uitgewerkt in duidelijke,
hanteerbare maatregelen en procedures.

x

Versie 1.0

Aanpassingen Eisen

2.4.5.1

Bijlage 19

●

●

●

Gewijzigd

Bijlage 19

●

●

●

Gewijzigd

●
●
●

Hernummering
eis

●

TBB moet worden beveiligd zodat enerzijds Compromittatie wordt voorkomen
en anderzijds Compromittatie wordt gedetecteerd/gesignaleerd.

3.1.16

Aan de buitenzijde van het compartiment met een TBB zijn algemene
beveiligingsinstructies bevestigd.

Bijlage 19

Een verboden plaats moet voldoen aan de TBB 1 normering op alle
beveiligingsgebieden (organisatorisch, personeel, fysiek en cybersecurity).

3.2.2

In het beveiligingsplan is een sluit- en sleutelplan opgenomen. Ramen, deuren
en opbergmiddelen zijn afgesloten bij afwezigheid van geautoriseerd
personeel. Sleutels worden op hetzelfde niveau beveiligd als het TBB waar de
sleutel toegang toe geeft. De sleutel is opgeborgen in een sleutelkast met een
EN 1300 gecertificeerd slot. Indien het opbergmiddel en/of sleutelkast onder
detectie staat/staan, kan de norm van het slot van de sleutelkast (i.c. EN 1300)
vervallen.

Gewijzigd

Bijlage 19

●
●

●
●

3.2.12

Gewijzigd
Gewijzigd

De BF beheert certificaten, cijfercombinaties en reservesleutels van
opbergmiddelen en compartimenten. Deze dienen opgeborgen/beveiligd te
worden overeenkomstig het beveiligingsniveau van het desbetreffende TBB.

3.1.31

3.2.11

Bijlage 19

Een Vertrouwensfunctionaris heeft zakelijk of privéverblijf van een
hemzelf/haarzelf of diens Partner in het buitenland langer dan zes
aaneengesloten maanden onverwijld gemeld aan de BF.
De BF meldt aan BIV/MIVD het zakelijk of privéverblijf van een
Vertrouwensfunctionaris of diens Partner in het buitenland langer dan zes
aaneengesloten maanden.
De BF meldt, d.m.v. het formulier in bijlage 16, aan BIV/MIVD zakelijke reizen
en/of privéverblijf van een Vertrouwensfunctionaris naar of in een risicoland.

3.1.3

Nieuw

●

TBB3

TBB4

Bijlage 3

●

●

●

●

Bijlage 3

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●
●

●
●

●
●

●

●

●

⃝

Bijlage 16

●

●

●

⃝

Bijlage 16

●

●

●

⃝

Bijlage 16

●

●

●

⃝

Bijlage
19/21

●

●

●

●

Bijlage
3/4/18

●

●

●

Bijlage
4/18

●

●

⃝

Alle beveiligingsmaatregelen zijn volgens een schillenstructuur opgebouwd met Bijlage
toepassing van het "Need-to-Be" principe.
17/18
Bij het samenstellen van alle maatregelen worden de "Need-to-Be" en "NeedBijlage 18
to-Know" principes toegepast.
Indien bij een zakelijke reis een Request for Visit (RfV) benodigd is, dient de
Vertrouwensfunctionaris, via de BF, een RfV ter goedkeuring in bij BIV/MIVD.
Bijlage 16
Zonder goedgekeurd RfV kan de reis niet plaatsvinden.

1.2.7

3.1.19

●

TBB2

1.2.6

2.4.6

●

TBB1

Opdrachtnemer heeft maatregelen getroffen om binnen 48 uur op verzoek van
BIV/MIVD de registratie van bedrijfsmiddelen op te leveren conform bijlage.
Bijlage 27

2.4.5

Bijlage
18/19

Opdrachtnemer beschikt over een beveiligingsplan, opgesteld door de BF,
goedgekeurd door BIV/MIVD en ondertekend door het hoogste bestuursorgaan
van de Opdrachtnemer, waarin een actuele beschrijving van de
beveiligingssituatie (op basis van zelfinspectie) is opgenomen en de
beveiligingseisen uit de ABDO zijn uitgewerkt in duidelijke, hanteerbare
maatregelen en procedures.

Bijlage

1.2.3.1

2.4.3

x

Tekst
Opdrachtnemer beschikt over een integraal beveiligingsbeleid, waarin ook de
organisatorische-, personele-, (waar nodig) fysieke- en
informatiebeveiligingsaspecten in relatie tot het TBB zijn beschreven en is
tevens bekrachtigd door het hoogste bestuursorgaan van de Opdrachtnemer.

Voor een compartiment, met een TBB of een opbergmiddel met een TBB
grenzend aan een buitengevel, gelden voor de braakwerendheid van deze
buitengevel de eisen overeenkomstig het beveiligingsniveau van het
desbetreffende TBB.
Ramen en gevel zijn voorzien van braakwerende maatregelen overeenkomstig
met het beveiligingsniveau van het desbetreffende TBB.

3.2.13.1

Opbergmiddelen tot 1000 kilogram zijn verankerd.

3.2.17

Opbergmiddelen voldoen aan de normering NEN-1143.

3.2.18

Rondom het gebouw of terrein met een TBB staat een terreinafscheiding met
toegangscontrole.

●
Bijlage
18/19

●

●

●

Bijlage 19

●

●

●

Bijlage 19

●

●

●

●
●

●
●
●

Bijlage 19
Bijlage 19
Bijlage
17/19

●
●

●

1
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3.2.19

Er is beveiligingsverlichting toegepast rondom het gebouw met een TBB.

3.2.21

Bij de aanleg van cultuurtechnische infrastructuur is rekening gehouden met
inbraakpreventie doormiddel van het creëren van een overzichtelijk geheel,
zodat de indringer niet ongezien te werk kan gaan.

3.2.22

De ramen en glazen wanden in een compartiment met een TBB zijn voorzien
van inkijk beperkende maatregelen.
Er zijn voorzieningen getroffen om elektronische apparatuur die niet strikt
noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van werkzaamheden buiten de
compartimenten te houden.
Alleen elektronische apparatuur die essentieel is voor het uitvoeren van de
opdracht is toegestaan binnen de ruimten van het TBB. Een lijst van de
apparatuur is opgenomen in het beveiligingsplan.

3.2.23

3.3.14

3.3.15

In een ruimte met een TBB zijn geen camera's, smartphones, microfoons of
andere opnameapparatuur aanwezig.

Bijlage 19

●

●

●

Gewijzigd

Bijlage 19

●

●

●

Hernummering
eis

Bijlage 19

●

●

●

Hernummering
eis

Bijlage 19

●

●

Hernummering
eis

⃝

3.2.19

Er is beveiligingsverlichting toegepast rondom het gebouw met een TBB.

3.2.20

Bij de aanleg van cultuurtechnische infrastructuur is rekening gehouden met
inbraakpreventie doormiddel van het creëren van een overzichtelijk geheel,
zodat de indringer niet ongezien te werk kan gaan.

3.2.21
3.2.22

3.3.14
Bijlage
18/19/20

●

●

⃝

Gewijzigd

Bijlage 20

●

●

⃝

Gewijzigd

3.3.15

3.3.27
x

x

3.8.5

BI is geregistreerd en van een kenmerk (labeling) voorzien.

4.2.4

De Cyber-BF verstrekt de aan de organisatie toebehorende externe IP adressen
en domeinnamen aan BIV / MIVD.

4.2.12

Verantwoordelijkheden voor IT-beheer en Wijziging van gegevens en
bijbehorende informatiesysteemfuncties moeten eenduidig toegewezen zijn
aan één specifieke (IT-beheerders)rol.

x

x

x

x

x

Nieuw

Bijlage 23

●

●

●

●

Gewijzigd

Bijlage 24

●

●

●

●

Gewijzigd

Bijlage 31

●

●

●

●

Gewijzigd

x

x

x

x

x

x

x

x

Nieuw

x

x

4.5.36

Two-factor Authenticatie in aanvulling op wachtwoorden is gebruikt.

