
INFOM A G A Z I N E
SECURITY

JAARGANG 18 - MAART 2020 - WWW.INFOSECURITYMAGAZINE.NL

DE VLOEK VAN 
 GIJZELSOFTWARE

MACHINES IN EEN 
NETWERK BETER 
BEVEILIGEN

SHADOW IoT 
BEDREIGT 
BEDRIJFS-
NETWERKENEEN PREDICTIVE SECURITYBELEID KAN NIET ZONDER

GESPECIALISEERDE PARTNER



TSTC-210x297.indd   1 09-10-19   09:34



INFOSECURITY MAGAZINE | NR. 1 | MAART 2020 | 3

EDITORIAL: ROBBERT HOEFFNAGEL

COLOFON

Digitale ramp

Na alle berichten die de laatste maanden en 
jaren in de media zijn verschenen, zou je 
denken dat er wel wat stappen vooruit zijn 
gezet. Prins is echter van mening dat dit niet 
het geval is. Sterker nog, zij geeft aan dat 
de overheid nog veel te veel ‘op de bluf’ 
moet doen als er digitaal iets mis gaat.  
En binnen de overheid hebben nogal wat 
mensen tegenover de WRR aangegeven dat 
zij zich hier zorgen over maken. 

Hebben we dan in Nederland te weinig 
kennis op het gebied van IT-security of 
informatiebeveiliging, zo u wilt? Nou nee. 
Kennis genoeg. En in principe hebben we 
ook genoeg mensen-met-verstand-van-
zaken. Maar als het om de nationale 
veiligheid gaat, valt vooral op dat er eigenlijk 
geen beleid en al helemaal geen aanpak is. 
IT-security lijkt door de overheid vooral 
gezien te worden als een van de vele 
economische activiteiten van ons land.  
Net als tomaten kweken of olie importeren 
en exporteren. Dat er een enorm nationaal 
belang achter zit, lijkt men zich niet of 
nauwelijks te realiseren. Natuurlijk, iedereen 
heeft de mond vol van ‘belangrijk’ en 
misschien zelfs wel ‘cruciaal’. Maar men 
handelt er niet naar.

Het is al vaker gezegd: hoe kan een 
kennisintensief land als Nederland dat 
economisch, maatschappelijk en als land 
volledig gedigitaliseerd ‘dreigt’ te raken nu 
geen Nationale Kampioen op het gebied van 
IT-security hebben? Fox-IT wordt dan vaak 
genoemd. Mocht ‘zomaar’ verkocht worden 

Interessant interview in iBestuur met  
prof. mr. Corien Prins. Zij is voorzitter van de 
Wetenschappelijke Raad voor het 
Regeringsbeleid (WRR). Het gesprek dat 
iBestuur met haar had ging over informatie
beveiliging. En dan met name de vraag of ons 
land is voorbereid op een digitale ramp.

aan het ‘buitenland’. Zouden we het 
probleem van een digitale ramp hebben 
opgelost als die overname geblokkeerd 
was? Nee natuurlijk niet. Maar het bedrijf 
had de basis kunnen leveren van een 
nationaal expertisecentrum op het gebied 
van IT-security. De overheid dient bij zo’n 
centrum - ‘nationale aanpak’ is wellicht een 
beter woord - nadrukkelijk betrokken te zijn. 
Dit is niet een zaak van individuele bedrijven 
of personen. Daarvoor zijn als land de 
maatschappelijke en economische belangen 
veel te groot.

Het is daarom goed dat de WRR hier 
aandacht aan besteedt in de vorm van een 
rapport. In de snelle wereld van ICT is deze 
adviesraad van de overheid wellicht niet de 
meest sexy club die we ons kunnen 
voorstellen. Maar politiek en overheid lezen 
die rapporten wel. Of ze er iets mee doen is 
een ander verhaal. Maar wie wil beginnen 
met een - zeg maar - nationale strategie op 
het gebied van informatiebeveiliging, kan 
niet om ministeries en politici heen. 

Daarom is het heel goed dat prof. Prins in 
dit interview stevig aan de bel trekt. 
Overheid en politiek: wakker worden!  
Ons land verdient een nationale aanpak om 
digitale rampen te voorkomen en op te 
lossen.
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DE VLOEK VAN 
GIJZELSOFTWARE
Het zal niemand ontgaan zijn dat de Universiteit 
van Maastricht net voor de Kerst getroffen was 
door een aanval van gijzelsoftware, die de hele 
organisatie lamlegde. Ransomware overspoelt de 
markt. Maar tegelijkertijd weten nog veel 
business managers en eindgebruikers niet wat 
ransomware precies is. Laat staan dat zij weten 
hoe zij zo’n aanval kunnen herkennen.  
En oplossen. We zetten de belangrijkste punten 
op een rij. 

SHADOW IoT BEDREIGT 
BEDRIJFSNETWERKEN

12
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DUBBELINTERVIEW

Stefaan Hinderyckx en Charles Bovy van NTT:

‘Een predictive securitybeleid 
kan niet langer zonder een 
gespecialiseerde partner’
Cybercriminaliteit loont. Volgens de Amerikaanse FBI gaat er in deze tak van criminaliteit 
meer om dan in de wereldwijde georganiseerde drugshandel. Cybercrimininaliteit is een 
industrie geworden met diepe zakken, eigen research & developmentactiviteiten en een 
professionalisering die niet onder doet voor het reguliere bedrijfsleven. Al met al voldoende 
reden voor elke organisatie om maatregelen te nemen die de risico’s van een succesvolle 
aanval op ITsystemen verminderen. Daarbij lopen zij echter tegen steeds grotere 
problemen aan, die volgens Stefaan Hinderyckx, Senior Vice President Security bij NTT Ltd. 
en Charles Bovy, Director Managed Security Services Presales bij NTT Ltd. wel oplosbaar zijn.

NTT is niet alleen teamsponsor, maar ook Technical Partner van de 
wielerorganisatie ASO voor onder andere de Tour de France.
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aantal dreigingen sterk toeneemt.  
En elke organisatie is een potentieel 
slachtoffer. Sommigen proberen deze 
problematiek zelf op te lossen door 
zoveel mogelijk security-processen te 
automatiseren. Een prima stap volgens 
Hinderyckx en Bovy, maar wel een met 
beperkingen. “Want je zult altijd mensen 
nodig hebben om alerts te interpreteren 
en de juiste methodiek voor remediation 
te vinden. Automatisering is nodig en 
helpt zeker, maar is op zich onvoldoende 
om alle problemen op te lossen.” 
Daarom kiezen steeds meer bedrijven 
voor het uitbesteden van security-
activiteiten aan gespecialiseerde 
bedrijven, zoals NTT. Dat begint volgens 
Hinderyckx en Bovy vaak klein met het 
uitbesteden van routinematige 
activiteiten zoals regulier device-
management of patching. Maar de 
laatste tijd ziet NTT een uitbreiding naar 
nieuwe diensten zoals threat detection 
en response. 

Hoe vind je de juiste partij?
Met zo’n 3.500 verschillende fabrikanten 
die security-oplossingen verkopen en 
honderden leveranciers van managed 
security services kan het voor 

organisaties lastig zijn om de juiste 
selectie te maken. Hinderyckx en Bovy 
wijzen erop dat het leveren van deze 
diensten meer is dan het in gebruik 
hebben of beschikbaar stellen van 
enkele standaard security-oplossingen. 

“De kans is groot dat een groep 
criminelen deze software even goed 
gebruikt en kent en dus weet waar 
eventuele zwakheden zitten. NTT kiest 
als aanbieder van managed security 
services voor een andere aanpak: wij 
gebruiken weliswaar oplossingen van 
derden, maar combineren die met veel 
eigen research en development. Zo 
hebben we in eigen huis technologie 
ontwikkeld, waarmee we enorme 
hoeveelheden dataverkeer kunnen 
analyseren op verdachte zaken. 
Daarmee vinden we twee tot drie keer 
meer zogenaamde indications of 
compromise dan concurrerende 
oplossingen. Wij profiteren in dit verband 
onder meer van het feit dat NTT een tier 
1-ISP is. Zo’n veertig procent van het 
internetverkeer gaat via onze backbone 
en daardoor beschikken we over heel 
veel data die nuttig is om analyses uit te 
voeren. Overal in de security-branche 

Het eerste grote probleem waar een 
organisatie tegenaan loopt is wat in de 
branche de skills-gap wordt genoemd. 
Hinderyckx: “Analisten komen uit op 
verschillende schattingen, maar duidelijk 
is dat er een enorm tekort ontstaat aan 
gekwalificeerde security-specialisten. 
Wereldwijd gaat het volgens 
certificeringsorganisatie (ISC)2 om 1,8 
miljoen vacatures op dit gebied in 2022. 
Voor Europa zou dat ongeveer uitkomen 
op 400.000 mensen en in Nederland op 
circa 30.000 onvervulbare vacatures.” 

“De oorzaken hiervan zijn divers. 
Security heeft kennelijk minder 
aantrekkingskracht dan applicatie-
ontwikkeling, machine learning of 
artificial intelligence. Daarnaast weet de 
technologiebranche nog steeds te weinig 
vrouwen te interesseren voor een 
loopbaan in de branche, wat de tekorten 
vergroot.”

