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Aanbieding 
 
De Rekenkamer vindt digitale veiligheid belangrijk, voor de burgers, voor de 
eigen organisatie en voor derden en heeft het onderwerp Digitale Veiligheid 
op eigen initiatief onderzocht.  
De onderzoekscope is zeer beperkt geweest, de resultaten waren onthutsend 
en vroegen onmiddellijke herstelacties voor de gehele ICT-inrichting van de 
gemeente Heerlen (inclusief Parkstad-IT). 
 
De wereld digitaliseert en digitale veiligheid moet dan ook hoog en constant 
op de agenda staan. Door de snelle ontwikkeling van systemen, software en 
toepassingen is immers sprake van een forse groei in kwetsbaarheden. 
Gemeenten dragen verantwoordelijkheid als het gaat om informatiebeveiliging 
en de bescherming van (vertrouwelijke) gegevens en hebben hiervoor een 
normenkader in de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG).  
 
Dat is het beleid, maar hoe staat het in de praktijk? Kan de Rekenkamer met 
een onderzoek de Raad en de organisatie een gevoel geven dat men in 
Heerlen wel ‘veilig’ kan mailen of digitaal gegevens kan versturen of 
ontvangen? En is de organisatie in staat om een externe hackaanval succesvol 
af te slaan? 
 
De Rekenkamer heeft het bureau SlimInICT!/Flaxe enkele penetratietesten 
laten uitvoeren op de ICT-infrastructuur van de gemeente. Hierbij kwam een 
aantal kwetsbaarheden in de beveiliging bloot te liggen.  
Negen van de elf aangetroffen kwetsbaarheden kregen de kwalificatie ‘hoog’ 
waardoor de Rekenkamer onmiddellijk de bevindingen in een korte rapportage 
heeft neergelegd. De Rekenkamer heeft hiervan vertrouwelijk melding gedaan 
bij de WFA en heeft de organisatie op 14 september 2016 in kennis gesteld 
van de (tussentijdse) bevindingen en de aangetroffen kwetsbaarheden.  
Gezien de urgentie maar ook om de organisatie te behoeden voor verdere 
veiligheidsrisico’s zijn de verantwoordelijke wethouder en de waarnemend 
algemeen directeur (tevens directeur Parkstad IT) in staat gesteld om zaken 
onverwijld op te lossen.  
Ook het Penetration Testing Report, de managementsamenvatting en de 
contactgegevens van het bureau zijn overhandigd waardoor de organisatie in 
detail kennis heeft kunnen nemen van het spoedeisend karakter van de 
aangetroffen onveilige inrichting en kwetsbaarheden in de ICT-inrichting. 
 
Bij het hertesten in december 2016 is echter gebleken dat de aangetroffen 
kwetsbaarheden niet waren opgelost, ondanks de ‘gereedmelding’ aan de 
Rekenkamer. De Rekenkamer werd genoopt de gehele ICT-inrichting van de 
gemeente Heerlen en die van Parkstad IT, waarvoor de gemeente Heerlen als 
centrumgemeente verantwoordelijk is, als onveilig aan te duiden.  
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Op grond van artikel 185 lid 1 van de Gemeentewet heeft de Rekenkamer de 
bevindingen, de onderliggende Penetration Testing Reports en de actielijst 
met problemen niet opgenomen in het rapport omdat deze naar hun aard 
vertrouwelijk zijn.  
 
Wat u hierna aantreft bevat dus uitsluitend de bestuurlijke rapportage aan de 
raad. 
 
Ook wordt nog eens benadrukt dat het hier om een zeer beperkt onderzoek 
ging. Gezocht is naar kwetsbaarheden. Het rapport geeft dus geen totaal 
beeld van het beveiligingsniveau van de ICT-inrichting. Daarvoor is (zeer) 
uitgebreid onderzoek nodig dat niet meer des Rekenkamer is. 
 
 
 
 
 
 