4.5.37

Two-factor Authenticatie in aanvulling op wachtwoorden is gebruikt bij het
toepassen van externe toegang.
x
x

4.9.26

4.9.30
4.9.33

x
x

x

x

●

x
x

Binnenkomende programmatuur (zowel op fysieke media als gedownload) is
gecontroleerd op ongeautoriseerde wijzigingen aan de hand van een door de
Leverancier via een gescheiden kanaal geleverde checksum of certificaat.
Het gebruik van een Private Cloud-dienst (computing, opslag, transport) is
toegestaan.
Het toepassen van VLAN's is alleen toegestaan in netwerken met een gelijk
rubriceringsniveau. Het ontwerp en implementatie is goedgekeurd door BIV /
MIVD.

x

x

x

x

●

x

x

x

x

x

●

x

Nieuw

De Cyber-BF verstrekt, jaarlijks en op verzoek van BIV/MIVD, de aan de
organisatie toebehorende externe IP adressen, haar Internet Service
Provider(s), domeinnamen en de door de organisatie, ten behoeve van de
gerubriceerde opdracht, gebruikte hard-/software aan BIV/MIVD.

4.2.26

●

Gewijzigd

x

Nieuw

4.5.36

Two-factor Authenticatie is gebruikt, waarbij één van de factoren een
wachtwoord is en de andere factor iets hebben is.
Two-factor Authenticatie, waarbij één van de factoren een wachtwoord is en
de andere factor vrij te kiezen, is gebruikt bij het toepassen van externe
toegang.
Ter voorkoming van emissie dienen niet gebruikte spannings-/databekabeling
of losse metaalgeleiders te worden verwijderd.

x

x

x

x

Nieuw

●

●

●

●

Gewijzigd

⃝

Gewijzigd

4.7.6.2
4.9.26

Bijlage 8
Bijlage 34

●

●

●

●

4.9.30
4.9.33

Gewijzigd

●

●

Bijlage 19

●

●

●

Bijlage 19

●

●

●

Bijlage 19

●

●

⃝

Bijlage
18/19/20/
36

●

●

●

Bijlage 20

●

●

●

●

●

Bijlage 23

●

●

●

Bijlage 41

●

●

●

●

Bijlage 31

●

●

●

●

Bij gebruik van telewerken moet al het verkeer van en naar de mobiele
apparatuur gerouteerd worden over de goedgekeurde vercijferde verbinding
met het DV netwerk.
Bij mobiele apparatuur die zich buiten het compartiment bevindt, zijn
inkijkbeperkende maatregelen toegepast (bijv. screenfilters).
Alle digitale gegevensdragers in een compartiment waar BI op staat, zijn
vercijferd. Voor ingebruikname is, in overleg met BIV/MIVD, goedkeuring
verkregen over de voorgestelde oplossing.

4.7.6.1

●

Implementeer Role-Based Access Control (RBAC) voor IT-beheer.

4.4.14.1

4.5.37

Bijlage
17/19

Voorafgaand aan de ingebruikname van een compartiment en bij toevoeging
of wijziging van middelen in het compartiment dient er, in overleg met
BIV/MIVD, een elektronisch veiligheidsonderzoek (EVO),
geluidsdempingsmeting en zoneringsmeting uitgevoerd te zijn. Eventuele
maatregelen zijn afgestemd met BIV/MIVD.
BI is geregistreerd en van een kenmerk (labeling) voorzien.

Nieuw

Gewijzigd

In een ruimte met een TBB zijn geen camera's, smartdevices, microfoons of
andere apparatuur met een opnamefunctionaliteit aanwezig.

4.2.4

4.2.12

x

De ramen en glazen wanden in een compartiment met een TBB zijn voorzien
van inkijk beperkende maatregelen.
Er zijn voorzieningen getroffen om elektronische apparatuur die niet strikt
noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van werkzaamheden buiten de
compartimenten te houden.
Alleen elektronische apparatuur die essentieel is voor het uitvoeren van de
opdracht is toegestaan binnen de ruimten van het TBB. De keuze voor
apparatuur geschiedt op basis van een risico-analyse. Een lijst van de
apparatuur en de bijbehorende risico-analyse is vooraf afgestemd met BIV
MIVD en opgenomen in het beveiligingsplan.

3.8.5

4.2.25
x

Versie 1.0

Aanpassingen Eisen

Alle apparatuur gerelateerd aan het opslaan, verwerken en transporteren van
de TBB is uitgerust met een voedingsfilter.
Binnenkomende programmatuur (zowel op fysieke media als gedownload) is
gecontroleerd op ongeautoriseerde wijzigingen (integriteitscontrole) aan de
hand van een door de Leverancier via een gescheiden kanaal geleverde
checksum of certificaat.
Het gebruik van een Private Cloud-dienst (computing, opslag, transport) is
toegestaan.
Het toepassen van VLAN's is alleen toegestaan in netwerken met een gelijk
rubriceringsniveau. Het ontwerp en implementatie is goedgekeurd door
BIV/MIVD.

●
●
●

●

●

●

●

●
●

Bijlage 36

●
●

●
●

●

●

●

●

●
⃝

Bijlage 34

●

●

●

⃝
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ABDO 2017
Referentie ABDO
pag. 3 / Inhoudsopgave

pag. 6 / 5. Advies en controle / punt 1

Gewijzigd
x
In de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 (Wiv) artikel 7
Deze autorisatie wordt, op enkele uitzonderingen na, per contract verleend en is derhalve geen algemene
autorisatie.
Een uitgebreide beschrijving van het inkoopproces is opgenomen in de leidraad “procedure ABDO”;

x
pag. 14 / Titel 1.7

x
Logistieke keten

x
pag. 56 / Beveiligingsplan

ABDO 2019 (versie 1.1)

Aanpassing

Tekst

x
pag. 6 / 5. Advies en controle
pag. 6 / 5. Advies en controle / punt 1

Versie 1.0

Aanpassingen Tekst

Nieuw
Gewijzigd
Gewijzigd
Gewijzigd
Nieuw
Gewijzigd

x

Nieuw

Opsomming van alle getroffen beveiligingsmaatregelen en/of de vindplaatsen daarvan welke voor een
informatiesysteem of een verantwoordelijkheidsgebied van kracht zijn.

Referentie ABDO
pag. 4 en 5 / Inhoudsopgave
pag. 6 / 3. Bijzondere informatie en
informatie voorzien van een merking
pag. 7 / 5. Advies en controle
pag. 7 / 5. Advies en controle / punt 1

pag. 58 / Facility Security
Clearance

Een uitgebreide beschrijving van het inkoopproces is opgenomen in de leidraad “procedure ABDO”, zie
hiervoor bijlage 0;
pag. 9 / 17. ABDO 2019 versus ABDO 2017 De ABDO 2019 is een update van de ABDO 2017. In ABDO 2019 is rekening gehouden met de nummering
van de eisen, waarbij voorgaande dubbele nummeringen of nieuwe eisen die moeilijk inpasbaar waren
met de bestaande nummering genummerd zijn met .1 en verder.
pag. 12 / Titel 1.7
Subcontractor(s)
pag. 35 / Autorisatie met te nemen acties De verklaring van BIV/MIVD aan de Opdrachtgever dat er vanuit beveiligingsoogpunt geen bezwaar
bestaat tegen een bedrijf als kandidaat Opdrachtnemer. Hierbij wordt gespecificeerd welke acties het
bedrijf moet uitvoeren om voor een autorisatie in aanmerking te komen.
pag. 35 / Beveiligingsplan

Beschrijving op welke wijze de beveiliging van BI en TBB’en wordt uitgevoerd met minimaal: een actuele
beschrijving van de beveiligingssituatie is opgenomen en de beveiligingseisen uit de ABDO zijn uitgewerkt
in duidelijke, hanteerbare maatregelen en procedures. Een overzicht van TBB’en inclusief hun locatie en
een overzicht van gerealiseerde en (wellicht) nog te realiseren beveiligingsmaatregelen inclusief een
daarbij behorende planning. Indien van toepassing bevat het beveiligingsplan ook een overzicht van
geaccepteerde (rest)risico’s en de hieraan gerelateerde risico-analyse.

pag. 36 / DMZ

Gewijzigd

pag. 36 / Facility Security
Clearance

Demilitarized zone. Een fysiek of logisch deel van het netwerk dat de extern, vanuit het Internet te
benaderen services van een organisatie bevat, zonder dat de interne services en werkstations rechtstreeks
te benaderen zijn (bijvoorbeeld mail- en webservers).
De verklaring van BIV/MIVD aan een (doorgaans buitenlandse) aanvrager dat een bedrijf vanuit
beveiligingsoptiek in staat is een BO uit te voeren.

x

Nieuw

pag. 36 / Facility Security
Clearance Certificate

De verklaring van BIV/MIVD aan een (doorgaans buitenlandse) aanvrager dat een bedrijf om kan gaan met
gerubriceerd materiaal binnen de bid-/offertefase om te komen tot een gerubriceerde offerte.