Complexiteit
Een tweede probleem voor een solide 
security-beleid is de toenemende 
complexiteit van IT-omgevingen en de 
daarbij behorende security-oplossingen. 
Bovy: “Deze complexiteit vraagt van 
organisaties steeds diepere en bredere 
kennis die ze zelf alleen met veel moeite 
kunnen bijhouden. Het gevaar is groot 
dat je snel achterloopt omdat de 
IT-afdeling niet het volume heeft om alle 
ontwikkelingen goed te volgen. Het is al 
lastig genoeg om mensen te vinden en 
te houden, laat staan om ze continu op 
te leiden zodat ze goed op de hoogte zijn 
van de laatste bedreigingen. En omdat 
cybercriminelen geen kantooruren 
aanhouden, neemt de vraag naar 24x7 
monitoring toe, wat de skills-gap en het 
beroep op een kleine groep binnen de 
eigen organisatie alleen nog maar 
vergroot.” 

Zelf doen of uitbesteden?
Naast de skills-gap en de complexiteit is 
er nog het eenvoudige gegeven dat het 

‘Wereldwijd gaat het volgens 
certificeringsorganisatie (ISC)2 om 1,8 miljoen 
vacatures op dit gebied in 2022’
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DUBBELINTERVIEW

Veilige dataverwerking in de wielersport 
NTT Ltd. is al enkele jaren nauw betrokken bij de wielersport met een eigen 
team: NTT Pro Cycling (voorheen MTNQhubeka en Dimension Data). Het 
team was de afgelopen jaren vaste deelnemer van de grote Europese 
wedstrijden Tour de France, Giro en Vuelta. NTT is niet alleen teamsponsor, 
maar ook Technical Partner van de wielerorganisatie ASO voor onder andere 
de Tour de France, om sportliefhebbers een totaal nieuwe kijkervaring te 
bieden. Dat varieert van verbeterde tvgraphics en tests met augmented 
reality tot verschillende cloud en managed services. Al die activiteiten 
beginnen met het veilig verzamelen, opslaan en beschermen van data in de 
datacenters van NTT Ltd. 

wordt geschermd met artificial 
intelligence en machine learning, maar er 
zijn maar weinig partijen die over 
voldoende datasets beschikken om er 
ook daadwerkelijk iets mee te doen.”

Schaalgrootte
Bovy voegt daar aan toe dat schaal-
grootte ook een factor van belang is bij 
het leveren van managed security 
services. “Er is een duidelijk verschil 
tussen een lokale of regionale speler en 
een wereldwijde partij als NTT met 
2.500 security-specialisten wereldwijd, 
waarvan 600 in Europa. Doordat we met 
een groot team werken en zo veel 
verschillende klanten bedienen, bouwen 
we enorm veel kennis op waarvan elke 
individuele medewerker en elke klant 
profiteert. Hierdoor zijn we ook een 
aantrekkelijke werkgever. Wij kunnen 
gemakkelijker talent aantrekken omdat 
we op elk moment interessant werk 
kunnen bieden en er bij ons verschillende 
groeimogelijkheden zijn. Dat is voor veel 
individuele organisaties moeilijk te 
realiseren.”

Predictive security
Voor NTT moet security predictive zijn. 
Hinderyckx en Bovy noemen als 
voorbeeld de WannaCry-ransomware die 
in mei 2017 meer dan 230.000 
computers in 150 landen besmette. 
“Onze eigen technologie had deze 
ransomware al in de vroege ochtend in 
het vizier en wij konden klanten vroeg-
tijdig op de hoogte brengen dat ze zich 
moesten wapenen tegen deze aanval. 
Een ander voorbeeld is het op basis van 

Stefaan Hinderyckx: “Analisten komen uit op 
verschillende schattingen, maar duidelijk is dat er 
een enorm tekort ontstaat aan gekwalificeerde 
security-specialisten.”

Charles Bovy: “Wij gebruiken weliswaar oplossingen 
van derden, maar combineren die met veel eigen 
research en development.”

‘Naast de skills-gap en de complexiteit is er 
nog het eenvoudige gegeven dat het aantal 
dreigingen sterk toeneemt’

analyses voorspellen van de locatie van 
nodes met command-en-control-servers 
voor DDoS-aanvallen, zodat ze te 
voorkomen zijn.”

Risicomanagement
Bovy benadrukt dat security uiteindelijk 
een kwestie is van goed risico-
management. “Elke organisatie weegt 
regelmatig zijn risico’s. Inmiddels is 
duidelijk dat van de top vijf risico’s van 
een organisatie drie gerelateerd zijn aan 
security. Dat betekent dat beveiliging 
hoog op de agenda hoort te staan.  
En dat de ‘cost of doing nothing’ altijd 
hoger is dan investeren in goede 
dienstverlening. Een predictive security-
beleid kan in dat verband niet zonder 
een gespecialiseerde partner.”

VAN DE REDACTIE
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ALLIANZ RISK BAROMETER 2020

Voor het eerst 
staat cyber op 
de eerste plaats

De jaarlijkse enquête over wereldwijde bedrijfs-
risico’s van Allianz Global Corporate & Specialty 
(AGCS) omvat de standpunten van meer dan 2.718 
experts uit meer dan honderd landen, waaronder 
CEO’s, risk managers, makelaars en verzekerings-
deskundigen.

“Het is niet verwonderlijk dat cyberincidenten en 
bedrijfsschade de grootste bedreigingen blijven voor 
Nederlandse bedrijven. Macro-economische 
ontwikkelingen zoals bezuinigingsprogramma’s en 
stijging van grondstoffenprijzen komen voor het 
eerst de top 10 binnen en ontwikkelingen in de markt 
zoals verhoogde concurrentie, fusies en overnames 
stijgen van een achtste naar een vierde plaats”, zegt 
Arthur van Essen, CEO bij AGCS Nederland.

“De Allianz Risk Barometer 2020 benadrukt dat 
cyberrisico en klimaatverandering twee belangrijke 
uitdagingen zijn waar bedrijven in het nieuwe 
decennium op moeten letten”, zegt Joachim Müller, 
globale CEO bij AGCS.

Cyberrisico’s blijven evolueren
Cyberincidenten zijn niet alleen wereldwijd het 
grootste risico, in landen zoals Nederland en 
Frankrijk staat het steevast in de top 3. Bedrijven 
staan voor de grote uitdaging van steeds grotere en 
duurdere datalekken, een toename van ransomware 

Voor het eerst staat cyberincidenten (39%) wereldwijd op de eerste plaats als 
grootste bedrijfsrisico in de negende Allianz Risk Barometer 2020. Bedrijfsschade staat 
op een tweede plaats (37%). Aanpassingen in voorschriften en wetgeving (#3 met 
37%) en klimaatveranderingen (#7 met 17%) zijn de grootste stijgers dit jaar.

en spoofing-incidenten en het vooruitzicht van 
boetes rond inbreuken op de privacywetgeving of 
rechtszaken na elk incident. “Vijf jaar geleden vroeg 
men 10.000 euro bij een ransomware eis, nu loopt 
die eis in de miljoenen”, zegt Marek Stanislawski, 
Deputy Global Head of Cyber, AGCS.

Onverminderde dreiging
Na zeven jaar aan de top zakt bedrijfsschade naar 
de tweede positie. Hoewel de trend naar grotere en 
meer complexe bedrijfsschades als een paal boven 
water blijft staan.

Aanpassingen in voorschriften en regelgeving staat 
dit jaar op de derde plaats, 1 plaats hoger dan in 
2019. “Handelsbeleid wordt gewoon een ander 
politiek instrument voor veel verschillende 
beleidsdoelen, zoals economische diplomatie, 
geopolitieke invloed of milieubeleid”, legt Ludovic 
Subran, Chief Economist bij Allianz, uit.

Klimaatveranderingen stijgt naar zijn hoogste positie 
ooit als zevende in de Allianz Risk Barometer en 
staat nu al in de top 3 van bedrijfsrisico’s voor de 
regio Azië/Oceanië, aangedreven door experts op 
het gebied van risicobeheer in landen en gebieden 
zoals Australië, Hongkong, India en Indonesië.

VAN DE REDACTIE
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ONDERZOEK

Promovendus Universiteit Twente:

Hoe meet je de 
werkelijke 
economische 
impact van 
cyberaanvallen?

‘Eigenlijk hebben we veel te 
weinig inzicht hoe groot de 
financiële impact daadwerkelijk is’
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Cyberaanvallen zijn aan de 
orde van de dag. Bedrijven en 
publieke organisaties 
investeren fors om zich er 
tegen te weren. Maar hoe 
groot is de daadwerkelijke 
economische schade van een 
cyberaanval? Universiteit 
Twentepromovendus 
Abhishta deed onderzoek naar 
hoe we die schade beter 
kunnen vaststellen. Hij 
promoveerde onlangs bij de 
vakgroep Industrial 
Engineering and Business 
Information Systems (IEBIS) 
van de Universiteit Twente.

Internet is niet meer weg te denken uit 
ons dagelijks leven. We kijken onze films 
op Netflix, hebben contact met familie 
en vrienden via Skype en doen onze 
bankzaken online. Contact met de 
overheid hebben we via onze digitale 
mailbox en ook onze belastingaangifte 
vullen we online in. Die grote afhankelijk-
heid van netwerktechnologie biedt 
kwaadwillenden de mogelijkheid om met 
een geslaagde aanval op afstand ons 
leven flink te ontregelen.

