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1 Inleiding 
 

Op 1 januari 2013 is de Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD) van start gegaan. De 

IBD is een gezamenlijk initiatief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het 

Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING). Naar aanleiding van de leerpunten uit Lektober 

en het Diginotar-incident hebben VNG en KING de handen ineen geslagen. De IBD is er voor alle 

gemeenten en richt zich op bewustwording en concrete ondersteuning om zo gemeenten te helpen 

hun informatiebeveiliging naar een hoger plan te tillen. 

 

De IBD heeft drie concrete doelen: 

1. Het preventief en structureel ondersteunen van gemeenten bij het opbouwen en 

onderhouden van bewustzijn als het gaat om informatiebeveiliging. 

2. Het leveren van integrale coördinatie en concrete ondersteuning op gemeente specifieke 

aspecten in geval van incidenten en crisissituaties op het vlak van informatiebeveiliging. 

3. Het bieden van gerichte projectmatige ondersteuning op deelgebieden om 

informatiebeveiliging in de praktijk van alle dag naar een hoger plan te tillen. 

 

Doel 2 vertaalt zich in de uitwerking naar een drietal verantwoordelijkheden: 

1. Incidentpreventie 

2. Incidentdetectie  

3. Incidentcoördinatie 

 

Om u als gemeente concreet te kunnen ondersteunen op dit vlak als IBD is een ‘officiële’ 

aansluiting van uw gemeente bij de IBD noodzakelijk. Bent u op alle vier de stappen van het 

aansluitproces aangesloten bij de IBD dan kan de IBD u haar gehele dienstverleningsportfolio 

aanbieden, dus ook op het gemeentespecifieke deel van concrete adviezen voorzien. 
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2 Hoe komt de inschaling van 

kwetsbaarheidswaarschuwingen tot stand? 
 

De matrix die wordt gebruikt voor het inschalen van de IBD kwetsbaarheidswaarschuwingen, is een 

vragenlijst die bestaat uit drie delen. In het eerste deel worden vragen gesteld die moeten leiden 

tot een inschaling van de kans dat een kwetsbaarheid wordt uitgebuit. De tweede set van vragen 

leidt tot een inschaling van de schade die een kwetsbaarheid kan berokkenen, wanneer deze wordt 

uitgebuit. Door een waarde (of gewicht) toe te kennen aan de mogelijke antwoorden resulteert een 

ingevulde matrix in een score. Deze score beschrijft de kans/schadecombinatie en kan variëren van 

Laag/Laag tot en met Hoog/Hoog. Ook wordt hiermee bepaald via welke middelen er door de IBD 

over een kwetsbaarheid wordt gecommuniceerd. Mogelijke middelen zijn telefoon en e-mail. Een 

kwetsbaarheid of dreiging wordt ingeschaald op basis van datgene wat bij de IBD in de 

overzichtslijst van bij gemeenten aanwezige software staat. Wanneer er een kwetsbaarheid wordt 

gevonden in een component dat niet in de softwarelijst staat, wordt hier geen 

kwetsbaarheidswaarschuwing over geschreven door de IBD. Omdat de IBD niet weet waar in de 

infrastructuur een component zich bevindt en hoe deze component wordt gebruikt en beschermd, 

moet de uw gemeente zelf ieder advies opnieuw inschalen met de achtergrondkennis van haar 

eigen omgeving. Als hulpmiddel is een derde set voorbeeldvragen opgenomen, waarmee elke 

gemeente de kwetsbaarheidswaarschuwingen op relevantie kan inschalen. 

 

Bij het inschalen van een kwetsbaarheid of dreiging wordt gekeken naar de eigenschappen hiervan. 

De eigenschappen bepalen de waarde die wordt toegekend aan de kans en de mogelijke schade. 

