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niet zomaar een
test- en trainingsnetwerkinitiatief
Roger Langeveld, beheerder NLD CFBLNet PoP

Het Combined Federated Battle Laboratories Network
(CFBLNet) is een veelzijdig netwerk dat voor vele toepassingen gebruikt kan worden in zowel combined als
joint omstandigheden. De mogelijkheden voor het gebruik
van CFBLNet kunnen worden samengevat als alle activiteiten tussen missiepartners, exclusief het gebruik van
operationele netwerken. CFBLNet kan worden gebruikt
voor Research en Development, Trials en Assessment
(RDT&A), testen, oefeningen en training. De activiteiten
binnen CFBLNet worden Initiatives genoemd en kunnen
zeer breed zijn.
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Voorbeelden van gebruik zijn het testen van Ballistic Missile
Defense (BMD) en tactische datalink systemen, cyberoefeningen, Joint Intelligence Surveillance and Reconnaissance (JISR) systemen, het trainen van luchtmachtpersoneel
(AWACS) met diverse andere platformen (bijv. F-16) met betrekking tot simulatoren tot en met hardware in de loop (HWIL),
het uitwisselen van data en informatie door middel van een
samenwerkingsomgeving (beveiligde VoIP, VTC, file transfer,
enz.) ten behoeve van internationale programma’s en projecten. Het CFBLNet wordt ook gebruikt voor interoperabiliteittesten van resolute support systems en voor het Federated
Mission Networking (FMN) initiatief, verificatie en validatie
tussen de landen/NATO. CFBLNet maakt gebruik van enclaves met cryptografische scheiding om de initiatieven voor de
verschillende gebruikers te scheiden volgens nationale en internationale afspraken. Voor de deelnemende landen en de
NATO-organisatie is CFBLNet het network of choice.
Is een koppeling nodig tussen niet-operationele systemen,
nationaal of internationaal, dan kan het CFBLNet daar waarschijnlijk in voorzien. CFBLNet overspant 36 missiepartners
(=aangesloten landen en organisaties) en meer dan 300 wereldwijde locaties die in de basis volledig security geaccrediteerd en cross gecertificeerd zijn door de participerende landen en organisatie(s).
In dit artikel nemen we u mee naar hoe het CFBLNet tot stand
is gekomen, de (netwerk) architectuur en de manier waarop
het CFBLNet in Nederland is opgezet.

Historie en structuur
Het was in 1999 dat voor de oefening Joint Warrior Interoperability Demonstration (JWID) voor het eerst een permanente
Wide Area Network (WAN) infrastructuur werd gebruikt. Deze
permanente WAN infrastructuur zou de basis vormen voor het
toekomstige CFBLNet. In voorafgaande jaren werd keer op
keer, na afloop van JWID de netwerk infrastructuur afgebroken. JWID, de van oudsher Amerikaanse Joint Chiefs of Staff
oefening, nodigde in 1997 de Combined Communications
Electronics Board (CCEB) landen (Australië, Canada, Nieuw
Zeeland en het Verenigd Koninkrijk) en de NATO landen uit
om deel te nemen aan JWID met hun eigen technologische
ontwikkelingen.
In 1999 werd door de USA een voorstel gedaan bij de NATO
Military Committee (MC) om het CFBLNet te realiseren. In
2001 keurde uiteindelijk de NATO MC dit voorstel goed en
was het CFBLNet een feit. Het spreekt dan ook voor zich dat
het CFBLNet bestaat uit de drie eerdergenoemde spelers, te
weten de USA, CCEB- en NATO landen. Alle NATO-landen zijn
hiermee automatisch lid van het CFBLNet. De deelnemers uit
deze groepen worden aangeduid met Core Mission Partners
(CMPs). De driekoppige structuur zien we ook terugkomen in
het organisatieschema van het CFBLNet, zie figuur 1.
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Figuur 1: Organisatieschema CFBLNet

In het organisatieschema zien we boven de stippellijn de beleidsmakers en beslissers. Deze laag bestaat uit twee delen,
als eerste de Senior Steering Group (SSG), hieronder bevindt
zich het CFBLNet dagelijks bestuur de Executive Group (EG).
Beide groepen zijn samengesteld uit de drie hoofdrolspelers
van het CFBLNet (USA, CCEB en NATO). De voorzitter van
deze twee groepen wordt altijd door de USA geleverd.
De EG in zijn rol als dagelijks bestuur zorgt samen met het
secretariaat en de verschillende werkgroepen voor de dagelijkse gang van zaken binnen de CFBLNet community.
De werkgroepen spelen een belangrijke rol bij het gebruik van
het CFBLNet. Hierop wordt later in dit artikel nog verder ingegaan. De nationale vertegenwoordigers en het Multinational
Security Accreditation Board (MSAB) zijn eveneens belangrijke spelers binnen het CFBLNet, vandaar dat ook deze terugkomen in het organisatieschema.

