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Voorwoord  
 

Binnen het Ministerie van Defensie is de Beveiligingsautoriteit (BA) belast met het toezicht op 
de integrale beveiliging. Daarnaast is de BA beleidsmaker en kadersteller op dit domein. De 
Aanwijzing SG A/948 over Toezicht bij Defensie is kaderstellend voor het toezicht op de 
implementatie en de naleving van de defensiebrede kaders, op het gebied van integrale 
beveiliging. Ter voorbereiding op de uitvoering van de toezichttaak stelt de BA jaarlijks een 
Toezichtjaarplan BA op. Dit plan wordt in het Toezichtberaad besproken en door de SG 
vastgesteld. Na vaststelling wordt het toezichtjaarplan uitgevoerd in overleg met de 
defensieonderdelen. 
 
Kaders 
De verantwoordelijkheid voor beveiliging binnen Defensie is belegd in de lijn. Deze 
verantwoordelijkheid betekent dat de verantwoordelijke commandanten de Te Beschermen 
Belangen (TBB) van Defensie moeten beveiligen conform het Defensie Beveiligingsbeleid (DBB). 
Dit doen zij door het treffen van passende en proportionele beveiligingsmaatregelen, zodat 
risico’s tot het minimum worden beperkt en de eventuele restrisico’s acceptabel zijn voor het 
betreffende TBB. Risico’s dienen voor de verantwoordelijke commandanten bekend te zijn, 
zodat hier bewust en zorgvuldig op gehandeld en gestuurd kan worden. Het DBB en 
gerelateerde instructies vormen de basis van het formele toetsingskader van beveiliging bij het 
toezichthouden. In het DBB zijn de rijksbrede kaders verwerkt, alsmede NATO- en EU-
regelgeving.  
 
Doelstelling DBB en definitie Integrale Beveiliging 
De continuïteit en betrouwbaarheid van de bedrijfsprocessen waarborgen, is de doelstelling 
van het DBB, zodat het Ministerie van Defensie zijn taken ongestoord en onder alle 
omstandigheden kan blijven uitoefenen. Integrale beveiliging is een brede en systematische 
benadering van beveiliging, gericht op de bedrijfsprocessen en geïntegreerd in de bredere 
bedrijfsvoering.  
 
De Beveiligingsautoriteit, 
 
 
 
 
voor deze,  
het afdelingshoofd Beveiliging, Gegevensbescherming en Documentaire Informatievoorziening 
 
Kolonel H.J. Schuthof, MSc, EMSD, MA 
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1 Terugblik  
 

In dit hoofdstuk wordt beknopt ingegaan op de voornaamste bevindingen uit het toezichtjaar 2020, 
volgt er een terugblik op het jaarplan 2021 en worden enkele relevante ontwikkelingen benoemd 
binnen het domein integrale beveiliging. 

 

 Terugblik op jaarverslag 2020 
 

Integraal systeemgericht toezicht nog in ontwikkeling 
Het verkregen inzicht in het bestaan en volwassenheid van de beveiligingsmanagementsystemen, is 
nog onvoldoende om een kwalitatief oordeel te geven over de verschillende 
beveiligingsmanagementsystemen, maar toont wel grote verschillen tussen de 
defensieonderdelen. Om nader uitwerking te geven aan de check-fase van de PDCA-cyclus 
ontwikkelt de BA daarom een DBB-instructie ‘Toezicht’ die als integraal toetsingskader dient (zie 
1.3).  
 
Versterking samenhang en kwaliteit beveiligingsketen 
De gehele beveiligingsketen onderkent dat de kennis en capaciteit in de loop der jaren is 
achtergebleven op de ontwikkelingen. Binnen het functiegebied Inlichtingen & Veiligheid van 
Defensie is het onderdeel security/beveiliging onderbelicht gebleven. Daarom wordt een nieuw 
functioneel overleg ingericht dat zich focust op beveiliging. (zie 1.3). 
 
