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Tot een jaar geleden werd de beveiliging van een  
TITAAN-netwerk ingericht volgens het ‘cocon-model’. 
Hard aan de buitenkant, zacht aan de binnenkant.  
De buitenkant van het netwerk werd beschermd met 
crypto-apparatuur en als je eenmaal bij een netwerk-
poort aan de binnenkant kon komen was je vrij om het 
netwerk te gebruiken. Natuurlijk waren er wel zoge- 
naamde policies van kracht die gebruikers enigszins 
beperken tot de functies die ze uit hoofde van hun  
accountrechten mogen gebruiken, maar je kon bij wijze 
van spreken een wifi access point aan het netwerk kop- 
pelen zonder dat er een mechanisme was dat dit blok-
keerde. Een ander groot risico was dat een TITAAN-Rood 
laptop per ongeluk aan een TITAAN-Zwart poort werd  
gehangen. Dit leverde vooralsnog een werkende verbin-
ding op met het risico van informatielekkage.
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printers kunnen hier niet mee omgaan, daarom gebruiken we 
een tweede mechanisme als vangnet: MAC Address Bypass 
(MAB) waarbij het MAC-adres van het apparaat gebruikt wordt 
als username/password combinatie richting de RADIUS-ser-
ver. Als dit MAC-adres als vertrouwd geregistreerd staat zal 
ook voor MAB de poort volledig worden opengezet. 
Vanwege de cruciale rol van de RADIUS-server in dit proces 
wordt deze dubbel uitgevoerd in een setup met een actieve 
en passieve servercontainer. Mocht de RADIUS-server om de 
een of andere reden niet bereikbaar zijn dan blijven de reeds 

Met de introductie van het Federated Mission Network (FMN) 
concept waarbij coalitiepartijen hun nationale netwerken on-
derling gaan koppelen, komt met name in FMN Spiral 3 de 
eis naar voren dat de deelnemende landen ook binnen hun 
eigen netwerken een aantal extra beveiligingsmechanismen 
inbouwen die er voor moeten zorgen dat alleen vertrouwde 
apparatuur aan het netwerk kan worden gekoppeld en dat be-
heerders (omdat ze extra rechten hebben op het systeem) zich 
identificeren met méér dan alleen een username/password. 
Deze mechanismen zijn onder andere NAC en 2FA.

NAC
Network Access Control is een onderhandeling tussen een 
netwerkswitch en een eindgebruikerapparaat zoals een laptop, 
IP-telefoon of printer. Zodra het eindapparaat in de daarvoor 
bestemde ethernetpoort wordt gestoken zal er een Extensi-
ble Authentication Protocol (EAP) uitwisseling op gang komen 
waarbij de switch in contact treedt met de RADIUS-server in 
het servervoertuig. Indien het certificaat (sleutel) dat op de lap-
top geïnstalleerd is, akkoord bevonden wordt zal de switch de 
poort openzetten.

Helaas ondersteunt nog niet alle TITAAN-eindapparatuur 
de NAC-standaard IEEE802.1X (onder techneuten ook wel 
‘dot1x’ genoemd). Deze standaard levert uitgebreide bevei-
ligingsmogelijkheden op basis van uniek gegenereerde certi-
ficaten. Oudere apparatuur zoals de TITAAN IP-telefoons en 
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Figuur 1: NAC-keten in de TITAAN-setup
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weet’ (b.v. password), ‘iets dat je bezit’ 
(b.v. een token), ‘iets wat je bent’ (bio-
metrie). Binnen TITAAN 4.4 is gekozen 
voor password i.c.m. een token. Twee 
factoren dus, vandaar 2FA. 

