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Voorwoord
Onze fysieke en digitale werelden zijn steeds nauwer met elkaar verbonden. In veel opzichten is dat
een goede ontwikkeling - het verhoogt onze efficiëntie en maakt producten en diensten steeds beter en
toegankelijker. Maar die verwevenheid maakt ons ook kwetsbaar; digitale apparaten en systemen
beheren gevoelige processen en data, terwijl ze onderling en steeds vaker met de buitenwereld
verbonden zijn. Een digitaal incident kan via verschillende wegen plaatsvinden en grote gevolgen
hebben.
In het Cybersecurity Beeld Nederland wordt benadrukt dat digitale processen het ‘zenuwstelsel’ van de
maatschappij vormen, ze zijn onmisbaar voor het ongestoord functioneren daarvan. IoT-apparaten
kunnen worden gezien als onderdeel van de zenuwcellen in dit stelsel. Het is de verwachting dat in de
komende jaren fors meer IoT-apparaten gebruikt gaan worden in alle soorten netwerken voor
uiteenlopende doeleinden, van persoonlijk tot industrieel gebruik. Een goede beveiliging van deze
apparaten is daarmee van essentieel belang voor de cybersecurity van publieke en private organisaties
én voor onze maatschappij als geheel.
Deze whitepaper van CIP, gerealiseerd in samenwerking met publieke en private partners, is een zeer
welkome stap in het veiliger maken van IoT-gebruik. Organisaties kunnen deze whitepaper gebruiken
om IoT risico’s in kaart te brengen en deze organisatorisch en technisch te beheersen. Ook is het een
belangrijke publicatie voor de bewustwording van onze digitale afhankelijkheden en spoort het
organisaties aan om actie te ondernemen. In een gedigitaliseerde wereld verdient en eist IoT-veiligheid
namelijk de aandacht van ons allemaal.
drs. Hester Somsen
plaatsvervangend Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
directeur Cybersecurity en Weerbaarheid Statelijke Dreigingen - NCTV
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Managementsamenvatting
Internet of Things(IoT)-security (de veiligheidsrisico’s van allerlei soorten met internet verbonden
apparaten) is inmiddels een zeer omvangrijk én erg actueel onderwerp, dat veel meer aandacht dient te
krijgen. De betreffende risico’s hiervan zijn immers veel groter (nader beschreven in de ‘1.Introductie’),
maar helaas ook veel onbekender en onzichtbaarder dan bij de reguliere informatiebeveiliging het geval
is.
Deze whitepaper bevat vijftien praktijkvoorbeelden van IoT-toepassingen bij diverse soorten overheden,
met de bijbehorende (en onderkende) veiligheidsrisico’s en de aanpak ervan. Beschreven op een
begrijpelijke manier met minimaal technisch taalgebruik. De aanpak van de risico’s - of ‘deze uitdaging’
- begint vooral bij aandacht en globaal begrip bij bestuurders en beleidsmakers. Techniek is ‘slechts’ de
uitvoerende kant van de medaille. Deze risico’s gelden zowel voor technisch georiënteerde organisaties,
als voor primair administratief actieve overheden. De praktijkvoorbeelden zijn geordend in een viertal
toepassingsgebieden: ‘beleid’, ‘kantoren’, ‘thuiswerkplekken’ en ‘operationele technologie’. Alle vier
relevant en belangrijk, maar ook verschillend van aard.
Uit de hieronder beschreven cases kunnen de volgende minimale veiligheidstips worden gedistilleerd:
1. Organiseer de verantwoordelijkheid voor IoT-security formeel en duidelijk in de organisatie.
Betrek daarbij ook de medewerkers, die betrokken zijn bij de aanschaf, installatie, beheer en
veiligheid van dit soort apparaten en toepassingen, evenals de gebruikers ervan.
2. Inventariseer alle kwetsbare onderdelen binnen je totale netwerk(en).
3. Analyseer de diverse onderdelen voor zicht op risico’s van impact en schade.
4. Beveilig:
a.

Reguleer: hanteer voor IoT-hardware en de bijbehorende software dezelfde richtlijnen
en normen als voor reguliere ICT of voeg een aanvullende paragraaf met relevante
aanvullende security policy toe.

b.

Autoriseer: draag zorg voor goed en actueel autorisatiebeheer. Wie mag waarbij,
hoelang, met welke rechten, afspraken met leveranciers en controleer.

c.

Implementeer: borg en bewaak snelle implementatie van security updates voor álle
software, firmware en hardware. Zorg in ieder geval voor een sluitende administratie op
dit gebied.

d.

Beheer: de management processen inzake (externe) service providers.

5. Segmenteer relevante delen van het netwerk, ter beperking van gevolgschade en plaats niet
te beveiligen IoT-apparaten in een afgeschermd segment.
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Deze tips zijn een verdere uitwerking van de stappen voor veilige inzet van IoT-apparatuur, zoals
beschreven in de eerste CIP Whitepaper IoT van 2018. Daarnaast gelden de zes basisprincipes voor een
veilige inzet van IoT, uitgewerkt in het CIP Whitepaper van 2018 (CIP Whitepaper IoT).
Met de hierboven benoemde minimale veiligheidstips is een bestuurder in staat een inhoudelijk
verantwoorde vinger aan de pols te houden. Bestuurders dienen hierover in gesprek te zijn met de
betreffende verantwoordelijken, als die al zijn aangewezen (zie punt 1 van de minimale veiligheidstips).
Zodat ook de kwetsbaarheden vanuit de IoT kant voor de dienstverlening acceptabel laag kunnen
worden gekregen en gehouden.
Hopelijk bereikt deze whitepaper veel bestuurders en zal het inspirerend of - indien nodig - wakker
schuddend blijken voor de nog te grote groep overheidsorganisaties, waar IoT-security nog
onvoldoende op de radar staat.
Deze whitepaper is opgesteld in samenwerking met deskundigen uit overheid en bedrijfsleven, die het
belang zien van informatieveiligheid voor de publieke en private sectoren en de samenleving als geheel.
Een samenleving waarin de betekenis van Internet of Things in rap tempo toeneemt en de beveiliging
ervan achterblijft.

Over CIP
CIP is het Centrum voor informatiebeveiliging en privacybescherming van, voor en door
overheidsorganisaties. CIP heeft zich ontwikkeld tot een publiek-private netwerkorganisatie, waarin ook
gespecialiseerde marktorganisaties als kennispartners deelnemen.
CIP is in 2012 opgericht voor het ontwikkelen en delen van kennis ter verbetering van de
informatieveiligheid van de overheid. Inmiddels bestaat het CIP-netwerk uit ruim 4.000 personen die
een groot aantal overheidsorganisaties en (private) kennispartners vertegenwoordigen. Kennis die in
deze organisaties aanwezig is op het vlak van informatiebeveiliging en privacybescherming wordt
binnen de samenwerking in CIP-verband op verschillende manieren gedeeld en toegankelijk gemaakt.
Het produceren van themadocumenten met zoveel mogelijk inbreng vanuit het netwerk is er één van.
Aangesloten organisaties leren van elkaars oplossingen en werkwijzen. Door meer samen te doen
draagt het CIP ook bij aan het optimaal gebruik van overheidsmiddelen.
Meer informatie is te vinden op de website van CIP.
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1 Introductie
1.1

Aanleiding

Vanaf eind 2021 tot 2025 zal het aantal IoT-apparaten (zie 1.3 voor definities) naar verwachting
toenemen van 12 miljard apparaten en onderdelen tot ruim 40 miljard. Dat is nu al meer dan het
dubbele van alle in gebruik zijnde computers (pc’s, laptops, tablets en smartphones samen!). Deze
ontwikkeling raakt de hele gedigitaliseerde samenleving, waaronder Nederland. Bijzonder kwetsbaar
zijn vitale organisaties, zoals de Nederlandse overheid, zowel centraal als decentraal.
Inmiddels vinden wereldwijd steeds vaker digitale aanvallen plaats via de vaak vergeten of
onderbelichte achterdeuren van IoT-apparaten die niet tot de traditionele ICT behoren, maar wel met
internet zijn verbonden en vaak beperkt zijn beveiligd en extern worden beheerd. Er staan veel meer
IoT-apparaten in organisaties en huishoudens dan velen zich realiseren. Soms brengen ook IoTapparaten het interne netwerk ongewild buiten de bedrijfsgrenzen. Denk aan de met vaste bekabeling
verbonden beveiligingscamera’s buiten het gebouw. Hoe dien je om te gaan met dergelijke informatie
uitdagingen? Ter lering en inspiratie een verzameling praktijkvoorbeelden van risico’s en oplossingen.