Netwerk-architectuur
Geen van de aangesloten deelnemers op het CFBLNet bezit
het CFBLNet. Elke deelnemer – en dit kan een land of organisatie zijn – levert een deel van het netwerk. Voor dit deel
draagt de vertegenwoordiger vanuit het deelnemende land
of organisatie de verantwoording. Ruwweg kan het CFBLNet
qua netwerkarchitectuur worden verdeeld in drie groepen/gebieden. Deze drie groepen komen overeen met de geografische ligging van de USA, Oceanië (CCEB landen) en NATO
landen. Op het hoogste niveau ziet de netwerk architectuur er
volgens Figuur 2 uit.
Aan de linkerkant zien we de NATO Point of Presence (PoP)
/ Network Operation Centre (NOC). De termen NoC en PoP
worden vaak door elkaar heen gebruikt. Op deze PoP/NOC
worden alle NATO landen aangesloten. Zo is ook Nederland
aangesloten op de NATO PoP in Den Haag.
Deze NATO PoP is met een verbinding gekoppeld aan de
PoP/NOC in de USA. Het spreekt voor zich dat deze PoP
de connectiviteit van Noord-Amerika en Canada voor zijn
rekening neemt. Deze USA PoP is vervolgens gekoppeld met
de PoP/NOC in Australië, waarbij deze PoP zowel Australië
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Tabel 1: CFBLNet sites in Nederland

sloten. De geïdentificeerde CFBLNet
sites in Nederland zijn ondergebracht in
Tabel 1 (14 sites geïdentificeerd echter
slechts 13 sites operationeel om NLD013 te vermijden).

CFBLNet connectiviteit

Figuur 2: CFBLNet architectuur

als Nieuw Zeeland voor zijn rekening
neemt. Een vreemde natie in deze context is het Verenigd Koninkrijk, deze is
namelijk zowel aan de NATO als aan de
USA PoP aangesloten. Alle verbindingen binnen het CFBLNet zijn met contracten afgesloten ‘eigen’ verbindingen
van een bepaalde bandbreedte en kwaliteit en lopen niet via internet.
Aan de linker kant van Figuur 2 bevinden zich verder nog de landen Oostenrijk, Finland, Zweden en Zwitserland. Dit
zijn geen NATO-landen maar zijn toch
op de NATO PoP aangesloten. De reden dat dit mogelijk is, is omdat deze
genoemde landen ‘partnerlanden’ zijn
van NATO. Via een Guest Mission Partner (GMP) proces zijn ze ook toegelaten tot het CFBLNet. Hoe deze landen
kunnen deelnemen aan CFBLNet activiteiten wordt later in dit artikel duidelijk. Op de drie genoemde PoPs in de
wereld zijn, status 2017, een 300 sites
aangesloten op dit netwerk.
Dit aantal groeit met circa 10-15 sites
per jaar. Als nu vervolgens ingezoomd
wordt op Figuur 2 dan kunnen we zien
hoe de nationale verbindingen zijn gerealiseerd.

Figuur 3: Aansluiting Nationale CFBLNet sites

Voor Nederland is Figuur 3 van toepassing. Vanuit de NATO PoP loopt er een
directe, enkelvoudige verbinding naar
de nationale PoP, in dit geval die van
Nederland. In deze nationale PoP wordt
het internationale CFBLNet verkeer gerouteerd naar de nationale sites.
In Nederland hebben we momenteel
14 geïdentificeerde CFBLNet sites. Om
deze sites te koppelen met de nationale PoP wordt er gebruik gemaakt van
Netherlands Armed Forces Integrated
Network (NAFIN) als transportnetwerk.
Op dit NAFIN is een speciaal IP Virtual
Private Network (VPN) geschakeld
waarop de verschillende sites en dus
ook de PoP in Nederland zijn aange-