Deze extra beveiliging wordt gebruikt 
voor de accounts van beheerders zoals 
wordt geëist in FMN Spiral 3. Gebruikers 
hebben er dus (nog) niet mee te maken.
Het token dat gekozen is voor 2FA is 
een USB-token dat in een USB-poort 
wordt gestoken als er wordt ingelogd. 
Alle tokens zijn geregistreerd in de To-
ken console op de server en gekoppeld 
aan een beheeraccount. Bij het aanlog-
gen op een beheeraccount verschijnt er 
een extra venster waar een 6-cijferige 
code ingevoerd moet worden. Door op 
de knop van het USB-token te drukken 
wordt er een code gegenereerd die van-
zelf in het daarvoor bestemde venster 
wordt ingevuld.

Daarna is de inlogprocedure voltooid en 
kan het token weer worden opgebor-
gen. Bij evt. verlies van het USB-token 
kan deze via het Token console worden 
geblokkeerd. De beheerder kan dan 
een nieuw token krijgen en deze aan zijn 
account verbinden.

Nabeschouwing
Extra security maatregelen worden over 
het algemeen als vervelend en blokke-
rend ervaren. Ook foutzoeken mèt se-
curity maatregelen is vaak complexer 
dan zonder. Maar doordat we in toe-
nemende mate onze informatie willen/
moeten delen met coalitiepartners is het 
noodzakelijk dat alle betrokken partijen 
elkaar kunnen vertrouwen op integriteit 
en exclusiviteit van de data.
 
Bij het voorwaarts gaan in de FMN  
Spirals en het uitbouwen van het infor-
matiegestuurde optreden ontkomen we 
er niet aan om steeds een extra stap 
te zetten om onze nationale netwerken 
veiliger te maken.

toegelaten clients gewoon verbonden. 
Nieuwe connecties kunnen dan tijdelijk 
niet tot stand worden gebracht. Figuur 
1 toont hoe de keten van NAC er in 
de TITAAN-situatie uitziet. In de civiele 
wereld wordt NAC vooral gebruikt voor 
wifi-netwerken, om onderscheid te ma-
ken in vertrouwde en niet vertrouwde 
(gasten-) apparatuur. We zien dit ook 
gebruikt worden in de kazernenetwer-
ken van het JIVC.

Een verandering die is doorgevoerd in 
TTN4.4 is dat op de LAN Backbone 
Box de accesspoorten die zijn uitge-
voerd in fiber optic en tactisch FTP zijn 
omgezet naar zgn. trunkpoorten. Dit is 
een voorbereiding op de toekomst als 
de eindapparatuur op de SLAB’s in ver-
schillende VLAN’s wordt geplaatst. De 
twee standaard RJ45 poorten op de 
LBB zijn wel onder NAC gebracht om-
dat daar ook eindapparatuur op kan 
worden aangesloten. Dit geldt ook voor 
andere accesspoorten binnen het TI-
TAAN-netwerk zoals in Workplace Shel-
ters en op Tunnelboxen.
 
Het inspoelen van clients die nog hele-
maal geen software geïnstalleerd heb-
ben blijft mogelijk met NAC. Hiervoor 
zijn aan de binnen- en buitenzijde van 
de servercontainer poorten gemaakt 
die bij het aankoppelen van clients er 
voor zorgen dat deze laptops in een in-
spoel-VLAN (99) terecht komen.
Een toekomstige ontwikkeling zal zijn 

dat de certificaten die gebruikt worden 
om de clients te autoriseren worden ge-
genereerd in een Public Key Infrastruc-
tuur. PKI gaat een steeds belangrijkere 
rol spelen bij het koppelen met partners 
via de FMN standaarden. Over PKI is al 
eerder geschreven in de Intercom.

2FA
De technologie wordt ook Multi Fac-
tor Authenticatie (MFA) genoemd. Het 
betekent dat je meer dan alleen een 
username/password nodig hebt om 
in te loggen. We zien dat veel dien-
sten op het internet (zoals MS-Teams) 
hier steeds vaker gebruik van maken. 
Multifactor is gebaseerd op ‘iets dat je 
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Figuur 2: Twee factor generatie met behulp van een USB-token

Binnen 
TITAAN 4.4 is 
gekozen voor 
password i.c.m. 
een token. Twee 
factoren dus, 
vandaar 2FA.
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