 
Reden waarom deze rapportage in verschillende fasen heeft plaatsgevonden. 
Het onderzoek is uitgevoerd in het tweede halfjaar van 2016. Het rapport is 
op 10 januari 2017 naar het College van B&W gestuurd voor een bestuurlijke 
reactie. Naar aanleiding daarvan heeft er een gesprek plaatsgevonden met 
de burgemeester, de (waarnemend) verantwoordelijke portefeuillehouder, de 
waarnemend algemeen directeur, de griffier en de voorzitter van de 
Rekenkamer. Tijdens dat gesprek is de wenselijkheid verkend om het rapport 
pas openbaar te maken als het systeem adequaat tegen lekken beveiligd is. 
Immers, bij het openbaar maken van het rapport in dit stadium zou er van 
de digitale kwetsbaarheid ongewenst gebruik kunnen gemaakt worden. 
Het formeel verzoek hiertoe is op 10 februari 2017 schriftelijk aan de 
Rekenkamer voorgelegd.  
De fractievoorzitters zijn via het Presidium in kennis gesteld van de uitkomst 
van het door de Rekenkamer uitgevoerde onderzoek naar de Digitale 
Veiligheid en steunden de voorgestelde route. Op 17 februari heeft de 
Rekenkamer het verzoek ingewilligd onder de voorwaarde dat er maandelijks 
terugkoppeling plaatsvindt van het herstel- en verbetertraject. Deze 
voortgangsbesprekingen zijn uitermate constructief verlopen en hebben aan 
de Rekenkamer het vertrouwen gegeven dat binnen afzienbare termijn de 
veiligheid naar een adequaat niveau getild wordt. 
Op 23 mei 2017 is de bestuurlijke reactie van het college ontvangen.  
Het rapport is op 3 juni 2017 aangevuld en aansluitend heeft de Rekenkamer 
het rapport aangeboden aan de raad.  
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De uitgevoerde Penetration tests zijn slechts momentopnamen, maar digitale 
beveiliging is een dynamisch en continu proces. Het is aan de raad om digitale 
veiligheid hoog in het vaandel te willen dragen, daartoe kaders en prioriteiten 
te stellen, passende middelen toe te kennen en te waken op de uitvoering van 
verbeterplannen middels periodiek afgelegde verantwoording. 
 
 
 
Lieve Schouterden 
Voorzitter Rekenkamer Heerlen 
 
10 januari 2017 
Aangeboden op 3 juni 2017 
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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding van het onderzoek  
De Rekenkamer vindt digitale veiligheid belangrijk en volgt de publicaties over 
dit onderwerp met aandacht. Het belang en de bewustwording van 
informatiebeveiliging en bescherming van privacygevoelige informatie is 
regelmatig in het nieuws. Het artikel in het Binnenlands Bestuur van 2 juni 
2016 ‘gemeentelijke e-mail gênant slecht beveiligd’, waarin wordt gesteld dat 
slechts 3 van de 50 gemeenten voldoet aan de standaarden voor veilige e-
mail is zo’n bewustwordingsmoment. Ook zo de casussen DigiNotar en 
Lektober. Deze hebben aangetoond dat gemeenten digitaal kwetsbaar zijn.  
 
Omdat er in de gemeente Heerlen geen concrete aanleiding was om een 
uitgebreid onderzoek uit te voeren, werd er gekozen voor een beperkt 
onderzoek met de intentie over te gaan tot een diepgaand onderzoek als de 
uitkomsten van het vooronderzoek daartoe zouden leiden. Gezien de situatie 
die is aangetroffen is het oplossen van de kwetsbaarheden en het uitgebreid 
verder onderzoeken van de ICT-inrichting om tot een veilige ICT-omgeving te 
komen, overgedragen aan de organisatie. 
 

1.2 Opzet van het onderzoek  
Diverse vergelijkbare onderzoeken bij andere gemeenten (Haarlemmermeer, 
Den Haag, Almere) zijn bestudeerd en met 2 gemeenten is oriënterend 
gesproken over hun aanpak, werkwijze en de juridische vraagstukken. Er zijn 
twee offertes opgevraagd namelijk bij recherchebureau Hoffmann en 
SlimInICT!/Flaxe. Deze laatste is gekend in ethische hacking en won zowel 
qua aanpak als financieel de opdracht. 
 
Het doel van het onderzoek was om beperkt en gecontroleerd als een quasi 
kwaadwillende buitenstaander te zoeken naar kwetsbaarheden in het Heerlens 
netwerk en trachten toegang te verkrijgen en/of (vertrouwelijke) informatie te 
vergaren. De opdracht bestond uit een zogenaamde Blackbox penetratietest, 
waarbij er vooraf geen informatie werd verstrekt over de Heerlense ICT-
omgeving. Wel is door de Rekenkamer toestemming gegeven om het Heerlens 
e-mailadres van de voorzitter te pogen over te nemen om phishingmail te 
versturen. De kwetsbaarheid van het netwerk vanaf de buitenkant werd 
getest, waarbij gezocht werd naar eenvoudige kwetsbaarheden zoals open 
poorten, admin- wachtwoorden, user id’s en andere inlogcodes. Vervolgens 
werden de verkregen inlogcodes gebruikt om dieper in het systeem te komen.  
 
Deze testmethode benadert het meest een reële aanvalssituatie. Het 
uitgangspunt daarbij is dat de aanval gecontroleerd plaatsvindt en risico’s tot 
schade nihil tot uiterst beperkt blijven, waarbij de kwaliteit van de test zo 
optimaal mogelijk is en de resultaten van het onderzoek bruikbaar zijn om 
kwetsbaarheden efficiënt te verhelpen.  
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Afgesproken werd dat de voorzitter van de Rekenkamer bij voortduring op de 
hoogte werd gehouden zodat, in het geval de Ethical Hacker een groot datalek 
tegenkomt, onmiddellijk kan opgeschaald worden naar de organisatie.  
 
