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Gevaar 
van binnenuit

Cyberaanvallen uit onverwachte hoek

Bij cyberaanvallen wordt meestal direct 
gedacht aan aanvallen van buitenaf. Aan 
vreemde naties, terroristen of criminele  
organisaties. Veel minder vaak zijn de ge
varen van binnen uit in beeld: medewerkers 
die bedoeld of onbedoeld schade aanrich
ten. De Algemene Rekenkamer luidde on
langs de alarmklok over de slechte bevei
liging van vitale waterwerken en stuurde 
aan op betere screening van medewer
kers op sleutelposities. 

Door Esther Rasenberg

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en 
Water staat neemt alle aanbevelingen uit het rapport ‘Digitale 
dijkverzwaring: cybersecurity en vitale waterwerken’ van de 
Algemene Rekenkamer over en gaat medewerkers van het 
Security Operations Center (SOC), het centrale veiligheids
hart van Rijkswaterstaat, beter screenen. Nu is voor deze 
medewerkers alleen nog een Verklaring Omtrent het Gedrag 
(VOG) vereist, terwijl de medewerkers wel in aanraking komen  
met gevoelige systeeminformatie van vitale waterwerken. En 
dat is geen kattenpis. Bij het keren en beheren van water 
staat de fysieke veiligheid van Nederland op het spel. Het kan 
gaan om leven of dood.

Alle sluizen open
Dat die vitale keringen zo makkelijk te hacken zijn, is al jaren 
een doorn in het oog van experts. Eind 2017 zei hackex
pert Ronald Prins, de voormalig directeur van het cyberbe
veiligingsbedrijf FOXIT, nog dat het in theorie mogelijk is om 
alle Nederlandse sluizen tegelijk open te zetten. In opdracht 
van waterschappen en provincies hackte FOXIT regelmatig 
sluizen. Het bedrijf is inmiddels overigens in opspraak geraakt 
omdat het ook diensten leverde aan repressieve regimes.  
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Volgens de Algemene Rekenkamer is er sinds 2017 nog wei
nig verbeterd. Slechts 60 procent van de extra beveiligings
maatregelen die, volgens experts, nodig waren, zijn in 2019 
ook daadwerkelijk uitgevoerd. 

Procesautomatisering
Algemeen directeur Marcel Jutte van Hudson Cybertec is ook 
niet verbaasd over het vernietigende rapport van de Algemene  
Rekenkamer. “Wij hebben jaren geleden al aangegeven dat 
er nodig iets moet gebeuren om de cyberweerbaarheid in 
de watersector te verhogen.” Volgens Jutte is een belangrijk  
euvel dat cybersecurity nu nog vooral gericht is op informatie
technologiesystemen (IT) en niet op Operationele Technologie 
(OT), de zogenaamde procesautomatiseringssystemen. 

Jutte is ook blij met de aandacht van de Algemene Reken
kamer voor het menselijke aspect. “Op het gebied van de  
cybersecurity is de mens vaak de zwakste schakel. Het 
screenen van medewerkers is een goed begin, maar er is 
zeker nog meer nodig. Zodra mensen in dienst zijn, mag het 
monitoren van de handelingen en activiteiten op het netwerk 
met een uitgebreid detectiesysteem niet ontbreken. Iemand 
kan door de jaren heen veranderen. Er kunnen frustraties 
ontstaan of de aandacht voor veiligheid kan simpelweg ver
slappen.” 

Gehackte rioolinstallatie
Een goed voorbeeld van hacks door een gefrustreerde mede  
werker, vond onlangs plaats in de gemeente Lopik. Na zijn ont
slag brak een exmedewerker met admin en testaccounts  
in op een ‘stand alone’ computer die een rioolinstallatie aan

stuurde. Hij wiste daarbij ruim 8000 bestanden, waardoor de 
installatie drie dagen lang niet goed werkte. In januari 2018 
zette hij de afsluiters van het riool dicht en de pompen aan. 
Dat had grote schade kunnen veroorzaken en de rechtbank 
veroordeelde hem daarom tot 240 uur werkstraf. 

Social engineering
Overigens is er niet altijd opzet in het spel. Een medewerker  
kan ook onbedoeld schade veroorzaken. Bijvoorbeeld door
dat hij of zij via een van huis meegenomen usbstick per on
geluk malware op het netwerk installeert. Een ander risico 
ontstaat door ‘social engineering’. Een hacker belt met een 
argeloze medewerker en weet zo cruciale informatie te ont
futselen. In de gesprekken tussen de Algemene Rekenkamer 
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Algemene Rekenkamer slaat alarm 
Rijkswaterstaat moet vitale waterkeringen beter beveiligen te-
gen cyberaanvallen. Dat is de belangrijkste conclusie uit een 
rapport van de Algemene Rekenkamer. Minister Van Nieuwen-
huizen van Infrastructuur en Waterstaat neemt de aanbevelin-
gen van de Algemene Rekenkamer over en zal een aanzienlijk 
bedrag moeten reserveren om de maatregelen uit te voeren.
 
Vitale waterwerken functioneren op automatiseringssystemen 
die veelal stammen uit de jaren tachtig en negentig van de 
vorige eeuw. Deze zijn in de loop der jaren gekoppeld aan 
computernetwerken om bijvoorbeeld bediening op afstand 
mogelijk te maken. Daardoor is de kwetsbaarheid voor cyber-
criminaliteit toegenomen. Volgens Rijkswaterstaat is het kost-
baar en technisch uitdagend om klassieke automatiserings-
systemen te moderniseren en wordt er daarom vooral ingezet 
op detectie van aanvallen en een adequate reactie daarop.

