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Contact Informatie 

Naam Functie Contact Informatie 

Onderneming X 

medewerker Administratie 
Telefoon: +31 (0) .. 

Email:  

medewerker ICT Beheerder 
Telefoon: +31 (0) ..  

Email:  

ITST-Global 

medewerker 
Technisch Security 

Consultant 
Telefoon: +31 (0) ..  

 

1. Inleiding 
 

Dit rapport beschrijft de details van de kwetsbaarhedenscan die is uitgevoerd door ITST-

Global (ITST) in april 2022 op de IT-infrastructuur van voorbeeld BV. Deze scan loopt 

systemen na op kwetsbaarheden welke door aanvallers gebruikt kunnen worden om zich 

mogelijk toegang te geven tot belangrijke informatie en apparaten. Aanvallers maken vaak 

gebruik van soortgelijke scans en daarom is dit een effectief middel om je 

informatiebeveiliging te toetsen en te verbeteren. ITST-Global analyseert de resultaten van 

deze scan en beoordeeld het risico en de impact in context van de klant en IT-omgeving 

waar de scan uitgevoerd is.  

 

2. Doel 
 

Het doel van de kwetsbaarhedenscan is om voorbeeld BV een onafhankelijk inzicht te geven 

van de staat van beveiliging van de software en configuraties die in gebruik zijn, en welke 

stappen ondernomen moeten worden om de huidige situatie te verbeteren. Hierbij worden 

de bevindingen beschreven waarbij er een risico en impact analyse toegepast wordt. Hieruit 

volgt een onafhankelijk advies over de ernst van de kwetsbaarheden en de noodzaak om 

deze op te lossen. Ook krijgen deze bevindingen een score en prioriteit toegewezen 

waarmee eenvoudig een plan van aanpak opgesteld kan worden.  
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3. Scope 
 

Een kwetsbaarhedenscan kan op een externe en een interne omgeving uitgevoerd worden. 

De externe omgeving betreft zaken die openbaar beschikbaar zijn op het internet, zoals 

websites. De interne omgeving betreft het lokale netwerk waarin gewerkt wordt. Hierin 

staan servers en workstations (zoals laptops), maar ook zaken als camera’s en printers. 

Doordat aanvallers regelmatig een intern netwerk binnendringen doormiddel van phishing 

en er intern vaak minder aandacht is voor informatiebeveiliging, kan er met name met een 

interne scan veel gewonnen worden. Hieronder wordt beschreven welke externe en interne 

zaken er gescand zijn: 

 

3.1. Extern 

Extern is de website van voorbeeld BV gescand: .. 

 

3.2. Intern 

Intern is het gehele netwerk gescand. Hierbij zoekt de scanner eerst zelf naar systemen die 

beschikbaar zijn op het netwerk, waarna deze gescand worden. Hiermee worden ook 

eventuele onbekende en vergeten systemen gescand.   

Zie Appendix voor een overzicht van de IP adressen die gescand zijn.  

 

4. Samenvatting 
De volgende tabel en diagrammen geven een overzicht van de gevonden kwetsbaarheden 

en de classificatie die hieraan verbonden is. Zie Appendix voor een overzicht van de 

kwetsbaarheden per systeem. 

Classificatie Kritisch Gemiddeld Laag 

Aantal Extern 2 0 0 

Aantal Intern 10 35 8 

 

 

 

 

 

 

https://www.prefabline.nl/
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Resultaten Extern 

 

 

 

 

 

 

Resultaten Intern 
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5. Details bevindingen en conclusie 
 

5.1. Extern 

De website .. maakt gebruik van TLS versie 1.2, een encryptieprotocol wat ervoor zorgt dat 

een verbinding met een website beveiligd is zodat wanneer gevoelige communicatie zoals 

logingegevens onderschept worden, een aanvaller hier niets mee kan doen.  

Het lijkt erop dat de website ook wat encryptiemethodes uit TLS versies 1.0 en 1.1 

ondersteund. Deze versies worden niet meer onderhouden waardoor gevonden 

kwetsbaarheden in het protocol niet meer verholpen worden. Deze versies worden daarom 

als onveilig beschouwd.  

Doordat de website alleen gebruikt wordt voor algemene informatie en geen gevoelige 

gegevens uitwisselt schat ITST het risico en de impact op laag. Toch adviseren wij wel om 

het TLS protocol zo in te stellen dat de onveilige encryptiemethodes niet meer gebruikt 

kunnen worden om de website te bezoeken. Dit zorgt voor een betere ‘IT-hygiëne’ en 

verhelpt mogelijke waarschuwingen over veiligheidsrisico’s vanuit browsers die gebruikers 

in de toekomst zouden kunnen gaan ontvangen.  