De Rekenkamer wenst te benadrukken dat alle richtlijnen in acht genomen 
zijn om de vertrouwelijkheid tijdens de uitvoering van de penetratietest te 
waarborgen. Aan de opdrachtnemer SlimInICT!/Flaxe werd een vrijwaring van 
overtreding Artikel 138a Wetboek Strafrecht computervredebreuk ten aanzien 
van het *.Heerlen.nl domein verstrekt. 
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2. Het onderzoek  

2.1 Centrale vraagstelling 
In dit beperkte onderzoek hanteert de Rekenkamer de centrale vraagstelling: 
Is de gemeente Heerlen in staat een externe hackaanval succesvol af 
te slaan? En vervolgens, kan er misbruik gemaakt worden van 
oneigenlijk verkregen toegang of informatie? 
 
Gegevens van burgers, bedrijven en instellingen moeten bij de gemeente in 
veilige handen zijn, zij moeten hierop kunnen vertrouwen. Inbreuken kunnen 
ernstige gevolgen hebben voor de privacy van partijen maar ook voor de 
gemeente zelf en kunnen leiden tot verlies van vertrouwelijke gegevens, 
persoonlijke en financiële schade en imagoschade voor de gemeente. 
Systemen en informatiegegevens zouden van buitenaf overgenomen kunnen 
worden en enkel met veel moeite (en geld) weer terug verkregen worden.  
Er is een wettelijke plicht tot informatiebeveiliging om gegevens vertrouwelijk, 
betrouwbaar en beschikbaar te houden. En dit op de terreinen organisatie, 
mensen, techniek en fysiek. Vanuit gestelde kaders dient de gemeente een 
jaarlijkse cyclus met betrekking tot veiligheid te borgen in het 
informatiebeveiligingsplan.  
 
Maar werkt dit ook in de praktijk? Wordt de beveiliging gestructureerd, bij 
voortduring en volgens beveiligingsprotocollen getoetst en gewaarborgd? 
 

2.2 Aanpak onderzoek 
Om de centrale vraagstelling te beantwoorden zijn de volgende onderzoeks- 
onderdelen beschreven: 
• Vaststellen van het doelwit *.heerlen.nl domein en van de IP range 

178.21.216.0 - 178.21.216.255 te weten 330 open poorten op 105 
systemen. 

• Vastleggen welke grenzen er zijn voor de penitratietesters waaronder 
expliciet het niet overnemen van de systemen. 

• In kaart brengen van domein, subdomeinen, e-mailadressen, gebruikte 
software op de systemen, open poorten, welke informatie gedeeld en/of 
gelinkt wordt en/of terug te vinden is op social media zoals LinkedIn enz. 

• Aan de hand van verkregen informatie uit de vorige fases proberen 
‘misbruik’ te maken, proberen toegang te verkrijgen en te onderzoeken 
of er sprake is van lekken.  

• Toepassen van ‘brute forcing’ op alle systemen waar er inloggegevens 
gebruikt worden via geautomatiseerde inlogcombinaties.  

• Logging van alle uitgevoerde acties en gevonden kwetsbaarheden in een 
logbestand Penetration Testing Report.  

• Prioriteren en rapporteren van aangetroffen kwetsbaarheden en lekken. 
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2.3 Proces onderzoek 
Het doel van dit onderzoek was om beperkt en gecontroleerd als een quasi 
kwaadwillende buitenstaander te zoeken naar kwetsbaarheden in het Heerlens 
netwerk en te trachten toegang te verkrijgen en/of (vertrouwelijke) informatie 
te vergaren. Het oppakken van dit onderzoek is vooraf afgestemd met de WFA 
(werkgroep financial audit), waarbij de verantwoordelijke portefeuillehouder 
aanwezig was. Het te hacken email-adres van de voorzitter van de 
Rekenkamer is aan het onderzoeksbureau verstrekt. 
 
Het onderzoek is uitgevoerd in de maanden juli en augustus 2016. Vanwege 
de ernst van een aantal gevonden kwetsbaarheden is door de Rekenkamer 
besloten de kritieke bevindingen in een korte rapportage vast te leggen en 
deze bevindingen zijn op 14 september besproken met de verantwoordelijke 
portefeuillehouder en de waarnemend algemeen directeur.  
Naast de korte rapportage van de Rekenkamer (3 pagina’s) is het volledige 
Penetration Testing Report (35 pagina’s) en de Management Samenvatting 
met de kritieke bevindingen (7 pagina’s) aan de waarnemend algemeen 
directeur overhandigd.  
 
