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SCADA-productieomgevingen werden 
lang gedacht niet interessant te zijn voor 
cybercriminelen. In oorsprong zijn deze 
systemen ontwikkeld met uitsluitend 
productiestabiliteit en uitwisseling van 
meet- en productiegegevens in gedach-
ten. Beveiliging stond nooit op het net-
vlies bij de ontwikkelaars. Koppeling met 
het kantoornetwerk en internet was toen 
niet aan de orde, waardoor de aanvals-
vector eenvoudigweg niet bestond. Nu 
er steeds vaker koppelingen tussen de 
verschillende netwerken worden gelegd, 
is de noodzaak voor beveiliging van deze 
segmenten evident.

Stuxnet 
De uitbraak van de Stuxnet-worm is daar 
het bewijs van. Deze worm infecteert 
SCADA (Supervisory Control And Data 
Acquisition) omgevingen van Siemens 
en herprogrammeert de PLC’s (Program-
mable Logic Controller) die de machines 
aansturen. De gevolgen van de aanpas-
singen in de programmatuur zijn voor elk 

bedrijf anders en kunnen variëren van 
een virusinfectie met kleine, tot en met 
desastreuze gevolgen voor de productie-
omgeving. 
Langzaam worden steeds meer details 
over de werking van de worm bekend. 
De worm bedient zich van zeer vernuf-
tige technieken om zich te verspreiden 

en verborgen te houden. Stuxnet maakt 
gebruik van vier Zero Day vulnerabilities, 
een oude (maar op SCADA-systemen nog 
zeer bruikbare) kwetsbaarheid, mini-
maal drie verspreidingsmechanismen 
en rootkit functionaliteit, om zowel de 
Windows-code, als de STL-code in de 
PLC’s te verbergen. Het is voornamelijk 
de combinatie van de verschillende 
gebruikte mechanismen die Stuxnet zo 
bijzonder maakt. Omdat niet alleen de 
beveiligingsindustrie, maar ook de com-
plete hacker scene inmiddels druk bezig 

is de worm te ‘reverse engineeren’, zal in 
de nabije toekomst meer malware opdui-
ken die zich bedient van deze complexe 
mechanismen om SCADA-omgevingen te 
besmetten. Deze zal zich dan waarschijn-
lijk niet beperken tot Siemens S7 omge-
vingen, maar ook kijken naar productie-
omgevingen van Wonderware, Rockwell, 
Schneider, Honeywell en andere.

Beveiliging via ISA-99
Veel SCADA-fabrikanten verbieden hun 
klanten om ook maar iets aan de SCADA-

Door de opkomst van SCADA- en MES-systemen worden verbindingen gemaakt tussen het 

kantoornetwerk en de productieomgeving zelf. Hierdoor hangt de SCADA-infrastructuur aan het 

internet en is het mogelijk om via het kantoornetwerk door te dringen in de productieomgeving, 

met alle risico’s van dien. 
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Een incident in een industriële omgeving heeft meteen grote gevolgen.
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systemen te veranderen. Zo is het draaien 
van virusscanners heel vaak niet toe-
gestaan, of wordt aangeraden de stan-
daardwachtwoorden niet te wijzigen.
“De SCADA-laag is tijd-kritisch. Productie 
is een continu proces en bepaalde acties 
moeten op de milliseconde nauwkeurig 
uitgevoerd worden, zoals het aansturen 
van toe- en afvoerkleppen voor grond-
stoffen of producten, of bij beheersing 
van chemische processen”, geeft Michael 
Theuerzeit, productmanager bij Norman 
Data Defense Systems, als voorbeeld. 
Virusscanners die op de SCADA-stations 
geïnstalleerd worden, geven vroeg of 
laat problemen, wanneer er tijdens een 
tijd-kritisch proces een malware scan 
wordt gestart. Die werkt eigenlijk altijd 
tijdvertragend. 
Guido van Dinther, managing consul-
tant bij system integrator Actemium: 
“De afgelopen twee jaar zijn we druk de 
belanghebbenden te doordringen van 
het onmisbare van ISA-99, de nieuwe 
standaard voor de beveiliging van pro-
ductieomgevingen. Het is een belang-
rijke stap in het bewustwordingsproces 
binnen veel bedrijven; dat ze zich realise-
ren dat ook SCADA- en MES-omgevingen 
moeten én kunnen worden beveiligd.” 
Suzanne de Grooth-Verlijsdonk, busi-
nessconsultant en ISA-99 specialist bij 
Actemium, vult aan: “We zien vaak dat de 
industriële omgeving één groot netwerk 
is en dat een incident daar dus meteen 
grote gevolgen heeft.”

