
IS DE LOGISTIEK WEL
VOORBEREID OP CYBER 
AANVALLEN?
Rik Poulus - TNO
Jan van der Put - REQON Security
Harm Blankers - REQON Security



CYBERSECURITY: INNOVEREN IN DIGITALE 
WEERBAARHEID



CYBER SECURITY IN DE LOGISTIEK
Aanleiding.

Cybersecurity krijgt steeds meer aandacht, ook in de logistiek. 
Recente incidenten onderstrepen vooral de impact van al of niet gerichte cyberaanvallen op de Nederlandse logistieke 
infrastructuur.

In de haven van Rotterdam is het belang van cybersecurity doorgedrongen. 
Verantwoordelijkheid op het bord van de Havenmeester.

Ook bij de brancheorganisatie van wegvervoer TLN is er aandacht voor cybersecurity en de risico’s
Aan de andere kant zullen nieuwe ontwikkelingen van bijvoorbeeld autonome voertuigen de noodzaak voor bescherming 
tegen cyberaanvallen nog verder vergroten.

Heel breed wordt het belang van cybersecurity echter nog niet gevoeld. 

Wat is nu het idee?
Om het begrip voor dit onderwerp in de logistiek te vergroten biedt dit onderwerp de mogelijkheid om bijvoorbeeld met 
behulp van Ethical hackers, bij een aantal logistieke bedrijven de kwetsbaarheid voor cyberaanvallen te meten, te testen 
en de resultaten te analyseren en terugkoppelen. 
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WAT BEOGEN WE MET HET PROJECT
1. Inzicht in de status van cyber resilience op basis van een steekproef: 

Door middel van een enquete en verdiepende interviews worden inzichten opgedaan in de status van cyber resilience bij 
vervoerders en verladers. 

2. Uitvoeren acties voor het creëren van bewustzijn van vervoerders en verladers op het onderwerp cyber security:
Gebaseerd op de verkregen inzichten, worden acties uitgevoerd om het bewustzijn en de bekwaamheid van 
ondernemers in de sector te vergroten op het gebied van cyber security.

3. Bepalen baseline voor de sectoren Transport & Logistiek: 
Om dit doel te bereiken nemen we de resultaten van de doelen 1 en 2 en kijken naar de ervaringen in andere sectoren 
(telecom, finance, defensie). Het doel is om een baseline te bepalen voor de kleinere bedrijven in de logistieke sector, 
die haalbaar moet zijn gezien de omstandigheden (dynamiek, beperkte budgetten etc.) waarin deze bedrijven verkeren.
Dit is niet een statische baseline, maar zal periodiek herzien moeten worden omdat de wereld van cyber security en 
cybercrime ook verandert.
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GLOBALE PLANNING
CYBERSECURITY IN DE LOGISTIEK
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DIGITALE INNOVATIE IN DE LOGISTIEKE KETEN



RISICO’S VAN KETEN AFHANKELIJKHEID



CYBERSECURITY EEN MAATSCHAPPELIJKE
UITDAGING



KERN VAN CYBERSECURITY



BELANGRIJKSTE RISICO’S LOGISTIEKE SECTOR



MAATREGELEN CYBERSECURITY



BEPERKEN IMPACT CYBERINCIDENTEN



ONDERZOEKSTOOL WERKPAKKET 2



DOELSTELLING ETHISCHE HACK

Inzicht krijgen in de mogelijke impact van een malware infectie binnen een logistieke onderneming

Het vaststellen van een baseline  

Het kunnen bieden van praktische handvatten voor het verbeteren van de weerbaarheid van bedrijven tegen 
cybersecurity incidenten
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