pag. 58 / FTP

File Transfer Protocol. Een protocol dat uitwisseling van bestanden tussen computers faciliteert.

pag. 60 / Need-to-Know

Een Vertrouwensfunctionaris mag slechts van Bijzondere Informatie kennisnemen als dat nodig is om zijn
werk te kunnen doen. Bovendien mag hij deze kennis niet met collega’s delen voor wie deze kennis niet
noodzakelijk is en/of geen vertrouwensfunctionaris zijn.

pag. 62 / Staat Van Inlichtingen (SVI)

Staat van Inlichtingen op basis waarvan een Veiligheidsonderzoek wordt uitgevoerd.

pag. 62 / Subcontractor

Een bedrijf waaraan de Opdrachtnemer bepaalde werkzaamheden aan een TBB uitbesteed.

pag. 63 / unPrivileged accounts

Een gebruikersaccount dat over beperkt rechten beschikt zoals bijvoorbeeld;
- Gebruiker accounts
Het proces dat leidt tot afgifte, weigering, verlenging of intrekking van een VGB.
Het waarborgen dat informatie alleen toegankelijk is voor degenen die hiertoe zijn geautoriseerd.

pag. 63 / Verwijderbare
Gegevensdragers
pag. 64 / Voorlopige autorisatie

In de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017) artikel 10
Deze autorisatie wordt per contract verleend en is derhalve geen algemene en/of permanente autorisatie.

Demilitarised zone. Een fysiek of logisch deel van het netwerk dat de extern, vanuit het Internet te
benaderen services van een organisatie bevat, zonder dat de interne services en werkstations rechtstreeks
te benaderen zijn (bijvoorbeeld mailen webservers).
Facility Security Clearance (FSC) (Certificate FSCC).De verklaring van BIV / MIVD aan een (doorgaans
buitenlandse) aanvrager dat een bedrijf vanuit beveiligingsoptiek in staat is een BO uit te voeren.

x

pag. 63 / Veiligheidsonderzoek
pag. 63 / Vertrouwelijkheid

Een gerubriceerd document is altijd een TBB, maar een TBB is niet altijd gerubriceerd.

pag. 7 / 5. Advies en controle / punt 1

Gewijzigd

pag. 57 / DMZ

Tekst

pag. 64 / Wet op de inlichtingenen
veiligheidsdiensten (Wiv)

Opslagmiddelen die los van apparatuur kunnen worden verwijderd en meegenomen. Zoals CRDROMs, USB
sticks, verwijderbare schijven, tapes of gedrukte media.
De verklaring van BIV / MIVD aan de Opdrachtgever dat er vanuit beveiligingsoogpunt geen bezwaar
bestaat tegen een bedrijf als kandidaat Opdrachtnemer.
De Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
zoals gepubliceerd 2002 (zie stb. 2002, 148)of de rechtsopvolger.

x
pag. 65 / Inhoudsopgave bijlagen
pag. 65 / Inhoudsopgave bijlagen
pag. 65 / Inhoudsopgave bijlagen
pag. 65 / Inhoudsopgave bijlagen
pag. 65 / Inhoudsopgave bijlagen
pag. 65 / Inhoudsopgave bijlagen
pag. 65 / Inhoudsopgave bijlagen
pag. 65 / Inhoudsopgave bijlagen
pag. 65 / Inhoudsopgave bijlagen

5 Bedrijfsstructuur, eigendom en Zeggenschap
11 Veiligheidsonderzoek
15 Ontheffing uit een Vertrouwensfunctie
22 Transport en verzenden van een TBB
24 Cyber Beveiligingsfunctionaris
25 Goedkeuring middelen
26 Cybersecurity Awareness training
27 Registratie van ICT-bedrijfsmiddelen
28 Mobiele apparatuur en BYOD

x

Gewijzigd

Verwijderd

x
pag. 37 / Need-to-Know

Gewijzigd

Gewijzigd
Gewijzigd
Gewijzigd
Gewijzigd
Gewijzigd
Gewijzigd
Verwijderd
Gewijzigd
Nieuw
Gewijzigd
Gewijzigd
Gewijzigd
Gewijzigd
Gewijzigd
Gewijzigd
Gewijzigd
Gewijzigd
Gewijzigd

pag. 38 / Staat Van Inlichtingen
(SVI)
pag. 38 / Subcontractor(s)
pag. 39 / unPrivileged accounts

x
Een Vertrouwensfunctionaris mag slechts van Bijzondere Informatie kennisnemen als dat nodig is voor de
uitvoering van zijn werkzaamheden gerelateerd aan zijn vertrouwensfunctie. Bovendien mag hij deze
kennis niet publiekelijk, noch met collega’s delen als deze kennis voor hen niet noodzakelijk is en/of dit
geen vertrouwensfunctionarissen zijn. Dit geldt ook voor ongerubriceerde en/of ongemerkte informatie in
relatie tot deze werkzaamheden.
Staat van Inlichtingen op basis waarvan een Veiligheidsonderzoek wordt uitgevoerd. Dit is vervangen door
OPG (Opgave Persoonlijke Gegevens).
Een bedrijf of bedrijven waaraan de Opdrachtnemer bepaalde werkzaamheden aan een TBB uitbesteed.

pag. 39 / Veiligheidsonderzoek
pag. 39 / Vertrouwelijkheid

Een gebruikersaccount dat over beperkt rechten beschikt, bijvoorbeeld:
- gebruiker accounts.
Het proces dat leidt tot afgifte, weigering, intrekking van een VGB.
Waarborgen dat informatie alleen toegankelijk is voor degenen die hiertoe zijn geautoriseerd.

pag. 39 / Verwijderbare
Gegevensdragers

Opslagmiddelen die los van apparatuur kunnen worden verwijderd en meegenomen. Zoals CDROMs, USB
sticks, verwijderbare schijven, tapes of gedrukte media.

x
pag. 39 / Wet op de inlichtingenen
veiligheidsdiensten
(Wiv)
pag. 40-41 / Inhoudsopgave bijlagen
pag. 40 / Inhoudsopgave bijlagen
pag. 40 / Inhoudsopgave bijlagen
pag. 40 / Inhoudsopgave bijlagen
pag. 41 / Inhoudsopgave bijlagen
pag. 41 / Inhoudsopgave bijlagen
pag. 41 / Inhoudsopgave bijlagen
pag. 41 / Inhoudsopgave bijlagen
pag. 41 / Inhoudsopgave bijlagen
pag. 41 / Inhoudsopgave bijlagen

x
De Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

Inhoudsopgave voor bijlage toegevoegd
5. Zeggenschap, eigendom en bedrijfsstructuur
11. Veiligheidsonderzoek, VGB en VOG
15. Ontheffing uit een Vertrouwensfunctie respectievelijk Crypto-functie
22. Transport en verzenden van een fysieke TBB
24. De taken en verantwoordelijkheden van de (sub-)Cyber-Beveiligingsfunctionaris
25. Goedkeuring gebruik van middelen
26. Cyber-security awareness training
27. Registratie van bedrijfsmiddelen
28. Mobiele apparatuur en BYOD/CYOD

1

Deltadocument ABDO 2017 versus ABDO 2019

pag. 65 / Inhoudsopgave bijlagen
pag. 65 / Inhoudsopgave bijlagen
pag. 65 / Inhoudsopgave bijlagen
x
Procedure ABDO / blz. 1 / Titel
Procedure ABDO / blz. 1 / punt 3
Procedure ABDO / blz. 1 / alinea 3

Aanpassingen Tekst

34 Virtualisatie
35 DMZ
39 Daderprofiel (GERUBRICEERD)
x
Procedure ABDO
3. een reeds gecontracteerde Opdrachtnemer die werkzaamheden of leveranties in het kader van een BO
wil uitbesteden aan een Subcontractor.
Een Opdrachtnemer waaraan een BO wordt gegund dient te voldoen aan de ABDO 2017. Deze ABDO 2017
is in het contract tussen Defensie en Opdrachtnemer als contractvoorwaarde bedongen. De verklaring dat
een Opdrachtnemer aan de ABDO 2017 voldoet, wordt afgegeven aan de aanvrager en de Opdrachtnemer
in de vorm van een ABDO-autorisatie per BO. Deze autorisatie is bij de Opdrachtnemer pas na gunning van
de BO afgegeven.