1.2

Doel

Het doel is om de weerbaarheid en veiligheid binnen de Nederlandse overheid met betrekking tot IoT te
helpen vergroten. Met behulp van voorbeelden uit de overheid (Rijk, provincies, gemeenten,
waterschappen, ZBO’s) en een aantal Kennispartners van CIP wordt inzicht gegeven in de risico’s die
gepaard gaan met de inzet van intelligente apparaten. Bestuurders, andere leidinggevenden en
beleidsmakers worden:
1. Bewust en alert gemaakt op de risico’s die kunnen ontstaan door IoT-toepassingen.
2. Geïnspireerd tot de acties die nodig zijn om de risico’s tot een aanvaardbaar niveau terug te
brengen.
De IoT veiligheidsrisico’s zijn nu al enorm, heel actueel en blijven snel toenemen. In veel organisaties is
echter de verantwoordelijkheid voor IoT-security nog niet of onvoldoende geborgd of toebedeeld. Voor
veel bestuurders, CIO’s én CISO’s vormt IoT-security een nog onvoldoende erkende en opgepakte
uitdaging.
Gelukkig is de weg naar een grotere IoT-veiligheid niet per se ingewikkeld. De technische realisatie is in
veel gevallen geen onoverkomelijke uitdaging. De voornaamste voorwaarde is ervoor te zorgen, dat het
onderwerp IoT aandacht krijgt en de bewustwording van de impact op de radar komt.

1.3

Definities

De term ‘Internet of Things (IoT)’, het Internet der Dingen, is een containerbegrip en kent tal van
definities. Zoals ‘ieder apparaat dat vanaf de fabriek is voorzien van een internetaansluiting, of dat nu
via een kabel of draadloos is’.
De definitie van de Cyber Security Raad luidt als volgt: “Een netwerk van ‘slimme’ apparaten, sensoren
en andere objecten die vaak verbonden met het internet gegevens verzamelen over hun omgeving.
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Deze kunnen uitwisselen en op basis daarvan (semi)autonome beslissingen en/of acties nemen die van
invloed zijn op hun omgeving.”
Er wordt geregeld onderscheid gemaakt tussen de klassieke IT (computers, printers, e.d.) en OT
(andere apparaten die via internet toegankelijk zijn). In de bijlagen staan meer definities en hun
bronnen vermeld.
Daar waar Operationele Technologie (OT) van oudsher vooral werd gebruikt om machines in een
geïsoleerde omgeving aan te sturen, zijn er inmiddels steeds meer toepassingen van OT om ons heen.
Er wordt ook wel gesproken over het Industrial Internet of Things (IIoT), M2M (machine-t-machine),
IACS (Industrial Automation Control Systems) en SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition).
Dit betreft industriële varianten op het Internet of Things (IoT), waarbij OT-systemen en -apparaten
aan het internet gekoppeld worden om gegevens met elkaar uit te wisselen.
IoT-toepassingen kunnen als volgt worden ingedeeld:
1. IoT-apparatuur of onderdelen waarmee alle overheden te maken hebben, zoals koffiemachines,
gebouwbeheersystemen, sensoren, camera’s, elektrische laadpalen en nog veel meer
toepassingen.
2. IoT-systemen of -onderdelen die worden gebruikt in niet-gebouw gerelateerde apparatuur zoals
voor de aansturing en het beheer van bruggen, gemalen, verkeerssystemen, machines, etc.
In deze whitepaper ligt de nadruk vooral op IoT-security en de gebruiksrisico’s, niet op de IoTfunctionaliteit. Er wordt gebruik gemaakt van de term ‘IoT’ in deze whitepaper.

1.4

Toepassingsgebieden

Om een beter beeld te krijgen van de omvang en verspreiding van IoT-apparaten staat hieronder een
beknopt schema van de diverse toepassingsgebieden.
Toepassingsgebied

IoT device

Automatisering

pc’s, laptops, smartphones, tablets,
netwerkbekabeling, netwerk + infrastructuur- en
data center componenten (en koeling), draadloze
toegangspunten (Wi-Fi)

Huishoudelijk

vaatwassers, wasmachines, drogers, koelcel,
koelkast, tv’s, game controllers

Leefklimaat

verwarming, ventilatie, airco, koeling, verlichting,
batterijen, (nood)generatoren, Zonneschermen,
lichtsensoren, bewegingsmelders, Domotica,
warmtepompen, omvormers Zonnepanelen
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Medische signalering

BHV middelen, lichaam-ondersteunende
apparaten

Transportmiddelen

bedrijfsauto’s, postkarren, buizentransport,
transportbanden, roltrap, liften

Veiligheid en Toegang

brandveiligheid, toegangsbeveiliging, digitale
camera’s, alarmering, bezettingssensoren,
signalering, deuren, slagbomen, etc.

1.5

Soorten risico’s

Iedere overheidsorganisatie en haar medewerkers is een potentieel doelwit voor (al dan niet gerichte)
aanvallen met schadelijke software:


Ransomware (digitale afpersing voor geld en invloed);



Killware (disruptie, schade en potentieel fysiek gevaar);



Wiperware (software die alle bestanden verwijderd);



Spyware (voor informatie en macht) en



Andere soorten ongewenste invloed.

Netwerken, infrastructuur, kantoorsystemen, besturingssystemen e.d. kunnen worden bereikt en
beïnvloed met schadelijke software, doordat men toegang krijgt tot die apparaten en netwerken via een
IoT-apparaat.
Een bijzonder risico vormen de vele tienduizenden medewerkers van de overheid die volledig- en op zijn
minst geregeld- thuiswerken. Dat gaat voorlopig niet veranderen, door de huidige gedachten over
hybride werken. Velen van hen gebruiken thuis eigen computers en allerlei ‘slimme thuistoepassingen’,
met meestal veel te lage beveiliging. Dat maakt hen zeer kwetsbaar voor spionage en afpersing. Want
overheidsmedewerkers die toegang hebben tot vertrouwelijke informatie kunnen interessante
doelwitten zijn.

1.6

Structuur van deze whitepaper

Verder sluit deze whitepaper aan op de eerste CIP-whitepaper IoT uit 2018, die was gericht op toe te
passen principes rondom implementatie en beheer van IoT-apparaten in een organisatie.
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Deze tweede CIP whitepaper IoT bevat vijftien praktische voorbeelden, om zicht en grip te krijgen op
bovenstaande risico’s. De diverse praktische voorbeelden zijn onderverdeeld naar een viertal
categorieën:
1. IoT en beleid;
2. IoT en kantoren;
3. IoT en thuiswerkplekken;
4. IoT en Operationele Technologie.
De praktische voorbeelden zijn in het volgende hoofdstuk beschreven volgens een standaard format,
ingedeeld naar de items: ‘kwetsbaarheid’, ‘omschrijving’, ‘aanpak’ en ‘tips’. De beschreven voorbeelden
kunnen worden gebruikt om jouw organisatie werkelijk IoT-veiliger te maken.
NB. Bij een aantal cases staat de naam van de betreffende organisatie vermeld. Dat kan de beleving –
“en daarmee het effect” - van het verhaal versterken. Vanwege de kwetsbaarheid is dit echter niet bij
alle cases mogelijk of wenselijk.
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2 Goede praktijkvoorbeelden per onderdeel
2.1

IoT en beleid

De praktijkvoorbeelden zijn geordend in een viertal toepassingsgebieden: ‘beleid’, ‘kantoren’,
‘thuiswerkplekken’ en ‘operationele technologie’.
In deze paragraaf worden praktijkvoorbeelden benoemd uit het eerste toepassingsgebied ‘beleid’.
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2.1.1

Casus Rijksvastgoedbedrijf

Kwetsbaarheid: gebouw-ondersteunende systemen.
Omschrijving: IoT biedt kansen en bedreigingen. Maar wanneer geen zicht is op de kwetsbaarheden
blijft passend beleid uit, aldus de CIO van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). Bewust onbekwaam is zoveel
beter dan onbewust onbekwaam.
IoT biedt tal van kansen die ook gebouw-gebonden nut hebben. Denk aan betere en meer duurzaam
gebruik van de objecten, door sensoren voor gebouw-/zaalbezetting, voorspellend onderhoud en
beheer, overkoepelend beheer voor meerdere gebouwen, e.d.
De recente crisis rond de Log4J software toonde aan dat er sprake is van blinde vlekken in veel
organisaties. Niet alle kwetsbaarheden zijn bekend. Zo is de communicatie binnen en tussen gebouwen
kwetsbaar.
Aanpak: er worden inmiddels aanvullende beveiligingsvoorwaarden gesteld voor aanschaf en beheer
van systemen voor gebouwbeheer, toegangsbeveiliging e.d. Zoals hogere, meer specifieke security en
beter inrichten en beheer van toegangsrechten. Verder werkt het RVB aan een IoT backbone. Liefst
maakt het RVB gebruik van een backbone die beschikbaar is voor tenminste het hele ministerie van
BZK, maar idealiter gebeurt dat Rijksbreed, inclusief de aanpalende leveranciers. Daarbij steunt het
RVB graag op de kennis en expertise van onder andere SSC ICT en Logius, twee leveranciers van
Rijksbrede generieke ICT-toepassingen en infrastructuur. Bij SSC ICT loopt momenteel een pilot met
een IoT backbone.
Sommige panden (bijvoorbeeld die worden gebruikt door de Dienst Justitiële Inrichtingen en door data
centra) zijn soms meer specifiek risicovol, daarvoor worden andere eisen gesteld. En er wordt gekeken
naar toekomstige uitsluiting van bepaalde soorten apparaten met verhoogde kwetsbaarheid in
gebouwen van het RVB.
Waarom heeft deze CIO een hoge mate van aandacht voor IoT? Eenvoudig. Hij heeft ooit een hack,
gelukkig van beperkte omvang, meegemaakt op een klimaatbeheerssysteem. Dat heeft hem wakker
geschud. Want wat in dit geval maar een kleine impact had kan indien het cruciale systemen treft heel
anders uitpakken. Never waste a good crisis.
Tips:


Verdiep je in/laat je voorlichten over kansen en bedreigingen van IoT.