Deze procedure is in de WFA van september mondeling en vertrouwelijk 
gemeld.  
 
In oktober heeft de ICT-afdeling met het extern onderzoeksbureau de 
bevindingen besproken en werd van de organisatie verwacht aan de slag te 
gaan om de meest urgente kwetsbaarheden op te heffen, concrete acties te 
definiëren, procedures en protocollen aan te scherpen, richtlijnen uit te zetten 
en herstelacties te verankeren.  
Het Informatiebeveiligingsplan is herijkt en aangevuld met verbeteringen, het 
College van B&W is geïnformeerd over het onderzoek en teven werd het 
Informatiebeveiligingsplan door het College van B&W vastgesteld. 
 
De Rekenkamer is op eigen verzoek op 20 oktober door de verantwoordelijke 
portefeuillehouder en de waarnemend algemeen directeur geïnformeerd over 
de aanpak, prioritering en de genomen stappen en de Rekenkamer heeft een 
afschrift van de memo aan het College van B&W en het geactualiseerde 
Informatiebeveiligingsplan opgevraagd. 
 
Op 21 november heeft de Rekenkamer een overzicht van de ondernomen 
acties opgevraagd om de voortgang van het oplossen van de kritieke 
bevindingen en kwetsbaarheden te monitoren. 
 
Op 29 november is deze actielijst ontvangen. Op 1 december heeft de 
Rekenkamer hierover nadere toelichting gevraagd (en ontvangen). 
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Op 3 december heeft de Rekenkamer zelf enkele checks uitgevoerd en deze 
gaven aanleiding om het onderzoeksbureau opdracht te gegeven om enkele 
hertesten uit te voeren (vanuit de gereedmeldingen uit de actielijst). 
 
Op 3 januari 2017 is de voorzitter van de Rekenkamer telefonisch door het 
onderzoeksbureau in kennis gesteld van de onthutsende resultaten van de 
hertests en aansluitend heeft de voorzitter van de Rekenkamer de organisatie 
per mail verzocht om onmiddellijk een afspraak in te plannen.  
 
Op 5 januari zijn de door het onderzoeksbureau op schrift gestelde 
bevindingen ontvangen door de Rekenkamer.  
 
Op 6 januari heeft een gesprek plaatsgevonden met de (waarnemend) 
verantwoordelijke wethouder en de 2 ambtenaren die eerder bij het oplossen 
van de problemen betrokken waren. Tevens zijn de technische rapporten van 
de hertesten Penetration Testing Report (26 pagina’s) en de Management 
Samenvatting (5 pagina’s) overhandigd. 
 
Op 10 januari is het onderzoeksrapport van de Rekenkamer voor hoor en 
wederhoor cq bestuurlijke reactie naar het college van B&W verstuurd, via de 
waarnemend algemeen directeur. 
 

 

Naar aanleiding daarvan heeft er een gesprek plaatsgevonden met de 
burgemeester, de (waarnemend) verantwoordelijke portefeuillehouder, de 
waarnemend algemeen directeur, de griffier en de voorzitter van de 
Rekenkamer. Tijdens dat gesprek is de wenselijkheid verkend om het rapport 
pas openbaar te maken als het systeem adequaat tegen lekken beveiligd is. 
Immers, bij het openbaar maken van het rapport in dit stadium zou er van 
de digitale kwetsbaarheid ongewenst gebruik kunnen gemaakt worden. 
Het formeel verzoek hiertoe is op 10 februari 2017 schriftelijk aan de 
Rekenkamer voorgelegd.  
De fractievoorzitters zijn via het Presidium in kennis gesteld van de uitkomst 
van het door de Rekenkamer uitgevoerde onderzoek naar de Digitale 
Veiligheid en steunden de voorgestelde route. Op 17 februari heeft ook de 
Rekenkamer het verzoek ingewilligd onder de voorwaarde dat er maandelijks 
terugkoppeling plaatsvindt van het herstel- en verbetertraject. Deze 
voortgangsbesprekingen zijn uitermate constructief verlopen en hebben aan 
de Rekenkamer het vertrouwen gegeven dat binnen afzienbare termijn de 
veiligheid naar een adequaat niveau getild wordt. 
Op 23 mei 2017 is de bestuurlijke reactie van het college ontvangen.  
Het rapport is op 3 juni 2017 aangevuld en aansluitend heeft de Rekenkamer 
het rapport aangeboden aan de raad.  
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3. Conclusie en aanbevelingen  

3.1 Conclusies onderzoek 
De bevindingen van het onderzoeksbureau tijdens de (her)testen vormen de 
basis voor de conclusies in dit rapport. Vanwege de risico’s voor de 
informatiebeveiliging worden de kwetsbaarheden en bevindingen slechts in 
algemene termen gepubliceerd.  
 