Beschermen productieomgeving
Er zijn verschillende mogelijkheden om 
de productieomgeving te beschermen 
tegen complexe aanvallen zoals uitge-
voerd door Stuxnet. 
1. Gereguleerd en gecontroleerd USB-

gebruik binnen de onderneming is 
daar een van. 
USB-sticks en andere verwijderbare 
mediadragers die eenvoudig met een 
snoertje aan een PC worden gekop-
peld, zijn een bekende bron van 
malware infecties. Een organisatie 
heeft geen grip op USB-sticks die door 
werknemers worden meegenomen, 
net als de mogelijke besmettingen die 
het apparaat vervoert. Ook kan het 
bedrijf geen invloed uitoefenen op de 
gegevens die worden meegenomen 
op deze mediadragers. Een USB-stick 
van 16 GB kan makkelijk een hele 
corporate klantendatabase bevat-
ten. Door gebruik van verwijderbare 
media dragers te reguleren en contro-

leren met Device Control-software kan 
een bedrijf ervoor zorgen dat alleen 
geautoriseerde apparaten verbinding 
kunnen maken en gegevens uitwis-
selen met de PC’s in het netwerk. Ook 
bepaalt het bedrijf wat voor gegevens 
er mogen worden uitgewisseld en of 
de media van encryptie moeten wor-
den voorzien.

2. Een andere oplossing is system harde-
ning van kwetsbare systemen. Kwets-
bare SCADA-computers zijn veiliger 
te maken via een white list (toestem-
mingslijst) oplossing die ervoor zorgt 
dat alleen de toepassingen die ook 
echt nodig zijn voor het uitvoeren van 
de voor de computer aangewezen 
taken, gestart kunnen worden. Bij 
het opstarten van een uitvoerbaar 
bestand, wordt met Application Con-
trol software een SHA-1 hash (een 
digitale signatuur) van dat bestand 
vergeleken met de lijst van SHA-1 
hashes van de geautoriseerde appli-
caties. Hierdoor is het niet mogelijk 
andere programma’s te starten en val-
len door malware aangepaste bestan-
den door de mand. 

3. Een derde mogelijkheid is de beveili-
ging van de datastroom van en naar 
de SCADA-omgeving. Door de data-
stroom van en naar de SCADA- en/
of MES-omgevingen met een inline 
malware scanner, zoals Norman Net-
work Protection (NNP) te ontdoen van 
malware, blijft de kwetsbare SCADA-
omgeving vrij van malware die kwets-
baarheden in de vaak verouderde 
software misbruikt om de systemen 
te besmetten. Hierdoor zijn deze voor 
productie zo belangrijke segmenten 
beschermd tegen malware besmet-
tingen via het netwerk. Het is daarbij 
essentieel dat dit scannen in real time 
gebeurt zodat de aansturing van de 
productieprocessen niet verstoord of 
vertraagd wordt. Als binnen een seg-
ment een virus wordt geïntroduceerd 
via bijvoorbeeld een besmette USB-
stick, zorgt de bescherming van de 
inline malware scanner ervoor dat de 
besmetting tot het segment beperkt 
blijft en deze dus niet kan verlaten.

4. De laatste oplossing is patchmanage-
ment. Het is belangrijk alle systemen 
zo up-to-date mogelijk te houden. 
Voor SCADA-controlecomputers ligt 
dit iets moeilijker. Patchen wordt 
vaak door de fabrikanten afgeraden, 
waardoor kwetsbaarheden in de 
systemen voor lange tijd aanwezig 

blijven. Rondom de SCADA-laag is het 
echter wel mogelijk om beveiligings-
updates te installeren, waardoor het 
aantal kwetsbare computersystemen 
in het netwerk tot een minimum 
wordt teruggebracht. Zeker binnen 
heterogene netwerkomgevingen (met 
verschillende Operating Systemen) is 
gecentraliseerde Patch Management 
software een belangrijk hulpmiddel 
om het netwerk zo veilig mogelijk te 
houden.

Gebruikerseducatie
De mens blijkt vaak de zwakste schakel. 
Volgens onderzoeksbureau International 
Data Corporation (IDC) komt 70% van 
alle beveiligingslekken door kwaad-
aardig of onwetend personeel. Door de 
aangeboren nieuwsgierigheid van de 
mens klikt hij veel te ondoordacht op 
de meeste links die via de e-mail, een 
webpagina of MSN worden aangeboden. 
Ook het ‘slechts op bezoek’ gaan bij een 
besmette webpagina kan leiden tot zeer 
vervelende infecties op de computer, of 
zelfs het hele zakelijke netwerk waarin 
deze zich bevindt. Het zomaar klikken op 

aangeboden URL’s of links kan ernstige 
gevolgen hebben voor de bedrijfsconti-
nuïteit. 
Het kijken naar beveiliging van industriële 
systemen vereist een andere mindset dan 
voor kantooromgevingen. Theuerzeit: 
“Als het in een kantooromgeving misgaat, 
zet je een backup terug. De schade die is 
ontstaan door een malware aanval zoals 
verlies of bederf van het product, schade 
aan de productielijn zelf, valt niet met een 
backup of reset ongedaan te maken. Een 
realtime inline malware scanner zoals bin-
nen ISA-99 met netwerkprotectie gebruikt 
door meerdere grote voedingsmiddelen-
fabrikanten wereldwijd, kan deze schade 
voorkomen.” 
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