Fysieke beveiliging kwetsbaar 
Aandachtspunten op het deelgebied fysieke beveiliging betreffen de interne en externe 
dienstverleners waar de (beveiligings)organisatie afhankelijk van is. De onderliggende problematiek 
is complex en oplossingen aanreiken is een kwestie van een lange adem. Zo lang deze zorgen en 
afhankelijkheid blijven bestaan, kunnen defensieonderdelen steeds vaker niet voldoen aan het 
DBB. Als gevolg hiervan nemen de te accepteren restrisico’s binnen de organisatie toe.  
 
Informatiebeveiliging naar tevredenheid 
De informatiebeveiliging van kritieke informatiesystemen die binnen Defensie zijn onderkend, is in 
control. De verbeterplannen gekoppeld aan de accreditatiestatus vorderen gestaag. Ook verloopt 
binnen het IT-domein de samenwerking tussen de BA, het Joint IV Commando en de Chief 
Information Security Officer intensief en constructief. Dit geldt niet alleen voor de accreditatie van 
de kritieke systemen maar ook bij ad hoc-vraagstukken en beveiligingsincidenten. 
 
Industrieveiligheid verbetert 
De audits die Bureau Industrie Veiligheid in opdracht van de BA uitvoerde, waren gerelateerd aan 
accreditaties en audits. De resultaten van deze audits waren overwegend positief. De audits van de 
afgelopen jaren dragen bij aan een hoger integraal beveiligingsniveau bij de bedrijven. 
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 Terugblik jaarplan 2021  
Covid-19 
De beperkende maatregelen, zoals thuiswerken als gevolg van de Covid-19 pandemie, hebben een 
impact op het toezichtproces. Met name het uitvoeren van toezicht op locaties van eenheden, 
heeft nauwelijks plaatsgevonden. Hierdoor bevat het toezichtjaarplan BA 2022 enkele zelfde 
elementen als het Toezichtjaarplan BA 2021.  

 

 Relevante ontwikkelingen in het domein 
Oprichting Securitykennisforum 
Het Joint Intelligence, Surveillance, Target Acquisition & Reconnaissance Commando richt een 
securitykennisforum in, genaamd Defensie Security Overleg. Dit is om toekomstgericht te werken 
en de krijgsmacht te moderniseren conform de Defensievisie 2035. De BA ondersteunt deze 
ontwikkeling.  
 
Informatie gestuurd optreden 
Informatie gestuurd optreden is de basis van de toekomstige defensieorganisatie. De toenemende 
dreiging in alle domeinen en de technologische ontwikkelingen, hebben grote impact op het 
optreden van Defensie. Het snel en veilig verwerken van informatie binnen de processen en IT-
systemen is daarbij cruciaal. Daaraan gerelateerd zijn er verschillende ontwikkelingen binnen het 
beveiligingsdomein, zoals het onderwerp ‘Besturen bij Defensie’ en beleidsontwikkelingen, zoals de 
routekaart Cloud. 
 
Ontwikkeling beleidskader toezicht 
De Beveiligingsautoriteit ontwikkelt, als toezichthouder, een beleidsinstructie toezicht. Deze 
nieuwe instructie bevat naast de beschrijving van toezichtprocedures ook normen gerelateerd aan 
toezichtactiviteiten, die betrekking hebben op toezicht, inclusief systeemgericht toezicht. Een 
voorbeeld hiervan zijn de normen met betrekking tot de minimale onderdelen van een 
beveiligingsmanagementsysteem en het minimaal te borgen volwassenheidsniveau daarvan. Deze 
ontwikkeling is uniek voor het beveiligingsdomein. 
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2 Toezichtactiviteiten 
 Verantwoordelijkheden toezichthouder  

De toezichthoudende taak van de BA betreft in het algemeen de toezicht op de naleving van het 
DBB door alle defensieonderdelen. Voorheen bestond dit toezicht uit het bezoeken van 
defensielocaties, waarbij de beveiliging van locaties, risicoplaatsen en/of TBB werd getoetst aan de 
inhoud van het DBB. Deze vorm van toezicht vereist veel capaciteit en is een moment opname, 
maar doet geen recht aan de verantwoordelijkheid van de commandant om zelf toe te zien op de 
uitvoering van het DBB. Door meer gebruik te maken van systeemgericht toezicht kan de BA 
efficiënter en effectiever invulling geven aan haar toezichthoudende taak. Bij systeemgericht 
toezicht wordt het bestaan, de opzet en de werking van een beveiligingsmanagementsysteem 
beoordeelt.  
 