Een van de bekendste cyberaanvallen is 
de DDoS-aanval - Distributed Denial of 
Service. Een succesvolle aanval kan een 
netwerk volledig platleggen. Vanuit heel 
veel verschillende apparaten die op het 
netwerk zijn aangesloten, worden 
berichten verstuurd naar het doelwit. De 
apparaten van het doelwit zijn zo druk 
met al deze berichten, dat ze aan niets 
anders meer toekomen en feitelijk 
worden platgelegd. Een ander effect is 
dat de verbindingen naar het doelwit 
overbelast raken en gewone berichten 
het doelwit niet meer bereiken.

Financieel plaatje
Aan een geslaagde cyberaanval hangt 
een financieel plaatje. De geschatte 
schade loopt in de miljoenen euro’s per 
jaar, zo blijkt uit onderzoek van 
verschillende adviesbureaus en 
veiligheidsconsultants.

Maar eigenlijk hebben we veel te weinig 
inzicht hoe groot de financiële impact 
daadwerkelijk is, stelt Abhishta. De 
meeste schattingen zijn gebaseerd op 
enquêtes afgenomen onder slachtoffers 
en inschattingen door experts. Op die 
schattingen is nog wel wat aan te 
merken. Abhishta: “Traditionele vormen 
van financiële verslaglegging zijn 
helemaal niet gericht op het vastleggen 
van de impact van cyberaanvallen.  
En het is maar zeer de vraag of we met 
behulp van enquêtes gedegen inzicht 
krijgen in de daadwerkelijke schade.”

Onderbouwen van 
veiligheidsmaatregelen 
Het goed kunnen duiden van de 
daadwerkelijke impact is van belang voor 
besluitvorming over investeringen in 
veiligheidsmaatregelen. Om die exercitie 
goed te kunnen uitvoeren, is een 
betrouwbare uitspraak over de 
economische impact onmisbaar. 
Abhishta: “In de praktijk zie je dat we 

een heleboel doen om de impact van 
cyberaanvallen te meten. Maar het is 
nog te gefragmenteerd en te weinig 
gericht, waardoor het beeld onvoldoende 
betrouwbaar is om de daadwerkelijke 
impact vast te stellen.”

Die lacune vraagt om het ontwikkelen 
van een methodologie waarin de 
economische impact van DDoS-
aanvallen met grotere zekerheid kan 
worden vastgesteld. Daaraan werkte 
Abhishta in zijn proefschrift, waarin hij 
een empirische aanpak ontwikkelt om 
deze wel vast te kunnen stellen, zowel 
voor publieke als private organisaties.

Complexe multi-analyse
Voor een goede analyse is inzicht in vele 
factoren van belang. “Een van de dingen 
die we concluderen, is dat je de 
daadwerkelijke impact van DDoS-
aanvallen niet los kan zien van de 
redenen achter de aanval. Soms hebben 
daders economische motieven: ze 
vragen losgeld of verdienen geld aan de 
uitvoering van een DDoS-aanval in 
opdracht (de zogenaamde booters). Er 
zijn echter ook andere redenen: wraak 
(bijvoorbeeld door een ontslagen 
medewerker), protest (als politieke 
manifestatie), cyber war (nationale 
staten die elkaar te lijf gaan), leggen van 
een rookgordijn (om via de achterdeur in 
te breken) of intellectuele uitdaging (kijk 
eens hoe knap ik ben?). 

“Gebaseerd op de Routine Activity 
Theory (RAT) proberen we op basis van 
de motieven te onderzoeken hoe 
kwetsbaar een organisatie is. Vaak staat 
een DDoS-aanval niet op zichzelf. Het is 
niet zo dat een aanval een willekeurig 
verschijnsel is”, zegt Abhishta.

Het meten van de werkelijke 
economische impact van DDoS-
aanvallen is complex en dwingt ons te 
kijken naar de context van de aanval. 
“Soms zijn de gevolgen van korte 
uitvallen van het netwerk tijdelijk en 
worden vrij snel hersteld. Daarom stellen 
we voor om de empirische gegevens die 
momenteel beschikbaar zijn 
economische betekenis te geven en 
meer gegevens te verzamelen op het 
niveau van een individuele medewerker 
en daarmee de veerkracht van bedrijven 
tegen netwerkverstoringen te meten.”

VAN DE REDACTIE
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GIJZELSOFTWARE

Tips voor business managers en eindgebruikers

De vloek van 
gijzelsoftware
Het zal niemand ontgaan zijn dat de Universiteit van Maastricht net voor de Kerst getroffen 
was door een aanval van gijzelsoftware, die de hele organisatie lamlegde.  
En een week later was Travelex/Grenswisselkantoren getroffen, ook door gijzelsoftware. 
Ransomware overspoelt de markt. Maar tegelijkertijd weten nog veel business managers 
en eindgebruikers niet wat ransomware precies is. Laat staan dat zij weten hoe zij zo’n 
aanval kunnen herkennen. En oplossen. We zetten de belangrijkste punten op een rij. 
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Sommige hackers gaan nog een stap 
verder, wel wetende dat sommigen niet 
willen betalen. Er volgt een dreigement 
dat bestanden openbaar gemaakt gaan 
worden, of aan concurrenten doorge-
speeld zullen worden, als er niet betaald 
wordt. Dit gebeurde bij de Duitse 
auto-onderdelenleverancier Gedia 
Automotive, waar meer dan 50 gigabyte 
aan data werd gestolen. Als bewijs van 
deze diefstal werd een spreadsheet 
geopenbaard.

Hoe komt de gijzelsoftware 
binnen?
De meest gebruikte - en trefzekere - 
methode om een bedrijf binnen te 
komen, is het sturen van een e-mail met 
als bijlage een bestand waarin de initiële 
malware zit. Dit bestand kan een foto 
zijn, een PDF, een spreadsheet, een 
document. Dan moet de gebruiker nog 
verleid worden om op het bestand te 
klikken, waardoor de malware actief kan 
worden en zich kan installeren. Deze 
malware kan dan verder het bedrijf in 
gaan, en ook andere malware ophalen en 
installeren. Deze stappen kunnen soms 
al maanden van tevoren plaatsvinden. 
Dit is ook een reden dat back-ups soms 
niet te vertrouwen zijn; mogelijk staat de 
malware daar ook al op. Opschonen van 
alle computers en dan teruglezen van 
een back-up kan dan zinloos zijn.

Malware hoeft nier per se via e-mail-
bijlagen bij bedrijven binnen te komen. 
Mitsubishi Electric (Japan) ontdekte dat 
de virusscanner een bug had, waarmee 
hackers binnen konden komen.  
Medio 2019 bleek dat malware ook kon 
binnenkomen via een bug in VPN 
software (zoals van Pulse) en onlangs 
via Citrix, dat bij veel bedrijven wordt 
gebruikt door thuiswerkers. Door een 
voortijdige publicatie van Citrix was eind 
december al bekend dat er een probleem 
met de software was, die pas in de 
derde week van januari opgelost werd. 
Al die tijd hadden hackers dus de tijd om 
binnen te komen.

Kortom, een beveiligingsbeleid volstaat 
niet met enkel het opleiden van 
gebruikers om niet op bijlagen in e-mails 

te klikken. Hackers zoeken steeds 
nieuwe methodes.

Betalen of niet?
Wat moet je als getroffene nu doen?  
Is er zekerheid dat de hackers over de 
brug komen met de decryptiesleutel, of 
accepteren ze alleen het geld en 
verdwijnen dan? Dat risico is er zeker. 
Soms krijgt de gegijzelde organisatie als 
teken de mogelijkheid om een paar 
(kleine) bestanden te ontsleutelen, zodat 
duidelijk is dat de hackers de data echt 
terug kunnen geven.

Het bedrag dat betaald moet worden, is 
vaak veel minder dan besteed moet 
worden aan inhuur van experts die 
mogelijk ook alle bestanden kunnen 
ontsleutelen. Maar: dat kost tijd, en 
100% zekerheid is er niet. Dan is soms 
de keuze snel gemaakt: betalen dan 
maar, in de hoop dat alles goed gaat en 
straks alle bestanden weer teruggehaald 
zijn. Soms valt er nog wel te onder-
handelen, en kan de hoogte van het 
bedrag verlaagd worden.

De Universiteit van Maastricht heeft - 
volgens universiteitsblad Observant - 
betaald, naar verluid een paar ton. Pilz 
heeft niet betaald, en Picanol zegt dit 
ook niet te gaan doen. Gemeente 
Lochem betaalde de hackers ook niet, 
maar wel was hondervijftigduizend euro 
kwijt aan ingehuurde beveiligings-
onderzoekers, en vijftigduizend euro aan 
verloren arbeidsuren. Het bedrag dat 
Maastricht heeft betaald is eigenlijk 
peanuts; bekend is dat er ook losgelden 
van 5 en 6 miljoen zijn betaald.

De keus van de eenling om te betalen is 
wel slecht voor de gemeenschap, de 
hackers hebben hun beloning en kunnen 
doorgaan. Zou gijzelsoftware nooit meer 
opleveren, dan is de lol er af. Maar zover 
is het nog niet; beveiligingsbedrijf 
Sophos schat dat in een derde van de 
gevallen betaald wordt. De ontwikke-
laars van de gijzelsoftware genaamd 
GrandCrab claimen in 2 jaar tijd meer 
dan 1,5 miljard euro te hebben verdiend. 
Ook al is dit misschien grootspraak, het 
businessmodel werkt blijkbaar.