Als er gesproken wordt over het CFBLNet dan hebben we het in de regel over
het Wide Area Network (WAN) deel van
dit netwerk, zie ook Figuur 2.
De toegang tot dit WAN wordt verzorgd
door de verschillende aangesloten sites,
waarvan we er in Nederland 13 hebben.
Deze toegang vindt plaats doormiddel
van een enclave. Een enclave kan worden gezien als een security-domein of
als een community of interest (CoI) met
een bepaalde rubricering en releaseability als het gaat om de informatiedeling. Op het CFBLNet kunnen activiteiten plaatsvinden van ongerubriceerd tot aan Top SECRET (TS).
Een voorwaarde hierbij is wel dat aan
de juiste regelgeving voldaan moet
worden. Wordt dit gedaan en er wordt
een accreditatie afgegeven dan mag de
activiteit plaatsvinden met die rubricering en releaseability. Het merendeel van
de CFBLNet activiteiten vindt plaats op
secret niveau.
Binnen het CFBLNet zijn twee typen van
enclaves te onderscheiden, als eerste
zijn dit de permanente enclaves. Deze
worden met een kleur aangegeven in
plaats van met een naam, bijvoorbeeld
CFBLNet RED.
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Figuur 4: CFBLNet enclaves op BB

De andere type enclaves zijn de tijdelijke enclaves, deze
worden in de regel aangegeven met de naam van het initiatief
dat de enclave gebruikt. Er wordt gekozen voor een tijdelijke
enclave als de permanente enclaves niet voldoen aan het security niveau, releaseability of als er specifieke eisen zijn. Deze
zijn bijvoorbeeld vastgelegd in een Memorandum of Understanding (MOU). De enclaves, tijdelijk of permanent worden
allen geplaatst op een gemeenschappelijk IP-subnet.
Dit gemeenschappelijk subnet komt bij alle CFBLNet sites terug en wordt de CFBLNet Blackbone (BB) (samentrekking van
Black (zwart) en backbone). Deze BB is via de BB router aangesloten op het NTN. Figuur 4, illustreert deze opbouw.
Als voorbeeld is CFBLNet RED, uitsluitend voor NATO landen
(29) en heeft de merking NATO SECRET (NS).
CFBLNet ORANGE is de permanente enclave voor de CCEB
landen en heeft de merking SECRET releaseable to <release
string> (de vijf landen die van de CCEB onderdeel uitmaken).
Alle enclaves op CFBLNet GREY na hebben een aparte crypto. De CFBLNet GREY enclave maakt gebruik van commerciële crypto (IPSec) vanuit de enclave zelf. Deze enclave is
dan ook de ongerubriceerde vaste enclave van het CFBLNet.
Gemakshalve zijn de tijdelijke enclaves in geel weergegeven
om aan te geven dat de aansluiting op de BB hetzelfde is als
voor de permanente enclaves.
Afhankelijk van de site en de initiatieven en activiteiten die
uitgevoerd worden op het CFBLNet worden er enclaves gebouwd. Het is dus niet zo dat alle sites, alle permanente enclaves hebben. Sterker nog dat kan niet eens. Nederland kan
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nooit opteren voor CFBLNET ORANGE omdat de releaseability van deze enclave dit niet toelaat. De Nationale PoP heeft
altijd alle (verschillende) enclaves die ook nationaal bij de sites
zijn gebouwd. De reden hiervoor is dat de PoP de gateway
vormt tussen het nationale en internationale CFBLNet.
Wordt er nu verder ingezoomd in de enclave dan zien we dat
deze in de regel begint met een suite A/TYPE 1 crypto. In
de NATO-landen is een veelgebruikte crypto de TCE621 van
THALES maar dit kan ook een ander type zijn. Op deze crypto
wordt een ‘rode’ router aangesloten. Op deze router zien we
ook vaak een Voice over IP (VoIP) telefoon terug. Het spreekt
voor zich dat het handig is om een telefoon in de enclave te
hebben om met je partners een (beveiligd) gesprek te kunnen
voeren. Op deze router wordt verder een ethernetswitch aangesloten. Op deze ethernetswitch wordt dan in de regel de
hardware (in de loop) of simulator aangesloten. Indien nodig
kan de enclave worden uitgebreid met bijvoorbeeld een extra server, ten behoeve van e-mail/ftp/www/file sharing enz.
of een Network Time Protocol (NTP) server ten behoeve van
nauwkeurige tijdsynchronisatie tussen de deelnemende sites,
zie figuur 5 en 6. In figuur 5 is een cross-connectie te zien
tussen de enclaves. Deze situatie is alleen maar mogelijk als
de releaseability en security merking overeenkomt. Om deze
koppeling te realiseren is in de regel veel apparatuur benodigd, denk hierbij aan proxies, Information Exchange Gateways (IEG), border protectie systemen (BPSen), enz. Om een
dergelijke koppeling te realiseren is toestemming benodigd
van alle missiepartners die zijn aangesloten op de enclaves.
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Initiatieven life-cycle
Om gebruik te maken van het CFBLNet
moet er door de initiatiefnemer een CFBLNet initiatief worden ingeschoten.
Voordat er gebruik mag worden gemaakt van het CFBLNet moeten er
verschillende stappen worden ondernomen. Figuur 7 laat de initiatief lifecycle zien. In deze life cycle is zowel een
nationaal als een internationaal deel te
onderscheiden.
Het begint er natuurlijk mee dat je moet
voldoen aan de spelregels van het
CFBLNet. Deze zijn vastgelegd binnen
de CFBLNet community en goedgekeurd door de CFBLNet SSG/EG.
Internationaal gezien moet de initiatiefnemer een CFBLNet Initiative Information Package (CIIP) maken. In deze CIIP
staat precies wanneer en met wie het
initiatief wordt gedaan. De CIIP bevat
verder nog de netwerk-, security- en
dataflow diagrammen.
Deze CIIP wordt vervolgens beoordeeld
door de verschillende CFBLNet werkgroepen, zie Figuur 1. Als de werkgroepen het er mee eens zijn komt de aanvraag bij de EG. Is deze ook akkoord
dan heb je toestemming om in de opgegeven tijd het CFBLNet te gebruiken.
Nationaal gezien moet er ook heel wat
gebeuren. Als eerste moet de site waar
het initiatief plaats vindt zijn geaccrediteerd voor dit gebruik. Wordt deze
accreditatie verstrekt dan wordt er een