Voordat een TBB in enige vorm wordt verstrekt aan een Opdrachtnemer, heeft de aanvrager deze
autorisatie van BIV / MIVD ontvangen. De autorisatie wordt verstrekt per opdracht en heeft geen
betrekking op het zaken doen met een bepaald bedrijf in zijn algemeenheid. Slechts bij uitzondering,
wanneer sprake is van een doorlopende stroom van BO, wordt een algemene autorisatie afgegeven,
steeds voor de duur van maximaal vijf jaar;
Procedure ABDO / blz. 2 /
Het kan noodzakelijk zijn dat een potentiële Opdrachtnemer in de onderhandelingsfase reeds dient te
Onderhandelingsfase (offertefase) / alinea beschikken over een TBB. Voordat een TBB in de onderhandelingsfase aan potentiële Opdrachtnemers
1
wordt verstrekt, dient BIV / MIVD hiervoor een voorlopige autorisatie te hebben afgegeven aan de
aanvrager en aan de potentiële Opdrachtnemer . Wanneer een TBB in deze fase alleen op een
defensielocatie wordt ingezien en er geen TBB op de bedrijfslocatie aanwezig is, wordt de voorlopige
autorisatie aan de aanvrager afgegeven nadat:

Gewijzigd
Gewijzigd
Gewijzigd
Nieuw
Gewijzigd
Gewijzigd

pag. 42 / Bijlage 0 / alinea 3

Gewijzigd

Procedure ABDO / blz. 1 / alinea 4

Procedure ABDO / blz. 3 / alinea 1

Indien het ABDO-onderzoek met positief resultaat is afgerond geeft BIV / MIVD een voorlopige autorisatie
af aan de aanvrager, hetgeen toestemming inhoudt om met de desbetreffende potentiële
Opdrachtnemers een TBB te delen. Indien uit het onderzoek blijkt dat het bedrijf niet bereid of in staat is
te voldoen aan de ABDO 2017, wordt de aanvrager geadviseerd het bedrijf niet langer te betrekken in het
gunningsproces. Een weigering van de aangevraagde autorisatie volgt.

Procedure ABDO / blz. 3 / Beëindiging van Beëindiging van het contract
het contract / alinea 1
Bij beëindiging van het contract vervallen alle bijbehorende autorisaties, de LvV en de VGB. Indien de
Opdrachtnemer daarnaast nog andere BO uitvoert vindt aanpassing van de LvV plaats en blijven de
daarop van toepassing zijnde VGB gehandhaafd. De overige VGB komen hiermee te vervallen.
Procedure ABDO / blz. 3 / Beëindiging van Hieraan voorafgaand dient de Opdrachtnemer de door Opdrachtgever verstrekte TBB te retourneren tenzij
het contract / alinea 2
Opdrachtgever, eventueel in overleg met BIV / MIVD, schriftelijk toestemming heeft verleend de TBB te
vernietigen of te behouden.
x

x

pag. 41 / Inhoudsopgave bijlagen
pag. 41 / Inhoudsopgave bijlagen
pag. 41 / Inhoudsopgave bijlagen
pag. 41 / Inhoudsopgave bijlagen
pag. 42 / Bijlage 0 / Titel
pag. 42 / Bijlage 0 / alinea 1 / punt 3

Voordat een TBB in enige vorm wordt verstrekt aan een Opdrachtnemer, heeft de aanvrager deze
autorisatie of FSCC van BIV/MIVD ontvangen. De autorisatie wordt verstrekt per opdracht en heeft geen
betrekking op het zaken doen met een bepaald bedrijf in zijn algemeenheid.

pag. 43 / Bijlage 0 / alinea 1

Het kan noodzakelijk zijn dat een potentiële Opdrachtnemer in de onderhandelingsfase reeds dient te
beschikken over een TBB. Voordat een TBB in de onderhandelingsfase aan potentiële Opdrachtnemers
wordt verstrekt, dient BIV/MIVD hiervoor een autorisatie met te nemen acties te hebben afgegeven aan
de aanvrager en aan de potentiële Opdrachtnemer. Er kan in dit geval ook een FSCC worden uitgegeven.
De FSCC is alleen bestemd om tijdens de bid-/offertefase van een mogelijke opdracht aan te kunnen
tonen, dat de faciliteit/installatie/locatie voldoet aan de normering van de ABDO 2019 tot op het gestelde
rubriceringsniveau, zoals benoemd in de FSCC. Wanneer een TBB in deze fase alleen op een
defensielocatie wordt ingezien en er geen TBB op de bedrijfslocatie aanwezig is, wordt de autorisatie met
te nemen acties aan de aanvrager afgegeven nadat:

pag. 43 / Bijlage 0 / alinea 3

Indien het ABDO-onderzoek met positief resultaat is afgerond geeft BIV/MIVD een autorisatie met te
nemen acties af aan de aanvrager, hetgeen toestemming inhoudt om met de desbetreffende potentiële
Opdrachtnemers een TBB te delen. Indien uit het onderzoek naar de
Opdrachtnemer naar voren komt dat er geen of niet voldoende (veiligheids)waarborgen te garanderen
zijn, behoudt Bureau Industrieveiligheid zich het recht voor een negatief advies ten aanzien van
voorgenomen autorisatie af te geven. Wanneer blijkt dat het bedrijf niet bereid of in staat is te voldoen
aan de ABDO 2019, wordt er een weigering van de aangevraagde autorisatie naar de aanvrager verstuurd.

pag. 43 / Bijlage 0 / Beëindiging van het
contract en faillissement Opdrachtnemer

Beëindiging van het contract en faillissement Opdrachtnemer
Bij beëindiging van het contract vervallen alle bijbehorende autorisaties, de LvV en de VGB’s. Indien de
Opdrachtnemer daarnaast nog andere BO uitvoert vindt aanpassing van de LvV plaats en blijven de
daarop van toepassing zijnde VGB gehandhaafd.

pag. 43 / Bijlage 0 / Beëindiging van het
contract en faillissement Opdrachtnemer

Voorafgaand aan beëindiging van het contract of het faillissement dient de Opdrachtnemer de door
Opdrachtgever verstrekte TBB te retourneren tenzij Opdrachtgever, eventueel in overleg met BIV/MIVD,
schriftelijk toestemming heeft verleend de TBB te vernietigen of te behouden.

pag. 44 / Bijlage 0 / zin 1

Bij een faillissement van Opdrachtnemer vervallen alle vertrouwensfuncties en bijbehorende autorisaties,
de LvV en de VGB’s.
Minimale aspecten die in dit beveiligingsplan dienen te worden opgenomen zijn derhalve een overzicht
van TBB’en en hun locatie, een overzicht van gerealiseerde beveiligingsmaatregelen en maatregelen die
nog gerealiseerd dienen te worden inclusief een daarbij behorende planning en indien van toepassing
bevat het beveiligingsplan ook een overzicht van geaccepteerde (rest)risico’s en de hieraan gerelateerde
risico-analyse.
De indiener van dit formulier is verplicht alle velden in te vullen.

Gewijzigd

Gewijzigd

Gewijzigd

Nieuw

pag. 48 / Bijlage 3 / Beveiligingsplan
x

x

Nieuw

x

x

Nieuw

34. Virtualisatie en VLAN
35. Demilitarized Zone (DMZ)
39. Daderprofiel (DV GERUBRICEERD)
41. Detailgegevens ABDO bedrijf
Bijlage 0
3. een reeds gecontracteerde Opdrachtnemer die werkzaamheden of leveranties in het kader van een BO
wil uitbesteden aan een Subcontractor (waaronder ook adviesbedrijven vallen).
Een Opdrachtnemer waaraan een BO wordt gegund dient te voldoen aan de ABDO 2019. Deze ABDO 2019
is in het contract tussen Defensie en Opdrachtnemer als contractvoorwaarde bedongen. De verklaring dat
een Opdrachtnemer aan de ABDO 2019 voldoet, wordt afgegeven aan de aanvrager in de vorm van een
ABDO-autorisatie (al dan niet met te nemen acties) of Facility Security Clearance Certificate (FSCC) per BO.
Deze autorisatie is bij de Opdrachtnemer pas na gunning van de BO afgegeven, tenzij sprake is van een
afgegeven autorisatie voor de
onderhandelingsfase/offertefase (autorisatie met te nemen acties of FSCC) Indien één van deze laatsten
het geval is, dient er opnieuw sprake te zijn van een autorisatie die vervolgens bij de Opdrachtnemer na
gunning van de BO is afgegeven.