Elke week is wel in het nieuws dat er 
wéér een grote organisatie is getroffen 
door gijzelsoftware. Eind 2019 was er 
Pilz, daarna BMW, toen de Universiteit 
van Maastricht, geldwisselkantoor 
GWK/Travelex, weefmachinebouwer 
Picanol (België), auto-onderdelen-
fabrikant Gedia (Duitsland), systeem-
integrator SPIE (België) en 
zinkproducent Nyrstar (Budel). Maar 
ook overheden zijn de klos, zoals de 
gemeente Lochem, en daarmee kwam 
Nederland nog relatief goed weg; in de 
VS waren dozijnen gemeentes en 
ziekenhuizen de klos. Los daarvan 
speelde de kwetsbaarheden in Citrix 
begin dit jaar, die door hackers werden 
ingezet om bedrijven te infecteren met 
gijzelsoftware.

Wat wordt er gegijzeld?
Ransomware gijzelt digitale bestanden. 
Deze worden met een encryptiesleutel 
gecodeerd en zijn dan niet meer 
leesbaar, je kunt er niets meer mee. Als 
dat met veel bestanden in een bedrijf 
gebeurt, kan het niets meer. Een 
back-up teruglezen wil soms nog wel 
helpen, maar ook niet altijd. En dan blijkt 
er een bestandje op een pc te staan dat 
nog wel gewoon leesbaar is. Het blijkt 
van de hacker te zijn, die instructies 
geeft hoe de bestanden weer leesbaar 
te maken zijn. Dat gaat natuurlijk niet 
voor niets, daarvoor moet betaald 
worden. Meestal moet dat in Bitcoins, 
want die zijn anoniem en daarmee is de 
hacker niet te vinden. Is er betaald, dan 
krijg je - hopelijk - de decryptiesleutel en 
zijn alle bestanden weer leesbaar te 
maken.

De hoogte van het te betalen bedrag 
varieert, en is vaak afhankelijk van de 
draagkracht. Kleinere bedrijven tot 
tienduizenden euro’s, grote bedrijven 
meer. De snel fluctuerende koers van de 
Bitcoin kan zowel in uw voordeel als in 
uw nadeel werken. Wie te lang wacht 
met betalen, kan te maken krijgen met 
hackers die het losgeld verhogen. Dat is 
puur bedoeld om de druk op de ketel te 
houden, want IT-experts krijgen binnen 
een paar dagen de getroffen systemen 
niet op orde.
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GIJZELSOFTWARE

‘Een onderzoeksrapport van KPN Security over 
de ‘REvil’ gijzelsoftware ontdekte 150 duizend 
besmettingen in slechts 5 maanden’
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Stilte
Tot voor kort waren bedrijven erg stil als 
ze getroffen waren door gijzelsoftware, 
bang voor reputatieschade. Maar dat 
wijzigt langzaam. Pilz haalde zelfs met 
een reportage het NOS Journaal, en 
machinefabriek Almi was er vrij open 
over. Deze laatste werd in 2017 
getroffen door gijzelsoftware. Zo’n 400 
gigabyte aan data ging verloren.  
De eigenaar besloot te betalen om een 
faillissement te voorkomen, nadat bleek 
dat ook de back-ups onbruikbaar waren. 
Na betaling van 8.600 euro aan Bitcoins 
kreeg het zijn data weer terug - dit 
kostte nog 2 dagen rekentijd. Alles bij 
elkaar liepen de totale kosten - stilstand, 
expertise inhuren, losgeld - op tot zo’n 
60.000 euro.

Gratis ontsleutelen
Soms is het mogelijk om gratis te 
ontsleutelen, als bekend is geworden 
hoe het encryptie-algoritme werkt en 
iemand de software heeft geschreven 
om dit terug te draaien. De website 
nomoreransom.org biedt dit aan voor 
een groot aantal varianten van 
gijzelsoftware. De website is ontstaan 
vanuit een samenwerking van Europol, 
de Nederlandse politie, McAfee en 
Kaspersky, en wordt ondersteund door 
200 bedrijven en de nationale 
politieorganisaties van zo’n 40 landen. 
Medio 2019 hebben zo’n 300 
Nederlanders hun bestanden op deze 
manier terug kunnen krijgen, meldde de 
politie in een persbericht (https://bit.
ly/38anVEO). Maar ook hier geldt: het 
is een haasje-over tussen hackers en 
onderzoekers, het is niet moeilijk om 
nieuwe gijzelsoftware te maken die de 
encryptie net weer even anders doet.

En dan nog dit
Als er betaald is, of de bestanden zijn op 
een andere manier te ontsleutelen, dan 
is het werk nog niet gedaan. Machine-
fabriek Almi heeft gepubliceerd wat er 
allemaal speelt ná het betalen van het 
losgeld. Zoals: expertise moet ingehuurd 
worden, maar wie is er op hele korte 
termijn beschikbaar? De politie wil geen 
aangifte opnemen. Een moederbord in 
een server gaat kapot tijdens het 
transport van de server. Niet alle 

bestanden zijn te ontsleutelen. 
Systemen moeten worden opgeschoond, 
om nieuwe infectie van malware te 
voorkomen. Personeel moet worden 
opgeleid om herhaling te voorkomen. 
Een nieuwe back-upmethodiek is nodig. 
Kortom, ook al komen alle bestanden 
terug, het werk is dan nog niet klaar.

Back-ups
Back-ups zijn uiteraard ook een methode 
om versleutelde bestanden weer terug 
te krijgen. Maar in veel gevallen blijkt 
dat back-ups helemaal niet gemaakt zijn, 
of te oud zijn, of zelf ook al versleutelde 
bestanden bevatten. Dat is een truc van 
de gijzelsoftware: die begint al weken 
van tevoren met het versleutelen van 
bestanden, zodat die ook op de back-ups 
terechtkomen en deze daarmee 
onbruikbaar maken. Als de gijzel-
software zich dan bekendmaakt, en de 
getroffen organisatie er dan achter komt 
dat de back-ups onbruikbaar zijn, is deze 
reddingsboei dus waardeloos.

Dat overkwam dus ook de universiteit 
van Maastricht: de back-ups waren óók 
gegijzeld. Een ander bedrijf bewaarde de 
back-up op een pc, die ook getroffen 
werd door de gijzelsoftware. 
Desalniettemin blijft het nuttig om 
back-ups te maken. Tenslotte kunnen 
harde schijven ook nog steeds 
kapotgaan, of systemen door brand- of 
waterschade verloren gaan.

De verzekering betaalt?
Het is mogelijk om een cyberverzekering 
af te sluiten bij diverse verzekeraars, 
zoals Achmea, NN, AIG, Allianz, Hiscox, 
HDI en AON). Volgens AON heeft 
minder dan een vijfde van de bedrijven in 
Nederland een dergelijke verzekering. 
De verzekering kan verlies van data en 
gevolgschade dekken. Het is trouwens 
ongewenst om te melden dat er een 
cyberverzekering is, omdat dit juist 
hackers kan aantrekken.

Een getroffen bedrijf moet het losgeld 
altijd zelf betalen. De verzekeraar kan 
dit bedrag vergoeden, als blijkt dat er 
echt geen andere optie was om de 
bestanden weer terug te krijgen. 
Bovendien moet het bedrijf genoeg 

maatregelen genomen hebben op het 
gebied van cybersecurity. Een 
verzekering afsluiten kan dus geen reden 
zijn om niets te doen aan cybersecurity.

Wat een cyberverzekering natuurlijk niet 
kan dekken, is reputatieschade. Data-
lekken moeten ook nog gemeld worden 
bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 
Picanol stuurde duizenden werknemers 
in deeltijd-WW; de beursnotering werd 
tijdelijk opgeschort. En ook al krijgt u 
alle bestanden weer terug, de hackers 
kunnen een kopie houden - denk aan 
intellectueel eigendom.

Het waait over?
Een onderzoeksrapport van KPN 
Security over de ‘REvil’ gijzelsoftware 
ontdekte 150 duizend besmettingen in 
slechts 5 maanden. De zwaarst 
getroffen gebruiker had 3.000 
geïnfecteerde systemen. Het losgeld 
varieerde van 777 dollar tot 3 miljoen 
dollar - gemiddeld 260 duizend dollar. 
KPN schat dat REvil cumulatief al meer 
dan 100 miljoen dollar heeft opgebracht.

KPN telde in Nederland zo’n 250 REvil 
infecties, de meeste in de regio’s 
Amsterdam en Eindhoven. Dat is per 
inwoner maar een zesde van het aantal 
infecties in de VS. Kunnen we hieruit de 
conclusie trekken dat we hier onze zaken 
beter op orde hebben dan in de VS? Dat 
ook weer niet. De hackers hebben hun 
aandacht waarschijnlijk op een ander 
land gericht. Maar de statistieken 
kunnen snel veranderen; in de derde 
week van januari richtten de hackers 
zich specifiek op Europa en Afrika.

En dit is nog maar één gijzelsoftware 
variant. Er zijn er nog veel meer!  
Zolang het met weinig moeite veel geld 
opbrengt, raken we er niet vanaf.  
En ook al is gijzelsoftware niet specifiek 
gemaakt voor industriële omgevingen, 
het kan een productiebedrijf wel vol 
treffen; Windows pc’s zijn immers 
overal. In 2020 zullen we er nog 
regelmatig van horen.