5.2. Intern 

Zoals eerder vermeld is intern het hele netwerk gescand. Hierbij zijn verschillende type 

systemen gevonden: een server, meerdere workstations, netwerkapparatuur en een aantal 

onbekende systemen. 

5.2.1. Server en workstations 

Op de server zijn geen kwetsbaarheden gevonden. Op twee workstations … zijn wel een 

aantal kwetsbaarheden met gemiddeld en laag classificatie gevonden welke waarschijnlijk 

in applicaties op deze systemen zitten. De meeste van deze kwetsbaarheden hebben in 

context van een intern netwerk een laag risico en impact. We adviseren om te controleren in 

welke software de kwetsbaarheden zitten doormiddel van de netwerkpoort in de 

scanrapportage en, wanneer mogelijk, de kwetsbaarheden op te lossen.  

Ongeveer alle gescande Windows systemen bevatten de kwetsbaarheid “DCE/RPC and 

MSRPC Services Enumeration Reporting”. Deze heeft een laag risico en is niet gemakkelijk 

op te lossen doordat het een onderdeel is van Windows wat niet zomaar uitgeschakeld kan 

worden. Advies is daarom om deze meldingen niet op te pakken. 

5.2.2. Netwerkapparatuur 

Een .. netwerkapparaat … bevat kwetsbaarheden in SSH, een remote login protocol, met 

een laag risico. Advies is wel om te controleren of hier updates van de fabrikant voor zijn 
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waarmee de kwetsbaarheid mogelijk opgelost kan worden. Deze kwetsbaarheden komen 

ook terug bij …, advies is om te controleren of dit in verband staat met elkaar. 

 

5.2.3. Onbekende systemen 

Bij een aantal systemen (zie afbeelding hieronder) zijn er ernstige kwetsbaarheden 

gevonden in de software VNC server, een programma om via het netwerk de computer te 

laten beheren. Het is onduidelijk wat het doel is van deze systemen, maar omdat ze allen 

dezelfde kwetsbaarheden bevatten zal dit waarschijnlijk gelijk zijn. Deze systemen draaien 

op Windows. Het is in eerste instantie van belang om een beeld te krijgen over wat voor 

systemen dit zijn om zo het risico en de impact van de kwetsbaarheden in te kunnen 

schatten.  

Ook … bevat ernstige kwetsbaarheden in een webserver waardoor deze over te nemen is 

door een aanvaller in het interne netwerk. Het is onduidelijk wat voor apparaat dit is. Advies 

is om dit te onderzoeken en te controleren of er software updates beschikbaar zijn. Het doel 

van het apparaat beïnvloed de impact van de kwetsbaarheid. 

5.3. Conclusie 

Algemeen gezien is de informatiebeveiliging van voorbeeld BV in opzicht van 

kwetsbaarheden goed geregeld. De belangrijkste componenten van het netwerk (server, 

netwerkapparatuur en workstations) bezitten weinig tot geen kwetsbaarheden. Een groot 

deel van de kwetsbaarheden die daarin gevonden zijn, zijn gekoppeld aan de fabrikant van 

het apparaat en/of de applicatie die erop staat. Je bent daardoor afhankelijk van updates 

vanuit de fabrikant waardoor de kwetsbaarheid niet altijd meteen te verhelpen valt.  

Er zijn extern en intern kwetsbaarheden gevonden, welke variëren tot aan de classificatie 

‘kritisch’. Na analyse van de context waar deze kwetsbaarheden zich in bevinden lijkt het 

risico en de impact van deze kwetsbaarheden laag. Toch is het van belang deze 

kwetsbaarheden na te gaan op de systemen en het advies te volgen wat in de eerdere 

paragrafen uiteengezet is. Een goede IT-hygiëne is van belang om het overzicht te houden 

van je informatiebeveiliging en zo gevaren niet uit het oog te verliezen. 

Een aantal systemen met kritische kwetsbaarheden hebben nog niet in context geplaatst 

kunnen worden doordat het doel van deze systemen onbekend is. Het is van groot belang 

om duidelijkheid te hebben over deze systemen en de kwetsbaarheden op te lossen waar 

mogelijk. IT-apparatuur waarvan het bestaan niet bekend is, is niet te managen en daardoor 

een van de grootste gevaren voor je informatiebeveiliging.  
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6. Evaluatie 
 

Op … april 2022 is er een evaluatie gehouden met medewerkers ... Hiervoor zijn de 

bevindingen door medewerkers doorgenomen zodat ze hierbij in context geplaatst konden 

worden. De evaluatie heeft het volgende opgeleverd: 

6.1. Workstations 

De workstation … is aangeleverd vanuit een fabrikant van machines. Omdat hier verder geen 

configuratie op toegepast is, zitten de kwetsbaarheden mogelijk in de software die de 

fabrikant meegeleverd heeft. Wel wordt er VNC zonder wachtwoord gebruikt om hierop in te 

loggen. Het advies is om hier een wachtwoord op in te stellen, zodat wanneer aanvallers 

zich in het netwerk bevinden ze niet gemakkelijk invloed kunnen uitoefenen op machines.  

