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IT security voor Industrial Automation and Control Systems

IEC 62443 – X     

4 delen:

1. Algemeen o.a. Concepten en Modellen & Security life-cycle

2. Policies & Procedures o.a. Risico assessment  & Implementatie

richtlijnen voor patchmanagement

3. Systeem o.a. Systemdesign & System security requirements 

4. Componenten o.a. Product development & Technical security 

requirements 

Eliminerenvan Risico door:

Enterprise security uitbreiden aan eisen voor business IT systemen

+

Waarborgen hoge beschikbaarheidvoor IACS (Industrial Automation and Control Systems)



Product & Systeem Security Standaard IEC 62443-3-3

Voor wie is het bedoeld? 

Asset eigenaren, system integrators, leveranciers, service providers

Compliance autoriteiten



Product & Systeem Security Standaard IEC 62443-3-3

Benadering

Risico gebaseerd : Niet noodzakelijk dat alle componentenvan het regelsysteem het ten doelgestelde security 

nivo hebben. Eventuele compensatiedoor aanvullende maatregelen.

Individuele target Security levels moeten worden toegekend aan zones.

Productleveranciers, service providers en systeem integratoren gebruiken IEC 62443 voor evaluatie van 

producten en diensten.  => Om de functionele geschiktheid t.a.v. security te toetsen aan de gestelde security 

level (SL-T) requirements van de eigenaar.



Product Security Standaard ANSI ISA 62443-3-3

Connected brengt risico’s mee

Met kans op schade aan gezondheid, veiligheid, milieu, maar ook aan reputatie en financieel.

IT Security maakt veilige business mogelijk

Security maatreregelen mogen geen potentiele uitval van essentiele functies en diensten veroorzaken. 

Ook niet aan emergency procedures. (IT security, zoals vaak toegepast heeft wel dit potentieel) 

Risico assessment 

Identificatie van services en functies welke essentieel zijn voor operations. 

Mogelijk acceptabel is dat een security actie tijdelijk functieverlies geeft aan non-essentiele services of functies. 

Essentiele diensten of functies mogen niet worden verstoord.



Security Level 2

Beschermd tegen bewust ongeoorloofde toegang door 

entiteiten gebruikmakend van simpele middelen en

weinig resources, generieke skills en een lage motivatie

(opportunistische hacker)

Authentificatie (gebruiker, wachtwoord)

Access control

Zonder encryptie

Security Level 4

Beschermd tegen bewust ongeoorloofde toegang door 

entiteiten gebruikmakend van “sophisticated means” 

en uitgebreide resources, IACS specifieke skills en

hoge motivatie (professionele hackers).

Zie SL 3 

+ Multi factor authenticatie

Security Level 3

Beschermd tegen bewust ongeoorloofde toegang door 

entiteiten gebruikmakend van “sophisticated means” en

beperkte resources, IACS specific skills en gematigde

motivatie (skilled hacker)

Authenticatie

Access Control

Centraal User Account Management

Encryptie (Data at rest and in transit)

Audit Log

Security Level 1

Beschermd tegen toevallige toegang door 

ongeauthoriseerde entiteiten.

Eenvoudige Log In, evt. zonder password



Automatiseringstechnologie veranderd in de context van tijd

80’s Van discrete relais en analoge techniek naar programmeerbare logica

90’s Van controllers in centrale kasten naar gedistribueerde systemen via veldbus

00’s Van proprietaire systemen naar standaard communicatieprotocollen en Web

20’s Naar Cybersecurity voor connected gebouwen en Internet of Things 



Markten en automatiseringsbehoefte

Infrastructuur / OEM / Industrie

Industrial grade hardware en

industriële veldbus

communicatie protocollen

Snelle cycle times 

Hoge modulariteit CPUs, 

Displays, IOs and interfaces

Redundant 

Gebouwen GBS 

Kosten efficiente Hardware

Communicatie (BACnet, DALI, 

Enocean, KNX, …)

Ruimte en zone management 

integratie

Bedien displays



Controllertechnologie aan de hand van IEC 62443

Cybersecure hardware en software

Gebaseerd op IEC 62443-4-1 en IEC 62443-4-2

Security level SL-C 3, in 2020 wordt de eerste PLC volgens SL-C 4 verwacht

Encrypted communicatie met PKI certificaat

Rol gebaseerd usermanagement

Encryptie houdt data safe

Cryptochip

Encrypted filesystem bijvoorbeeld met  AES-256



Hoge systeembeschikbaarheid door redundante controllers



Praktijkvoorbeeld



Best practice

Device User Management

Permissies voor alle systeem configuratie items 

User profiles met duidelijke rol toekenning

User Accounts

Leidend principe:

Volledig gesloten en bewust functie aanzetten

Gedrag bij herstarten van controller

Firewall in de controller White list

Enable communicatie voor iedere Ethernetpoort

Lees en/of schrijfrechten per rol, profiel of gebruiker



Dank voor uw aandacht!