ROB HULSEBOS is journalist
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BEVEILIGING MACHINES

Onderzoek Venafi toont aan:

Machines in een 
netwerk dienen beter 
beveiligd te worden 
Op ieder netwerk zijn twee typen gebruikers actief: mensen en machines. Tot de categorie 
‘machines’ behoren zowel alle computers, smartphones, tablets en wearables als andere met het 
internet verbonden ‘things’. Denk bijvoorbeeld aan huishoudelijke apparatuur in een bedrijfskeuken, 
maar ook productiemachines, auto’s, camera’s en robots. En natuurlijk ook alle daarop geïnstalleerde 
software. Mensen identificeren zich voor de toegang tot applicaties en elektronische services met 
een gebruikersnaam en wachtwoord, of deels al met tweestapsverificatie. Machines daarentegen 
passen encryptiesleutels en certificaten toe. Uit onderzoek van Venafi blijkt dat apparatuur en 
software een groter cyberrisico zijn dan mensen, omdat ze structureel minder worden beveiligd. Een 
nieuwe securityrichtlijn en het geautomatiseerd managen van alle machineidentiteiten helpen de 
beveiliging te verbeteren. 
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op het dark web een groeiende handel is 
in vertrouwde TLS/SSL-certificaten voor 
het imiteren van machine-identiteiten.

Waarom worden machines minder 
beveiligd? 
Er zijn meerdere oorzaken waarom 
machine-identiteiten tot nu toe minder 
worden beveiligd. De belangrijkste 
daarvan is de snelheid waarmee 
IT-omgevingen veranderen. Steeds meer 
applicaties en e-services draaien 
tegenwoordig binnen containers in de 
cloud. Omdat zowel fysieke apparaten 
als daarop draaiende software machine-
identiteiten gebruiken voor hun onder-
linge authenticatie en communicatie, is 
de groei daarvan amper nog bij te 
houden. Helaas is dit een nieuwe realiteit 
die security professionals niet meer 
kunnen negeren. 

Een andere oorzaak is het feit dat de 
risico’s met betrekking tot de beveiliging 
en bedrijfsvoering gerelateerd aan 
encryptiesleutels en certificaten 
onvoldoende worden begrepen. Tenslotte 
is er een gebrek aan concrete 
standaarden en richtlijnen die 
organisaties met preventief advies 
helpen hun machine-identiteiten op een 
consistente en inzichtelijke wijze goed te 
beschermen. De implementatie van 
beveiligingsoplossingen voor menselijke 
identiteiten bevindt zich simpelweg in 
een verder gevorderd stadium dan 
machine-identiteiten.

Onderzoek naar beveiliging 
identiteiten
Venafi heeft eind 2019 de resultaten 
bekendgemaakt van een onderzoek 
onder 1.500 IT-security professionals 
naar het beveiligen van de identiteit van 
mensen en machines binnen hun 
organisaties. Samengevat zijn de 
belangrijkste resultaten daarvan:
• 49% van de respondenten controleert 

de lengte en regelmatige vervanging 
van encryptiesleutels, terwijl 70% dat 
voor wachtwoorden doet

• 55% heeft een beschreven policy voor 
hoe vaak certificaten en private keys 
vervangen moeten worden, terwijl 79% 
een vergelijkbare policy heeft voor 
wachtwoorden

• 42% van de ondervraagde organisaties 
heeft een automatische routine voor 
het rouleren van TLS-certificaten, in 
vergelijking met 79% voor het 
veranderen van wachtwoorden 

• 53% controleert hoe vaak certificaten 
worden vervangen, versus 73% voor 
wachtwoorden

Toenemend bewustzijn en 
oplossingen 
Hoewel er een toenemend bewustzijn is 
onder IT-security professionals dat 
machine-identiteiten een groot risico 
vormen, worstelen velen van hen nog 
met het implementeren, auditen en 
managen van de policies en oplossingen 
daarvoor. Gelukkig zijn er nieuwe 
richtlijnen op komst, zoals de NIST 
1800-16B, die organisaties zowel een 
template voor policies als best-practices 
bieden om TLS machine-identiteiten 
beter te beschermen, gedurende hun 
totale levenscyclus. Een middelgroot 
bedrijf gebruikt er namelijk al snel vele 
duizenden.

Policies zijn een veelgebruikt preventie-
middel, maar op zichzelf nog geen 
effectieve oplossing om hackers tegen te 
houden. Organisaties die investeren in 
het geautomatiseerd centraal managen 
van alle certificaten en sleutels, 
verkleinen het risico op een cyberaanval 
door misbruik van machine-identiteiten 
aanzienlijk. Tevens kunnen zij veel sneller 
gecompromitteerde sleutels en 
certificaten vervangen, in vergelijking 
met organisaties die ze allemaal nog met 
handmatig bijgehouden spreadsheets 
proberen te managen.

VAN DE REDACTIE

Het aantal mensen dat computers en 
mobiele communicatie-apparatuur 
gebruikt groeit weliswaar nog steeds, 
maar dat staat niet in verhouding tot de 
exponentiële groei van het aantal 
machines. Steeds meer zakelijke en 
huishoudelijke apparaten worden met het 
Internet of Things verbonden, terwijl 
apps en applicaties voortaan op virtuele 
servers in containers draaien. Die trend 
zal alleen nog maar toenemen met de 
komst van 5G. Dit leidt tot meer 
ingangen voor cybercriminelen, die 
weten dat ze minder worden beveiligd 
dan menselijke identiteiten.

Machines identificeren zich 
geautomatiseerd richting andere 
machines met encryptiesleutels en 
certificaten. Uiteraard worden die op 
basis van marktstandaarden en 
vertrouwde organisaties zo goed 
mogelijk beveiligd, maar het managen 
van die beveiliging wordt een steeds 
grotere uitdaging. Omdat cyber-
criminelen na het hacken van een 
vertrouwd apparaat andere apparaten 
kunnen misleiden, zijn ze een populair 
doelwit. In methoden om machines te 
hacken wordt dan ook veelvuldig 
gehandeld. Op het dark web worden 
volop gehackte SSL/TLS machine-
identiteiten verkocht.

Handel in identiteiten 
Cybercriminelen stelen al decennia 
gebruikersnamen, wachtwoorden en 
andere waardevolle persoonlijke 
informatie, om deze te verhandelen op 
het dark web of om een vertrouwde 
ingang te krijgen tot organisaties.  
Ter preventie daarvan investeren 
organisaties wereldwijd zo’n 10 miljard 
dollar per jaar in oplossingen voor het 
beschermen van menselijke identiteiten. 
Desondanks worden er nog regelmatig 
grote hoeveelheden gegevens van 
personen en bedrijven gestolen en 
verontrustende datalekken gemeld. 

Machine-identiteiten worden structureel 
minder goed beveiligd dan menselijke 
identiteiten en zijn daardoor makkelijker 
te hacken ingangen voor cyber-
crimininelen. Behalve voor het stelen van 
concurrentieel gevoelige bedrijfs-
informatie maakt zo’n ingang ook het 
installeren van ransomware mogelijk, 
waarmee de systemen van bedrijven te 
gijzelen zijn totdat ze losgeld betalen. Uit 
eerder onderzoek van Venafi blijkt dat er 

‘Een andere oorzaak is 
het feit dat de risico’s 
met betrekking tot de 
beveiliging en 
bedrijfsvoering 
gerelateerd aan 
encryptiesleutels en 
certificaten 
onvoldoende worden 
begrepen’
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PHISHING

Proofpoint’s State of the Phishrapport:

Trainingen en rapportages 
worden steeds belangrijker

In Proofpoint’s jaarlijkse State of the Phish-rapport 
worden gegevens geanalyseerd van bijna 50 miljoen 
gesimuleerde phishing-aanvallen bij Proofpoint-
klanten in het afgelopen jaar. Daarnaast bevat het 
rapport antwoorden van meer dan zeshonderd 
informatiebeveiligers in de VS, Australië, Frankrijk, 
Duitsland, Japan, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. 
Het rapport analyseert ook fundamentele kennis 
over cybersecurity van meer dan 3.500 werkende 
volwassenen die in dezelfde zeven landen zijn 
ondervraagd.

Veiligheidsbewustzijn
“Effectieve training in veiligheidsbewustzijn moet 
zich toespitsen op de onderwerpen en het gedrag die 
het belangrijkst zijn voor de missie van een organi-
satie”, aldus Joe Ferrara, Senior Vice President en 
General Manager Security Awareness Training bij 
Proofpoint. “We bevelen een mensgerichte aanpak 
van cybersecurity aan door organisatiebrede 
trainingen voor veiligheidsbewustzijn te combineren 
met gerichte, risicogestuurde voorlichting. Het doel 
is om gebruikers in staat te stellen aanvallen te 
herkennen en te rapporteren.”