De IBD doet om deze reden geen uitspraken over de dreiging die wordt veroorzaakt door 

gecombineerde kwetsbaarheden. De mogelijkheid bestaat dat twee kwetsbaarheden met Midden 

mogelijke schade gezamenlijk een Hoog schade kunnen veroorzaken. Gezien het feit dat de IBD 

geen inzicht heeft in de infrastructuur van uw gemeente is het niet mogelijk om in te schatten 

welke combinaties van welke kwetsbaarheden relevant zijn. Wanneer een component of applicatie 

meerdere kwetsbaarheden bevat wordt wel naar combinaties gekeken die de inschaling zouden 

kunnen beïnvloeden – denk hierbij aan de combinatie van een code executie aanval als 

gewone gebruiker en een privilege escalation aanval. 

2.1 Inschaling kans 

 

Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/installatie? 

Wanneer een specifieke instelling of installatie nodig is om kwetsbaar te zijn, is de kans dat de 

kwetsbaarheid wordt uitgebuit minder groot dan wanneer de standaard installatie kwetsbaar is.  

 

Is er een exploitcode beschikbaar? 

Hoe minder een aanvaller hoeft te doen om systemen te kunnen compromitteren, hoe hoger de 

kans dat dit ook gebeurt. Wanneer een aanvaller zelf de moeite moet doen om een exploit te 

schrijven zal de kwetsbaarheid minder snel worden uitgebuit. Omdat een Proof of Concept (PoC) 

voorbeeldcode laat zien hoe de kwetsbaarheid kan worden uitgebuit, hoeft een aanvaller de code 

alleen aan te passen om deze te verwerken in zijn eigen malware. Een volledig werkende exploit 

kan zelfs helemaal onaangepast worden overgenomen. 
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Zijn er technische details beschikbaar? 

Bij afwezigheid van een PoC of exploit code moet een aanvaller zelf een exploit zien te maken. Hoe 

meer technische details beschikbaar zijn, hoe (relatief) eenvoudiger het wordt om een exploit te 

schrijven en dus hoe groter de kans is dat deze binnen niet al te lange tijd verschijnt. Deze vraag 

moet worden beantwoord met de mogelijke antwoorden: Geen, Enigszins, Volledig. Bij het 

antwoord ‘geen’, zijn er geen details over de kwetsbaarheid gepubliceerd. Wanneer er ‘Enigszins’ 

wordt geantwoord, is er een aantal details gepubliceerd. Er moet hier worden gedacht aan welke 

component kwetsbaar is, welke functie van een component een probleem bevat of onder welke 

omstandigheden en in welke dienst (service) de kwetsbaarheid aanwezig is. Volledige details zijn 

beschikbaar wanneer,bijvoorbeeld, het exacte commando binnen de kwetsbare functie bekend is 

gemaakt, of wanneer de kwetsbaarheid wordt aangetoond in de broncode. Wanneer de vorige 

vraag, over de beschikbaarheid van exploit code, wordt beantwoord met ‘PoC’ of ‘Exploit’, wordt 

deze vraag beantwoord met “volledig”. 

 

De beschikbaar gestelde code zorgt ervoor dat alle technische details met betrekking tot de 

kwetsbaarheid bekend en te gebruiken zijn. 

 

Wat is de vereiste toegang? 

Wanneer een kwetsbaarheid alleen kan worden uitgebuit via het LAN is de kans minder groot dan 

wanneer elke aanvaller op het internet toegang heeft tot het kwetsbare systeem. Het risico is nog 

minder groot wanneer de aanvaller fysiek achter de kwetsbare pc moet zitten. Een kwetsbaarheid 

in een dienst die redelijk gezien niet via internet benaderbaar zou moeten zijn, wordt aangemerkt 

als uit te buiten via het LAN. Hierbij wordt gedacht aan diensten geboden door back-up software, 

RPC diensten en SQL server diensten. 

 

Uitgangspunt: Firewall. Diensten zoals een webserver of een mailserver zullen worden aangemerkt 

als benaderbaar via het internet. 

