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Welk probleem willen jullie 
oplossen?



Informatie wordt niet gedeeld



Informatie op verkeerde plaats



'Onze' netwerken zijn niet schoon



Wat doet het Nederlands
Security Meldpunt dan?



Missie
Het veiliger maken van het Nederlandse deel van het internet door het delen van 
abuse- en dreiginginformatie.



Founders



Slachtoffernotificatie en
dreigingsinformatie

Slachtoffernotificatie Dreigingsinformatie
Wat Aan specifiek systeem of individu

gekoppelde informatie over 
(aanstaand) slachtofferschap

Generieke informatie over
internetdreigingen

Voorbeeld Systeem op adres X is:
• kwetsbaar voor ...
• ongewenst geconfigureerd
• misbruikt voor …

• Versie X van product Y is kwetsbaar
• Configuratie X is ongewenst
• Dreigingsbeelden
• Actoren en MO's

Wie Gevraagd en ongevraagd Gevraagd



Slachtoffernotificatie

Via platform van NBIP (Clean Networks)
• Gevraagd, en
• Ongevraagd

Van:
• Bekende en onbekende

bronnen
• Vetting uitgevoerd door 

DIVD



Huidige doordelers



Dreigingsinformatie (2023)

• Alleen gevraagd
• Via Threat Matcher platform

Bronnen:
• Gevalideerde bronnen
• Vetting uitgevoerd door DIVD voor onbekende bronnen



Scanning – vetting - sorting -
sending



Scanning



Dutch Institute for Vulnerability 
Disclosure (DIVD)

We aim to make the digital world safer
by reporting vulnerabilities we find

in digital systems to the people
who can fix them.

We have a global reach, but do it Dutch style:
open, honest, collaborative

and for free.



DIVD – Code of Conduct

Maatschappelijk belang/noodzaak
We scannen naar kwetsbaarheden om de nadelige gevolgen voor zo veel mogelijk

internet gebruikers te voorkomen/beperken. We dienen geen enkel ander financieel, 
politiek of individueel belang.

Proportionaliteit:
We zetten het juiste middel in, wat niet te veel bijwerkingen heeft. Met ons

onderzoek willen de de vertrouwelijkeheid, integriteit en beschikbaarheid van online 
systemen verbeteren, niet verslechteren.

Subsidiariteit:
Als we meerdere middelen tot onze beschikking hebben, dan kiezen we dat middel

wat de minste impact heeft maar nog steeds werkt.



DIVD – Soorten onderzoek
Bekende kwetsbaarheden (via NSM)
• Kwetsbarheid is al bekend
• PoC of andere manier om deze vast te stellen ook
• Scannen en melden

Zero-day kwetsbaarheden (via NSM)
• Door eigen onderzoek ontdekt, of via ons gemeld
• Eerst afstemmen de met leverancier en oplossen
• Daarna behandelen al “normale” kwetsbaarheid

Gelekte data (niet via NSM)
• Gelekte wachtwoorden 
• Gelekte gestolen credentials 



Scanning



Vetting

DIVD doet de vetting voor NSM:
• Klopt het?
• Is het nog actueel?
• Kun je er iets mee?
• Op de juiste manier verkregen?



Sorting



Sorting



Sending



Waarin verschilt dit met Clean 
Networks?



Focus
NSM: 
• Slachtoffernotificatie (systeem is kwetsbaar)
• Dreigingsinformatie (product is kwetsbaar)

CleanNetworks: 
• Slachtoffernotificatie
• Dreigingsinformatie
• Abuse-informatie (infra wordt actief misbruikt)
• Complete tooling (management van)
• Compliancy (aantoonbaar maken van)



Managed abuse-informatiesysteem

Koppeling naar eigen systemen of volledig remote:

• Contactgegevens gebruikers
• IP-blocks (IPv4 en IPv6) incluis koppeling naar gebruiker
• Ticketing incluis communicatie met gebruiker
• Abuse Self Help voor gebruikers



Screenshots



















Gedragscode Abusebestrijding



Gedragscode

Beperkte inspanning gericht op basishygiëne
• Abuse contactgegevens beschikbaar en werkend
• Correcte contactgegevens klanten
• Verbreken klantrelatie bij herhaald overtreden abuse policy
• Abonneren op abuse feeds
• Meten performance t.a.v. abusebestrijding



Vragen?



Certificaat