Gebreken
Uit het onderzoek blijkt ook dat nog niet alle vitale waterwer-
ken rechtstreeks zijn aangesloten op het Security Operations 
Center (SOC) van Rijkswaterstaat. Hierdoor bestaat het risico  
dat Rijkswaterstaat een cyberaanval niet of te laat detecteert. 

De Algemene Rekenkamer vindt verder dat het voor een snelle  
en adequate reactie op een crisissituatie van essentieel be-
lang is dat informatie up-to-date is. Maar uit het onderzoek 
blijkt dat belangrijke documentatie niet altijd actueel is en dat 
er geen proces is ingericht om deze actueel te houden. Ook 
ligt er geen specifiek scenario klaar voor een crisis als gevolg 
van een cyberaanval en worden zogenoemde penetratie- of 
‘pentesten’ nauwelijks uitgevoerd. Bij zulke testen proberen 
ingehuurde hackers beveiligingssystemen te omzeilen of te 
doorbreken. 

Met een niet gecheckte usbstick kan 
een werknemer per ongeluk malware 
op het netwerk installeren.
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en Rijkswaterstaat werd een ander voorbeeld gegeven waar
bij het bijna misging: een medewerker sloot met behulp van 
verouderde documentatie een laptop aan op een waterwerk 
dat in werking was. Hierop ontstond een storing in het water
werk en werd het onbedienbaar. Doordat de noodstop nog 
wel functioneerde, kon worden ingegrepen. ‘Het is echter niet 
ondenkbaar dat dit incident had kunnen leiden tot fysieke on
gelukken of schade aan het waterwerk’, is te lezen in het 
rapport van de Algemene Rekenkamer. 

Trainingen
Hudson Cybertec heeft samen met het Nederlands Normali
satie Instituut een cybersecuritytraining ontwikkeld voor iede
reen die betrokken is bij productie en procesinstallaties. 
Gezien het grote aantal aanmeldingen voor deze constateert 
Marcel Jutte dat er in de watersector steeds meer aandacht  
is voor cyberveiligheid. Toch blijft hij bezorgd, omdat hij vindt 
dat het invoeren van de ‘digitale dijkverzwaring’ voor vitale 
waterwerken niet snel genoeg gaat. “En dat terwijl de risico’s 

juist toenemen. Bijvoorbeeld door het Internet of Things (IoT). 
Steeds meer installaties maken gebruik van IoTapparaten, 
maar als dat niet goed wordt georganiseerd, brengt dat extra 
veiligheidsrisico’s met zich mee.”

Detectie
Volgens Rijkswaterstaat is het technisch te uitdagend en te 
kostbaar om de oudere systemen te moderniseren. Daarom  
richt de organisatie zich met name op de signalering van 
een cyberaanval en een adequate reactie om die aanval on
schadelijk te maken. Gedurende het onderzoek van de Alge
mene Rekenkamer is in samenwerking met Rijkswaterstaat 
een kwetsbaarheidstest uitgevoerd bij een van de vitale wa
terwerken. Daarbij verschaften de ingehuurde hackers zich 
toegang tot de controlekamer. De aanvallers werden echter 
direct opgemerkt door het SOC, toen ze vanaf het terrein een 
laptop aansloten op het ITnetwerk van Rijkswaterstaat.

Met dit soort pentesten wil de minister de veiligheid van de 
waterwerken de komende jaren verder verbeteren. Het gaat 
dan om hackers die het systeem van buitenaf op de proef 
stellen. Voor het beperken van de gevaren van binnenuit lij
ken echter meer maatregelen nodig. Er moet meer worden 
geïnvesteerd in screening, monitoring en software waarmee 
ongebruikelijke handelingen van medewerkers worden ge
signaleerd. Alleen zo kan de dreiging van binnenuit worden 
beperkt. 

Cyberaanval van binnenuit
De Australische gemeente Maroochy, Queensland, liet in 
1999 142 rioolgemalen plaatsen. Het hele rioolstelsel werd 
uitgerust met een draadloos Scada besturingssysteem. 
Een jaar later vertoonde het stelsel ineens 47 besturings-
fouten die tot onverwachte overstortingen leidden van in 
totaal 1 miljoen liter ongezuiverd rioolwater. De gemeente 
had niet direct door wat de oorzaak was en had ook geen 
maatregelen getroffen voor cybersecurity, zoals het aan-
brengen van noodstops.

Achteraf bleek dat een medewerker van het bedrijf dat  
de rioolgemalen had geïnstalleerd eerder dat jaar was ont-
slagen. Hij was zo boos op zijn voormalige werkgever dat 
hij bij het bedrijf het besturingssysteem kopieerde en op 
zijn eigen laptop zette. Hij ontvreemde ook communicatie-
apparatuur waarmee hij de rioolgemalen op afstand kon 
bedienen. Onderzoek bracht de gemeente op het spoor 
van de gefrustreerde ex-medewerker. Hij kreeg twee jaar 
celstraf.

Bron: Working paper Cybersafety Analysis of the Maroochy Shire  
Sewage Spill, Massachusetts Institute of Technology, mei 2017
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Marcel Jutte  
(Hudson Cybertec): 
“Wat betreft cyber- 
security is de mens 
vaak de zwakste  
schakel. Het screenen 
van medewerkers is 
een goed begin, maar 
er is zeker nog meer 
nodig.”