De centrale vraagstelling in dit onderzoek werd als volgt geformuleerd: 
Is de gemeente Heerlen in staat een externe hackaanval succesvol af te 
slaan? En kan er misbruik gemaakt worden van oneigenlijk verkregen toegang 
of informatie? 
  
Belangrijk te vermelden is dat een deel van de Heerlense ICT-omgeving een 
verantwoordelijkheid is van, en uitgevoerd wordt door Parkstad IT en een deel 
is de verantwoordelijkheid van de aangesloten gemeenten en GR’s.  
Het is uit dit onderzoek maar ook uit een vergelijkbaar onderzoek bij de 
gemeente Voerendaal gebleken dat ‘lekken’ bij aangesloten gemeenten een 
kwetsbaarheid vormen voor de andere aangesloten gemeenten en GR’s. Om 
‘afschuiven’ van verantwoordelijkheden te voorkomen waardoor onvoldoende 
oplossingen voor de geconstateerde kwetsbaarheden worden gerealiseerd is 
het noodzakelijk dat de verantwoordelijke portefeuillehouder, tevens 
bestuurder bij Parkstad IT, en de waarnemend algemeen directeur, tevens 
directeur van Parkstad IT de rol op zich nemen om ook concrete herstel- en 
verbeteracties te laten uitvoeren voor de gehele inrichting van Parkstad IT en 
de klanten hiervan in kennis te stellen. 
 
Tijdens de tests is gezocht naar en zijn meerdere zwakke plekken gevonden. 
Deze zwakke plekken doen zich op meerdere fronten voor en duiden erop dat 
het binnen de digitale omgeving van Heerlen (en dus Parkstad IT) ontbreekt 
aan structureel ingerichte processen die zich bezighouden met alle facetten 
van beveiliging. 
 
Onderzocht werd op het domein *.heerlen.nl en een willekeurig aantal IP 
adressen binnen de range van 178.21.216.0 - 178.21.216.255 (te weten 330 
open poorten op 105 systemen).  
 

Kwetsbaarheidsoverzicht systemen 
Aantal live hosts 88 
Gevonden kwetsbaarheden 11 
 

Ernst kwetsbaarheden 

HOOG MIDDEN LAAG 
 

9 
 

1 
 

1 
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Samengevat werd aangetroffen: 
 

• De mogelijkheid tot het verspreiden van malware naar het netwerk van 
de gemeente middels het uploaden (Trojaans paard); 

• De mogelijkheid om e-mails met vervalste headers te versturen; een 
aanvaller kan iemand@heerlen.nl ongecontroleerd gebruiken als 
afzendadres (dit is aangetoond met het e-mailadres van de voorzitter 
van de Rekenkamer en bij hertesting met het e-mailadres van de ICT 
manager);  

• Een zeer waarschijnlijke en niet overal beschermde mogelijkheid tot 
brute-forcing. Het ingehuurde bureau heeft van de Rekenkamer slechts 
een in duur beperkte onderzoeksopdracht gekregen. Hun verwachting 
is dat bij een uitbreiding van de opdracht de brute-forcing succesvol 
kan uitgevoerd worden, 

• (sterk) Verouderde software die niet meer wordt onderhouden;  
• Meerdere verouderde websites die gebruik maken van verouderde cms 

(content management systemen Joomla/Wordpress) en sinds 2012 niet 
meer zijn bijgewerkt 

 
Conclusie: 
Indien de ethische hacker zich tot doel had gesteld om schade aan te richten, 
was dat zeker gelukt. Voor het uitbuiten van enkele aangetroffen zwakke 
plekken geldt zelfs dat men hiervoor geen expert hoeft te zijn en het risico op 
inbraak dus vrij groot is. Dat inbraak en/of schade nog niet heeft 
plaatsgevonden heeft meer met geluk te maken dan met een sluitende 
beveiliging. 
Een hacker die zichzelf toegang wil verschaffen tot het interne netwerk van 
Heerlen (en -klanten van- Parkstad IT), zal de aanval trachten uit te voeren 
middels één van de ontdekte zwaktes, bijvoorbeeld een social engineering 
aanval (dit is een aanval op de zwakte/nieuwsgierigheid van de mens) welke 
gebruikmaakt van e-mail header spoofing (vervalsing), of het uploaden van 
malware via het webformulier, of door een inbraak te plegen op de minder 
goed beveiligde systemen binnen de geteste IP range en dan verder gaan 
middels "pivoting" (bij pivoting wordt de zwakste schakel in een netwerk 
aangevallen, met de bedoeling meer inzicht te verschaffen in het netwerk, en 
daarmee kansen te creëren om dieper door te dringen in het netwerk). 
 