Als je denkt dat je niet kwetsbaar bent, houd je jezelf voor de gek  Weet dat je kwetsbaar
bent!



Vraag niet óf, maar wannéér een hack je zal overkomen.



Voer testen uit.
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2.1.2

Casus Krebs

Kwetsbaarheid: gebrekkige aanpak IoT-security vanwege verkeerde financiële prikkels.
Omschrijving: in september 2016 was de website van technologiejournalist Brian Krebs gedurende
een aantal dagen offline door een enorme DDoS aanval. De aanval werd uitgevoerd door een groot
aantal gehackte Internet of Things apparaten, die allemaal slachtoffer waren van de Mirai-malware. Dit
is een stuk kwaadaardige software dat actief het internet afzoekt naar dit soort apparaten en dan
probeert of het mogelijk is via standaard of gelekte wachtwoorden binnen te komen. De getroffen
apparaten werken vervolgens samen in een zogenaamd botnet en gaan op zoek naar nieuwe
slachtoffers, of kunnen gecoördineerd op hetzelfde moment een grote hoeveelheid internetverkeer op
één website afvuren.
Zo’n aanval is natuurlijk vanuit meerdere opzichten interessant: waarom beveiligen fabrikanten die
‘slimme’ apparaten niet beter en waarom wijzigen de kopers de standaard wachtwoorden niet? We
kunnen daar door een technische bril naar kijken, maar laten we een andere aanpak kiezen: follow the
money. Samengevat: eigenlijk iedereen die financieel kán bijdragen om zo’n apparaat veiliger te
maken, heeft daar niet direct een belang bij (of zelfs een tegengesteld belang). En het slachtoffer heeft
hier al helemaal geen invloed op en is vooral bezig om zijn website in de lucht te houden, tegen
aanzienlijke kosten. De lachende derde is de crimineel.
Bij dit soort problemen wordt uiteindelijk vaak naar de overheid gekeken om via de juiste stimulans of
heffingen het gewenste resultaat – in dit geval het creëren van meer veilige, beter onderhoudbare
software – te bereiken. In Nederland zijn onder meer de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en het
Agentschap Telecom (AT) betrokken bij dit onderwerp, onder meer door het verrichten van onderzoek
en het houden van toezicht.
Uiteindelijk is hier ook een rol weggelegd voor consument en fabrikant, die wellicht door een samenspel
van bewustwording en verantwoordelijkheidsgevoel elkaar kunnen prikkelen om de juiste stappen te
ondernemen. Consumenten kunnen zich beter laten informeren bij de aankoop en basisveiligheid en de
levering van updates in hun beslissing te laten meewegen; fabrikanten zullen zich in toenemende mate
beseffen dat hun klanten een (terechte) verwachting hebben dat een ‘slim’ apparaat zo veilig mogelijk
is gebouwd en tijdens zijn levensduur ook veilig wordt gehouden.
Aanpak: vooralsnog is gepaste argwaan wellicht gerechtvaardigd: niet elk apparaat dat als ‘slim’ wordt
verkocht, gedraagt zich ook als een goede gast. Dus wees waakzaam. Het kan iedereen overkomen en
je merkt misschien niet eens dát het je overkomt.
Tips: kijk bij de aanschaf van IoT-apparatuur niet alleen naar de functionaliteit en de prijs, maar zeker
ook naar de beveiligingsmogelijkheden en –voorzieningen, met name ook de beschikbaarheid van
updates. Bezuinig daar niet op.
Voor meer informatie, zie: Study: Attack on KrebsOnSecurity Cost IoT Device Owners $323K – Krebs on
Security.
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2.1.3

Casus financieel

Kwetsbaarheid: IoT niet op de financiële radar.
Omschrijving: er is steeds meer aandacht voor informatiebeveiliging. En terecht. Alleen vallen allerlei
interne gekoppelde apparaten vaak tussen wal en schip qua aandacht en zichtbaarheid. Dat is een
enorm veiligheidsrisico, ook voor alle overheidsorganisaties.
Aanpak: definieer IoT alle apparatuur als volwaardige bedrijfsmiddelen. Daarmee komen de apparaten
in de boekhouding naar boven (ze blijven zichtbaar) en kunnen ze ook eenvoudiger worden
meegenomen in de gebruikelijke beheerprocedures.
En pas decompositie toe op die apparatuur, want IoT-apparaten zijn veelal uit een vast aantal
componenten opgebouwd. Daarom is feitelijke identificatie van de IoT-componenten noodzakelijk, te
verdelen in: applicatie, communicatie, device, netwerk en transport. Dan kunnen per component de
maatregelen worden bepaald die het mogelijk maken om de IoT-apparaten veilig te kunnen gebruiken.
Ook biedt deze decompositie het benodigde inzicht om het geheel te kunnen structureren.
IoT componenten:
1. De toestellen zelf (fysieke apparaten en besturingssoftware), uitgerust met sensoren om data te
verzamelen, inclusief mechanische of elektronische componenten die door sensoren worden
geactiveerd.
2. De communicatietechnologie (Netwerk en Interfaces) om deze data (meestal draadloos, zoals
GPS) door te sturen.
3. De (centrale) business logica en data-analyse (applicatie veelal in de Cloud).
4. De visualisatie (applicatie) van de (al dan niet verwerkte) data voor de eindgebruikers.
Specifieke, afgestemde technische en organisatorische beheersmaatregelen dienen deze componenten
bescherming te bieden en misbruik ervan te voorkomen. (Zie het decompositiemodel in de bijlage 3
paragraaf 3.2 Uitwerking cases 2.1.3 grote ZBO).
Aannemende dat IoT-apparaten binnen de overheid zullen worden beschouwd als bedrijfsmiddelen, dan
geldt voor deze sector dat de technische en organisatorische beheersmaatregelen uit de verplichte
Baseline Informatiebeveiliging Overheid(BIO) hierop van toepassing zijn. Daarnaast zijn er extra
maatregelen noodzakelijk ter voorkoming dat IoT-apparaten vatbaar zijn voor Open Web Application
Security Project (OWASP) top-10 kwetsbaarheden (zie bijlage 3.2).
Tips: neem alle IoT-apparaten als bedrijfsmiddelen op in de boekhouding en neem alle daaruit
voortvloeiende en andere wenselijke beheersmaatregelen. En vervang IoT-apparatuur ook als dat
vanuit veiligheid wenselijk is, los van de economische redenen!
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2.2

IoT en kantoren

De praktijkvoorbeelden zijn geordend in een viertal toepassingsgebieden: ‘beleid’, ‘kantoren’,
‘thuiswerkplekken’ en ‘operationele technologie’.
In deze paragraaf worden praktijkvoorbeelden benoemd uit het tweede toepassingsgebied ‘kantoren’.
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2.2.1

Casus van grote ZBO

Kwetsbaarheid: sensoren voor gebouwbezetting beperkt beveiligd.
Omschrijving: in 2018 is één van de grootste uitvoeringsorganisaties gestart om een deel van de
werkomgeving in de kantoren te vernieuwen. Daarbij werden onder meer aan internet gekoppelde (IoT)
sensoren getest. Het doel was daarbij om in een ‘gecontroleerde omgeving’ ervaring op te doen met
‘slim werken’-programma’s. Werkt de ondersteuning in de praktijk? Men wilde onder meer real time
inzicht krijgen in de daadwerkelijke bezetting van de werk- en overlegplekken en het aan medewerkers
kunnen aanbieden van actueel beschikbare en passende werkplekken. Ook werd het feitelijke gebruik
van kantoorruimtes gemeten (met behulp van bewegingssensoren) en konden medewerkers zien welke
collega’s eveneens in de ‘flexzone’ aan het werk waren. Want medewerkers konden in de app aangeven
dat ze “zichtbaar” wilden zijn.
Aanpak: het systeem was helemaal AVG-proof en alle gegevens in het systeem werden ieder etmaal
geanonimiseerd. Ook voldeden de gebruikte producten van de leverancier aan de geldende
securityrichtlijnen (in dit geval van CIP: de SSD-normen). De reservering van een werkplek werd
gedurende één dag bewaard. Het ging hierbij om voor- en achternaam en het e-mailadres. Deze
informatie werd aan het begin van de volgende dag verwijderd, waarbij alleen de informatie van de
gereserveerde werkplek werd bewaard voor toekomstige rapportage doeleinden.
Tips: inventariseer alle risico’s van zo’n toepassing en de daarvoor benodigde apparatuur grondig en
vang ze af. Onder meer door het uitvoeren van AVG-tests en het toepassen van normen voor Secure
Software Development (SSD). Betrek verder de ondernemingsraad bij de inrichting van de systemen,
zoals bij de standaardinstellingen van de app. In dit geval werd na een klacht van een medewerker de
zichtbaarheid van de medewerkers in de app niet meer standaard op “Aan” gezet. Dat leek wenselijk
vanwege het kunnen zoeken naar collega’s in het gebouw. Na de klacht werd de zichtbaarheid
standaard op “Uit” gezet en kon iedere gebruiker vervolgens zelf deze functionaliteit aan-/uitzetten.
NB Vanuit kostentechnische overwegingen heeft deze pilot geen vervolg gekregen, maar wordt er nog
wel naar een alternatief gekeken (red.: deze casus is zeker niet de enige in zijn soort!).
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2.2.2

