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Samenvatting 
 

Regelmatig verschijnen er nieuwsberichten over cyberaanvallen op vitale infrastruc- 

turen,  zoals elektriciteit centrales. Dergelijke infrastructuren maken gebruik  van zo- 

geheten Industrial Control Systems  (ICS) / Supervisory Control And Data Acquisition 

(SCADA) netwerken. Als dergelijke systemen gehackt worden,  kunnen aanvallers de 

besturing van vitale infrastructuren overnemen, met  potentieel enorme gevolgen. 
 

Dit rapport richt  zich op  vitale  infrastructuren in Nederland en  beantwoord drie 

vragen: 1) Hoeveel Nederlandse ICS/SCADA systemen zijn eenvoudig te vinden door 

potentiële aanvallers?, 2) Hoeveel van  deze systemen zijn kwetsbaar voor  cyber 

aanvallen?, en 3) Welke maatregelen kunnen genomen worden om hack pogingen 

te voorkomen? 
 

Om deze vragen  te beantwoorden is bestaande literatuur bestudeerd en uitgezocht 

welke ICS/SCADA protocollen bestaan, en welke TCP/UDP poorten door  deze  proto- 

collen worden gebruikt (zie hoofdstuk 2). De uitkomst van deze studie is een lijst met 

39 protocollen, die vervolgens gebruikt is als invoer voor een  speciale zoekmachine 

(Shodan). Met behulp van deze  zoekmachine zijn bijna  zeventigduizend systemen 

gevonden die één  of ander antwoord sturen als ze ondervraagd worden.  Hiervan is 

slechts een  klein aantal daadwerkelijke ICS/SCADA systemen, de  rest  zijn gewone 

PCs, IoT systemen enz.. Om beide type  systemen van elkaar  te onderscheiden  zijn 

twee  lijsten  gemaakt; de  eerste zegt  met  zekerheid of een  bepaald systeem een 

ICS/SCADA systeem is (positief ), de tweede met  zekerheid dat  het  geen  ICS/SCADA 

systeem is (negatief ). In totaal zijn er bijna duizend ICS/SCADA systemen gevonden 

die in Nederland op het  Internet zijn aangesloten (zie hoofdstuk 3). Om te bepalen 

welke van deze  systemen kwetsbaarheden bevatten, en om de impact  van mogeli- 

jke aanvallen te bepalen, zijn de  kwetsbaarheden vergeleken met  bekende lijsten 

van  kwetsbaarheden (ICS-CERT  en  NVD, zie hoofdstuk 4). Dit rapport eindigt  met 

voorstellen van mogelijke  maatregelen waarmee de veiligheid  van ICS/SCADA syste- 

men  verbeterd kan worden (zie hoofdstuk 5). 
 

De belangrijkste conclusies zijn dat  a) het  met  zoekmachines zoals  Shodan  (zie 

hoofdstuk 2) uiterst eenvoudig is om ICS/SCADA systemen te vinden,  b) tenminste 

duizend (989) Nederlandse ICS/SCADA systemen te vinden zijn via Internet zoekma- 

chines (zie hoofdstuk 3), c) ongeveer zestig van deze systemen op één  of meerdere 

manieren kwetsbaar zijn (zie hoofdstuk 4) en d) dat  er diverse bekende en relatief 

eenvoudig toepasbare maatregelen bestaan waarmee de veiligheid  van ICS/SCADA 

systemen verbeterd kan worden (zie hoofdstuk 5). 
 

Het doel  van deze  studie was om kwetsbare ICS/SCADA systemen in Nederland te 

vinden,  en  maatregelen voor te stellen om te voorkomen dat  dergelijke systemen 

worden gehackt. 

Enerzijds lijkt het  aantal kwetsbare systemen hoog  en reden te geven  tot zorg, om- 

dat  in theorie reeds een  enkel  gehackt systeem (zoals  bijvoorbeeld een  sluisdeur 

of een  energiecentrale) grote  gevolgen  kan hebben. Bovendien is het  aantal kwets- 

bare  systemen dat  in deze  studie genoemd wordt  in werkelijkheid waarschijnlijk 

beduidend hoger, omdat (a) deze studie zich heeft  beperkt tot IPv4 adressen, (b) de 

gebruikte zoekmethode vrij eenvoudig is (en ook door  script  kiddies  toegepast kan 

worden) en (c) alleen gekeken is naar  bekende kwetsbaarheden. Professionele aan- 

vallers,  welke bijvoorbeeld voor nationale veiligheidsdiensten werken,  zullen  zeker 

meer  kwetsbare systemen weten  te vinden  en in staat zijn binnen te dringen door 

gebruik  te maken van zogeheten zero-day exploits. 

Anderzijds is in deze  studie niet onderzocht wat de werkelijke gevolgen zijn als een 

systeem wordt  gehackt.  Het is in principe zeker mogelijk dat  alle systemen die zijn 

aangesloten op de  Nederlandse vitale  infrastructuren volkomen veilig zijn, en  dat 

de  systemen die in deze  studie zijn gevonden niet  daadwerkelijk worden gebruikt 

voor vitale diensten. 
 



 

De belangrijkste aanbevelingen zijn dan  ook om de resultaten van deze  studie via 

het NCSC te delen met de organisaties die verantwoordelijk zijn voor de Nederlandse 

vitale  infrastructuur, en verder  onderzoek te verrichten teneinde een  beter inzicht 

te  krijgen  in de  werkelijke  schade die  door  aanvallen kunnen worden aangericht. 

Tenslotte is het  tijd om een  discussie te starten of er geen  apart veilig en betrouw- 

baar  netwerk moet  komen  ten  behoeve  van  de  vitale  infrastructuren (zie ook  de 

discussie sectie aan  het  eind  van hoofdstuk 6). 

 