Daarnaast voert de BA de National Security Authority-rol uit voor het militaire domein (NSA-MoD). 
Deze rol is afkomstig uit NATO-beleid. Vanuit deze rol houdt de BA toezicht op basis van het 
toetsingskader uit NATO- en EU-beleid.  
 
Defensieonderdelen en toezicht 
De defensieonderdelen zien zelf toe op de handhaving en toepassing van de normen uit het DBB. 
Het is een taak van de Beveiligingscoördinatoren (BC) om daaraan invulling te geven. Ook de 
Commandant der Strijdkrachten (CDS) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) 
hebben hierin een zelfstandige rol, waarbij de BC-CDS onder meer een rol heeft bij het toezicht op 
inzet en missies. Toezicht kan ook door externe partijen worden uitgevoerd. 
 
Externe toezichthouders 
Extern toezicht wordt uitgevoerd door organisaties zoals de Audit Dienst Rijk, de Algemene 
Rekenkamer, de NATO en de EU. Externe toezichthouders voeren systeemgericht toezicht, toezicht 
en/of inspecties uit. De BA begeleidt en bereidt toezicht, onderzoeken en/of inspecties door 
externe toezichthouders voor. 

 
Methoden van toezicht 
Bij toezicht kijkt de toezichthouder naar de effectiviteit van de getroffen beveiligingsmaatregelen 
(toezicht op output) terwijl systeemgericht toezicht met name kijkt naar opzet, bestaan en werking 
van processen en beheersingsmaatregelen die noodzakelijk zijn voor een defensieonderdeel om 
aan het DBB te kunnen voldoen. De mate waarin de Plan-Do-Check-Act (PDCA) cyclus is geborgd, 
staat bij deze vorm van toezicht centraal.  
De voorwaarde voor adequaat systeemgericht toezicht is een beveiligingsmanagementsysteem. De 
implementatie van systeemgericht toezicht binnen het beveiligingsdomein is nog in ontwikkeling. 
In de gewenste situatie voert de BA vooral systeemgericht toezicht uit en houdt de BA waar nodig 
opvolgtoezicht, ter verificatie.  
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 Inventariseren overige onderwerpen 
 

Uit het systeemgericht toezicht komen een aantal onderwerpen die nader toezicht behoeven. De 
overige toezichtonderwerpen voor 2022 komen uit een risicoanalyse of zijn vaste 
toezichtonderwerpen. 
 
Risicoanalyse 
Om de categorie van de TBB’en te bepalen, wordt de risicoanalyse kans x effect toegepast. Er 
worden vier categorieën TBB (1 tot en met 4) onderkend om de noodzakelijke 
beveiligingsmaatregelen te identificeren. Naar aanleiding hiervan richt het toezicht van de BA zich 
vooral op categorieën TBB 1 en 2 (meest risicovol). 
 

 

 
 

  

Informatiesystemen 
Materieel 
Goederen 
Objecten 

Risicoanalyse 

Kans  

x 

Effect 

TBB 1 – Kennisname door niet-

gerechtigden kan zeer ernstige 

schade toebrengen aan het 

belang van de Staat of zijn 

bondgenoten 

TBB 2 - Kennisname door niet-

gerechtigden kan ernstige 

schade toebrengen aan het 

belang van de Staat of zijn 

bondgenoten 

TBB 3 – Kennisname door niet-

gerechtigden kan schade 

toebrengen aan het belang van 

de Staat of zijn bondgenoten 

TBB  – Kennisname door niet-

gerechtigden kan nadeel 

toebrengen aan het belang van 

de Staat of zijn bondgenoten 
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 Samenwerking met de andere 
toezichthouders 

