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Waarom hardening?

• Risico reductie (risico op uitval, verlies van gegevens etc.)

▪ Door het elimineren van aanvalsvectoren
▪ Door het uitschakelen van functionaliteit
▪ Door het juist instellen van het apparaat



Hoe hardening?

Elimineren van een aanvalsvector:
• Uitschakelen van het medium?

Loskoppelen van het medium



Hoe hardening?

Automatiseringspiramide

Management level (ERP)

Planning level (MES)

Supervisie level (SCADA)

Control level (PLC)

Veld level (IO)



Hoe hardening?

Cyber Physical SystemAutomatiseringspiramide

Industry 4.0



Hoe hardening?

Elimineren van een aanvalsvector:
• Uitschakelen van functionaliteit?

Tijdelijk uitschakelen van het medium
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Hoe hardening?



• Operator meldt zich aan bij de PLC.

• PLC bepaalt op basis van de inloggegevens (rol) wat 
deze gebruiker wel en niet mag bereiken middels 
de WLAN verbinding en hoe lang.

• PLC stuurt een configuratie file naar het accesspoint
met unieke eenmalig wachtwoord en activeert deze 
configuratie.

• PLC stuurt de inloggegevens naar het lokale display 
inclusief QR code.

• Operator verbindt zijn device gebruikmakend van 
deze gegevens en kan de toegelaten diensten 
tijdelijk gebruiken.

Hoe hardening? : Aanmeldprocedure middels HMI



Hoe hardening?

Elimineren van een aanvalsvector:
• Juist instellen van het apparaat?

Security profile



Hardware voorwaarden

▪ TPM met apparaat certificaat

▪ Integrity check tijdens boot fase

▪ Gebruik van gesegmenteerde netwerkverbindingen

▪ Gebruik van SD kaart met encrypted partitie, wachtwoord beveiligd

Firmware voorwaarden

▪ Security release van Linux modulen; geautomatiseerde scans naar nieuwe zwakheden

▪ Beveiligde communicatie TLS 1.2, HTTPS, OPC UA, SFTP, SSH, VPN

▪ User Manager welke rollen ondersteund, toegang, credentials en LDAP verbinding

▪ Certificate store voor fabrikant, systeem integratoren en eindgebruikers

▪ Firewall met management voor verschillende niveaus

▪ SYSLOG voor security berichtgeving en centrale opslag daarvan

Hoe hardening? : Security profile voorwaarden



▪ Clean device (Reset 1) en Boot met integrity check

▪ Least functionality

➢ Gelimiteerde PLC openheid.

➢ Alleen noodzakelijke PLC modules worden geladen.

➢ Geen root access, geen SSH access, Admin uitgeschakeld.

▪ Authorisatie

➢ Wachtwoord complexiteit regels, lifetime restricties en timeouts 

(brute force protectie).

➢ Nieuwe rollen “SecurityAdmin” and “SecurityAuditor” voor apparaat

configuratie en security monitoring.

➢ Centraal User Management system met support via LDAP.

▪ Zone en Denial of Service protectie

➢ Firewall enkel te activeren met WBM en Engineer software (secure).

➢ Netload limiter voorgeconfigureerd.

Hoe hardening? : Security profile 1 van 2 



▪ Certificate Authority managed apparaat identiteit en vertrouwde partners

▪ Integriteit en Authenticiteit van data in rust en doorvoer

➢ SD kaart met encrypted partitie.

➢ Enkel beveiligde communicatie; TLS 1.2 en OPC UA (signed & encrypted).

▪ Security logging 

➢ Beveiligde security logging.

➢ Connectie naar centrale server.

▪ Expliciete her-activatie van PLC features via WBM

➢ OPC UA, HMI

▪ Lokale I/Os worden ondersteund

▪ Profinet kan geactiveerd worden nadat er een Threat Analysis en beschermende maatregelen vanuit de 

security context worden genomen

▪ Schakelkast moet op slot; Applicatie moet de toegang tot de kast monitoren

Hoe hardening? : Security profile 2 van 2 



Hoe hardening?

Security profile

Tijdelijk uitschakelen van het medium

Loskoppelen van het medium



Bedankt voor uw aandacht!


