Beveiliging

Cyberrisico’s negeren is geen optie

Bij procesinstallaties staat di gitale achterdeur vaak open
vorig jaar dat criminelen een onbemande
terminal in de haven van Antwerpen hadden gehackt, waardoor containers met
drugs uit schepen ongemerkt het haventerrein op konden komen en ongeregistreerd
het terrein weer verlieten. In 2012 plaatsten
hackers malware op computers van de
Saoedische oliemaatschappij Aramco. Die
wiste de gegevens van computers op 30.000
werkplekken. Doel was om de olie- en gasproductie te verstoren. Maar dat lukte niet,
omdat de productiesystemen goed afgeschermd zijn van de kantoorsystemen. Uit
deze voorbeelden blijkt dat industriële en
civiele infrastructuur een serieus doelwit
vormen voor cyberaanvallen. In de Verenigde Staten zijn tussen oktober 2012 en mei
2013 tweehonderd incidenten gemeld,
waarvan ruim de helft op het gebied van
energie en bijna een derde op het gebied
van kritische fabricage.

Druk verhogen

“In Nederland beschikken we over een
sterk ontwikkelde olie- en gassector en
chemische industrie. Die moeten we goed
beschermen”, zegt Jaap Schekkerman, CGI-

Met name voor industriële
besturingssystemen zijn concrete
maatregelen tegen mogelijke
cyberaanvallen noodzakelijk.

adviseur op het gebied van de security van
industriële besturingssystemen. “Daar is alle
reden toe, want Nederland staat volgens
Kaspersky Labs op de derde plaats van
landen met de meeste cyberaanvallen, na
de Verenigde Staten en Rusland en voor
Duitsland en Engeland. Voor de industrie
gaat het om meer dan alleen virusbesmetting, schade aan computers of diefstal van
gegevens. Als buitenstaanders erin slagen
door te dringen tot de besturingssystemen,
kunnen ze bijvoorbeeld de druk in pijpleidingen verhogen, instellingen van meetinstrumenten aanpassen, kleppen openen of
sluiten, toerentallen van motoren veranderen en nepoverzichten van installaties op de
beeldschermen zetten. De verstoring van de
processen levert niet alleen economische
schade op, maar ook gevaar voor mensen
binnen en buiten de locatie. Om het proces
van buitenaf over te nemen moet je wel
kennis hebben van de architectuur van
de installaties en de beveiliging daarvan.
De meeste mensen hebben die niet, maar
sommigen wel, zodat je het gevaar niet
kan uitvlakken. En dit gevaar neemt steeds
verder toe.”

Cyberaanvallen bedreigen niet alleen overheid, banken en consumenten. Ook de energiesector en procesindustrie vormen een potentieel doelwit. Dat kan niet alleen financiële schade opleveren, maar
ook de veiligheid in gevaar brengen. John Proctor en Jaap Schekkerman van CGI vertellen over deze gevaren en de mogelijke bescherming daartegen.
Erik te Roller

“

Bij een cyberaanval op bijvoorbeeld
een bank is het vervelend als je een
dag lang niet bij je geld kunt komen.
Maar cyberaanvallen op de gas- en
elektriciteitsvoorziening of de procesindustrie kunnen veel grotere gevolgen hebben.
Niet alleen voor de bedrijven zelf, maar ook
voor de mensen in de omgeving en de klanten. Hetzelfde geldt voor fysieke aanvallen
van terroristen met bijvoorbeeld raketten.
We spreken van vitale infrastructuur als de
aanvallen niet alleen de organisaties zelf

John Proctor van CGI
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maar ook de economie en samenleving
raken”, zegt John Proctor, verantwoordelijk
voor de wereldwijde activiteiten van CGI op
het gebied van cyber security.
Bij cyberaanvallen valt te denken aan hackers die uit zijn op bedrijfsspionage, stelen
van gegevens of het doelbewust verstoren
van productieprocessen. Het kan gaan om
criminelen, kwaadwillende werknemers,
ex-werknemers, buitenlandse concurrenten,
inlichtingendiensten of zelfs staten zelf.
Bedrijven melden incidenten doorgaans
niet, uit vrees voor reputatieschade. Slechts
enkele incidenten halen de media. Zo bleek

CGI stelt met bedrijven een plan op voor beveiliging tegen cyberrisico’s. De uitvoering van dit plan omvat ook
training, controles en monitoring.