Om de samenhang en de kwaliteit van toezicht te verbeteren, werken de interne toezichthouders 
samen. De interne toezichthouders zijn: de Inspectie Militaire Gezondheidszorg (IMG), Inspectie 
Veiligheid Defensie (IVD), het Korps Militaire Controleurs Gevaarlijke Stoffen (KMCGS), de Militaire 
Luchtvaart Autoriteit (MLA), de Beveiligingsautoriteit (BA) en de Functionaris 
Gegevensbescherming (FG). De samenwerking wordt gezocht op verschillende onderdelen, zoals 
de afstemming van toezichtagenda’s om de toezichtdruk te verlagen bij ondertoezichtstaanden. 
Ook wordt gezamenlijk het toezichtproces versterkt op het gebied van methodologie en redactie.  
 
Toezichtberaad 
In 2020 hebben de interne toezichthouders zich verenigd in het Toezichtberaad Defensie. De 
Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (IGK) en een vertegenwoordiger van het Bureau Secretaris-
Generaal nemen als toehoorder deel aan het beraad. De IGK is geen toezichthouder, maar zijn 
onderzoeken verrijken wel het inzicht in de staat en het functioneren van de defensieorganisatie. 
De Inspecteur-Generaal Veiligheid is als coördinerend toezichthouder voorzitter van het beraad. De 
kwaliteit verbeteren en de samenhang van het interne toezicht versterken, is de doelstelling van 
het Toezichtberaad, om zo het effect en de zichtbaarheid van het interne toezicht te vergroten.  
 
Samenwerking met interne toezichthouders 
Functionaris gegevensbescherming (FG) 
Vanwege maatschappelijke ontwikkelingen en de inwerkingtreding van de Algemene verordening 
gegevensbescherming, is de aandacht voor de beveiliging van persoonsgegevens in sterke mate 
toegenomen. De BA en de FG werken in toenemende mate samen en voeren gezamenlijk toezicht 
uit. 
 
PME Digitale Informatie (DI) 
In samenwerking met de beleidsverantwoordelijke Digitale Informatie wordt toezicht gehouden op 
de (processen) hoog gerubriceerde informatievoorziening en dan in het bijzonder op de beveiliging 
van informatie met de rubricering STG. GEHEIM en STG. ZEER GEHEIM. Deze processen dienen 
onder andere het vereiste beveiligingsniveau van deze informatie te waarborgen. 
 
Korps Militaire Controleurs Gevaarlijke Stoffen (KMCGS) 
Het KMCGS en de BA hebben een gemeenschappelijk toezichtgebied: de opslag en het vervoer van 
munitie, explosieven en springmiddelen. De normering waar toezicht op wordt gehouden is wel 
verschillend. Het KMCGS vervult een ‘oog en oor- functie’ voor de naleving van de BA-normering. 
 
Inspectie Militaire Gezondheidszorg (IMG) 
De BA en de FG zijn nauw betrokken bij de digitale ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg, 
zoals bij de invoering van het huisartsinformatiesysteem, zorg-informatiesysteem-software en de 
invoering van wearables voor gezondheidsmonitoring. Voor deze toekomstige onderwerpen waar 
medische gegevens worden verwerkt en mogelijk gedeeld met civiele instanties is de 
samenwerking en afstemming met de FG en de IMG van groot belang. In 2022 gaan FG en IMG 
gezamenlijk toezicht houden. 
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Samenwerking met Externe toezichthouders 
Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) 
In het kader van de samenwerking tussen de MIVD en de AIVD is afgesproken dat de Beveiligings-
autoriteit Defensie en de Beveiligingsambtenaar (BVA) van de AIVD gezamenlijk de systemen en 
locaties van beide diensten toetsen en accrediteren. Hiervoor is een aangepast normenkader ge-
maakt: Beveiligingsnormen Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten.  
 