Casus kleine kantoren

Kwetsbaarheid: schaduw-IT op kleine kantoren (en thuis).
Omschrijving: de praktijk laat zien dat ondernemers, vooral in kleinere kantoren, worden voorzien van
praktische of prettige extra voorzieningen. Wi-Fi versterkers, draadloze muzieksystemen,
koffiezetmachines, slimme tv’s, slimme verlichting, camera’s, e.d. Apparatuur die vaak met het internet
is verbonden, maar niet wordt meegenomen als formeel geregistreerde IT/OT systemen.
Dat maakt dat deze systemen onderdeel worden van zogenaamde schaduw-IT. Het probleem hierbij is
dat er geen partij verantwoordelijk is voor het beheer (= schaduw-IT). Met alle beveiligingsrisico’s van
dien. Zo kunnen deze toepassingen het reguliere netwerkverkeer verstoren of bedrijfsnetwerken
kwetsbaarder maken voor ongewenste toegang door aanvallers. Veel slimme apparaten zoals slimme
lampen of (beveiliging)camera’s zijn in verschillende prijscategorieën te verkrijgen. Ook de goedkope
varianten hebben concurrerende functionaliteiten, maar zijn meestal slecht beveiligd. Denk hierbij aan
geen of standaard wachtwoorden of connecties van die IoT-apparaten met centrale servers van een
leverancier. Immers, aan de andere kant van een IoT-apparaat staat vaak een server. En die slaat data
op. Veel van deze elektronica komt uit Azië.
Voor ondernemers staat daarmee de informatie die deze systemen delen ergens waar zij er geen zicht
op hebben. Hierin schuilt het gevaar van gebruik, misbruik of zelfs spionage.
Met al dit soort apparatuur is daarnaast het risico dat deze misbruikt kunnen worden voor praktijken als
crypto-mining en DDoS aanvallen, maar ook het binnendringen in bedrijfsnetwerken. Daarnaast kunnen
deze apparaten ook gebruikt worden voor het afluisteren van medewerkers en kunnen monitoren van
hun kijk- en zoekgedrag op tv’s en pc’s. Dat laatste kan allerlei persoonlijke kwetsbaarheden aan het
licht brengen, waarmee personen gecompromitteerd kunnen worden. De deur naar chantage, misbruik
van rechten en spionage staat dan redelijk wijd open.
Aanpak: inventariseer alle met internet verbonden apparatuur en kastjes in een pand c.q. organisatie
en hanteer daarvoor dezelfde beveiligingsprincipes en richtlijnen als voor de andere IT-toepassingen.
Denk hierbij aan: toegankelijkheid, wachtwoordbeheer- en updates voor hard-, firm- en software.
Tips: een actuele en volledige inventarisatie is noodzakelijk om de mogelijkheid te hebben deze risico’s
te beheersen. Voorkom schaduw-IT waar niemand zich verantwoordelijk voor voelt.
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2.2.3

Casus van Leverancier

Kwetsbaarheid: kwetsbaarheid in de keten.
Omschrijving: alle overheidsorganisaties werken met leveranciers voor ondersteunende producten en
diensten voor hun werk en medewerkers. Stroom, gas, water en veelal ook voedsel. Voedsel kent vele
componenten waaraan verschillende restricties hangen om deze houdbaar te transporteren en op te
slaan. Vlees moet binnen een bepaalde temperatuurrange blijven, sommige fruitsoorten kunnen
vanwege ethaangassen niet in dezelfde ruimte opgeslagen worden. Zuivel heeft een kortere
houdbaarheidsdatum. Dit betekent dat vanaf het eerste proces tot de laatste het tijdsbestek minimaal
moet zijn. Gelukkig beschikken bijna alle bedrijven over (geautomatiseerde) systemen. Deze systemen
zorgen ervoor dat cellen in een opslagruimte of container automatisch tussen bepaalde temperatuurranges blijven. Dankzij deze systemen is het mogelijk om planning optimaal te houden en zodoende de
processen beter op elkaar aan te sluiten om kortere doorlooptijden te realiseren.
Computers en geautomatiseerde systemen zijn erg handig en zijn een toegevoegde waarde voor de
hele keten. Deze systemen brengen niet alleen voordelen met zich mee, maar ook nadelen. Een
computer is vatbaar voor virussen. Wanneer een virus eenmaal binnendringt en het systeem platlegt,
loopt de planning niet volgens het schema of kunnen werkzaamheden niet plaatsvinden. Dit betekent
dat stagnatie plaatsvindt en uiteindelijk dat de schappen in de winkels en ook in de bedrijfsrestaurants
leeg komen te staan.
De potentiële impact van dit soort risico’s verschilt enorm, van irritant tot uiterst disruptief. De
afnemers (hier: overheidsorganisaties) dienen zich van deze risico’s bewust te zijn.
Aanpak: met het SCOR-model is het mogelijk om een supply chain te beoordelen en in kaart te
brengen. Het model is gebaseerd op vijf verschillende processen in het management. De processen
Source, Make en Deliver vormen samen de aanbodketen. Plan is een proces waar rekening wordt
gehouden met alle stakeholders en op basis hiervan wordt een plan geschetst. Als laatst is Return
opgenomen, het deel van de supply chain waar retouren moeten worden verwerkt (zie bijlage 3.3 voor
het SCOR-model).
Tips:


Inventariseer met de leverancier eventuele risico’s en maak afspraken over eventuele
verstoringen en de onderlinge communicatie daarover.



Leid je medewerkers op om aanvallen en signalen te herkennen.



Beheer het gebruik van geprivilegieerde accounts. Beperk de mogelijkheid van leveranciers om
software op netwerkapparaten te installeren en te gebruiken.



Gebruik een back-up en herstelplan voor alle kritieke diensten.



Zorg ervoor dat alle zakelijke apparaten zijn bijgewerkt.
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2.2.4

Casus van ZBO

Kwetsbaarheid: bedrijf gehackt via parkeergarage.
Omschrijving: het had zomaar een krantenkop kunnen zijn. Enige tijd geleden heeft er een
securityonderzoek plaatsgevonden op een nieuwe leverancier die de fysieke toegangscontrole van het
gebouw verzorgt. Waarbij dit vroeger voornamelijk analoog systemen waren is dit tegenwoordig ook
een digitaal systeem. Dit systeem sluit aan op de bestaande infrastructuur.
Aanpak: bij de cybersecurity van je bedrijf/organisatie denk je al vaak aan: ‘is mijn data wel veilig
opgeslagen?’, ‘zijn mijn servers up-to-date?’, ‘is mijn website niet kwetsbaar of heb ik mijn firewall wel
goed ingericht?’ Met deze gedachtes is natuurlijk helemaal niets mis.
Bij de parkeergarage (50 meter verderop) staat een intercom/paal om mensen toegang te geven tot de
parkeergarage. De paal moet op een of andere manier kunnen communiceren. Voor de connectiviteit is
een netwerkpoort aangelegd 50 meter buiten de muren van het fysieke kantoor. Waarbij je binnen in
het kantoor fysieke beveiliging hebt, word je bij deze aansluiting alleen tegengehouden door wat metaal
of stenen en grond.
Tips: voor een aanvaller is dit best een goede mogelijkheid om toegang te krijgen tot het interne
netwerk. Breng in kaart hoe het netwerklandschap eruit ziet. Waar bevinden fysieke aansluitingen en
wie heeft er toegang toe? Vergeet hierin ook niet de Wi-Fi verbindingen en tot hoever deze reiken.
Als dit in kaart is gebracht, kan er worden gekeken naar gepaste maatregelen. Zowel fysiek als door
middel van monitoring.
Wees je goed bewust van welke ingangen er allemaal zijn, niet alleen binnen je kantoor maar ook
daarbuiten.
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2.3

IoT en thuiswerkplekken

De praktijkvoorbeelden zijn geordend in een viertal toepassingsgebieden: ‘beleid’, ‘kantoren’,
‘thuiswerkplekken’ en ‘operationele technologie’.
In deze paragraaf worden praktijkvoorbeelden benoemd uit het derde toepassingsgebied
‘thuiswerkplekken’.
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2.3.1

Casus van thuiswerkplekken (Innovalor)