pag. 42 / Bijlage 0 / alinea 4
Gewijzigd

Gewijzigd

Versie 1.0

pag. 52 / Bijlage 4 /
Beveiligingsfunctionaris en subbeveiligingsfunctionaris
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Bijlage 4.1 / Benoeming
Naar:
Beveiligingsfunctionaris en toekennen van Bureau Industrie Veiligheid
verantwoordelijkheden
Afdeling Contra-Inlichtingen en Veiligheid
Militaire Inlichtingen-en Veiligheidsdienst
Postbus 90701
2597 LS Den Haag

Bijlage 4.1 / Benoeming
Beveiligingsfunctionaris

Gewijzigd

Werknemer van __________________________________________
Functie __________________________________________

pag. 54 / Bijlage 4.1 / Benoeming
Naar:
Beveiligingsfunctionaris en toekennen van Bureau Industrie Veiligheid
verantwoordelijkheden
Afdeling Contra-Inlichtingen en Veiligheid
Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
MPC 58B
Postbus 20701
2500 ES Den Haag

pag. 54 / Bijlage 4.1 / Benoeming
Beveiligingsfunctionaris

Gewijzigd

pag. 54 / Bijlage 4.1 / Details
beveiligingsfunctionaris (verplicht in te
vullen)
x

x

Bijlage 4.1 / Alleen in te vullen door BIV /
MIVD

Goedgekeurd door ________________________________ Afgekeurd door
____________________________________________
Datum ___________________ Datum __________________________
Reden _________________________________________________________________________
Bijlage 4.2 / Benoeming sub Naar:
Beveiligingsfunctionaris en toekennen van Bureau Industrie Veiligheid
verantwoordelijkheden
Afdeling Contra-Inlichtingen en Veiligheid
Militaire Inlichtingen-en Veiligheidsdienst
Postbus 90701
2597 LS Den Haag

Bijlage 4.2 / Benoeming sub Beveiligingsfunctionaris
Bijlage 4.2 / Benoeming sub Beveiligingsfunctionaris

(volledige naam van BF)
(volledige naam van aangewezen BF)
Werknemer van ___________________________________________________
Functie ____________________________________________________

Nieuw

pag. 54 / Bijlage 4.1 / Voetnoot
Gewijzigd

Gewijzigd

Gewijzigd

x

Bijlage 4.2 / Alleen in te vullen door BIV /
MIVD

Bijlage 5 / Zeggenschap en
bedrijfsstructuur / Titel

begrijp en accepteer hierbij de taken en verantwoordelijkheden van de BF, zoals beschreven in bijlage 4
van de ABDO 2017 en zal mij hieraan houden.

x

Goedgekeurd door ________________________________ Afgekeurd door
____________________________________________
Datum ___________________ Datum __________________________
Reden _________________________________________________________________
Zeggenschap en bedrijfsstructuur

Gewijzigd

pag. 55 / Bijlage 4.2 / Benoeming subBeveiligingsfunctionaris
pag. 55 / Bijlage 4.2 / Benoeming subBeveiligingsfunctionaris

pag. 55 / Bijlage 4.2 / Benoeming subBeveiligingsfunctionaris
pag. 55 / Bijlage 4.2 / Details subbeveiligingsfunctionaris (verplicht in te
vullen)

Nieuw

pag. 55 / Bijlage 4.2 / Voetnoot
Gewijzigd

Gewijzigd

T: +31-70-4419463
E: indussec@mindef.nl
werknemer van bedrijf/organisatie
_____________________________________________________________________________________
in functie
_____________________________________________________________________________________
wordt Beveiligingsfunctionaris van (hoofd)vestiging
_____________________________________________________________________________________
KVK nummer (hoofd)vestiging
_____________________________________________________________________________________

Aanhef
Voornamen
Tussenvoegsel(s)
Achternaam
BSN nummer
Telefoonnummer
E-mailadres
Alleen in geval van afkeuring van de beveiligingsfunctionaris door BIV/MIVD zal de hierover separaat
worden gecommuniceerd.

pag. 55 / Bijlage 4.2 / Benoeming subNaar:
Beveiligingsfunctionaris en toekennen van Bureau Industrie Veiligheid
verantwoordelijkheden
Afdeling Contra-Inlichtingen en Veiligheid
Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
MPC 58B
Postbus 20701
2500 ES Den Haag

Gewijzigd

Bijlage 4.2 / Benoeming sub Beveiligingsfunctionaris

Versie 1.0

Aanpassingen Tekst

pag. 56 / Bijlage 5 / Titel

T: +31-70-4419463
E: indussec@mindef.nl
(volledige naam van sub-BF)
(volledige naam van aangewezen sub-BF)
werknemer van bedrijf/organisatie
_____________________________________________________________________________________
in functie
_____________________________________________________________________________________
wordt sub-Beveiligingsfunctionaris van (hoofd)vestiging
_____________________________________________________________________________________
KVK nummer (hoofd)vestiging
_____________________________________________________________________________________
begrijp en accepteer hierbij de taken en verantwoordelijkheden van de sub-BF, zoals beschreven in bijlage
4 van de ABDO 2019 en zal mij hieraan houden.
Aanhef
Voornamen
Tussenvoegsel(s)
Achternaam
BSN nummer
Telefoonnummer
E-mailadres
Alleen in geval van afkeuring van de sub-beveiligingsfunctionaris door BIV/MIVD zal de hierover separaat
worden gecommuniceerd.

Zeggenschap, eigendom en bedrijfsstructuur

3

Deltadocument ABDO 2017 versus ABDO 2019

Bijlage 5 / 2. Veranderingen in
Derhalve dienen voorgenomen wijzigingen in de onder paragraaf 1 vermelde gegevens en informatie,
Zeggenschap etc. zoals opgegeven / alinea alsmede voorgenomen bedrijfsbeëindiging, fusies, sourcing, splitsing, surseance van betaling of aanstaand
2
faillissement onverwijld te worden gemeld aan BIV / MIVD.
x
Bijlage 5 /
Formulier:
Verklaring (wijziging) van eigendom,
Zeggenschap en bedrijfsstructuur / Titel

x

Gewijzigd

Nieuw

Bijlage 5
Formulier: Verklaring (wijziging) van eigendom, Zeggenschap en bedrijfsstructuur
Gewijzigd

x

x

Nieuw

x

x

Nieuw

zijn eigen individuele verantwoordelijkheid in dezen inziet en daar ook naar handelt.
Tot slot dient een medewerker voorafgaand aan diens plaatsing binnen een BO een degelijke
veiligheidsbriefing te ontvangen waarin gewezen wordt op het belang van beveiliging van de
toevertrouwde TBB bij transport en opslag.
Met regelmaat dienen door de zorg van de BF beveiligingsinstructies of trainingen te worden gegeven (zie
ook de eisen in hoofdstuk 1).
Diverse aanpassingen doorgevoerd
De reguliere ABDO 2017 procedure wordt derhalve gevolgd om de ABDO 2017 eisen aan hen op te leggen,
alvorens zij kunnen starten met hun werkzaamheden en/of het leveren van Vitale systeemonderdelen.

Gewijzigd

Gewijzigd

x

Nieuw

Bijlage 6 / alinea 5
Bijlage 6 / alinea 6

Bijlage 6 / alinea 6
Bijlage 6.1
Bijlage 8 / Subcontractors en (Toe)leveranciers

x
Bijlage 8.1 / blz. 2

Versie 1.0

Aanpassingen Tekst

pag. 56 / Bijlage 5 / Veranderingen in
Derhalve dienen voorgenomen wijzigingen in de onder bijlage 5, punt 1 vermelde gegevens en informatie,
Zeggenschap etc. zoals opgegeven / alinea alsmede voorgenomen bedrijfsbeëindiging, fusies, sourcing, splitsing, surseance van betaling of aanstaand
2
faillissement onverwijld te worden gemeld aan BIV/MIVD.
pag. 56 / Bijlage 5 / Wijze van verstrekken De indiener van dit formulier is verplicht alle velden in te vullen.
informatie
Bijlage 5.1
pag. 57 / Bijlage 5.1 / Formulier
Formulier ‘Verklaring (wijziging) van eigendom, Zeggenschap en bedrijfsstructuur'
‘Verklaring (wijziging) van eigendom,
Zeggenschap en bedrijfsstructuur' / Titel

pag. 57 / Bijlage 5.1
pag. 59 / Bijlage 6 / alinea 4
pag. 59 / Bijlage 6 / alinea 5
pag. 59 / Bijlage 6 / alinea 6

