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Wordt per 1 januari 2023

De nieuwe Rijksinspectie Digitale Infrastructuur 
behoudt de taken van het huidige agentschap. 
Daarnaast zal de RDI nadrukkelijker investeren in de 
digitale veiligheid van Nederland.



Agentschap Telecom (straks Rijksinspectie Digitale Infrastructuur)

Bij Agentschap Telecom werken we aan een veilig verbonden Nederland. Een Nederland dat 
kan rekenen op goede telecommunicatie- en IT-netwerken, die bovendien veilig en 
betrouwbaar gebruikt kunnen worden.
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Wat doen wij binnen Agentschap Telecom

Toezicht op Telecommunicatiewet 
door ACM, AP en AT.

Voor AT het team Telecom Security 

› Uitvoeren van inspecties op 
naleving

› Uitvoeren van onderzoeken naar 
actuele ontwikkelingen

› Kennis & kunde ontwikkelen

24 november 2022
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Misschien kent u ons al?
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Nieuwe ingeschreven aanbieders krijgen 
van AT:

– een brief met een bijlage 

– vragenlijst

▪ Met onder andere vragen omtrent Bbgt

Bent u in Nederland actief als 
telecomaanbieder, dan bent u wettelijk 
verplicht u zich te registreren bij ACM als 
u:

• openbare elektronische communicatienetwerken 
aanbiedt

• of openbare elektronische communicatiediensten 
aanbiedt

Denk aan: Voip, Internettoegang of Internetaansluiting, 
…



7

Waarom bevoegd aftappen?

De grondslag voor bevoegd aftappen 
is het wetboek van Strafvordering en 
de Wet op de inlichtingendienst. 

Op deze basis kan politie, justitie en 
veiligheidsdiensten hun taken 
uitvoeren om zware criminaliteit te 
bestrijden en de staatsveiligheid te 
waarborgen.

24 november 2022
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Besluit beveiliging gegevens telecommunicatie 
(Bbgt)

Het Bbgt stelt eisen aan de beveiliging van de 
vorderingen/verzoeken vanuit politie of 
veiligheidsdiensten en de informatie die op basis van de 
vordering/verzoek door u als aanbieder wordt geleverd.

• Ondermeer voor het aftappen 

24 november 2022
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Laatste versie hier

https://wetten.overheid.nl/BWBR0015808
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Bbgt overzicht

Artikelen (10)

– 1: definities

– 2: zorgplicht beveiligingsmaatregelen & minimaal eisen in bijlage

– 3: beveiligingsplan

– 4: VOG

– 5: bewaartermijn

– 6: melden ongeoorloofde inbreuk 

– 7: geheimhouding

– 8: uitbesteding aan derden en verplichtingen naleving aanbieder

– 9: (in werking treden) 

– 10: (publicatie)

Bijlage

– I. Beveiligingseis algemeen

– II. Beveiligingseisen ten aanzien van personeel

– III. Fysieke beveiliging en beveiliging van de omgeving

– IV. Beheer van communicatie- en bedieningsprocessen

– V. Toegangsbeveiliging van geautomatiseerde informatiesystemen

– VI. Ontwikkeling, onderhoud en reparatie van geautomatiseerde

informatiesystemen

24 november 2022
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NBIP e-mail aan deelnemers
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Globaal proces NBIP bevoegd aftappen



Het beoogd doel Bbgt
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› Voorkomen van inzage door onbevoegde van LI-informatie:

– MSISDN (tel-nr)

– IMSI

– IMEI

– IPv4

– IPv6

– E-mailadres

› Waarom nodig voor Nationale veiligheid en Opsporingsdiensten

› Verschil LI en LD

› Tw HS13 aftappen

24 november 2022
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LI Inspectie Retourstroom

PGP

Administratieve verwerking

Aftap
ondersteund 

systeem

Te tappen systeem Aftap
ondersteund 

systeem

Hi2

Hi3

X2

X3

X1

HI1

AES CBC 128bit

Mailbox wachtwoord
 PGP wachtwoord
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LI Inspectie Retourstroom

PGP

Administratieve verwerking

Aftap
ondersteund 

systeem

Te tappen systeem Aftap
ondersteund 

systeem

Hi2

Hi3

X2

X3

X1

HI1

AES CBC 128bit

Mailbox wachtwoord
 PGP wachtwoord

= Retourstroom data kan worden gebruikt als 
afgeleide informatie in X2 (en ook X3) voor 
achterhalen van af te tappen identificerend kenmerk 
zoals verstrekt door Behoeftesteller (zoals tel-nr)24 november 2022
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Toegang tot LI-data
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› Passieve tap (half/volledig)

› Actieve tap

› Toegang tot LI-data (X1, X2, X3)

› Switch/Router SPAN-config

› Voiceplatform LI-DB

› Transport van LI-data

› Overige communicatie met LI-data

Behoefte
steller

Beheerder met 
toegang tot 
aftapdata

Transport datastroom Te Tappen verbinding

Voiceplatform
Te tappen systeem

NBIP satelliet

24 november 2022
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Hoe inspecteert AT (RDI) dat
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1. Omgeving schets helder krijgen