De organisatie is in advance in de gelegenheid gesteld om het tussenrapport 
van de Rekenkamer ter harte te nemen, de reeds aanwezige structurele 
beveiligingsmaatregelen in beeld te brengen waaronder ook de zwakheden die 
inmiddels gekend zijn, diepgaander onderzoek uit te voeren, een verbeterplan 
op te stellen waarbij alle facetten van beveiliging over de volle breedte 
(organisatorisch/ personeel, procesmatig en technisch) worden meegenomen, 
het verbeterplan uit te voeren en de genomen herstelacties structureel te 
verankeren binnen de reguliere (werk)processen. 
Hieraan is onvoldoende gevolg gegeven. 
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3.2 Conclusies hertesting 
Op 22 november heeft de Rekenkamer op eigen verzoek een statusoverzicht 
van de genomen acties opgevraagd. In het ontvangen overzicht van 29 
november werden de geconstateerde zwakheden grotendeels (10 van de 13) 
‘gereed’ gemeld. Echter bij de checks en de nieuwe (geslaagde) pogingen tot 
e-mail header spoofing is de kwalificatie ‘gereed’ niet correct gebleken. 
Bijvoorbeeld drie websites die totaal niets met elkaar te maken hebben waren 
omgeleid naar dezelfde website namelijk ArbeidsmarktAndersom, die ‘under 
construction’ was gezet. Deze actie heeft niets te maken met het oplossen 
van de problemen, of ‘opgelost/website uitgezet’ zoals in de actielijst werd 
vermeld. Dat is window dressing waar elke hacker (en digibeet) doorheen 
prikt. Ook leek het dat bij bepaalde IP ranges niets gewijzigd was.  
Kortom, de eerder aangetroffen kwetsbaarheden bleken niet opgelost te zijn. 
Ook werd niets aangedragen van enig verder onderzoek naar zwakke plekken 
of een verbeterplan. 
 
Daarop heeft de Rekenkamer het onderzoeksbureau verzocht om een beknopt 
diepteonderzoek uit te voeren op de eerder onderzochte omgeving van het 
computernetwerk van de gemeente Heerlen en binnen de eerder gevonden 
resultaten, met als doel zichtbaar te maken wat de impact kan zijn van het 
niet oplossen van de geconstateerde kwetsbaarheden.  
 
De resultaten hiervan zijn onthutsend en leggen bloot dat de organisatie niet 
in staat is (en er zelf van geschrokken is) digitale veiligheid te garanderen en 
voorkomende kwetsbaarheden adequaat op te lossen. 
 
Bij twee van de drie willekeurig onderzochte systemen blijkt dat deze kunnen 
overgenomen worden en vervolgens middels die systemen de kernaspecten 
van cybersecurity te compromitteren op vertrouwelijkheid, betrouwbaarheid 
en beschikbaarheid van (de gegevens op) de systemen. Met succes is toegang 
verkregen tot deze geteste systemen binnen het gemeente Heerlen netwerk. 
Tijdens deze testen is eveneens toegang verkregen tot zeer gevoelige 
informatie, te weten persoonsgegevens van 223 personen en bijbehorende 
gebruikersnamen en wachtwoorden, waaronder een uitgebreide verzameling 
(login)gegevens van medewerkers van verschillende gemeenten. Opvallend 
hierbij was dat de door de medewerkers gekozen wachtwoorden in de meeste 
gevallen zeer eenvoudig van aard waren, wat de vraag oproept in hoeverre de 
medewerkers in de organisatie zich bewust zijn van de risico’s behorende bij 
digitale veiligheid, maar ook de mate van zwakte van de regels die aan het 
ontwerpen van de wachtwoorden zijn verbonden.  
 
Bij één van de geteste webapplicaties zijn de onderzoekers er in geslaagd zich 
toegang te verschaffen tot een intern ordersysteem waarmee geautoriseerde 
bestellingen kunnen worden geplaatst namens de personen wiens login 
gegevens zijn achterhaald; en dit per bestelling oplopend tot een bedrag van 
€ 100.000,- afhankelijk van de functie van de medewerker.  
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Er is tijdens het vervolgonderzoek succesvol toegang verschaft tot het interne 
netwerk van de organisatie ICT Parkstad, welke verantwoordelijk is voor het 
beheer van delen van de ICT infrastructuur van meerdere gemeenten en GR’s. 
Onder dit beheer valt bijvoorbeeld een SMTP server, welke dienst lijkt te doen 
als een e-mailserver voor iemand@heerlen.nl. Een aanvaller zou zich via het 
overgenomen deel van het ICT Parkstad netwerk kunnen richten op overname 
van deze heerlen.nl e-mailserver in datzelfde netwerk en zou zich hiermee 
toegang kunnen verschaffen tot het inkomende @heerlen.nl e-mailverkeer. 
Onderzoek dat is verricht binnen het systeem op een ander IP adres duidt er 
op dat dit systeem zelf is gelinkt aan e-mailservers binnen het netwerk dat 
beheerd wordt door ICT Parkstad.  
 