 

Wat zijn de vereiste credentials? 

Wat voor gebruikersrechten heeft de aanvaller nodig om de kwetsbaarheid te kunnen uitbuiten? 

Kan alleen een administrator of root account de kwetsbaarheid uitbuiten? Of kan elke willekeurige 

netwerkgebruiker die de kwetsbare machine kan benaderen zonder gebruikersrechten het systeem 

compromitteren? Hoe meer gebruikersrechten nodig zijn, hoe kleiner de kans dat de kwetsbaarheid 

wordt uitgebuit. 

 

Hoe complex is het technisch gezien om de kwetsbaarheid uit te buiten? 

Hier wordt meegenomen hoe complex de benodigde techniek is om de kwetsbaarheid uit te buiten. 

Factoren die de complexiteit beïnvloeden zijn bijvoorbeeld beschikbare bufferruimte die een 

aanvaller krijgt voor zijn programmacode en de beschikbare tijd waarin deze code moet worden 

uitgevoerd. Wanneer hierover geen informatie beschikbaar is, bijvoorbeeld door het ontbreken van 

technische details, wordt een zo neutraal antwoord gegeven, te weten ‘gemiddeld’. 

 

Is er gebruikersinteractie nodig? 

Wanneer een aanvaller de gebruiker van het kwetsbare systeem moet overhalen om één of meer 

acties uit te voeren om de kwetsbaarheid uit te buiten, is er sprake van gebruikersinteractie. De 

kans van slagen van een aanval is hierdoor minder groot dan wanneer de pc van een gebruiker, 

door middel van ‘gemiddelde’ gebruikersinteractie, slechts bij het lezen van een e-mail bericht 

wordt besmet. Er is sprake van ’geen’ gebruikersinteractie wanneer een kwetsbaarheid in 

bijvoorbeeld een netwerkservice geautomatiseerd, zoals via een worm, kan worden uitgebuit. Het 
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gaat bij deze vraag om de actie waartoe een slachtoffer moet worden verleid en niet de technische 

complexiteit van de aanval. Wanneer het een lokale kwetsbaarheid betreft (zoals ‘local privilege 

escalation’ door middel van een buffer-overflow) wordt aangehouden dat er inderdaad 

gebruikersinteractie nodig is om deze uit te buiten.  

 

Wordt de kwetsbaarheid in het wild uitgebuit? 

In navolging op de vraag over de aanwezigheid van PoC of exploit code, moet worden gekeken of 

de kwetsbaarheid actief wordt misbruikt op het internet. Wanneer er kant en klare malware is en 

deze wordt in meer of mindere mate  gezien op het internet is de kans groter dat organisaties 

nadelige gevolgen ondervinden van de kwetsbaarheid. Hierin is een onderverdeling te maken in 

beperkte uitbuiting tot een massale uitbraak. Wanneer wordt gemeld dat een kwetsbaarheid niet 

actief wordt uitgebuit houdt dit overigens alleen in dat er geen voorvallen bekend zijn gemaakt. 

Het betekent niet dat er geen gevallen zijn, deze zijn alleen nog niet bekend.  

 

Gaat er, naar verwachting, op korte termijn iets gebeuren? Via deze vraag kan een gevoelswaarde 

worden toegekend aan de inschaling. Hier wordt het ‘onderbuikgevoel’ dat elke inschaling 

beïnvloedt formeel opgenomen in het beslissingsproces. Wanneer de verwachting is dat er binnen 

een aantal dagen actief misbruik zal worden gemaakt van de kwetsbaarheid, wordt extra gewicht 

toegekend. Mogelijke factoren die deze beslissing kunnen beïnvloeden zijn populariteit van de 

kwetsbare software of eenvoud van uitbuiting. Een andere reden waarom deze waarde wordt 

beïnvloed is de manier waarop de kwetsbaarheid is gepubliceerd. Wanneer de ontdekker de 

kwetsbaarheid verantwoord heeft doorgegeven aan de leverancier wordt de waarde voor deze 

vraag aanzienlijk lager dan wanneer deze direct op een publieke bron is gepubliceerd. Zoals eerder 

gemeld worden afwijkende scores, of omstandigheden waardoor de waarde wordt beïnvloed 

verklaard. 