Kwetsbaarheid: thuiswerken niet zonder meer veilig.
Omschrijving: het aanhoudend gebruik van thuiswerkplekken maakt medewerkers en hun werkgevers
kwetsbaar. Dit omdat de veiligheid van de netwerken en systemen die medewerkers thuis gebruiken
vaak tekortschieten. Thuiswerkende personen die in opdracht of in dienst van de overheid actief zijn,
werken vaak niet alleen op hun (meestal) goed beveiligde bedrijfscomputers. Ze wisselen ook geregeld,
om diverse redenen, bestanden en berichten uit met hun eigen computers. Dat kan datalekken
vergemakkelijken. Daarnaast zijn er in veel huishoudens inmiddels de nodige ‘slimme apparaten’ met
microfoons en camera’s binnen geslopen, die vaak uitermate zwak zijn beveiligd. Denk aan tv’s,
kinderspeelgoed, thermostaten, lampen, huishoudelijke apparatuur, e.d. Met dit soort apparatuur kan
relatief eenvoudig belastende informatie over het leven van die medewerkers worden verzameld, die
hen en hun werkgevers kwetsbaar maken voor manipulatie, afpersing en spionage. De werkgever heeft
immers geen mandaat in de privésfeer van de medewerkers. Daarnaast vormt iedere thuiswerkplek een
mogelijke toegangsrisico tot het bedrijfsnetwerk.
Aanpak: project ‘Hacking Homes’. In 2021 heeft CIP Kennispartner Innovalor haar medewerkers
uitgenodigd om hun thuisnetwerk te laten testen door een eigen ‘ethische hacker’. Medewerking
geschiedde op vrijwillige basis en anoniem. Hoe eenvoudig was het om in te breken op het
thuisnetwerk? Gewoon vanaf de keukentafel met een meegebrachte laptop op zoek naar de kinderfoto’s
op de thuisserver. Deze uitnodiging was heel succesvol, een groot aantal medewerkers moest worden
teleurgesteld, omdat ze niet mee konden doen. Met de medewerkers die wel mee konden doen aan
deze actie werden de volgende afspraken gemaakt. De ethische hacker laat precies zien wat hij allemaal
doet, zal niets moedwillig stukmaken en geeft een aantal adviezen naar aanleiding van wat wordt
gevonden.
Meer detail: bevindingen die bij alle bezoeken naar boven kwamen zijn geanonimiseerd,
gegeneraliseerd en gepresenteerd tijdens een awareness sessie voor alle medewerkers. Dit leverde
smakelijke verhalen op over tv’s, laadpalen voor elektrische auto’s en vaatwassers die op de
thuisnetwerken waren aangesloten. Wat hebben deze apparaten te zoeken op hetzelfde netwerk als
waarop software wordt ontwikkeld voor het valideren van identiteitsbewijzen, was iets om even goed
over na te denken. Het scheiden van delen van het netwerk is bijvoorbeeld iets wat je op veel
bedrijfsnetwerken zal aantreffen. Dat is niet zoals thuisnetwerken doorgaans zijn ingericht, zelfs niet bij
ICT’ers. We troffen dan ook een gedeelde netwerkschijf aan met de volledige fotocollectie van de
betreffende familie. Bij een andere collega was het mogelijk om de lampen in het huis onklaar te
maken. Wist je dat je zonnepanelen ook gewoon uit kan zetten, zonder wachtwoord?
Tips: overweeg het ook eens. Lage kosten, hoge impact op een plaats waar de werkgever geen
jurisdictie heeft (bij de medewerkers thuis). En geef praktische tips (of concrete support) aan
thuiswerkers voor een veilige(r) werkomgeving in de privésfeer.
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2.4

IoT en Operationele Technologie

De praktijkvoorbeelden zijn geordend in een viertal toepassingsgebieden: ‘beleid’, ‘kantoren’,
‘thuiswerkplekken’ en ‘Operationele Technologie’. In deze paragraaf worden praktijkvoorbeelden
benoemd uit het vierde toepassingsgebied ‘operationele technologie’.
Veel organisaties in de publieke sector beschikken over apparaten, die digitaal worden aangestuurd
en/of beheerd. Dat geldt niet slechts voor organisaties die werken met apparaten als bruggen,
verkeerssystemen, infuuspompen, e.d., maar ook voor apparaten die in gebouwen actief zijn, zoals
bijvoorbeeld voor koffie, klimaatbeheersing en toegangsbeveiliging.
Ook deze zogenoemde Operationele Technologie (OT) is in sterk toenemende mate gekoppeld met en
afhankelijk van de verbinding met internet, dus IoT.
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2.4.1

Casus van Gemeente A

Kwetsbaarheid: omvang en complexiteit netwerk niet (voldoende) in beeld.
Omschrijving: discovery scan.
Het is lastig om in het OT-netwerk overzicht te krijgen. Wat daaraan verbonden is, heeft soms al een
lange historie - bijvoorbeeld bruggen en verkeerslichten - en pas later is ICT daar een onderdeel van
geworden. Er zijn makkelijk risico’s te bedenken bij verkeersregelinstallaties, bruggen, bollards,
camera’s, marifoonverkeer, gemalen en ondersteuning op afstand. In allerlei verbanden zijn zaken aan
elkaar verbonden: verkeersregelinstallaties draaien in service bij een provider, net als van veel andere
gemeenten. Sommige camera’s worden uitgelezen door de meldkamer van de politie. Leveranciers
ondersteunen op afstand, voor veel partijen tegelijk.
Door de breedte en door allemaal onafhankelijke voorgeschiedenissen is er niet vanzelfsprekend één
startpunt om vragen te stellen. De ICT in OT-systemen is regelmatig niet bedacht om onderdeel van
een netwerk te zijn. Als je zomaar scant, dan kunnen systemen op tilt slaan en kan het gevolg
bijvoorbeeld zijn dat het verkeer vastloopt en dat er mensen moeten rondfietsen om
verkeersregelinstallaties met de hand te resetten.
De combinatie van beide factoren zorgt ervoor dat je alleen heel voorzichtig te werk kunt gaan. Neem
ruim de tijd, luister mee met het dataverkeer en bouw zo stap voor stap een beeld op.
Aanpak: de OT-omgeving van de gemeente bestaat uit een glasvezelnetwerk, met daar op aangesloten
de aansturing van onder meer camerasystemen, verkeerslichten en (hydraulische) verkeerspalen. De
uitgevoerde ‘discovery scan’ had tot doel kwetsbaarheden en risico’s te identificeren in deze OTomgeving en aanbevelingen te doen om de omgeving veiliger te maken. De test is uitgevoerd op de
digitale omgeving van het OT-netwerk, maar ook is de fysieke beveiliging van het OT-netwerk
beoordeeld.
Aandachtspunten: in deze casus bij de gemeente werd een aantal verbeterpunten geïdentificeerd. Deze
verbeterpunten zijn niet alleen op technisch vlak, maar ook op organisatorisch gebied. De belangrijkste
technische aanbevelingen in deze casus hebben betrekking op segmentatie van het netwerk en
patching. Organisatorische aandachtspunten zijn gerelateerd aan de governance van het netwerk en
fysieke beveiliging.
Wat betreft organisatorische verbeterpunten werd duidelijk dat het OT-netwerk in de loop der tijd zo
groot was geworden dat taken en verantwoordelijkheden van stakeholders onvoldoende belegd waren.
Er waren onvoldoende afspraken gemaakt over eigenaarschap, gebruik en beheer met de
gebruikersgroepen. Dit kan leiden tot risico’s ten aanzien van de beveiliging van het OT-netwerk in zijn
geheel. Breng daarom stakeholders in kaart, en beschrijf de verantwoordelijkheden van deze
stakeholders.
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Daarnaast wordt aanbevolen om de fysieke aansluitpunten op het OT-netwerk in kaart te brengen en
deze adequaat te beveiligen. Zo werd in deze casus vrij eenvoudig toegang verkregen tot een fysieke
verkeersregelaarskast bij een kruispunt. Eenmaal toegang tot deze kast betekende toegang tot de
switch die zich in deze kast bevond. Via de poorten op de switch kan het OT-netwerk worden bereikt,
met alle denkbare aanvalsmogelijkheden als gevolg. Tot slot werden in deze casus ook kwetsbaarheden
aangetroffen in de systemen binnen het OT-netwerk. Het wordt daarom aanbevolen om een patch- en
hardening proces te volgen, om misbruik van deze kwetsbaarheden te minimaliseren.
Wat werd er ontdekt?


“We hebben waarschijnlijk 10 domeinen van verantwoordelijkheid gevonden. Eén ervan is de
verantwoordelijkheid van een failliet bedrijf. Dat gedeelte werkt nog, maar voor zover wij
kunnen vaststellen heeft niemand dit overgenomen.”



“We hebben een kwetsbaarheid gevonden in een apparaat van een gemeente in een andere
provincie, daar konden we vanuit jullie netwerk bij”.



“Jullie hebben een kwetsbaar systeem verbonden aan een verkeersregelinstallatie”. Na
uitzoekwerk: Deze is waarschijnlijk van de Provincie. Na uitzoekwerk van de Provincie: deze is
waarschijnlijk van Rijkswaterstaat. Na uitzoekwerk van Rijkswaterstaat: deze is van een vierde
partij die camerabeelden op een website zet.



“We hebben een camera gevonden die op geen enkele tekening staat en zo te zien van niemand
is. Het standaard wachtwoord staat erop, en de beelden zijn goed”.



“We hebben switches met standaard wachtwoorden gevonden, het is nog niet gelukt om voor
dat deel een beheerder te vinden”.