 Geplande toezichtactiviteiten 
In deze paragraaf staan de geplande toezichtactiviteiten voor het toezichtjaar 2022. Deze bevat 
zowel jaarlijks terugkerende toezichtactiviteiten, maar ook specifieke onderwerpen. 
 
Vaste onderwerpen 
De BA houdt toezicht op een aantal vaste, terugkerende onderwerpen: 

 De BA voert systeemgericht toezicht uit op het bestaan, de opzet en de werking van een 
beveiligingsmanagementsysteem en de borging van de PDCA daarbinnen.  

 De BA houdt toezicht op: 
o de voortgang en opvolging van actiepunten naar aanleiding van uitgevoerd toezicht in 

voorgaande jaren; 
o de eventuele verbeterplannen van de defensieonderdelen, geaccepteerde restrisico’s, 

incidenten, meldingen van voorvallen en/of onderzoeken; 
o de integrale beveiliging van TBB, zoals fysieke TBB, informatiesystemen, koppelingen; 
o een oefening of inzet. 

 Toezicht op het accrediteren van internationale systemen en samenwerkingsverbanden, 
zoals 1(German/Netherlands) Corps, door de BA in zijn rol als NSA-MoD. 

 Toezicht op de systemen van beide inlichtingendiensten. 

 Toezicht op de beveiligingsaspecten tijdens de realisatie van nieuwe defensiecomplexen, 
vernieuwing van nieuw materieel, grote verandertrajecten of reorganisaties. 

 Toezicht voor, tijdens en/of na het uitvoeren van een accreditatie door de BA. 

 Met het F-35 Air System (AS) dient Defensie zich, naast het nationale beleid, te conformeren 
aan richtlijnen van de Amerikaanse overheid. De BA houdt toezicht op alle Special Access 
Program Facilities (SAPF) in zijn rol als Program Security Officer (PSO), in samenwerking met 
de Amerikaanse PSO. Het toezicht vindt jaarlijks plaats op initiatief van de F-35 PSO. Deze 
kunnen zowel aangekondigd als onaangekondigd plaatsvinden. Bij dit toezicht worden alle 
aspecten van de integrale beveiliging gecontroleerd. Een SAPF beveiligingsfunctionaris dient 
bij de inspectie aanwezig te zijn. Een voorgeschreven checklist dient als basis voor dit 
toezicht.  

 Beveiligingstesten uitvoeren op initiatief van de BA of in het kader van de samenwerking met 
de Rijks-BVA, zoals pentesten, fysieke beveiligingstesten, red-teaming, green-teaming. 

 Tot slot begeleidt de BA externe toezichthouders, van de NATO en de EU. 
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Toezichtplanning 2022 
Toezicht Waar 

Systeemgericht toezicht Bij alle defensieonderdelen 

Klassiek (integraal) toezicht  Bij alle defensieonderdelen 

Toezicht SAPF Bij alle defensieonderdelen 

Gezamenlijk toezicht met FG Nader te bepalen op basis van planning FG 

Gezamenlijk toezicht PME DI / HGI Nader te bepalen op basis van planning DI 

Gezamenlijk toezicht IMG Nader te bepalen op basis van planning IMG 

MIVD / AIVD Systemen / locaties 

MIVD / Industriebeveiliging (DSA) Bij een bedrijf gezamenlijk toezicht uitvoeren 

Beveiligingstest (integraal) in samenwerking 
met de rijks-BVA 

Nader te bepalen onderdeel/object/onderwerp/TBB 
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Bestuursstaf (BS) 
Directoraat-Generaal Beleid (DGB) 
Directie Bedrijfsvoering en Evaluatie (DBE) 
Beveiliging, Gegevensbescherming en Documentaire Informatievoorziening (BGD) 
Beveiligingsautoriteit (BA) 
 
Kalvermarkt 32 
Postbus 20701 
2511 CB Den Haag 
 
Opsteller: 
Dhr. M. van Ree MIM 
Senior toezichthouder integrale beveiliging 
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