Het rapporteren van verdachte e-mails door eindge-
bruikers, een belangrijke graadmeter voor het meten 
van positief werknemersgedrag, is ook onderzocht in 
het rapport van dit jaar. Het aantal gerapporteerde 
berichten steeg het afgelopen jaar aanzienlijk. 
Eindgebruikers meldden meer dan negen miljoen 
verdachte e-mails in 2019, een stijging van 67 
procent ten opzichte van 2018. Deze toename is een 
positieve ontwikkeling voor informatiebeveiligers, 
aangezien Proofpoint ziet dat aanvallers steeds meer 
overgaan naar gerichte, gepersonaliseerde aanvallen 
in plaats van grootschalige aanvallen. Gebruikers 

Proofpoint presenteerde onlangs zijn zesde jaarlijkse State of the Phishrapport. Dit rapport gaat 
dieper in op de kennis, kwetsbaarheid en weerstand van gebruikers met betrekking tot phishing. 
Een van de belangrijkste bevindingen is dat bijna 90 procent van de ondervraagde organisaties 
wereldwijd het doelwit was van Business Email Compromise (BEC) en spear phishingaanvallen. 
Dit geeft aan dat cybercriminelen zich blijven richten op individuele eindgebruikers. 78 procent 
gaf ook aan dat trainingen op het gebied van veiligheidsbewustzijn resulteerden in een 
verminderde kwetsbaarheid voor phishing.

moeten steeds waakzamer worden om geavanceerde 
phishing te identificeren. Meldingssystemen stellen 
werknemers in staat om informatiebeveiligers te 
waarschuwen voor potentieel gevaarlijke berichten 
die de verdediging van de organisatie hebben weten 
te omzeilen.

Zes belangrijke conclusies 
De algemene bevindingen van het State of the 
Phish-rapport staan hieronder. Specifieke gegevens 
over Noord-Amerika, EMEA en APAC worden in het 
rapport ook gedetailleerd beschreven.

1. Meer dan de helft (55 procent) van de 
ondervraagde organisaties had in 2019 te 
maken met ten minste één succesvolle 
phishing-aanval  
Informatiebeveiligers rapporteerden een hoge 
frequentie van social engineering-aanvallen via 
diverse methoden: 88 procent van de organisaties 
wereldwijd maakte melding van spear phishing-
aanvallen, 86 procent meldde BEC-aanvallen,  
86 procent social media-aanvallen, 84 procent 
sms-phishing (smishing), 83 procent voice phishing 
(vishing) en 81 procent meldde kwaadaardige 
USB-sticks.

2. 65 procent van de onder vraagde 
informatiebeveiligers zei dat hun 
organisatie in 2019 te maken had met 
ransomware 
33 procent van die organisaties koos ervoor om het 
geldbedrag te betalen, terwijl 32 procent dat niet 
deed. Van degenen die met aanvallers onderhan-
delden, kreeg 9 procent te maken met nieuwe 
geldeisen. 22 procent kreeg nooit toegang tot hun 
gegevens, zelfs niet na het betalen van het bedrag.
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3. Organisaties zijn gebaat bij 
consequentiemodellen  
Wereldwijd neemt 63 procent van de 
organisaties corrigerende maatregelen bij 
gebruikers die herhaaldelijk fouten maken 
rond phishing-aanvallen. De meeste 
informatiebeveiligers zeggen dat de 
bewustwording van werknemers is 
verbeterd door de invoering van een 
consequentiemodel.

4. Veel werkende volwassenen 
maken geen gebruik van best 
practices op het gebied van 
cybersecurity  
45 procent geeft toe dat wachtwoorden 
worden hergebruikt, meer dan 50 procent 
beschermt thuisnetwerken niet met een 
wachtwoord en 90 procent geeft aan dat 
ze door de werkgever verstrekte apparaten 
gebruiken voor persoonlijke activiteiten. 
Bovendien was 32 procent van de 
werkende volwassenen onbekend met 
virtual private network (VPN)-diensten.

5. De kennis over gangbare 
cybersecurity-termen ontbreekt bij 
veel gebruikers  
In het onderzoek werd aan werkende 
volwassenen gevraagd om de definities van 
de volgende cybersecurity termen te 
geven: phishing (61 procent juist), 
ransomware (31 procent juist), smishing 
(30 procent juist), en vishing (25 procent 
juist). Deze bevindingen laten zien dat 
sommige gebruikers te weinig kennis 
hebben en dat security-teams die proberen 
hun medewerkers te informeren over deze 
bedreigingen rekening moeten houden met 
een potentiële taalbarrière. Het is cruciaal 
voor organisaties om effectief te communi-
ceren met gebruikers en hen in staat te 
stellen een sterke laatste verdedigingslinie 
te zijn.

6. Millennials blijven 
onderpresteren ten opzichte van 
andere leeftijdsgroepen op het 
gebied van basiskennis over 
phishing en ransomware  
Dit is een waarschuwing dat organisaties 
er niet vanuit moeten gaan dat jongere 
werknemers van nature kennis hebben van 
cybersecurity. Millennials hadden slechts 
op één onderdeel de beste kennis: 
smishing.

VAN DE REDACTIE

‘Onderzoek toont aan dat bijna 90% van 
de organisaties in 2019 te maken kreeg 
met Business Email Compromise- en spear 
phishing-aanvallen’
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Phishingscams en ransompogingen nemen de komende jaren sterk toe

Sturende rol voor 
banken of overheid 
tegen toenemend 
berichtenmisbruik?
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vlot factureren via mail, sms of app. Met 
de opkomst van digitale betaaldiensten 
zoals AcceptEasy (voorheen Accept-
Email), Mail to Pay en Tikkie lijkt de 
strijd tegen phishing en ransomware 
weer vol in de achteruit te zijn 
geschakeld. Het wordt namelijk steeds 
normaler om een betaallink toegestuurd 
te krijgen via e-mail, sms of app. Een 
bonafide Tikkie dat u toegestuurd krijgt 
van een vriend of bekende, is over het 
algemeen nog prima te onderscheiden 
van een malafide betaallink. Maar met 
het versturen van accept e-mails of 
mails to pay wordt die scheidslijn al een 
stuk vager. Gelijkende mails met 
malafide betaallinks zijn namelijk uiterst 
eenvoudig te falsifiëren door de 
gemiddelde internetcrimineel. 

Zie het onderscheid maar eens te maken 
tussen een echte en een valse accept 
e-mail of mail to pay. Dat vergt een 
zorgvuldig nagaan of uw aanbieder 
dergelijke mails überhaupt verstuurt, of 
u een dergelijk betaalverzoek verwacht 
en uiteindelijk het checken welke URL er 
precies achter de link of button schuil 
gaat. Misschien toch nog even bellen 
met de klantenservice om na te gaan of 

er daadwerkelijk een dergelijke e-mail 
naar u is verzonden? Het zal u dus niet 
verwonderen dat dit voor veel mensen 
vanwege hun drukke bestaan te veel 
gevraagd is. Dit betekent dus winst voor 
de internetcrimineel die zijn hand er niet 
voor omdraait om duizenden of 
tienduizenden van dit soort mailtjes te 
versturen. Kansberekening garandeert 
zo als het ware zijn criminele inkomsten. 
De conclusie is vervolgens eenvoudig te 
trekken. Zolang het doen van betaal-
verzoeken via sociale media blijft 
toenemen, zullen phishing-scams en 
ransom-pogingen daarvan dankbaar 
profiteren en eveneens in omvang 
toenemen.

‘Mijn Omgeving’ allerbeste 
verdediging
Je kunt vooruitgang nu eenmaal moeilijk 
tegenhouden, zult u waarschijnlijk 
zeggen? Klopt, maar het wrange is dat 
er al die tijd een uitstekend alternatief 
bestaat voor dergelijke digitale betaal-
verzoeken. U kent allemaal de ‘Mijn 
Omgeving’ van uw zorgverzekeraar, 
energiemaatschappij of particulier 
verzekeraar. Deze ‘Mijn Omgeving’ 
vormt een uitstekend alternatief om 
betaalverzoeken, zoals bijvoorbeeld 
iDEAL-betalingen, klaar te zetten. Een 
aankondigingsmailtje (zonder link 
uiteraard) en klaar! In deze persoonlijke 
omgeving op de website van uw 
aanbieder kunt u met uw eigen 
gebruikersnaam en wachtwoord 
inloggen. Een korte bekende URL 
gecombineerd met uw eigen 
inloggegevens, eventueel met 
tweestaps-verificatie, garandeert de 
authenticiteit van de gereed staande 

Het is een direct gevolg van het toenemend inzetten van bedrijven op digitale 
facturering. Nationale toepassing van de ‘Mijn Omgeving’ vormt de enige 
mogelijkheid om het tij te keren. Banken en de overheid moeten zich in alle 
ernst afvragen of zij hier niet een méér sturende en voortrekkende rol in 
kunnen vervullen!? In één en dezelfde inspanning biedt dit mogelijkheden om 
ransomware van zijn belangrijkste medium te beroven. Waarschijnlijker is 
echter dat er pas serieus actie zal worden ondernomen wanneer phishing en 
ransomware volstrekt onbeheersbaar dreigen te worden. Dit maakt de recente 
casuïstiek van plofkraken helaas maar al te goed duidelijk. Art Huiskes heeft 
eerder onderzoek gedaan naar de veiligheid van elektronisch bankieren bij 
grote Nederlandse banken. Ook beschreef hij een tweetal lifehacks om 
elektronisch bankieren veiliger te maken. 

Tot enkele jaren geleden leek het er 
serieus van te komen. Een gezamenlijke 
maatschappelijke inspanning om 
phishing-scams een halt toe te roepen. 
Overheidsinstanties, banken en 
verzekeraars gingen samen de strijd aan 
tegen phishing. Ze vormden als het ware 
een ‘cordon sanitaire’ gericht op het 
ontmoedigen van het versturen van 
linkjes via e-mail. Zodat u er als 
consument op kon vertrouwen dat noch 
de overheid, noch banken of 
verzekeraars u inlog- of betaallinks via 
e-mail zouden toesturen. Daardoor kon u 
zowel phishing-mails als malafide links 
naar ransomware (gijzelsoftware) direct 
als vals herkennen en meteen 
weggooien. Probleem opgelost, toch?