Tips: doe eerst een discovery scan. Als je niet de werkelijke omvang en complexiteit van je netwerk
kent, kun je geen passende maatregelen nemen. En in ieder geval; segmenteer, segmenteer,
segmenteer.
De volgende driedeling kan helpen bij het maken van business cases en bij het prioriteren van werk:
1. De verantwoordelijken voor de spullen die aan het netwerk hangen moeten zorgen dat die
spullen veilig zijn en dat beheer is ingericht.
2. De verantwoordelijken die het moeten oplossen als het mis gaat (bv handhaving als
verkeerslichten uitvallen), kunnen de impact aangeven.
3. De verantwoordelijke voor het netwerk (en dat kunnen verschillende netwerken met
verschillende verantwoordelijken zijn) moet zorgen dat het netwerk veilig is ingericht.
De verwevenheid met andere partijen maakt het zowel moeilijker als makkelijker:
Moeilijker: eventuele verstoringen – bv door een hack- en pentest of door een wijziging – kunnen ook
buiten de eigen organisatie merkbaar zijn. Dat vereist meer afstemming vooraf (als je tenminste eerst
weet wie die anderen zijn).
Makkelijker: jouw onderzoeksvragen leven waarschijnlijk 1-op-1 ook bij anderen. Dat biedt ruimte om
het werk te verdelen en sneller grote stappen te maken.
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2.4.2

Casus van Gemeente B

Kwetsbaarheid: kwetsbaar beheer fysiek infrastructuur.
Omschrijving: gemeenten hebben steeds meer te maken met digitaal aangestuurde en bediende
infrastructuur. Meer traditionele componenten zoals bruggen en sluizen, maar ook meer moderne
‘smart city’ componenten zoals verkeerslichten, camera’s, verkeersensoren, e.d. De computers
(servers) die daarvoor worden gebruikt staan soms op eenvoudig toegankelijke locaties, zoals verlaten
brugwachtershuisjes met zeer beperkte fysieke beveiliging.
Aanpak:


Inventariseer (en administreer) alle serverlocaties, zodat blinde vlekken worden voorkomen of
weggewerkt (preventie).



Zorg ervoor dat deze ruimtes adequate toegangsverlichting hebben en controleer geregeld of
die nog werkt (detectie).



Voorzie de locaties van adequaat hang- en sluitwerk (interventie).



Installeer beveiligingssystemen die op afstand kan worden gemonitord (camera’s, inbraak,
beweging, e.d.) (herstel).



Evaluatie.

Tips:


Rust de betreffende computers uit met adequate toegangsbeveiliging en monitoring op
herhaalde mislukte inlogpogingen.



Zorg voor awareness en verantwoordelijkheid: kennis over risico’s met betrekking tot de
servers is niet automatisch aanwezig bij medewerkers van de brugbediening. Daardoor
onderschatten ze de risico’s van fysieke toegang tot de servers.



Scherp leveranciersmanagement in dit kader aan. Hierbij worden van oudsher zelden
informatiebeveiligingsissues in de afspraken meegenomen, zoals afspraken over updates e.d.
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2.4.3

Casus van Provincie 1 – Smart mobility

Kwetsbaarheid: potentiële beïnvloeding van verkeersstromen.
Omschrijving: voor optimalisatie van en communicatie met het verkeer (smart mobility) maken
diverse provincies gebruik van het landelijk beschikbare systeem Talking Traffic. Hiermee wordt onder
meer communicatie gefaciliteerd tussen voertuigen en verkeerslichten. Ook voertuigen onderling
kunnen nu al (op beperkte schaal) met elkaar communiceren. De data wordt opgeslagen in de Cloud.
Uiteraard is het ongeautoriseerd beïnvloeden van verkeerstromen potentieel bijzonder disruptief.
Aanpak: de beschikbaarheid van de diverse elementen binnen dit systeem zijn door redundantie
(dubbel uitvoeren) en inzet van Cloud componenten verhoogd. De integriteit wordt beschermd door
versleuteling per gebruikssessie en van transport en opslag van data. Hetzelfde geldt voor de
vertrouwelijkheid. Privacy wordt gegarandeerd door data te anonimiseren. De verantwoordelijkheid voor
maatregelen ligt bij het management team van de divisie, die deze systemen laat aanleggen en
beheren.
Tips: controleer altijd bij alle toe te passen systemen van digitaal beheer van apparaten - zoals bij
smart mobility - of aan de gebruikelijke eisen voor privacybescherming en informatiebeveiliging wordt
voldaan.
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2.4.4

Casus van Provincie 2 – bewaken luchtkwaliteit

Kwetsbaarheid: kwetsbaarheid bij sensoren.
Omschrijving: Hollandse luchten is een burgerplatform voor het meten van leefomgeving in
Nederland. Belangrijk onderdeel hierbij is het meten van luchtkwaliteit. Traditioneel wordt luchtkwaliteit
gemeten door officiële meetstations. Het project Hollandse Luchten is een samenwerking tussen
burgers, organisaties, gemeentes en de provincie om burgermetingen mogelijk te maken. Hierbij zijn
goedkope en zelf te bouwen sensorkits ontworpen, die burgers in staat stellen om in de eigen
leefomgeving zelfstandig meting te doen. De sensordata wordt ontsloten naar een centraal dataopslag.
Vervolgens is deze data beschikbaar als open data én wordt de data getoond op een kaart.
Aanpak: de provincie slaat de gebundelde dataset op in een Cloud-infrastructuur waar data kan worden
ontsloten voor verder gebruik. Hier wordt de dataset gekalibreerd om bias in de data te verwijderen, en
wordt de dataset aangevuld met metingen van officiële meetstations. Zo zou ook foutieve data en
resultaten kunnen worden gegenereerd, die disruptieve reacties bij veiligheidsdiensten tot gevolg
zouden kunnen hebben. Goede beveiliging is dan ook een voorwaarde.
Tips: zorg ook bij dit soort schijnbaar onschuldige projecten en infrastructuren voor adequate
beveiliging. Eén crimineel kan meer verstoren en beschadigen dan je lief is.

2.4.5

Casus van een grote verwerker van containers

Kwetsbaarheid: mogelijke achterdeurtjes bij pilots en leveranciers.
Omschrijving: bij deze containerverwerker zijn de reguliere beveiligingsmaatregelen goed op orde:
segmentering, updates, toegangsrechten e.d. Maar waar nieuwe software (voor besturing van
apparaten of anderszins) wordt getest en geïmplementeerd, krijgen leveranciers en partners tijdelijk
toegang tot systemen. Er worden tijdelijk poorten in firewalls geopend. Die tijdelijke toegang wordt niet
altijd even consequent bewaakt en weer op tijd afgesloten. Omdat deze activiteiten plaatsvinden buiten
de reguliere processen en geregeld ook buiten de eigen infrastructuur. Omdat die tijdelijke toegang
vaak meerdere keren moeten worden aan- en weer uitgezet, komt snel de gedachte naar boven: een
tijdje open laten staan is toch makkelijker.
Aanpak:


Bewaak projecten voor nieuwe toepassingen volgens de reguliere normen van veiligheid.



Maak harde afspraken met leveranciers hierover.



Controleer geregeld het nakomen van de gemaakte afspraken, intern en extern.

Tips: laat tijdelijke gebruikers (intern en extern) niet door de mazen van het net van
veiligheidsprocedures glippen.
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2.4.6

Casus uitvoeringsdienst

Kwetsbaarheid: klimaatbeheersing computerruimtes.
Omschrijving: alle besturingssystemen voor de bruggen, sluizen en andere infrastructuurelementen
die door de dienst worden beheerd, zijn verbonden via een eigen, gesloten glasvezelnetwerk. Dat geldt
ook voor de controlekamers die daarvoor worden gebruikt. Echter, de daarvoor benodigde computers
staan in ruimtes met een gecontroleerd klimaat. De systemen die daarvoor zorgen, zijn aangesloten op
het reguliere internet. En dat vergt passende securitymaatregelen.
Aanpak: afhankelijk van de toepassing en de plaats in de keten van de betreffende toepassing dienen
maatregelen genomen te worden die passen bij het risico van deze toepassing. Niet de IoT-apparaten in
het primaire bedrijfsproces vormen het enige mogelijke risico. Er dient ook oog te zijn voor de
ondersteunende toepassingen en hun plaats in de keten. Er zijn binnen de overheid voor reguliere ICTomgevingen al diverse bestaande methoden, zoals de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Of
een apparaat gebruik maakt van een LAN, WAN, VPN, Wi-Fi, Cellular, LoRa, RFID etc. bepaalt welke
beveiligingsmaatregelen toegepast dienen te worden op de drager van de gegevens.
Ook het gebruik van bijvoorbeeld Clouddiensten op internet of in je eigen datacenter bepaalt of je hier
bestaande maatregelen moet nemen of meer specifieke maatregelen.
De plaats in de keten is van groot belang. Als een dienst afhankelijk is van (of in verbinding staat met)
een hoge risicozone, dien je de passende maatregel toe te passen voor het hoogste risico van die keten.
Een voorbeeld is een klimaatinstallatie van een gebouw waar belangrijke apparatuur staat die in de
keten van de dienstverlening van vitaal belang is. Ook al is er geen fysieke verbinding tussen het
netwerk van het klimaatsysteem en het netwerk van de vitale dienstverlening is er toch een
ketenafhankelijkheid. Wanneer het klimaatsysteem niet goed kan functioneren, heeft dat directe invloed
op de servers en netwerkapparatuur van het gebouw en/of de dienstverlening op de ICT-omgeving. In
dit geval pas je dus maatregelen toe op het klimaatsysteem die ten minste dezelfde set van eisen heeft
van de dienstverlening die in gebruik is in dat gebouw.
Denk hierbij ook aan alarmsystemen, noodstroomvoorzieningen, toegangscontrole, verwarming,
koeling, etc.
Tips: inventariseer de keten(s). Wat zijn de primaire systemen, van welke ondersteunende apparatuur
is er sprake en wat is de relatie ertussen?
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2.4.7