Gewijzigd
Gewijzigd
Gewijzigd

Indussec@mindef.nl
070- 4419463

pag. 59 / Bijlage 6 / alinea 6
pag. 60 / Bijlage 6.1
pag. 65 / Bijlage 8 / Subcontractors en
(Toe-)leveranciers / alinea 1
pag. 66 / Bijlage 8.1 / Aanvraag voor
toestemming voor het inschakelen van
een Subcontractor
pag. 66 / Bijlage 8.1 / Aanvraag voor
toestemming voor het inschakelen van
een Subcontractor

Gewijzigd

Bijlage 8.1 / blz. 2 / Behoeftesteller /
Opdrachtgever

Email

x

Bijlage 8.1 / blz. 2 / Subcontractor /
Opdrachtnemer
Bijlage 8.1 / blz. 2 / Het betreft

x

Email

Gewijzigd
x

Bijlage 8.1 / blz. 4 / RAL
Bijlage 9 / Incident Handling procedure

Goedgekeurd door Afgekeurd door
Datum
Rubriceringsniveau
TBB op locatie Subcontractor
Fysiek ⃝ Opmerkingen:
Digitaal ⃝
Zie volgende pagina voor formulier RAL.
RAL
Diverse aanpassingen doorgevoerd

Bijlage 10 / blz. 2 / Besluit aanwijzing
Vertrouwensfuncties / alinea 1

Als een Opdrachtnemer doorlopend één of meerdere gerubriceerde opdrachten uitvoert voor het
ministerie van Defensie kan een integrale, permanente LvV worden opgesteld.

x
Bijlage 10 / blz. 3 / Model Lijst van
vertrouwensfuncties / Beleid en
Management Directeur/CEO
Bijlage 10 / blz. 3 / DEELNEMER

Nieuw

Gewijzigd

Diverse aanpassingen doorgevoerd

x
Bijlage 8.1 / blz. 3 / Alleen in te vullen
door BIV / MIVD

Gewijzigd

Nieuw

Verwijderd

Verwijderd
Gewijzigd

x

Verwijderd
Nieuw

E
Gewijzigd
NAVO
EU

pag. 66 / Bijlage 8.1 /
Behoeftesteller/Opdrachtgever
pag. 66 / Bijlage 8.1 / Hoofdopdracht
Behoeftesteller/Opdrachtgever

Gewijzigd

pag. 66 / Bijlage 8.1 /
Subcontractor/opdrachtgever
pag. 66 / Bijlage 8.1 / Opdracht
Subcontractor
pag. 67 / Bijlage 8.1 / Opdracht
Subcontractor

KVK nummer
Het programma ter bevordering van het beveiligingsbewustzijn moet garanderen dat het
vereiste niveau van beveiligingsbewustzijn op elk moment is gewaarborgd.
zijn eigen individuele verantwoordelijkheid hierin ziet en daar ook naar handelt.
Tot slot dient een medewerker voorafgaand aan diens werkzaamheden aan een BO een degelijke
veiligheidsbriefing te ontvangen waarin gewezen wordt op het belang van beveiliging van de
toevertrouwde TBB bij transport en opslag.
Met regelmaat dienen door de zorg van de BF beveiligingsinstructies of trainingen te worden gegeven (zie
ook de eisen in hoofdstuk 1 van het ABDO 2019).
Diverse aanpassingen doorgevoerd
De reguliere ABDO 2019 procedure wordt derhalve gevolgd om de ABDO 2019 eisen aan hen op te leggen,
voordat zij kunnen starten met hun werkzaamheden en/of het leveren van Vitale systeemonderdelen.
De indiener van dit formulier is verplicht alle velden in te vullen.

Afdeling Contra-Inlichtingen en Veiligheid
Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
MPC 58B
Postbus 20701
2500 ES Den Haag
T: +31-70-4419463
E: indussec@mindef.nl
E-mailadres
Naam opdracht
DISnummer afgifte autorisatie
Normenkader
Rubricering
De RAL van de hoofdopdracht dient bijgevoegd te worden bij deze aanvraag.
E-mailadres
Diverse aanpassingen doorgevoerd
Een ingevulde RAL dient bijgevoegd te worden bij deze aanvraag ten behoeve van de werkzaamheden van
de sub-contractor/Opdrachtnemer. (Zie bijlage 7 voor de RAL)

x

x
pag. 68 / Bijlage 9 / Incident Handling
procedure

x

x
Diverse aanpassingen doorgevoerd

x
pag. 75 / Bijlage 10.1 / Model Lijst van
vertrouwensfuncties
pag. 75 / Bijlage 10.1 / Model Lijst van
vertrouwensfuncties / Beleid en
Management Directeur/CEO
pag. 75 / Bijlage 10.1 / DEELNEMER

x
Facturatie e-mailadres:
D

NAVO (SECURITY CLEARANCE)
EU (SECURITY CLEARANCE)
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Bijlage 11 / Het Veiligheidsonderzoek en Daarvoor dienen zij door middel van het invullen en ondertekenen van een (elektronische) Opgave
de Verklaring van Geen Bezwaar / alinea 1 Persoonlijke Gegevens (OPG, indien het Veiligheidsonderzoek wordt uitgevoerd door de AIVD) of Staat van
Inlichtingen (SVI, indien het Veiligheidsonderzoek wordt uitgevoerd door de MIVD) toestemming te
geven die tevens toestemming inhoudt voor hernieuwde onderzoeken zolang de Vertrouwensfunctie
wordt uitgevoerd.
Bijlage 11 / Het Veiligheidsonderzoek en Veiligheidsonderzoeken worden aangevraagd door de BF van de Opdrachtnemer door aan de ingevulde
de Verklaring van Geen Bezwaar / alinea 2 OPG of SVI een ingevuld aanvraagformulier toe te voegen en het geheel vervolgens te zenden naar BIV /
MIVD respectievelijk MIVD ter attentie van Bureau Veiligheidsonderzoeken Defensie.
Bijlage 11 / blz. 2 / Hernieuwd
Veiligheidsonderzoek

Bijlage 11.1
Bijlage 12 / alinea 1

Een Veiligheidsonderzoek jegens een betrokken Vertrouwensfunctionaris vindt elke vijf jaren plaats.
Tenminste drie maanden voor het verstrijken van de periode van vijf jaar na afgifte VGB dient door de BF
een nieuw veiligheidsonderzoek te worden aangevraagd, waarbij tevens een opnieuw ingevulde OPG of
SVI dient te worden toegevoegd.
Diverse aanpassingen doorgevoerd
Medewerkers van de Opdrachtnemer die kennis moeten nemen dan wel toegang hebben tot een TBB
dienen een Geheimhoudingsverklaring te ondertekenen waarin wordt verklaard dat zij op de hoogte zijn
gesteld van de bepalingen omtrent de geheimhoudingsplicht en de strafmaatregelen op basis van het
Wetboek van strafrecht (Wvs) bij het verzaken van die plicht (zie formulier 1 in deze bijlage). Medewerkers
die bovendien kennis moeten nemen van Crypto, Crypto-security of CCI-gemerkte informatie of materieel
dienen een Geheimhoudingsverklaring in het kader van een Crypto-functie te ondertekenen (zie formulier
2 in deze bijlage).

Bijlage 12.1

Bijlage 12.1 / blz. 2,3
Bijlage 14 / Wijziging persoonlijke
omstandigheden / alinea 1
Bijlage 14

Ministerie van Defensie
Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
Bureau Industrieveiligheid
Alle teksten van deze twee bladzijden
Binnen de periode van vijf jaar kan er aanleiding zijn een nieuw Veiligheidsonderzoek uit te voeren, in het
bijzonder door wijziging in persoonlijke omstandigheden.
- scheiding, een nieuwe relatie of partner;
- problematische financiële situatie;
- aanraking met justitie of politie;
- lidmaatschap van organisaties of verenigingen die mogelijk strijdig zijn met de belangen van Defensie;
- drugsgebruik;
- langdurig verblijf in het buitenland (zakelijk dan wel privé);
- functiewijziging;
- wijziging van het vereiste VMN.