Conclusie: 
Ondanks de uiterst beperkte tijd die voor deze hertest-opdracht is gegeven, 
hebben de onderzoekers een aantal ernstige beveiligingsproblemen kunnen 
uitbuiten. Daarnaast hebben ze mogelijkheden gevonden waarmee ze verder 
in het netwerk van de gemeente Heerlen, de aangesloten gemeenten en de 
GR’s doorgedrongen zijn. Gelet op het feit dat de IP-adressen van websites en 
systemen van diverse andere kernen en instanties zich ook binnen het 
gemeente Heerlen systeem bevinden, zijn de gevolgen van het onderzoek ook 
van toepassing op de systemen van deze kernen. Aangetoond is dat de 
zwakke schakels in het netwerk worden benut om binnen te dringen op alle 
aangesloten onderdelen.  
  
Ten aanzien van de inrichting van het gehele netwerk dient opgemerkt te 
worden dat websites van verschillende organisaties kriskras door elkaar lijken 
te lopen. Zo is het domein test-digikoppeling actief op een host van een 
aangesloten GR, wat doet vermoeden dat deze host nu of in het verleden is 
gebruikt om implementatie van digikoppelingen met de heerlen.nl websites te 
testen. Een ander voorbeeld is een IP range waarop e-maildiensten van ICT 
Parkstad worden gehost, maar die daarnaast ook toegang bieden tot andere 
websites. Tevens zijn daarop verscheidene andere diensten actief, inclusief 
een FTP server en geeft een poort een login tot ISPConfig, waarmee aspecten 
van de ICT infrastructuur beheerd worden. 
 
Toegang zoals nu is verschaft biedt voor een aanvaller de mogelijkheid dieper 
door te dringen in het interne netwerk van de organisatie. Op deze wijze kan 
o.a. inkomend e-mailverkeer worden onderschept en uitgelezen. Hoewel het 
dichten van de huidige gevonden lekken, waarvoor onmiddellijke actie is 
vereist, een stap voorwaarts is, is dit op zichzelf onvoldoende toereikend om 
van een structurele oplossing te spreken.  
 
Juridisch advies is door het onderzoeksbureau ingewonnen in verband met de 
gevonden persoonsgegevens. Geadviseerd is om per omgaande melding te 
maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens op grond van de wet bescherming 
persoonsgegevens.  
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De aard van het incident waarbij inbreuk op de persoonsgegevens is geweest 
betreft een gecontroleerde hacking. Hieraan zijn naam- en adresgegevens, 
telefoonnummers, e-mailadressen en toegangs- en indentificatiegegevens van 
223 personen blootgesteld. Dit lek kan gevolgen hebben voor de persoonlijke 
levenssfeer van de betrokkenen op grond van blootstelling aan phishing, 
spam en (identiteits)fraude.  
Betrokkenen dienen zelf ook op de hoogte te worden gebracht. Hierbij kan 
vermeld worden dat het een gecontroleerde aanval betreft. Ook kan 
aangegeven worden welke actie hierop is ondernomen. In deze berichtgeving 
aan betrokkenen dient voorts het klemmend advies meegegeven te worden 
om hun wachtwoorden aan te passen. 
  
De Rekenkamer heeft aangetoond dat, ondanks eerder advies om aandacht te 
besteden aan de natuurlijke reactie dat het ‘allemaal wel meevalt’ en ‘dat het 
niet zo’n vaart zal lopen’, er onvoldoende urgentiebesef is bij management en 
medewerkers om de geconstateerde kwetsbaarheden die aandacht te geven 
die noodzakelijk is om de organisatie en de aangesloten gemeenten en GR’s 
te behoeden voor verdere risico’s. Blijkbaar ontstaat het besef en de 
noodzaak de beveiliging structureel te waarborgen pas na een daadwerkelijke 
inbraak.  
 
De Rekenkamer concludeert eind december 2016 dat de organisatie nog 
steeds zeer kwetsbaar is waardoor de gemeente Heerlen en alle aangesloten 
gemeenten en GR’s grote veiligheidsrisico’s lopen. 
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21  Digitale Veiligheid 

 

3.3 Aanbevelingen 
 
Aanbeveling 1: 
Er is een range aan kwetsbaarheden en bevindingen naar voren gekomen die 
vragen om een onmiddellijke oplossing en die aanleiding geven tot uitgebreid 
en diepgaand onderzoek naar de complete ICT-inrichting. 
Geef het college de opdracht om de aangetroffen kwetsbaarheden 
onverwijld te (doen) oplossen en de ICT-inrichting verder en 
diepgaand te onderzoeken zodat de kans op veiligheidsrisico’s 
verkleind wordt. 
 