Casus van Waterschap

Kwetsbaarheid: veiligheid online communicatie afgelegen onderhoudslocaties zwak.
Omschrijving: waterbeheer-organisaties beschikken over veel fysieke locaties (kunstwerken) in hun
werkgebied. Denk daarbij aan gemalen, zuiveringen, keringen, etc. Veel van deze kunstwerken worden
tegenwoordig automatisch bediend vanuit een centrale locatie en zijn onderling middels een netwerk
met elkaar verbonden. Deze kunstwerken bevinden zich veelal op locaties waar de dekking van het
mobiele netwerk (3G/4G) niet optimaal is, bijvoorbeeld midden in een natuurlijke omgeving. Aangezien
deze kunstwerken regelmatig onderhoud en soms reparatie vergen, worden zij regelmatig bezocht door
eigen personeel.
Alhoewel het gelukkig geen gemeengoed is, is het niet ongewoon om op een dergelijke locatie
consumenten-apparatuur aan te treffen. Op een locatie is dan door een medewerker een Wi-Fi zender in
het aanwezige netwerk gehangen, waardoor de medewerker op deze locatie beschikt over een Wi-Fi
signaal. Dat signaal kan vervolgens worden gebruikt om een laptop of smartphone mee te verbinden,
om zo geen hinder te ondervinden van het zwakkere 3G/4G signaal. Deze schaduw-IoT apparatuur is
vaak onbekend bij de netwerkbeheerder en zelden voldoende veilig. Daardoor kan het voorkomen van
misbruik door een kwaadwillende onvoldoende worden gegarandeerd.
Aanpak: door met regelmaat het gehele netwerk (geautomatiseerd) te scannen, kan apparatuur en
software gedetecteerd worden welke niet is geautoriseerd. Dat vraagt wel om degelijke registratie van
geautoriseerde apparatuur. Want wat je niet in kaart hebt, kun je ook niet beveiligen. Zoek daarbij ook
naar onverwachte routes tussen het eigen netwerk en externe netwerken.
Daarnaast moeten gebruikers kunnen rekenen op een open oor voor klachten over de te gebruiken IT
en een inhoudelijk reactie erop kunnen verwachten. Hoe minder onvrede er bestaat over het
functioneren van een IT-omgeving en/of hoe meer begrip er is voor eventuele gevoelde
‘tekortkomingen’, des te kleiner is de kans op het gebruik van schaduw-IT door gebruikers.
Tips:


Bied alternatieven voor zelf meegebrachte apparaten. Als een ongewenste applicatie of
ongewenste hardware onveilig is terwijl deze de productiviteit verhoogt, zoek dan naar een
alternatief dat dezelfde voordelen biedt – maar zonder de nadelen.



Je kunt data zelf beveiligen door bijvoorbeeld encryptie te verplichten, uploads van bepaalde
filetypen te blokkeren en het uitgaande verkeer te monitoren en beperken (bijvoorbeeld met
behulp van Data Loss Prevention-software). Zo kan het versturen van gevoelige
persoonsgegevens of creditcardinformatie naar een Cloudapplicatie wordt geblokkeerd.



Maak gebruik van technieken zoals port-based access (IEEE_802.1X) om actief ongewenste
apparatuur te weren van jouw netwerk.



De ‘consumentisering’ van IT zonder gerichte regels en maatregelen resulteert vanzelf in
schaduw-IT. Deze ontwikkeling vraagt ook om een culturele omslag. Als gebruikers te vaak
‘nee’ horen van hun IT-afdeling gaan ze zeker zelf shoppen. Het is beter om gebruikers
tegemoet te komen, mits onder de voorwaarden die de IT-verantwoordelijke stelt.
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3 Bijlagen
3.1

Introductie

In deze bijlagen worden eerste aanzetten gedaan om de in de casuïstiek beschreven risico’s aan te
pakken. Allereerst zijn er bronnen opgenomen die een goede basis kunnen vormen voor het formuleren
van een aanpak welke de mogelijke risico’s in de praktijk kunnen verminderen. Vervolgens staan de
kwetsbaarheden van IoT beschreven. Tot slot een aantal tips hoe in praktijk kan worden omgegaan in
het opsporen van kwetsbaarheden en het verminderen van de gevolgen daarvan.

3.2

Uitwerking casus 2.1.3 grote ZBO

Om structuur aan te brengen in de maatregelen en deze te koppelen aan de componenten van IoTapparaten, is gekozen om onderstaand model te hanteren dat is gebaseerd op de SIVA (SIVA staat
voor: Structuur, Inhoud, Vorm en Analysevolgorde) methodiek van (Tewarie, 2011). Hierin wordt het
object van onderzoek centraal gepositioneerd en worden vervolgens besturende - en beheersing
bevattende maatregelen hieromheen gedefinieerd. Het SIVA-raamwerk ondersteunt auditors bij hun
dagelijkse werk en stelt hen in staat om de relevante audit-elementen systematisch in kaart te brengen.
Object van onderzoek is het te beheersen object, in dit geval IoT-apparaten, in zijn interactie met de
omgeving (dit verklaart de term Uitvoeringsdomein). Het uitvoeringsdomein wordt afgepeld in de
eerder geduide componenten. Vervolgens worden hieraan per laag de beheersmaatregelen die op deze
laag van toepassing zijn.

Figuur 1: IoT Decompositiemodel
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Het beleidsdomein is toegevoegd omdat vanuit dit domein (be)sturing (d.m.v. kaders) op het object
kan worden uitgeoefend. Het beheersingsdomein is toegevoegd omdat er van daar uit controle
uitgevoerd wordt op het object. Vaak in de vorm van beheersingsprocessen.
IT auditors kunnen dit op (Tewarie, 2011) gebaseerd model daarnaast gebruiken als basis-normenkader
ten behoeve van audits op IoT toepassingen.
De maatregelen van het beheersingsmodel uit het Beleidsdomein, zorgen ervoor dat de - voor IoTapparaten - belangrijke voorwaarden tot beheersing en besturing mogelijk worden gemaakt.
In het Uitvoeringsdomein worden – soms generieke – technische- en organisatorische
beheersmaatregelen specifiek gemaakt voor IoT-apparaten door per component vast te stellen welke
technische en organisatorische beheersmaatregelen er moeten worden ingezet. Zo ontstaat er een
‘defence in layers’.
Door de maatregelen uit het Beheersingsdomein tenslotte is het mogelijk om bijsturing te plegen en het
geheel in control te houden. Hier komen traditionele ICT/ITIL processen om de hoek kijken maar dan
toegespitst op IoT-apparaten.
Tips: Ook binnen de overheid begint risicobeheersing met het verkrijgen van awareness. De directie van
een organisatie dient zich bewust te zijn van het feit dat er risico’s zijn die gepaard kunnen gaan met de
inzet van IoT-apparaten. Hen wordt gevraagd te komen tot het opstellen van een IoT strategie of
opname van IoT in het Strategisch Informatiebeveiliging en Privacy (IB&P) beleid.
Voor 2018 zijn door OWASP de volgende meest voorkomende IoT kwetsbaarheden geduid. (bron:
OWASP_Internet_of_Things_Project)

3.3

Uitwerking casus 2.2.3 leverancier

3.3.1

Niveau 1: proces (strategisch niveau)

Met het SCOR model is het mogelijk om een supply chain te beoordelen en in kaart te brengen. Het
model is gebaseerd op vijf verschillende processen in het management. De processen Source, Make en
Deliver vormen samen de aanbodketen. Plan is een proces waar rekening wordt gehouden met alle
stakeholders en op basis hiervan wordt een plan geschetst. Als laatst is Return opgenomen, Return is
een andere deel van de supply chain waar retouren plaatsvinden. Dit kan gezien worden als
retourlogistiek.
•

Plan

In het plan gedeelte wordt gepland hoeveel producten geproduceerd moet worden om in de vraag van
de klanten te voorzien. Het is van belang om genoeg te produceren inclusief een veiligheidsvoorraad om
de vraag bij een opslingereffect aan te kunnen. De food chain is een keten waar voedsel
getransporteerd wordt. Voedsel heeft meestal een korte houdbaarheidsdatum. Wegens deze reden
moeten de processen sneller verlopen dan elders. In dit proces moet goed onderzocht worden wat de
vraag is en om aan deze vraag te voldoen (Institute of Logistics and Warehousing, 2022).
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•

Source

Voedselproducten kunnen worden beïnvloed door de natuur. Biologische factoren zijn erg belangrijk.
Regen, ziektes, etc. kunnen de kwaliteit van de producten beïnvloeden. De keten moet erkennen dat
oncontroleerbare gebeurtenissen de productkwaliteit kan verslechteren. Vanwege het feit dat de
foodchain ook bederfelijke producten kan bevatten moet de leveringsinterval redelijk kort zijn. Op deze
manier blijft de voorraad zo minimaal en optimaal mogelijk.
•