“De incidenten die het nieuws halen, vormen het topje van de ijsberg. Er zijn veel
meer incidenten, maar bedrijven melden ze
niet uit vrees voor reputatieschade”, aldus
Schekkerman.
“Die vrees is reëel, want de reputatieschade
kan groot zijn”, zegt John Proctor, “Dit toont
meteen ook aan dat cyber security niet
meer alleen een zaak is van de directeur
informatie in een bedrijf, maar ook van het
topmanagement. Als er iets fout gaat, dan
zullen de bestuurders er zeker op aangesproken worden. Dit besef is inmiddels tot
veel bestuurders doorgedrongen.”

Quarantaine

Vroeger waren de besturingssystemen van
fabrieken gescheiden van de kantoorsystemen. Maar sinds ‘corporate’ rapportages wil
hebben over de productie, zijn de systemen
verbonden en hebben de cyberrisico’s hun
intrede in de productieomgeving gedaan.
Ook zijn er Windows-computers in de controlekamers te vinden die het gemakkelijker
maken om machines en installaties te bedienen. “De bedrijven zijn terecht huiverig
om Windows-versies en stuurprogramma’s
te updaten, want voor je het weet gaat de
fabriek plat. Het is dan ook verstandig om
een nieuwe Windows-patch alleen te installeren als die uitgebreid is getest door de
leverancier van het softwaresysteem en bij
voorkeur ook nog in quarantaine door het
bedrijf zelf”, aldus Schekkerman.
Apparatuur met oude stuurprogramma’s
en oudere Windows-versies en dus beveiligingslekken zijn volgens hem alleen goed
te beveiligen door ze op een slimme manier
af te schermen van hun omgeving met
behulp van specifieke industriële firewalls,
gecontroleerde toegang en gecontroleerde
communicatie van mensen en apparaten.
“Fysieke beveiliging is minstens zo belangrijk. Vaak zijn leveranciers en contractors
verantwoordelijk voor het onderhoud van
een deel van de fabriek en willen ze ook
elektronisch toegang hebben. Kun je die
wel vertrouwen? Wie geef je toegang, op
welke manier en onder welke voorwaarden?
Dat moet je goed afspreken.”
Kwetsbaar zijn ook de draadloze instrumentatiesystemen. John Proctor: “In de olie- en
gassector zijn al veel meetinstrumenten in
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het veld draadloos met het netwerk verbonden. Wat doe je als iemand in de buurt de
signalen met een radiozender stoort? Ben je
daarop voorbereid?”

Afweging

Veel bedrijven realiseren zich evenmin dat
ze via de instrumentatie zijn verbonden
met tal van leveranciers. De instrumenten
zenden automatisch gegevens naar leveranciers, zodat die betere onderhoudsservice
kunnen leveren. “Maar is de leverancier net
zo goed tegen cyberaanvallen beschermd
als jij en hoe controleer je dat? Het is al
voorgekomen dat er via een derde partij is
ingebroken bij een elektriciteitscentrale”,
vertelt Proctor.
Bescherming aanbrengen kost tijd en geld.
Elk bedrijf moet zelf de afweging maken.
Jaap Schekkerman: “Soms zegt een bedrijf:
‘Het is een oude fabriek en we vinden beveiligen te duur. Het risico nemen we op de
koop toe’. Dat kan een respectabele keuze
zijn, zolang er geen sprake is van risico voor
de omgeving en het milieu. Maar zodra het
om kritische infrastructuur gaat, zoals een
elektriciteitscentrale is het een ander verhaal. Dan heeft een cyberaanval ook gevolgen voor aangesloten bedrijven en huishoudens die zonder stroom komen te zitten.”
De cyberrisico’s negeren is in elk geval geen
optie. Nortel, een Canadese bouwer van
schakelapparatuur voor telecommunicatie,
is op de fles gegaan nadat de gegevens
over zijn apparatuur inclusief broncode van

de software in handen kwamen van zijn
Chinese concurrent, die vervolgens vrijwel
dezelfde apparatuur veel goedkoper aanbood. “Nortel wilde geen geld aan security
uitgeven. Dat is het bedrijf duur komen te
staan”, aldus Proctor.