6.2. Netwerkapparatuur 

Het apparaat … met een ernstige webserver kwetsbaarheid blijkt een VoIP switch welke 

geleverd is vanuit de ICT-leverancier …. Dit maakt het oplossen ervan onmogelijk, maar het 

kan geen kwaad om te informeren of deze kwetsbaarheid bekend is bij de leverancier. De 

andere netwerkapparatuur zijn een modem en switches waarvan de software geüpdatet is, 

en de kwetsbaarheden niet verholpen kunnen worden. Door het lage risico en impact van 

deze kwetsbaarheden is er geen reden tot vervanging van deze apparaten. 

6.3. Onbekende systemen 

De systemen waarvan het IP onbekend was blijken simpele computers waarmee schermen 

in de productiehal aangestuurd worden om tekeningen te tonen. Hierop is VNC 

geïnstalleerd zodat tekenaars op afstand kunnen helpen wanneer er iets niet duidelijk is. Er 

is geen wachtwoord ingesteld zodat de systemen toegankelijk zijn voor de tekenaars. Er is 

ook een computer met een scherm in de kantine geïnstalleerd.  

Omdat deze systemen naast deze functie nergens anders voor gebruikt worden is de impact 

laag. Toch is het advies om ook hiervoor wachtwoorden te gaan gebruiken. In de toekomst 

kunnen deze computers voor andere doeleinden ingezet gaan worden, waardoor de impact 

van VNC zonder wachtwoord ineens kan stijgen. Het is risicovol om ervanuit te gaan dat je 

dit dan niet over het hoofd ziet.  

7. Actielijst 
 

Nr Omschrijving Actiehouder Deadline 

1 Workstation VNC wachtwoord instellen   

2 Informeren kwetsbaarheid switch …   

3 Scherm computers VNC wachtwoord 

instellen 
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8. Tijdsbeslag 
 

Actie Uren 

Inventarisatie kwetsbaarhedenscan 2 

Installatie interne VPN-gateway 0.5 

Uitvoeren scan 1 

Analyse en opstellen rapportage 3 

Evaluatie  2 

Aanpassingen rapportage i.v.m. evaluatie 1 
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Appendix A. IP adressen 

 

Extern 

 

Beschrijving IP / Domeinnaam 

Website  

 

Intern 

 

Beschrijving IP / Domeinnaam 

Gehele interne subnet  

 
Gevonden systemen voor het uitvoeren van de interne scan zijn als volgt: 
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Appendix B. Classificatie kwetsbaarheden 
De volgende tabel definieert het niveau van ernst en het bijbehorende CVSS-scorebereik die 

in het hele document worden gebruikt om kwetsbaarheid en risico-impact te beoordelen.  

 

 

Ernst CVSS V3 

Score Bereik 

Definitie 

Kritisch 7.0-10.0 

Exploitatie is veelal eenvoudig mogelijk en resulteert 

meestal in het opdoen van systeemrechten wat kan 

resulteren in verlies van gegevens of downtime. Het is 

advies is om deze kwetsbaarheden zo snel mogelijk te 

analyseren op risico en impact, een plan van aanpak 

op te stellen en benodigde maatregelen te nemen.  
 

Gemiddeld 4.0-6.9 

De kwetsbaarheid bestaat maar kan niet direct 

worden misbruikt of vereist extra stappen zoals social 

engineering om effectief uit te voeren. Het wordt 

geadviseerd om de kwetsbaarheid te analyseren op 

risico en impact, een plan van aanpak op te stellen en 

benodigde maatregelen te nemen.  

Laag 0.1-3.9 

Kwetsbaarheden kunnen niet worden misbruikt, maar 

zouden bij oplossen het aanvalsoppervlak van een 

organisatie verkleinen. Geadviseerd wordt om tijdens 

het volgende onderhoud een plan van aanpak op te 

stellen en benodigde maatregelen te nemen. 

 

Voor meer informatie over hoe CVSS-scores tot stand komen, zie: 

https://www.first.org/cvss/calculator/3.0  

  

https://www.first.org/cvss/calculator/3.0
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Appendix C. Kwetsbaarheden per systeem 
 

 

 

 

 

 


