
Het automatiseringslandschap verandert sterk door de ontwikkelingen die gepaard gaan met ‘Industrie 4.0’. 
Ondernemingen krijgen hierdoor te maken met nieuwe veiligheidseisen ten aanzien van mensen, machines, 
gegevens en kennis. Voor deze steeds hogere eisen ontwikkelde Pilz de afgelopen jaren het ‘Cyber Security’ 
programma dat oplossingen omvat voor zowel Safety als (Cyber) Security.

Cybersecurity; ook úw pakkie aan

ten verordening’ die officieel ‘Proposal for a 
Regulation of the European Parliament and 
of the Council on machinery products’ heet. 
Deze nieuwe versie is onder meer geschre-
ven omdat de stand der techniek sterk is ge-
wijzigd ten aanzien van cyber security maar 
ook AI en digitalisering van communicatie. 

Edwin Buisman, trainer en veiligheidsad-
viseur bij Pilz: ‘De tijd dat bedrijven ervan 
overtuigd zijn dat zij absoluut niet worden 
gehackt omdat ‘de buitenwereld daar nu 
eenmaal geen belang bij heeft’, is gelukkig 
voorbij. Praktisch iedereen is zich bewust 
van de gevaren van cyber; mede gevoed door 
het toenemend aantal incidenten waarover 
we regelmatig lezen of horen. Het is dus een 
goede zaak dat er vanuit de Europese wetge-
ving eisen worden gesteld aan cybersecurity. 
Niet alleen via de nieuwe Machine producten 
verordening, maar ook via bijvoorbeeld de 
Richtlijn ‘Cyber security voor industriële 
automatisering en besturingssystemen’ (IEC 
62443). Deze richtlijn is gebaseerd op de IEC 
62443 norm en dwingt bedrijven om de eigen 
digitale beveiliging goed op orde te hebben. 
Maar ook om zijn producten en diensten 

Industrie 4.0 is hét woord binnen de 
industriële sector. De term refereert naar de 
koppeling van systeemstructuren met een 
groot aantal betrokken personen, IT-sys-
temen, automatiseringscomponenten en 
machines. Daarbij versmelten in veel gevallen 
IT en automatisering zodat machines en 
installaties flexibel zijn aan te passen aan 
snel veranderende eisen. 

Naast de voordelen die dit oplevert, leidt het 
echter ook tot een situatie waarin machines 
via het internet toegankelijk zijn voor de 
‘buitenwereld’. Met andere woorden: zonder 
goede beveiliging zijn machines en instal-
laties ‘hackbaar’ en hiermee toegankelijk 
voor onbevoegden. Dit kan grote gevolgen 
hebben; van (langdurige) stilstand en diefstal 
van kennis tot gevaarlijke situaties voor 
medewerkers en zelfs de omgeving.

WET- EN REGELGEVING
De noodzaak voor deze zogenaamde cyber 
security is inmiddels gelukkig ook opgepikt 
door de wetgever. Zo is er in april 2021 een 
conceptversie gepubliceerd van de opvolger 
van de Machinerichtlijn: de ‘Machine produc-

adequaat beveiligd te leveren. Van deze 
laatste verplichting zijn aanzienlijk minder 
bedrijven zich bewust. Wij helpen deze 
bedrijven – waaronder veel machinebouwers 
en ingenieursbureaus – met onze producten 
en diensten.’

VAN BEWUSTWORDING TOT TRAINING
Als specialist in machineveiligheid en 
industriële automatisering heeft Pilz dan 
ook een compleet Cyber Securityprogramma 
ontwikkeld met als doel cyberveiligheid 
te waarborgen. Dit programma richt zich 
specifiek op de operationele technologie – 
kortweg OT. 

Edwin Buisman: ‘Het programma is allesom-
vattend. Het bevat niet alleen oplossingen 
om aanvallen van buitenaf tegen te houden, 
maar houdt ook rekening met gevaar van 
binnenuit de organisatie. En dat hoeft 
zeker geen bewuste actie te zijn, maar het 
inpluggen van een besmette USB-stick of 
het opladen van een besmette telefoon is 
zo gebeurd. En hoewel we een cyberaanval 
natuurlijk het liefst helemaal voorkomen, 
is het ook altijd goed om te weten wat je 

moet doen als er tóch iets of iemand door 
de beveiliging heen breekt. Hoe stop je een 
dergelijke aanval, beperk je de gevolgen en 
ben je zo snel mogelijk weer ‘up&running’? 
Resilience noemen we dat.’