 
Aanbeveling 2: 
In het artikel van Binnenlands Bestuur 2 juni 2016 over ‘gemeentelijke e-mail 
gênant slecht beveiligd’ werd gesteld dat slechts 3 van de 50 onderzochte 
gemeenten voldoen aan de standaarden voor veilige e-mail. Het artikel van 
19 december 2016 ‘gemeenten hard bezig om e-mailbeveiliging te verbeteren’ 
leert ons dat inmiddels 16 van de 50 onderzochte gemeenten voldoen aan de 
standaarden voor veilige e-mail. Uit onderhavig onderzoek is gebleken dat de 
gemeente Heerlen hier nog niet aan voldoet. 
Geef het college de opdracht om (servers van) gemeentelijke e-mail 
te beveiligen met de meest moderne beveiligingstandaarden. 
 
 
Aanbeveling 3: 
Het gestructureerd en volgens processen toetsen van de mate van beveiliging 
dient bij voortduring uitgevoerd te worden. Veelal pas na een inbraak(poging) 
ontstaat het besef en de noodzaak de beveiliging permanent te waarborgen. 
Voorzie implementatie van cybersecurity van voldoende middelen en 
adequate formatie. Daarbij moet afgewogen worden welke deskundigheid de 
gemeente in huis heeft en welke taken beter door externe experts met 
actuele kennis van cybersecurity kunnen uitgevoerd worden. Kies voor 
permanente aanvoer van ‘jong talent’ door bijvoorbeeld studenten van 
Hogeschool Zuyd als trainees in te zetten. 
Besluit tot uitvoering van frequente periodieke veiligheidstests op 
random gekozen issues en dit door experts met kennis van de meest 
actuele cybersecurity. 
 
 
Aanbeveling 4: 
Het is belangrijk om te leren van geconstateerde beveiligingsrisico’s, hierop 
door te bouwen en acties te verankeren in beheersmaatregelen. Beveiliging is 
immers een continu en dynamisch proces waarbij zich dagelijks nieuwe 
dreigingen aankondigen en waardoor 100% beveiliging nooit bestaat. Een 
hacker zal alle mogelijkheden benutten om aan informatie te komen. 
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Omdat het afbreukrisico voor een gemeentelijke organisatie hoog is, vanwege 
veelal vertrouwelijke en privacygevoelige informatie, (denk eens aan gehackte 
systemen, verlies van vertrouwelijke gegevens, financiële en imago schade en 
negatieve publiciteit) dient het beveiligingsbeleid naar rato geprioriteerd te 
zijn. De praktijk wijst vaak uit dat dit wel gebeurt in het beleid, maar niet in 
de (dagelijkse) uitvoering. De informatieveiligheid dient risicogebaseerd te 
zijn, risicoanalyses dienen frequent doorgevoerd te worden. Niet alleen een 
mooi plan op papier maar daadwerkelijke uitvoering van periodieke risico- en 
beveiligingsaudits met verslaglegging en plan van aanpak in rapportages aan 
college en raad. 
Benoem als raad de digitale informatieveiligheid tot een key-issue en 
een expliciet aandachtspunt om een integrale informatiebeveiliging te 
creëren en geef opdracht aan het college om periodiek informatie en 
verantwoording over audits en beheersmaatregelen naar de raad te 
sturen. 
 
 
Aanbeveling 5: 
De gemeente Heerlen is als centrumgemeente verantwoordelijk voor de 
uitvoering van de ICT van Parkstad IT. Het is uit dit onderzoek maar ook uit 
het vergelijkbaar onderzoek bij de gemeente Voerendaal gebleken dat ‘lekken’ 
bij aangesloten gemeenten en GR’s een kwetsbaarheid vormen voor de 
andere aangesloten gemeenten. 
Laat via de directie van Parkstad-IT de aangesloten gemeenten, GR’s 
en leveranciers van software weten en verplichten nieuwe updates 
onverwijld te installeren en alle lokale informatieveiligheidsaspecten 
uitvoerig te testen. 
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4. Bijlagen 

4.1  Bestuurlijke reactie van het College van B&W 
 
4.1.1 Brief College 10 februari 2017 met Plan van Aanpak 
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4.1.2 Brief Rekenkamer 17 februari 2017 
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4.1.3 Bestuurlijke reactie College van B&W 23 mei 2017 
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4.2  Artikelen  
4.2.1 Artikel Binnenlands Bestuur 2 juni 2016 ‘gemeentelijke e-mail 

gênant slecht beveiligd’ 
4.2.2 Artikel Binnenlands Bestuur 19 december 2016 ‘gemeenten hard 

bezig e-mailbeveiliging te verbeteren’  
4.2.3 Artikel ‘8 aandachtspunten bij e-mailbeveiliging voor gemeenten’ 

 
 
  
 
 