Zones

Hoe beveilig je een procesbedrijf? Hiervoor
heeft de Amerikaanse Instrumentation,
Systems and Automation Society (ISA) de
ISA99/IEC 62443 standaard ontwikkeld. Die
gaat uit van zes lagen, namelijk instrumentatie, basisbesturing, supervisory control,
operations management (MES), het kantoornetwerk en ten slotte de verbinding van
het bedrijf met internet. Jaap Schekkerman:
“Cyber security regel je door middel van indeling van de diverse ISA-lagen in gescheiden security zones, waarbij je afspraken
moet maken over welke informatie van de
ene laag of zone naar de andere mag gaan.
Binnen elke laag kun je één of meer aparte
security zones aanbrengen, bijvoorbeeld
door het draadloze netwerk van het bedrade netwerk te scheiden. En welke informatie
gaat via internet de deur uit? Hoeveel open
internetverbindingen zijn er?”
John Proctor: “Als we bij een bedrijf komen,
bekijken we eerst de huidige situatie en
adviseren we om allereerst een baseline
beveiliging aan te brengen en daarna pas
een risicoanalyse te maken. Als je meteen
al ziet dat er bij wijze van spreken diverse
achterdeuren open staan, dan kun je wel
een risicoanalyse maken, maar dan is de
uitkomst al grotendeels bekend. Beter is om
eerst de achterdeuren van een goed slot te
voorzien, dus alle bekende kwetsbaarheden
te beveiligen. Verder is het zaak de fysieke
toegang tot de systemen te regelen, dus wie
waar toegang toe heeft. De baseline beveiliging los je op met techniek, procedures en
het opleiden en trainen van mensen. Daarna
pas volgt de risicoanalyse om te bepalen
wat er gezien bepaalde risico’s aan extra
beveiliging nodig is. Het gaat hierbij om vragen als ‘waar sta ik’, ‘wat zijn de potentiële
bedreigingen’, ‘wat zijn de kwetsbaarheden’
en ‘welke gevolgen kan een cyberaanval
hebben’. Het gaat hierbij ook om het goed in
kaart brengen van alle bestaande assets en
de beveiliging daarvan.”

Trainen

Jaap Schekkerman van CGI
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uit van het cyber security management
framework, zoals CGI dit noemt. In feite
doorloopt een bedrijf in samenwerking met
CGI de PDCA-cyclus (de kwaliteitscirkel van
Deming) in stappen met plan (onder meer
het maken van een risicoanalyse en plan),
do (de beveiliging aanbrengen, procedures
afspreken en personeel trainen), check
(controleren of alles goed functioneert en
aan de wetgeving voldoet) en act (systeem
onderhouden en verbeteringen aanbrengen), waarna de cyclus opnieuw kan worden doorlopen. “Bij iedere wijziging moet je
nagaan welk effect dit heeft op de rest van
het systeem en op de continuïteit van de
business om ervan verzekerd te zijn dat alles
blijft draaien”, aldus Schekkerman.
“We proberen bij elk bedrijf een balans te
vinden tussen de kosten van cyber security
en de mate van bescherming. Op een konijnhok zet je geen zware sloten, maar wel
op een schatkist. Bij bedrijven is het niet anders. Daar gaat het om een afweging tussen
de mogelijke impact van een cyberaanval
en de kosten van beveiliging.”

Op basis van de risicoanalyse stellen CGI
en het bedrijf een zogeheten beveiligingsimplementatieplan op om eventueel extra
technische beveiligingen aan te brengen, de
procedures op orde te brengen en mensen
te trainen. “Je kunt nog zulke goede sloten

Hoever is Nederland met cyber security?
Jaap Schekkerman: “Het bewustzijn is aanwezig, maar directies van bedrijven en organisaties worstelen nog met de vraag wat
ze precies moeten doen. Ook de overheid,
de netbeheerders van gas en elektriciteit en
drinkwaterbedrijven spreken erover, maar
vooralsnog ontbreken in veel gevallen concrete actieplannen. Dit is in schrille tegenstelling tot de Verenigde Staten en Canada:
daar ondersteunt de overheid diverse onderzoeksprojecten op het gebied van cyber
security, waarbij ook het mkb betrokken is.
President Obama heeft dit voorjaar bovendien een nieuw programma in gang gezet
met als doel dat overheid en bedrijfsleven
meer informatie delen over cyberaanvallen
en een nieuwe aanpak ontwikkelen om de
risico’s op dit gebied te verminderen, met
name voor de vitale infrastructuur. In oktober 2013 is het eerste conceptplan al op
tafel gekomen. Waarom vertoont de Nederlandse overheid die daadkracht niet?”