Bijlage 14.1 / Niet invullen door aanvrager Naar BVD d.d. _____________
Bijlage 15 / Ontheffing uit een
Vertrouwensfunctie / Titel

Ontheffing uit een Vertrouwensfunctie

Bijlage 15 / alinea 2
Bijlage 15.2 / Verklaring bij ontheffing uit
een Cryptofunctie
Bijlage 16 / Reizen naar het buitenland

(bijlage 15.1 en bijlage 15.2)
Alle teksten van deze bladzijde

x

Versie 1.0

Aanpassingen Tekst

Gewijzigd

Gewijzigd

pag. 76 / Bijlage 11 / Het
Daarvoor dienen zij door middel van het invullen en ondertekenen van een (elektronische) Opgave
Veiligheidsonderzoek en de Verklaring van Persoonlijke Gegevens (OPG) toestemming te geven die tevens toestemming inhoudt voor hernieuwde
Geen Bezwaar / alinea 1
onderzoeken zolang de Vertrouwensfunctie wordt uitgevoerd.

pag. 76 / Bijlage 11 / Het
Veiligheidsonderzoeken worden aangevraagd door de BF van de Opdrachtnemer door aan de ingevulde
Veiligheidsonderzoek en de Verklaring van OPG een ingevuld aanvraagformulier toe te voegen en het geheel vervolgens te zenden naar BIV/MIVD
Geen Bezwaar / alinea 2
respectievelijk MIVD ter attentie van de Unit Veiligheidsonderzoeken.
pag. 76 / Bijlage 11 / Hernieuwd
Veiligheidsonderzoek

Een Veiligheidsonderzoek jegens een betrokken Vertrouwensfunctionaris vindt in principe elke vijf jaar
plaats. Tenminste drie maanden voor het verstrijken van de periode van vijf jaar na afgifte VGB dient door
de BF een nieuw veiligheidsonderzoek te worden aangevraagd, waarbij tevens een opnieuw ingevulde
OPG dient te worden toegevoegd.

pag. 77 / Bijlage 11.1
pag. 78 / Bijlage 12 / alinea 1

Diverse aanpassingen doorgevoerd
Medewerkers van de Opdrachtnemer die kennis moeten nemen dan wel toegang hebben tot een TBB
dienen een Geheimhoudingsverklaring te ondertekenen waarin wordt verklaard dat zij op de hoogte zijn
gesteld van de bepalingen omtrent de geheimhoudingsplicht en de strafmaatregelen op basis van het
Wetboek van strafrecht (Wvs) bij het verzaken van die plicht (zie bijlage 12.1). Medewerkers die
bovendien kennis moeten nemen van Crypto, Crypto-security of CCI-gemerkte informatie of materieel
dienen een Geheimhoudingsverklaring in het kader van een Crypto-functie te ondertekenen (bijlage 40.1).

Gewijzigd

Gewijzigd

Gewijzigd

x

Verwijderd
Verwijderd
Gewijzigd

x
pag. 82 / Bijlage 14 / Wijziging
persoonlijke omstandigheden
pag. 82 / Bijlage 14

Gewijzigd

Gewijzigd
Gewijzigd
Gewijzigd

Gewijzigd
x

Nieuw

x

x

Nieuw

x

x

Nieuw

x

x

Nieuw

Bijlage 17 / Beveiligingsmaatregelen en
schillenstructuur / alinea 3

Voorbeelden van schillenstructuren per TBB categorie (bijlage 17.2 tm 17.5) zijn gerubriceerd en daarom
alleen op te vragen bij uw accountmanager van BIV / MIVD.

Bijlage 18 / blz. 2 / Logging
Bijlage 18 / blz. 2 / Logging
Bijlage 19 / alinea 2

In de eisen Fysiek staan de minimale Loggingseisen en bewaartermijnen.
Meer informatie hierover is te vinden in bijlage 9.
Deze bijlage is gerubriceerd en op te vragen bij uw accountmanager.

Gewijzigd
Gewijzigd

Bijlage 19 / blz. 3 / laatste zin
Bijlage 19.1 / Overzicht normen
braakwering

Zie op de volgende pagina een overzicht aangaande normen op het gebied van braakwering.
NEN-EN-1887
NEN-EN 50130

Verwijderd

Gewijzigd

Gewijzigd

Gewijzigd

x
Binnen de periode van vijf jaar kan er aanleiding zijn een nieuw Veiligheidsonderzoek uit te voeren,
bijvoorbeeld door een wijziging in persoonlijke omstandigheden.
- scheiding, een nieuwe relatie of partner;
- wijziging van de financiële situatie;
- problematische financiële situatie;
- aanraking met justitie of politie (anders dan als aangever of getuige);
- lidmaatschap van organisaties of verenigingen die mogelijk strijdig zijn met de belangen van de
Nederlandse staat;
- middelengebruik (waaronder overmatig alcoholgebruik en drugsgebruik);
- langdurig verblijf in het buitenland (zakelijk dan wel privé);
- functiewijziging;
- wijziging van het vereiste VMN.

pag. 83 / Bijlage 14.1 / Niet invullen door Naar UVO d.d. ______________________________________________
aanvrager
pag. 84 / Bijlage 15 / Ontheffing uit een
Ontheffing uit een Vertrouwensfunctie respectievelijk Crypto-functie
Vertrouwensfunctie respectievelijk Cryptofunctie / Titel
pag. 84 / Bijlage 15 / alinea 3
(bijlage 15.1 en bijlage 40.3)
x

Verwijderd

Diverse aanpassingen doorgevoerd

x

pag. 86 / Bijlage 16

x
Diverse aanpassingen doorgevoerd

pag. 87 / Bijlage 16.1 / Formulier melding PERSONEELSVERTROUWELIJK
bezoek risicoland ABDO
(indien ingevuld)
pag. 87 / Bijlage 16.1 / Bedrijfsgegevens
KVK nummer
pag. 87 / Bijlage 16.1 / Reisgegevens
pag. 87 / Bijlage 16.1 / Reiziger gegevens

Bijzondere opdracht
Geboortedatum

pag. 88 / Bijlage 17 /
Beveiligingsmaatregelen en
schillenstructuur / alinea 3
pag. 90 / Bijlage 18 / Logging
pag. 90 / Bijlage 18 / Logging
pag. 92 / Bijlage 19 / Bouwkundige
maatregelen / alinea 2
x
pag. 94 / Bijlage 19.1 / Overzicht normen
braakwering

Voorbeelden van schillenstructuren per TBB categorie (bijlage 17.2 t/m 17.5) zijn gerubriceerd en daarom
alleen op te vragen bij BIV/MIVD.
In de eisen van hoofdstuk 3 staan de minimale Loggingseisen en bewaartermijnen.
Meer informatie hierover is te vinden in bijlage 33.
Deze bijlage is gerubriceerd en op te vragen bij BIV/MIVD.
x
NEN 5087
NEN 5096
NEN-EN 50131
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Bijlage 19.1 / Overzicht normen
braakwering
Bijlage 19.1 / Overzicht normen
braakwering / laatste zin
Bijlage 22.1 / Transportplan

Alarmsystemen
- Alarmtransmissiesystemen en -apparatuur
Zie op de volgende pagina een normentabel aangaande inbraakwerende maatregelen.
Diverse aanpassingen doorgevoerd

Gewijzigd
Verwijderd
Gewijzigd

x

x

Nieuw

x

x

Nieuw

Bijlage 23 / blz. 2 / Vernietiging van BI /
alinea 3

Bijlage 23.1 / laatste zin
Bijlage 23.2 / Vernietiging van een TBB /
laatste zin
Bijlage 23.2.1 / Bewijs van overdracht te
vernietigen Informatie / laatste zin
Bijlage 24 / Minimale eisen voor de
aanwijzing van een (sub-)CyberBeveiligingsfunctionaris / punt 5
Bijlage 24.1 / Benoeming (sub-)CyberBeveiligingsfunctionaris en toekennen van
verantwoordelijkheden