– Methode: Follow the money LI-data

– Uitkomsten: Lijst met verbindingen en componenten

2. Alle mogelijke manieren van toegang per component onderzoeken

– Machine to Machine

– Koppelvlakken

– Mogelijke ingangen in het netwerk en beheeromgevingen

– Autorisaties

3. Component of verbinding toetsen aan deugdelijke beveiliging

– Preventieve maatregelen (login/slot) & Detectieve maatregen (logging/camera)

4. Artikel 8 Bbgt

24 november 2022
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Artikel 8
1. Indien de aanbieder de uitvoering van werkzaamheden uitbesteedt aan een derde 

en in dat kader de derde kennis neemt of kan nemen van gegevens en informatie 
als bedoeld in artikel 2, eerste lid, draagt de aanbieder er zorg voor dat de derde 
zich verplicht:

A. de desbetreffende gegevens en informatie te beveiligen tegen kennisneming door onbevoegden;

B. met betrekking tot de desbetreffende gegevens en informatie geheimhouding te betrachten;

C. de ingevolge dit besluit gestelde maatregelen na te leven;

D. alle informatie te verstrekken die voor het toezicht op de naleving van de beveiligings- en 
geheimhoudingsverplichting noodzakelijk is.

2. De verplichtingen van de derde als bedoeld in het eerste lid worden geregeld in een 
schriftelijke overeenkomst tussen aanbieder en derde. Op een daartoe strekkend 
verzoek van de bevoegde autoriteit wordt inzage verleend in de overeenkomst.

3. De aanbieder is verantwoordelijk voor de naleving door de derde van de 
verplichtingen, bedoeld in het eerste lid.
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I. Beveiligingseis algemeen 

› Er is een functionaris, belast met het toezicht op de uitvoering en 
naleving van de beveiligingsmaatregelen. De functionaris voert 
daartoe regelmatig controles uit en legt de resultaten daarvan 
vast. 

› Relatie met beveiligingsplan (artikel 3).
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II. Beveiligingseisen ten aanzien van personeel

A. In de functiebeschrijving van personeel dat belast is met de verwerking 
van de informatie en gegevens wordt de verantwoordelijkheid voor de 
beveiliging daarvan beschreven.

B. Personeel dat in aanraking komt met de informatie en gegevens tekent 
een geheimhoudingsverklaring.

C. Uitsluitend personeel dat overeenkomstig de functiebeschrijving belast is 
met de verwerking van de informatie en gegevens heeft toegang tot de 
informatie en de gegevens.

& Artikel 4 lid 2: VOG
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III. Fysieke beveiliging en beveiliging van de 
omgeving

B. De ruimte waarbinnen de informatie en de gegevens aanwezig zijn is deugdelijk 
fysiek beveiligd

C. De fysieke beveiliging is zodanig ingericht dat ongeautoriseerde toegang en 
pogingen daartoe worden gedetecteerd en dat tijdige interventie plaatsvindt.

D. Toegang tot de ruimte waar de gegevens of de informatie zich bevindt is uitsluitend 
toegestaan aan daartoe geautoriseerde personen voorzover dit voor hun functie 
noodzakelijk is.

E. Het binnentreden en verlaten van de ruimte moet zodanig zijn geregeld dat er 
sprake is van gecontroleerde en achteraf herleidbare toegang op individueel niveau.

F. Documenten waarin, dan wel verwisselbare gegevensdragers waarop, de informatie 
en de gegevens zijn vastgelegd worden in deugdelijk beveiligde opbergmiddelen 
bewaard.

G. Personen belast met onderhouds- en reparatiewerkzaamheden in de ruimte waarin 
de informatie en de gegevens zich bevinden worden door eigen geautoriseerd 
personeel begeleid.
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V. Toegangsbeveiliging van geautomatiseerde 
informatiesystemen
A. De toegang tot geautomatiseerde informatiesystemen waarin de informatie en 

de gegevens worden verwerkt is op deugdelijke wijze beveiligd, onder meer 
door middel van persoonsgebonden authenticatie.

B. De logische beveiliging is zodanig ingericht dat ongeautoriseerde toegang en 
pogingen daartoe worden gedetecteerd en dat tijdige interventie plaatsvindt.

C. Het aantal foutieve inlogpogingen is beperkt tot drie. 

E. Alle handelingen met betrekking tot de verwerking van de informatie en de 
gegevens in het geautomatiseerde informatiesysteem worden 
persoonsgebonden vastgelegd teneinde onderzoek mogelijk te maken.

F. Toegang tot het geautomatiseerde informatiesysteem is uitsluitend 
voorbehouden aan daartoe geautoriseerd personeel.

G. De toegangsrechten van de gebruikers worden periodiek geëvalueerd.

H. De autorisaties van alle gebruikers worden vastgelegd.
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Vragen?

telecomsecurity@agentschaptelecom.nl

22 september 2022
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Meer informatie over de besproken onderwerpen bekijk 
dan:

– Algemeen

– Aftappen

– Beveiliging 

agentschaptelecom.nl/onderwerpen/telecomaanbieders

agentschaptelecom.nl/onderwerpen/telecomaanbieders/aftappen-van-gegevens

agentschaptelecom.nl/onderwerpen/telecomaanbieders/beveiliging-van-gegevens

http://www.agentschaptelecom.nl/onderwerpen/telecomaanbieders
https://www.agentschaptelecom.nl/onderwerpen/telecomaanbieders/aftappen-van-gegevens
https://www.agentschaptelecom.nl/onderwerpen/telecomaanbieders/beveiliging-van-gegevens