 

Wat is de beschikbaarheid oplossing? 

Wanneer er geen oplossing bekend is, is het zeer interessant voor aanvallers om de kwetsbaarheid 

uit te buiten (of exploits te maken waardoor uitbuiting eenvoudiger wordt). Wanneer een oplossing 

jonger is dan twee maanden bestaat de kans dat deze nog niet op grote schaal is 

geïmplementeerd. Wanneer een oplossing ouder is dan twee maanden hebben systeemeigenaren 

de kans gehad om de kwetsbaarheid te verhelpen. 

 

2.2 Inschaling schade 
Om te komen tot een inschaling van de schade moet worden bepaald wat uitbuiten van de 
kwetsbaarheid voor gevolgen kan hebben. 

 

Denial of Service (DoS): 

Zorgt uitbuiting ervoor dat een dienst niet meer bereikbaar/bruikbaar is voor legitieme gebruikers 

van de dienst? Bij het bepalen van de schade wordt gekeken naar het type DoS dat kan worden 

veroorzaakt. De DoS van een Client Applicatie (zoals een webbrowser) is minder ernstig dan een 

DoS van een infrastructuurcomponent, zoals een web- of mailserver. Zo kan er ook onderscheid 

worden gemaakt tussen een DoS van een FTP server en een Core Router. Beide bieden 

infrastructuurdiensten, maar de mogelijke schade als gevolg van een kwetsbare FTP server is 

minder hoog dan die van een Core Router, waardoor een hele infrastructuur onderuit kan worden 

gehaald. 

 



 

8 

Uitvoeren van willekeurige code: 

De kwetsbaarheid wordt uitgebuit waarna een aanvaller code- of systeemcommando’s kan 

uitvoeren als gebruiker. Deze code kan worden uitgevoerd door middel van bijvoorbeeld malware. 

Het type rechten waaronder de code kan worden uitgevoerd, bepaalt het gewicht dat aan deze 

vraag wordt toegekend. De aanvaller heeft bij dit type exploit geen toegang tot een interactieve 

Shell, maar kan een programma of een commando laten uitvoeren. 

 

Rechten op afstand (remote (root-) shell): 

Na uitbuiten van de kwetsbaarheid krijgt de aanvaller toegang tot een interactieve (root-) shell op 

afstand. Ook hier wordt het gewicht van het antwoord bepaald door de gebruikersrechten die een 

aanvaller kan verwerven.  

 

Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation): 

Een reguliere gebruiker kan zich verhoogde rechten toe-eigenen door het uitbuiten van de 

kwetsbaarheid op het lokale werkstation. 

 

Lekkage informatie: 

Door een kwetsbaarheid uit te buiten kan informatie naar buiten lekken. Er wordt onderscheid 

gemaakt tussen systeemgegevens (denk hierbij aan informatie met betrekking tot 

configuratiebestanden, directory structuren en password files) en data. Er is een verschil in schade 

tussen een onbereikbare SSH of FTP-server en bijvoorbeeld een niet-werkende Core Router. Om 

deze reden kan het voorkomen dat een DoS kwetsbaarheid op een component dat een mindere 

impact heeft niet als Hoog maar als Midden wordt ingeschaald.  

Uitzonderingen op de matrix worden, zoals hiervoor beschreven, verklaard en onderbouwd (denk 

hierbij aan database toegang, toegang tot office bestanden en e-mail berichten). Het type data 

bepaalt het gewicht dat aan deze vraag wordt toegekend. 