Aansprakelijkheid

De vrije universiteit van Berlijn stelde met behulp
van de open source zoekmachine Shodan vast, dat
in Europa zo’n 500.000 PLC’s, SCADA-systemen en
ERP-systemen van kritisch infrastructuur een open
verbinding met internet hebben.

hebben, als iemand vergeet ze op slot te
doen, dan heb je er niets aan. Belangrijk is
dus om de medewerkers van het bedrijf en
ook de contractors op gedrag te trainen en
te controleren of ze de procedures volgen”,
benadrukt Schekkerman.
Als het beveiligings-implementatieplan is
uitgevoerd, beschikt het bedrijf over een
omgeving waarvan controlemechanismen
en automatische monitoring deel uit maken.
Dit laatste is een service van CGI. Die volgt
vanuit een aantal centra in de wereld het
internet- en netwerkverkeer bij klanten en
waarschuwt ze direct bij bepaalde afwijkingen die duiden op een inbraak of verstoring.
Bij dit zogenoemde security information &
event management system wordt gebruik
gemaakt van aparte bij het bedrijf geïnstalleerde hardware en software, die informatie
doorgeeft aan een security operations centre (SOC) van CGI. Ook geeft het bedrijf zijn

klanten tijdig advies over hoe om te gaan
met nieuwe bedreigingen.

Incidenten

Als de controle eenmaal werkt, is het bedrijf
er nog niet. Het moet ook voorbereid zijn op
incidenten. “Bedrijven vergeten soms procedures op te stellen voor als het misgaat en
mensen te trainen om met incidenten om
te gaan. Het is belangrijk te weten wie dan
welke acties onderneemt en aan wie rapporteert”, aldus Schekkerman. Ook wijst hij op
het belang van de samenhang tussen cyber
security en veiligheid. Als een operator bij
een incident snel een gebruikersnaam en
wachtwoord moet intikken om toegang te
krijgen tot een systeem, kan dit vanwege de
nervositeit van het moment mislopen. Om
dit te voorkomen kan de operator zich beter
op een andere manier identificeren, bijvoorbeeld met behulp van een smart card. “Je
moet van tevoren goed nadenken over wat
er in extreme situaties kan gebeuren en je
daarop voorbereiden. Hiervoor dient het
zogenoemde incident response plan”.
Het hele proces van een basisbeveiliging
aanbrengen, een risicoanalyse uitvoeren,
een plan opstellen en uitvoeren, maakt deel

John Proctor: “Voor de concurrent is bepaalde technologische kennis interessant, maar
ook bepaalde marktkennis, bijvoorbeeld
inkoop- en verkoopprijzen. Die gegevens
moet je beschermen, evenals je processen.
Vanwege de aansprakelijkheid is het voor
bestuurders belangrijk te weten wat hackbaar is en wat niet. Hiernaar kijken maakt
onderdeel uit van het risicomanagement.
Realiseer je ook wat je aandeelhouders van
je verwachten. Pak daarom eerst de kritische
dingen aan en ga dan verder met het beschermen van de andere kwetsbaarheden.”

CGI
In 2012 nam CGI uit Canada dienstverlener Logica in Nederland over. Logica was
in Nederland al jaren betrokken bij de
automatisering van processen in de olieen gassector, de chemie en de maakindustrie. Ook was Logica al actief op het
gebied van cyber security, maar niet zo
prominent als het Canadese moederbedrijf. Beide bedrijven vullen elkaar
goed aan: CGI met zijn ervaring op het
gebied van managed cyber security en
Logica met zijn ervaring in industriële
automatisering. CGI legt inmiddels ook
in Nederland een zwaar accent op cyber
security en speelt hiermee in op een
zeer actueel thema. De kennis en kunde

van beide bedrijven is geïntegreerd
tot één wereldwijde aanpak van cyber
security.
In september heeft CGI als opdracht
gekregen de IT-netwerken van de Amerikaanse overheid te beschermen tegen
cyberdreiging met behulp van sensoren,
opstellen van diagnoses en beveiligingsapparatuur, evenals het monitoren van
internetverkeer om cyberaanvallen
tijdig te signaleren zodat er meteen
tegenmaatregelen genomen kunnen
worden. De opdracht beloopt maximaal
zes miljard dollar over een periode van
vijf jaar.

9