Bijlage 24.1 / Benoeming (sub-)CyberBeveiligingsfunctionaris

Versie 1.0

Aanpassingen Tekst

Het vernietigen wordt uitgevoerd volgens een door de BF ingericht proces. Vernietigen geschiedt altijd
onder toezicht van een geautoriseerd persoon waarbij functiescheiding strikt is toegepast. Er dient te allen
tijde een Proces Verbaal van vernietiging te worden opgemaakt dat door de BF wordt geregistreerd en
beheerd. Zie bijlage 23.2 voor meer over vernietiging en de bijbehorende formulieren.
Zie volgende pagina voor een overzicht van manieren van vernietigen van een TBB.
Zie volgende pagina voor een bewijs van overdracht bij vernietiging wanneer een TBB extern wordt
vernietigd.
Zie de volgende pagina voor het bewijs van vernietiging van een TBB, het zogenoemde Proces Verbaal.
- te beschikken over kennis ten aanzien van cybersecurity en IT-infrastructuren op het niveau van Certified
Information Systems Security Professional (CISSP).
Bureau Industrie Veiligheid
Afdeling Contra-Inlichtingen en Veiligheid
Militaire Inlichtingen-en Veiligheidsdienst
Postbus 90701
2597 LS Den Haag

pag. 94 / Bijlage 19.1 / Overzicht normen
braakwering
x
pag. 100 / Bijlage 22.1 / Transportplan
pag. 101 / Bijlage 22.2 / Normale
verzending:
pag. 102 / Bijlage 22.3 / Normale
verzending:
pag. 104 / Bijlage 23 / Vernietiging van BI
/ alinea 3

Gewijzigd

Verwijderd

x

Verwijderd

x

Verwijderd
Gewijzigd

pag. 111 / Bijlage 24.1 / Benoeming
(sub)Cyber-Beveiligingsfunctionaris

Gewijzigd

pag. 111 / Bijlage 24.1 / Details
(sub)Cyber-beveiligingsfunctionaris
(verplicht in te vullen)
x

x

Bijlage 24.1 / Alleen in te vullen door BIV / Goedgekeurd door ________________________ Afgekeurd door _________________
MIVD
Datum ________________________ Datum ____________________________
Reden __________________________________________________________________
Bijlage 25
Diverse aanpassingen doorgevoerd
Bijlage 27 / Titel
Registratie van ICT-bedrijfsmiddelen
Bijlage 27 / alinea 1
Om onder andere onderzoek te kunnen doen nadat een netwerk of systeem is gecompromitteerd en om
goed beheer van bedrijfsmiddelen uit te kunnen voeren is een goede, kloppende registratie van
bedrijfsmiddelen noodzakelijk. Vaak wordt voor deze registratie een onfiguratiemanagementdatabase
(CMDB) gebruikt. In gevallen waarbij het gaat om een zeer klein netwerk of systeem kan ook met een
spreadsheet worden volstaan.

Bijlage 27 / alinea 2

Het heeft de voorkeur om bij het opzetten van de registratie van bedrijfsmiddelen voor de gerubriceerde
opdracht van Defensie zo veel mogelijk van de reeds bestaande systemen en systematiek binnen de
organisatie gebruik te maken.

Nieuw

pag. 111 / Bijlage 24.1 / Voetnoot
Gewijzigd
Gewijzigd
Gewijzigd

Transport door eigen medewerker
Het vernietigen wordt uitgevoerd volgens een door de BF ingericht proces. Voor het vernietigen van BI
(fysiek of digitaal) moet de BF of de daartoe aangewezen persoon toestemming hebben van de
opdrachtgever. Vernietigen geschiedt altijd onder toezicht van een geautoriseerd persoon waarbij
functiescheiding strikt is toegepast. Er dient te allen tijde een Proces-verbaal van vernietiging te worden
opgemaakt dat door de BF wordt geregistreerd en beheerd.
x
x
x
- te beschikken over gecertificeerde kennis ten aanzien van informatiebeveiliging, cybersecurity en ITinfrastructuren.
Bureau Industrie Veiligheid
Afdeling Contra-Inlichtingen en Veiligheid
Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
MPC 58B
Postbus 20701
2500 ES Den Haag
T: +31-70-4419463
E: indussec@mindef.nl
werknemer van bedrijf/organisatie
_____________________________________________________________________________________
in functie
_____________________________________________________________________________________
wordt (sub-)Cyber-BF van (hoofd)vestiging
_____________________________________________________________________________________
KVK nummer (hoofd)vestiging
_____________________________________________________________________________________

Aanhef
Voornamen
Tussenvoegsel(s)
Achternaam
BSN nummer
Telefoonnummer
E-mailadres
Alleen in geval van afkeuring van de beveiligingsfunctionaris door BIV/MIVD zal de hierover separaat
worden gecommuniceerd.

pag. 112 / Bijlage 25
pag. 114 / Bijlage 27 / Titel
pag. 114 / Bijlage 27 / alinea 1

Diverse aanpassingen doorgevoerd
Registratie van bedrijfsmiddelen
Een kloppende registratie van bedrijfsmiddelen is noodzakelijk. Vaak wordt voor deze registratie een
configuratiemanagement database (CMDB) gebruikt. De CMDB bevat de gegevens van alle
bedrijfsmiddelen in de infrastructuur van een bedrijf of organisatie die ingezet worden voor de
gerubriceerde opdracht van Defensie. De reikwijdte van de verplichte registratie van bedrijfsmiddelen is in
principe beperkt tot bedrijfsmiddelen die ingezet worden voor de gerubriceerde defensieopdracht,
inclusief de maatregelen onder hoofdstuk 3 (Fysiek) en/of hoofdstuk 4 (Cyber).

pag. 114 / Bijlage 27 / alinea 2

Het heeft de voorkeur om bij het opzetten van de registratie van bedrijfsmiddelen voor de gerubriceerde
opdracht van Defensie zo veel mogelijk van de reeds bestaande systemen en systematiek binnen de
organisatie gebruik te maken. In gevallen waarbij het gaat om een zeer klein netwerk of systeem kan ook
met een spreadsheet worden volstaan.

Gewijzigd

Gewijzigd

x
Diverse aanpassingen doorgevoerd
Transport door eigen medewerker

x
pag. 109 / Bijlage 24 / Minimale eisen
voor de aanwijzing van een (sub)CyberBeveiligingsfunctionaris
pag. 111 / Bijlage 24.1 / Benoeming (sub)Cyber-Beveiligingsfunctionaris

Gewijzigd

Werknemer van ___________________________________________________
Functie ____________________________________________________

Alarmsystemen, specifiek alarmtransmissiesystemen en -apparatuur
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Bijlage 27 / alinea 3
Bijlage 32 / Grote concentratie TBB /
laatste alinea

De reikwijdte van de verplichte registratie van bedrijfsmiddelen is in principe beperkt tot die
bedrijfsmiddelen die ingezet worden voor de gerubriceerde opdracht van Defensie.
Per opdracht wordt bepaald of er sprake is van een “grote concentratie” TBB.

x

x

Bijlage 36 / Woord boven de eerste alinea TEMPEST
Bijlage 37 / Zelfinspectierichtlijnen /
alinea 5

Het gewicht (laag, midden, hoog) is vertaald naar de termijn waarop actie nodig is:
- Laag risico (groene gebied : Binnen een jaar is actie gewenst.
- Midden risico (oranje gebied): Komend kwartaal actie gewenst.
- Hoog risico (rode gebied): Zo spoedig mogelijk actie gewenst.

Verwijderd
Gewijzigd
Nieuw

De Cryptobeheerder is verantwoordelijk voor:
(VBV 41000 A)
Ministerie van Defensie
Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
Bureau Industrieveiligheid
Alle teksten van deze twee bladzijden
Diverse aanpassingen doorgevoerd

x

Verwijderd

x

x

pag. 127 / Bijlage 40 / Cryptofunctionaris

Gewijzigd

x
x

x

x

De cryptofunctionaris is belast met de zorg voor cryptomiddelen.
De cryptobeheerder is verantwoordelijk voor:

Gewijzigd

Taken en verantwoordelijkheden

Bijlage 40.1 / blz. 2/3
Bijlage 40.2
x
x

x

pag. 119 / Bijlage 32 / Grote concentratie Per opdracht wordt door BIV/MIVD bepaald of er sprake is van een “grote concentratie” TBB.
TBB / laatste alinea
pag. 121 / Bijlage 34 / voor opsommingen (niet limitatief):

Verwijderd

Bijlage 40 / Cryptofunctionaris / Taken en Cryptofunctionaris
verantwoordelijkheden
De Cryptofunctionaris is belast met de zorg Cryptomiddelen.

Bijlage 40.1 / punt 2
Bijlage 40.1

Versie 1.0

Aanpassingen Tekst

pag. 128 / Bijlage 40.1 / punt 2

Verwijderd

x

Verwijderd
Gewijzigd
Nieuw
Nieuw

x
pag. 129 / Bijlage 40.2
pag. 130 / Bijlage 40.3
pag. 131 / Bijlage 41

(VBV 41000 B)
x
x
Diverse aanpassingen doorgevoerd
Nieuwe bijlage opgenomen in de ABDO
Nieuwe bijlage opgenomen in de ABDO
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