 

Schadeweging: 

Kwetsbaarheden of dreigingen worden per stuk beoordeeld en ingeschaald. Bij het bepalen van de 

schade is slechts de hoogste waarde interessant. Om deze reden is het bepalen van een 

cumulatieve score niet noodzakelijk. Zoals eerder beschreven, wordt geen rekening gehouden met 

de combinatie van kwetsbaarheden in een applicatie. 

 

2.3 Inschaling relevantie door gemeenten zelf 

Om een kwetsbaarheidswaarschuwing in te schalen binnen de specifieke context van de 

gemeenten kunnen verschillende vragen worden beantwoord. Hieronder volgt een aantal 

voorbeeldvragen. Hierbij geldt dat de IBD uiteraard niet kan bepalen wat relevant is voor uw 

gemeente. De vragen moeten door uw gemeente worden aangepast en aangevuld om relevant te 

kunnen zijn. Het is van belang dat uw gemeente vooraf bepaalt en vastlegt welke vragen worden 

gesteld en welk gewicht wordt toegekend aan de mogelijke antwoorden. 

 

Raakt de kwetsbare component de kernprocessen van de gemeente? 

Deze vraag wordt gesteld om een inschatting te kunnen maken van de impact die uitbuiting van de 

kwetsbaarheid zou hebben binnen de gemeente. Wanneer een kwetsbaarheid of dreiging mogelijk 

een kernproces raakt wordt deze hoger ingeschaald dan wanneer mogelijk een ondersteunend 

proces wordt geraakt. 
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Wat is de logische locatie van de kwetsbare component? 

Hiermee kan uw gemeente eigen, infrastructuurspecifieke omstandigheden laten meetellen. Zo 

kunnen matigende omstandigheden, logische locatie binnen de infrastructuur en additionele 

maatregelen de ernst van de kwetsbaarheid of dreiging verergeren of verzwakken. Een kwetsbare 

dienst die direct vanaf het Internet benaderbaar is zal eerder worden uitgebuit dan een dienst die 

wordt beschermd door meerdere systemen. 

 

Biedt het geraakte systeem alleen de kwetsbare dienst of ook andere diensten? 

Wanneer een systeem meer dan alleen de kwetsbare dienst biedt, heeft dit mogelijk gevolgen bij 

uitbuiting. Uitbuiting van een kwetsbare dienst, op een systeem dat meerdere diensten biedt, geeft 

een aanvaller de mogelijkheid om grotere schade toe te brengen. Verder wordt, bij het 

compromitteren van een systeem dat meerdere diensten aanbiedt, mogelijk een bredere groep 

gebruikers geraakt. 

 

Is het kwetsbare systeem een productie systeem? 

Afhankelijk van de rol van een systeem kan een uitgebuite kwetsbaarheid meer of minder invloed 

hebben op een organisatie. Een gecompromitteerd productiesysteem raakt direct de eindgebruikers 

van dit systeem. Een testsysteem biedt geen of beperkt diensten aan eindgebruikers en zal dus 

minder effect hebben op de productiviteit van een afdeling. De kans is aanwezig dat een 

testsysteem minder goed wordt onderhouden dan een productiesysteem. Het kan zijn dat het 

systeem hierdoor minder veilig is ingericht of dat niet alle updates geïnstalleerd zijn. Een ‘vergeten’ 

testsysteem zal sneller worden gecompromitteerd dan een volledig bijgewerkte en goed 

geconfigureerde machine. 

 

Wordt het kwetsbare systeem alleen gebruikt als server? 

Hoewel een systeem is ingericht om bepaalde diensten te bieden, komt het voor dat er ook andere 

activiteiten plaatsvinden op het systeem. Hierbij kan bij voorbeeld worden gedacht aan web 

browsen. Wanneer een systeem meer functionaliteit biedt, wordt de kans groter dat er een 

kwetsbaarheid aanwezig is en kan worden uitgebuit. 
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