Figuur 5: CFBLNet enclave structuur

Figuur 5: CFBLNet enclave opzet

De crypto vormt een belangrijk onderdeel van de enclave-apparatuur.
In Figuur 6 is een voorbeeld gegeven
van vier sites die gebruikmaken van
CFBLNet RED. Bij elke site is de enclave aangesloten op de gemeenschappelijke BB. De configuratie van
de crypto zorgt ervoor dat alleen deze
vier sites mee mogen doen. De vermaasde tunnels zorgen ervoor dat de CFBLNet RED enclave een System High
omgeving wordt. Hiermee wordt de netwerkarchitectuur door de crypto’s bepaald. Ditzelfde geldt voor de andere
enclaves. Hiermee draaien verschillende
(crypto-tunnel) netwerken op de BB.

Figuur 6: Koppeling van CFBLNet RED enclaves
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Figuur 7: CFBLNet initiatief life cycle

zogenaamde Site - National Accreditation
and Endorsement Certificate (S-NAEC)
afgegeven. De S-NAEC heeft een geldigheid van drie jaar. Wordt er meegedaan
aan een initiatief dan moet er opnieuw
accreditatie worden aangevraagd, maar
dan specifiek voor het initiatief zelf. Dit is
dan de Initiative - National Accreditation
and Endorsement Certificate (I-NAEC).
De geldigheid van een I-NAEC is de
looptijd van een initiatief echter met
een maximale tijd van een jaar. Hierna moet de I-NAEC worden verlengd.
In Nederland zijn er twee instanties

die deze NAECs afgeven, dit is voor
de Defensielocaties de BeveiligingsAutoriteit (BA) en voor de industrie (TNO/
THALES/enz.) is dit de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD)/bureau
industrieveiligheid (BIV).
Tijdens het proces van verkrijgen van
deze I-NAEC mag al wel worden begonnen met de opbouw van de enclave.
Ook mogen er simpele connectietesten
worden gedaan zoals een PING en ongerubriceerde VoIP.
Als de accreditatie en de goedkeuring
van de CFBLNet EG ook binnen zijn,
dan kan het initiatief van start gaan.
Is dit afgerond dan wordt de enclave in-

dien nodig weer ontmanteld en wordt er
een eindrapport opgesteld ten behoeve
van de CFBLNet community.

Samenvatting
Het CFBLNet is een zeer succesvol
initiatief en groeit jaarlijks in omvang.
Nationaal gezien wordt het CFBLNet
ook steeds vaker gebruikt, van 2 à 3
initiatieven in de beginjaren tot circa 20
in 2016. Ook zijn een aantal nieuwe
CFBL-Net sites in verschiet (bijv. NLR
en Gilze-Rijen). Het CFBLNet kijkt ook
naar de toekomst waardoor het faciliteren en ondersteunen van cyberinitiatieven of F-35 in het vizier komen.

Meer informatie over het CFBLNet kan worden gevonden op de
publieke website http://www.disa.mil/cfblnet en op het defensie
intranet in de CFBLNet WIKI:
http://wiki.mindef.nl/cfblnet/index.php/Hoofdpagina
Verder kan meer informatie over het CFBLNet worden
verkregen bij:
Systeem Manager: Hans Scheerboom, hj.scheerboom@mindef.nl
Support en Beheer CFBLNet PoP:
Roger Langeveld, r.langeveld.01@mindef.nl
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