Enorme groei van betaal-
verzoeken via sociale media
Helaas heeft de verregaande adaptatie 
van sociale media in combinatie met het 
toenemend inzetten van bedrijven op 
digitale facturering dit aanvankelijke 
‘cordon sanitaire’ definitief om zeep 
geholpen. Want wat is er aan de hand? 
Steeds meer bedrijven ontdekken de 
voordelen van facturering via sociale 
media. Laagdrempelig, betrouwbaar en 

‘Mijn Omgeving van ziektekostenverzekeraars 
biedt een uitstekende mogelijkheid om 
betalingen veilig te regelen’ 
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betaalverzoeken. Bedrijven die deze 
persoonlijke omgeving gebruiken om u 
betaalverzoeken toe te sturen, bewijzen 
hun klanten daarmee bovendien een 
extra dienst. Immers elke schijnbare 
e-mail, sms of app van dit bedrijf met 
een concrete betaallink kunt u direct 
naar de prullenbak verwijzen als zijnde 
een phishing-scam of ransom-poging. 

Helaas lijkt deze meest logische en 
veilige oplossing om digitale betaal-
verzoeken klaar te zetten steeds minder 
toegepast te worden. Waarom, want 
technisch gezien is het toch niet 
ingewikkelder dan om een betaalverzoek 
via e-mail, sms of app te versturen? Wat 
waarschijnlijk een rol speelt is dat het 
logistiek gezien iets complexer is om 
verschillende betaalverzoeken in 
verschillende ‘Mijn Omgeving’-domeinen 
klaar te zetten. Een berichtje sturen met 
een betaallink is dus eenvoudiger. En 
wellicht vinden bedrijven het eveneens 
niet onprettig dat hen hiermee de 
juridische verantwoordelijkheid voor 
potentieel betalingsmisbruik of ransom-
pogingen uit handen wordt genomen. 
Enerzijds door het digitaal factureren 
volledig over te laten aan derden, 
anderzijds door elk risico op betalings-
misbruik of ransom-pogingen op deze 
manier volledig bij de consument neer te 
leggen. Het is dus sneller, goedkoper én 
juridisch slimmer om betaalverzoeken via 
de e-mail, sms of app te versturen. 
Echter verre van veiliger en vanwege de 
toename van phishing-scams en ransom-
pogingen wordt hiervoor naar verwach-
ting uiteindelijk een hoge prijs betaald!

Nationaal ‘cordon sanitaire’ 
noodzakelijk
Momenteel is de nationale inspanning 
vooral gericht op voorlichting en op het 
melden van valse berichten bij uw 
aanbieder of bank. Blijkens de gestaag 
oplopende schadepost van phishing -  
3,1 miljoen in de eerste helft van 2019, 
terwijl van ransom-schade weinig 
betrouwbare gegevens voorhanden zijn 
- lijkt deze strategie inmiddels 
achterhaald. Met een dergelijke 
‘ouderwetse’ strategie valt namelijk 
geen winst meer te behalen, nu veel 
phishing- en ransom-berichten 
nauwelijks meer van ‘echt’ zijn te 
onderscheiden en internetcriminelen 
bovendien pijlsnel van de ene naar de 
andere succesvolle phishing-scam of 
ransom-poging omschakelen.

Ik zou bedrijven daarom met klem willen 
oproepen nog eens serieus te kijken 
naar het benutten van hun ‘Mijn 
Omgeving’ voor het klaarzetten van hun 
betaalverzoeken. Banken en de overheid 
moeten zich bovendien in alle ernst 
afvragen of zij hier niet een méér 
sturende en voortrekkende rol in kunnen 
vervullen!? Nationale toepassing van de 
‘Mijn Omgeving’ vormt de enige 
mogelijkheid om dit tij te keren. Een 
nationaal ‘cordon sanitaire’ tegen 
phishing- en ransom-praktijken is 
inmiddels hoogst noodzakelijk geworden!

Mobiele bankapp
In de tussentijd, handelt u 
betaalverzoeken bij voorkeur af via uw 
mobiele bankapp. Malafide phishing- of 
ransom-pogingen benutten namelijk bij 
uitstek de inherente onveiligheid van uw 
webbrowser op computer of mobiel. 
Vooralsnog is geen enkele phishing-

crimineel er echter in geslaagd om 
zogenaamde niet-toegestane betalingen 
(lees: plundering van uw rekening) via de 
mobiele bankapp gedaan te krijgen. 
Opent de betaallink toch consequent in 
uw mobiele browser, ga er dan maar 
gevoegelijk van uit dat er iets niet klopt 
en sluit alle betalingshandelingen direct 
af! 

Oplichting middels spookfacturen die u 
verleiden tot betalingen van diensten die 
u niet geleverd heeft gekregen, blijft 
natuurlijk wel mogelijk via de mobiele 
bankapp. Plundering van uw volledige 
rekening door zogenaamde niet-
toegestane betalingen kunt u via uw 
mobiele bankapp echter succesvol 
voorkomen!

ART HUISKES is onderzoeksjournalist
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Onderzoek onder CIO’s:

‘Managen complexiteit 
is steeds meer een 
security-probleem’

Dynatrace, een aanbieder van oplossingen op het gebied 
van software intelligence, maakt de resultaten bekend van 
een wereldwijd onderzoek onder 800 CIO’s naar hun grootste 
uitdagingen. Daaruit blijkt dat de kloof tussen beschikbare 
ITresources en de behoefte om grotere en complexere 
cloudomgevingen te managen toeneemt. De ondervraagde 
CIO’s maken zich zorgen over de capaciteiten van hun teams 
om de business effectief te ondersteunen, omdat alle data 
en alerts die traditionele monitoringoplossingen genereren 
meer vragen oproepen dan beantwoorden.  
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Uit het onderzoek komt naar voren dat 
IT-teams gemiddeld bijna 3.000 alerts per 
dag ontvangen van hun monitoring- en 
management-tools. Daardoor besteden die 
teams 15% van hun beschikbare tijd aan het 
identificeren van welke alerts belangrijk zijn 
om actie te ondernemen en welke niet 
relevant zijn. Dat kost organisaties zo’n 1,5 
miljoen dollar aan extra overheadkosten per 
jaar. Als oplossing hiervoor kijken CIO’s 
naar artificial intelligence (AI) en vergaande 
automatisering om grip te houden en de 
kloof tussen beperkte IT-resources en een 
complexere cloud-omgeving te dichten.

IT wordt overspoeld met data
Traditionele monitoring-tools zijn niet 
ontworpen voor het volume, de snelheid en 
variatie van data die applicaties genereren 
in dynamische en flexibel schaalbare 
zakelijke clouds. Die tools zijn vaak 
verticaal georiënteerd en niet in staat om 
de brede context te interpreteren van 
events die plaatsvinden over de hele 
technologie-stack. Als gevolg daarvan 
overspoelen ze IT-teams dagelijks met 
honderden of zelfs duizenden alerts: 

• IT-teams ontvangen gemiddeld 2.973 
alerts per dag van hun monitoring- en 
management-tools, een toename van  
19% in de afgelopen twaalf maanden.

• 70% van de CIO’s zegt dat hun 
organisatie aan het worstelen is met het 
grote aantal alerts.

• 75% van de CIO’s vindt dat het 
merendeel van de duizenden alerts niet 
relevant is.

• Gemiddeld wordt op slechts 26% van de 
ontvangen alerts actie ondernomen. 

Meer vragen dan antwoorden
Traditionele monitoring-tools leveren data 
over bepaalde onderdelen van de totale 
technologie-stack. Daardoor moeten 

IT-teams deze alerts zelf integreren en 
correleren om dubbele en niet relevante 
meldingen eruit te filteren, alvorens de 
oorzaak van een issue te kunnen achter-
halen. Omdat alle alerts meer vragen 
oproepen dan beantwoorden, worden 
IT-teams beperkt in hun capaciteit om 
business- en klantvragen te ondersteunen.

• Gemiddeld besteden IT-teams 15% van 
hun tijd aan het identificeren van de 
relevante alerts waarop zij zich moeten 
focussen.

• De tijdsbesteding aan het identificeren 
van relevante alerts kost organisaties 
gemiddeld 1,5 miljoen dollar per jaar

• Door de overvloed van alerts ervaart  
70% van de IT-teams problemen die te 
voorkomen waren.

AI en automatisering gaan uitkomst 
brengen
Organisaties hebben behoefte aan een 
andere aanpak, meer antwoord gestuurd 
dan monitoring, om de digitale transfor-
maties binnen hun organisatie te managen. 
AI en vergaande automati sering gaan 
daarbij uitkomst bieden. 

“Jaren geleden zagen wij al dat de schaal-
baarheid en complexiteit van zakelijke 
cloud-omgevingen de capaciteiten van 
IT-teams ging ontstijgen”, zegt Bernd 
Greifeneder, oprichter en CTO van 
Dynatrace. “Wij realiseerden ons dat de 
traditionele monitoring-tools en aanpak niet 
meer in staat zouden zijn om het volume, de 
snelheid en variëteit van alle alerts te 
managen. Om daarop te anticiperen hebben 
wij het Dynatrace Software Intelligence 
Platform ontwikkeld, op basis van een 
AI-kern, uniform datamodel en verschillende 
modules. Deze combinatie stelt ons in staat 
nauwkeurige antwoorden en contextuele 
oorzaak-gevolg relaties te leveren, waar-
mee klanten de toenemende complexiteit 
van cloud-operaties kunnen blijven 
managen en deze uiteindelijk autonoom 
laten functioneren.”