OPBOUW VEILIGHEIDSPROGRAMMA
Het Cyber Security Programma start met be-
wustwording. Degene die met cyber security 
aan de slag gaat, zal in principe iedereen 
moeten overtuigen van de noodzaak ervan. 
Alleen dan zullen bijbehorende veranderingen 
worden geaccepteerd en gesteund. De steun 
van Pilz begint al op dit niveau met produc-
ten uit het Pilz awareness facet. 

Een volgende stap ligt op het technisch 
vlak en betreft een analyse van de huidige 
situatie: Risk Assessment. Uit deze analyse 
zal blijken hoe een netwerk is opgebouwd en 
waar zich mogelijk kwetsbaarheden bevinden 
die voor verbetering vatbaar zijn. Bij het Risk 
Assessment wordt de IEC-62443 norm voor 
industriële automatisering gevolgd. Uitge-
voerd door IEC-62443 gecertificeerd perso-
neel en ondersteund door geschikte tooling 
en partners. Edwin Buisman: ‘Er is de laatste 
jaren een enorme progressie geboekt in het 
analyseren van netwerkverkeer in industriële 
automatisering. Op basis van de resultaten 
uit de analyse kan Pilz een voorstel doen 
in de vorm van technische oplossingen en 
diensten om kwetsbaarheden te elimineren 
of in elk geval zoveel mogelijk te reduceren. 
Een van onze belangrijkste troeven in deze is 
de SecurityBridge waarop we hierna dieper 
ingaan. Tot slot verzorgen we de benodigde 
trainingen om oplossingen te gebruiken, toe 
te passen of optimaal af te stemmen op een 
eigen machine.’

SECURITYBRIDGE
De SecurityBridge is een hardware compo-

nent waarmee ongeautoriseerde toegang 
tot de PLC’s op afstand te voorkomen. De 
SecurityBridge filtert de netwerkberichten 
naar de PLC en legt een veilige verbinding 
aan tussen PC en PLC’s. Bij de ontwikke-
ling is bewust rekening gehouden met 
een eenvoudige bediening en installatie. 
Hierdoor kan de software van de PNOZ’s en 
PSS 4000’s ongewijzigd blijven. Onlangs is 
tevens een firmware omvattende beveiliging 
voor industriële automatiseringsnetwerken 
toegevoegd. Hiermee is de SecurityBridge 
ook te gebruiken om niet-Pilz componenten 
via datacommunicatie te controleren.

AUTORISATIE
Voor een stukje ‘interne‘ cyber security 
ontwikkelde Pilz het bedrijfsmoduskeuze- en 
toegangsautorisatiesysteem PITmode. Dit 
systeem verenigt safety- en security-functies 
en maakt het via verschillende PITmode ap-
paraten mogelijk om de bedrijfsmodus func-
tioneel veilig te kiezen en de toegangsrechten 
op machines en installaties te regelen. Het 
gaat daarbij bijvoorbeeld om het operationeel 
bedienen van de machine, het uitvoeren van 
onderhoud of het reinigen ervan.

Van oudsher wordt de keuze van de 
bedienings- of bedrijfsmodus uitgevoerd 
als fysieke schakelaar die toegankelijk is 
voor iedereen met de bijbehorende sleutel. 
De praktijk leert dat dit vaak niet voldoende 
veiligheid biedt omdat de sleutel vaak niet 
wordt verwijderd. Dit is bij PITmode niet aan 
de orde omdat de gecodeerde transponder-
sleutels met RFID-technologie persoonsge-
bonden zijn en bovendien de mogelijkheid 
bieden deze te traceren naar de gebruiker. 
De veilige evaluatie-eenheid (Safe Evaluation 
Unit) herkent de ingestelde bedrijfsmodus 
zoals Automatisch bedrijf, Handmatig 
ingrijpen onder beperkte voorwaarden of 
Servicebedrijf, evalueert hem en schakelt 
functioneel veilig om. Dit voorkomt een fou-
tieve bediening en manipulatie en beschermt 
mens en machine.

Edwin Buisman: ‘Pilz heeft vele mogelijkhe-
den om cyber security te realiseren. Maak 
daar gebruik van. Wie zijn Safety én Security 
op orde heeft, minimaliseert de kans op een 
interne of externe ‘aanval’ die gevolgen kan 
hebben voor de beschikbaarheid van de 
machine, het stelen van informatie maar ook 
de veiligheid van je mensen. Denk er niet te 
licht over maar ga ermee aan de gang.’
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