Make

Processen die halffabricaten transformeren tot eindproduct om aan geplande of actuele vraag te kunnen
voldoen. In dit proces is het belangrijk om alle activiteiten in het proces van ruw materiaal tot
eindproduct te verwezenlijken samen met materiaal en informatie dat nodig is. Bij het instellen van de
activiteiten moet in gedachten gehouden worden om aan de wensen van de klanten te voldoen. Met dit
proces moet hun vraag beantwoord worden door het juiste product te creëren.
•

Deliver

(Eind)producten die verplaatst moeten worden tussen schakels in de keten moeten vervolgens op basis
van planning of vraag worden uitgevoerd. Hierbij komt vaak orderbeheer, transportbeheer en
distributie. Om de producten te leveren zal rekening gehouden moeten worden met de vraag van
klanten voor het product. In dit proces wordt de vraag en wensen van klanten beheerd en
gewaarborgd.
•

Return

Onder dit kopje valt alles m.b.t. onder terugontvangen goederen en (geleverde en vervolgens)
geretourneerde goederen. Deze processen vallen onder service tegenover de klanten (post-delivery).
Een goed retourbeleid kan een bron zijn van grondstoffen en competitieve voordelen. Het is belangrijk
om te accepteren dat een product dat met hoge kwaliteit is verwerkt mogelijk geretourneerd kan
worden. Hierdoor is het belangrijk om de klanten ook ondersteuning te blijven bieden na het verkopen
van producten. Tijdig reageren op de behoefte van een ontevreden klant kan ervoor zorgen dat de
schade voor de klant minimaal blijft. Communicatiekanalen moeten beschikbaar gesteld worden voor
klanten, maar ook voor je leverancier zodat je defecte (eind)producten kan retourneren. Uiteindelijk
moet het aandachtspunt het minimaliseren van de retourkosten zijn en tegelijkertijd de relatie met je
klant en leverancier intact houden.

3.3.2

Niveau 2: procescategorie (tactisch niveau)

Proces planning bestaat uit periodiek afstemmen van de benodigde middelen om aan de eisen van de
vraag te kunnen voldoen. In deze niveau wordt gekeken of met de huidige middelen aan de eisen van
de klanten voldaan kan worden. Het uitvoeren vindt plaats door te kijken naar de actuele of de
geplande vraag.
In deze fase wordt de staat van de goederen meestal gewijzigd. Het laatste fase is in staat brengen. In
deze fase wordt gekeken of er aanspraak is op de processen die informatie voorbereiden, ondersteunen
of dat afhankelijk is van de processen binnen planning en uitvoeren.
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3.3.3
•

Niveau 3: proces element level processen ontleden en beoordelen
Source

Het is aanbevolen om de gebreken voor de input en primaire zaken een gedifferentieerde tactiek te
handhaven. Landbouwproducten moeten over extra voorraad beschikken. Vooral producten met een
langere houdbaarheid zouden moeten beschikken over een veiligheidsvoorraad. In deze schakel van de
keten is het zeer nuttig om tools te gebruiken waarmee geanalyseerd kan worden wat de afzet met
behulp van de data dat verzameld is uit de afgelopen jaren. Voor elke bedrijf in het keten is het
belangrijk om de sterke en zwakke punten te identificeren om de keten over het algemeen sterker en
agile te krijgen. Op deze manier is het mogelijk om ontregelen beter of te vangen. Verder is het
belangrijk om de kwaliteit van deze producten zo hoog mogelijk te houden. Aangezien het om
levensmiddelen gaat is het ook belangrijk om de hele keten zo efficiënt en gecontroleerd mogelijk te
houden.
•

Make

In deze fase wordt informatie vanuit niveau één in een meer gedetailleerde manier in kaart gebracht.
Hier wordt de materiaalstromen van het proces (make) de bronnen van het inkomen (source) en het
eindbestemming van de producten (deliver). Hier moet rekening gehouden worden met de verschillende
fasen van het productieproces. Deze zijn onder andere gekoeld bewaren, verpakken van producten,
invriezen, opslag. Etc.
•

Deliver

Bij deliver moet rekening gehouden worden wat betreft omvang van het bestelling. Het leveren van een
bestelling met een grote omvang kan op een andere manier verlopen dan één kleine bestelling. De
bestellingen van een retailer zijn qua omvang groot. Dit betekent dat de levertijd korter moet zijn.
Verder is het belangrijk om te weten of er restricties zijn bij het leveren van voedsel. In dit geval kan
men de volgende vragen stellen. Moeten de producten gekoeld getransporteerd worden? Mogen
verschillende producten in dezelfde trailer/container? In Nederland zijn er verschillende regels en
wetgeving wat betreft transporteren en keuren van voedsel. Hierdoor blijft de kwaliteit meestal
uitstekend. In minder ontwikkelde landen is dat helaas niet het geval. De kwaliteit van de foodchain ligt
hier lager.

3.4

Generieke IoT kwetsbaarheden



Zwakke, raadbare of niet wijzigbare wachtwoorden



Onveilige netwerkdiensten;



Onveilige verbindingscomponenten;



Onveilige software/firmware en update procedures;



Gebruik van onveilige en/of gedateerde componenten;



Onvoldoende privacy maatregelen;



Onveilig transport en/of opslag van verzamelde data;
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Ontbreken van security beheer;



Onveilige standaardinstellingen;



Ontbreken Fysieke Hardening;



Onvoldoende bestempeling van IoT-apparaten als volwaardige ICT-bedrijfsmiddelen;



Veel belangrijke technische beheersmaatregelen voor IoT zijn niet verplicht.



Sommige specifieke IoT beheersmaatregelen ontbreken in de BIO. CSIR voldoet beter.



De traditionele manieren van risicoanalyse voldoen niet voor IoT-apparaten.



IoT-apparaten zijn vaak gevoelig voor kwetsbaarheden-scans, waardoor ze al snel buiten de
scan worden gesloten en worden vergeten



Bij IoT-apparaten is het vaak: if it isn’t broken, don’t fix it. Oftewel blijf er vanaf als het werkt.
Maar je moet ze wel updaten.



IoT-apparaten gaan vaak lang mee, worden geregeld ‘vergeten’ en vallen traditioneel vaak
onder het beheer van niet-IT afdelingen, die daarvoor niet zijn toegerust.

3.5

Lijst met gebruikte bronnen



NIST Special Publication 1800-27: Securing Property Management Systems March 2021



Draft NISTIR 8349: Methodology for Characterizing Network Behavior of Internet of Things
Devices (nist.gov) , January 2022



Draft NIST Special Publication 800-82r3, Guide to Operational Technology (OT) SecurityApril
2022



NIST – ENISA The IIOT : Baseline Security Recommendations for IoT



NIST Special Publication 1800-15 Securing Small-Business and Home Internet of Things (IoT)
Devices, May 2021



NIST Special Publication 800-213IoT Device Cybersecurity Guidance for the Federal Government
, November 2021



NIST Special Publication 800-213A IoT Device Cybersecurity Requirement Catalog for U.S.
Government Beveiligingstips voor Internet of Things (IoT) | Digital Trust Center (Min. van EZK)
Shodan https://www.shodan.io/ een gespecialiseerde website, om IoT apparatuur die gekoppeld
zijn met Internet inzichtelijk te maken.



Voor 2018 zijn door OWASP de volgende meest voorkomende IoT kwetsbaarheden geduid
(bron: https://www.owasp.org/index.php/OWASP_Internet_of_Things_Project)
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ETSI Normen. Als we het hebben over de beveiliging van IoT bestaat er al een norm (Europese
standaard) voor IoT van de ETSI. Ook hier is het verschil duidelijk gemaakt tussen IoT
(consumentenproducten) en industriële toepassingen. De benoemde norm ETSI EN 303 645
gaat dan ook uitsluitend over consumenten IoT:
https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/303600_303699/303645/02.01.01_60/en_303645v02010
1p.pdf



SCOR model (zie bijlage 3.3)

3.6

Eventuele nuttige bronnen



CSIR



https://www.nist.gov/fusion-search?s=IoT
o



Zoek termen: IoT/ IIoT/ IIoT Critical Infrastructure

https://www.enisa.europa.eu/news/enisa-news/iot-security-enisa-publishes-guidelines-onsecuring-the-iot-supply-chain



Water and Wastewater Systems Sector | CISA



Critical Infrastructure Sectors | CISA



Good Practices for Security of IoT - Secure Software Development Lifecycle — ENISA
(europa.eu)



https://www.cybersecurityraad.nl/documenten



https://www.cybersecurityraad.nl/adviezen/documenten/adviezen/2017/12/01/csr-advies-naareen-veilig-verbonden-digitale-samenleving---csr-advies-2017-nr.-3



https://repository.wodc.nl/handle/20.500.12832/186



https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=
2ahUKEwiKoDU_bXzAhWKt6QKHb5_DBcQFnoECAgQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.ncsc.gov.uk%2Fblogpost%2Fconnecting-smart-devices-with-confidence&usg=AOvVaw2IY_sPNvWAaMP2sP-z7ADK



https://www.wrr.nl/publicaties/rapporten/2019/09/09/voorbereiden-op-digitale-ontwrichting
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