Het rapport ‘Top Challenges for CIO’s on 
the road to the AI-driven autonomous cloud’ 
is gebaseerd op wereldwijd onderzoek door 
Vanson Bourne in opdracht van Dynatrace, 
onder 800 CIO’s van bedrijven met meer 
dan 1.000 medewerkers.

VAN DE REDACTIE
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Verizon in studie:

Naleving PCI DSS 
gaat achteruit, 
maar er zijn 
lichtpuntjes

Toen Visa in 2004 de Payment Card Industry Data 
Security Standard (PCI DSS) introduceerde, gingen 
velen ervan uit dat organisaties binnen vijf jaar 
structureel aan de regels zouden voldoen. Maar nu, 
vijftien jaar later, is het aantal bedrijven wereldwijd 
dat de regels naleeft en handhaaft gedaald van 52,5 
procent (PSR 2018) naar slechts 36,7 procent (PSR 
2019). En dat terwijl Verizon stelt dat het nog nooit 
een lek in de beveiliging van betaalkaarten heeft 
gevonden bij een organisatie die volledig aan de PCI 
DSS-normen voldoet. Naleving heeft dus duidelijk zin.

De internationale beveiligingsstandaard PCI DSS helpt bedrijven die 
betaalkaartmogelijkheden aanbieden om hun betaalsystemen te beschermen tegen 
lekken en diefstal van kaarthoudergegevens. Maar daarvoor moeten ze wel blijvend aan 
de voorschriften voldoen. En volgens Verizon is dat lang niet altijd het geval. Uit het 
‘2019 Payment Security Report’  dat eind vorig jaar verscheen  blijkt dat de naleving 
van de voorschriften voor betalings beveiliging is afgenomen. Reden voor een gesprek 
met Gabriel Leperlier, Senior Manager Security Consulting EMEA bij Verizon.

Grote verschillen
“Als we naar de geografische ligging van bedrijven 
kijken, dan zien we grote verschillen”, zegt Leperlier. 
“We hebben gemerkt dat de APAC-bedrijven het 
heel goed doen: bijna 70% van de bedrijven was in 
staat om de PCI DSS-compliance in de loop van het 
jaar te handhaven. Dit is veel beter dan Europa en 
Amerika. In Europa, het Midden-Oosten en Afrika 
(EMEA) ligt dit percentage op 48 procent. Bedrijven 
op het Amerikaanse continent scoren slechts 20,4 
procent.”
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Detection en File Integrity Monitoring. 
En tenslotte is het essentieel om een 
cyberincident effectief te identificeren en 
er adequaat op te reageren. Test je 
Incident Response Plan diepgaand.”

Positieve ontwikkelingen
Iedereen klaagt altijd dat de veiligheid 
‘opnieuw’ in een slechtere staat 
verkeert, maar wat is de belangrijkste 
positieve ontwikkeling die Verizon heeft 
gezien? Leperlier kiest zijn woorden 
zorgvuldig. “Helaas kan ik er niets aan 
veranderen dat de wereldwijde 
compliance inderdaad opnieuw 
achteruitgegaan is. Maar op sommige 
gebieden, zoals bescherming tegen 
kwaadaardige software en beperking van 
de toegang volgens het need-to-know-
principe, hebben bedrijven het over het 
algemeen beter gedaan.”

Een andere positieve ontwikkeling is 
volgens Leperlier dat veel bedrijven zich 
nu wel realiseren dat ze tot nu toe hun 
compliance niet goed hebben gehand-
haafd. “Veel bedrijven hebben besloten 
een ‘PCI Office’ in het leven te roepen 
dat de compliance in realtime in de 
gaten houdt. Hopelijk zien we daar de 
voordelen van in 2020.”

VAN DE REDACTIE

Hoe doet Nederland het in vergelijking 
met andere toonaangevende landen? 
“We hebben geen specifieke gegevens 
over Nederland verzameld. Maar als 
hoofd van het Verizon Security 
Assurance-team voor EMEA ken ik onze 
Nederlandse PCI-klanten. Ze scoren 
gemiddeld vergelijkbaar met andere 
toonaangevende Europese landen.”

Belangrijke maatregelen
Wat zijn volgens Leperlier de drie 
belangrijkste maatregelen die bedrijven 
moeten nemen rond betalingen?  
“De eerste maatregel is: ontwerp, 
implementeer en onderhoud een 
duurzaam compliance-programma. 
Daarna is het belangrijk om 
beveiligingssystemen en -processen 
goed te testen. Niet alleen door interne 
en externe scans, maar ook aan de hand 
van penetratietesten, Intrusion 

‘Verizon: nog nooit een lek in de beveiliging 
van betaalkaarten gevonden bij een 
organisatie die volledig aan de PCI DSS-
normen voldoet’

Commentaar

Gabriel Leperlier, Senior Manager 
Security Consulting EMEA bij Verizon: 
“Veel bedrijven realiseren zich nu wel 
dat ze tot nu toe hun compliance niet 
goed hebben gehandhaafd.”
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Flowmon verbetert

Detectie, analyse en 
visualisatie cyberdreigingen  

Cybercriminelen gebruiken continu andere strategieën om detectie te 
voorkomen en malware te verbergen binnen de infrastructuur van hun 
slachtoffers. Twee actuele voorbeelden daarvan zijn de aanvallen op de 
Universiteit van Maastricht en financiële dienstverlener Travelex.  
Om sneller te kunnen reageren, hebben organisaties behoefte aan 
indicatoren van afwijkingen, in plaats van te vertrouwen op digitale 
handtekeningen die te omzeilen zijn. Indicatoren van afwijkingen zijn de 
vroege ‘waarschuwers’ die in elk stadium van aanvallen aanwezig zijn. 
Flowmon ADS geeft security teams alle puzzelstukjes van incidenten en 
een duidelijk inzicht in de scope en impact. 

360-graden analyses en visualisaties
Flowmon ADS 10 is verbeterd om zoveel mogelijk beschikbare 
databronnen te benutten voor het bieden van diepgaande analyses en 
eenvoudiger te interpreteren 360-graden visualisaties. Deze verbete-

ringen bieden de security teams 
enkele voordelen:

Flowmon Networks introduceert ADS 10. Deze nieuwe versie van het Anomaly Detection 
System verbetert het inzicht van security professionals in cyberdreigingen, waardoor zij 
sneller op incidenten kunnen reageren en minder tijd hoeven te besteden aan valse 
meldingen. Als gevolg daarvan zijn bedrijfskritische ITassets beter te beveiligen.

• Holistisch inzicht in incidenten en bewustwording 
van de gerelateerde context

• Detectie en reactie op cyberdreigingen 
stroomlijnen 

• Informatievervuiling die tot valse meldingen leidt 
reduceren

• Samenwerking tussen netwerkteams faciliteren 
voor het snel oplossen van incidenten

• Sneller reageren en faciliteren met machine 
learning, reputatie-feeds en heuristische tools

Netwerkgedrag 
Flowmon ADS is een beveiligingsoplossing 
gebaseerd op de modernste technieken voor het 
detecteren van afwijkend netwerkgedrag.  
De geavanceerde algoritmen ervan benutten artificial 
intelligence en machine learning om zelfs de meest 
subtiele veranderingen in netwerkverkeer te kunnen 
detecteren en verschillen te visualiseren. Deze 
detecties zijn gebaseerd op dynamische technieken, 
in plaats van vertrouwen op digitale handtekeningen 
voor het detecteren van zero-day risico’s. 
Geavanceerde aanvallen slagen erin firewalls en 
antivirus-software te misleiden om zich binnen de 
infrastructuur te verbergen. Flowmon ADS helpt 
securityteams blinde vlekken te voorkomen door 
malware te ontdekken op basis van hun gedrag.

“Flowmon ADS 10 geeft betekenis aan data. Het 
maakt situaties vanuit een netwerkperspectief 
holistisch inzichtelijk en maakt het tevens mogelijk  
in realtime bedreigingen te detecteren”, zegt Pavel 
Minarik, Chief Technology Officer bij Flowmon 
Networks. “Als gevolg daarvan kan men in een 
eerder stadium van een aanval reageren, bij bekende 
en onbekende malware, of een gerichte hack. Tevens 
stroomlijnen de oorzaakanalyse en impact-
beoordeling van incidenten op de infrastructuur en 
services het samenwerken van netwerkteams om 
een goed beveiligde en gezonde omgeving te 
garanderen.”

VAN DE REDACTIE
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Infoblox waarschuwt: 

Shadow IoT bedreigt 
bedrijfsnetwerken

Shadow IoT bestaat uit netwerkapparaten en 
-sensoren die binnen een organisatie worden gebruikt 
zonder dat IT daarvan op de hoogte is. Shadow IoT 
kan bestaan uit allerlei verschillende technologieën, 
van laptops en mobiele telefoons tot tablets of 
intelligente speakers die niet door de IT-afdeling 
worden beheerd. Het onderzoek toont aan dat in de 
afgelopen 12 maanden 80% van de IT-professionals 
dergelijke Shadow IoT apparaten in hun netwerk 
heeft aangetroffen. Wereldwijd vond 29% er meer 
dan 20 en in Nederland zelfs meer dan 30.

Meer dan 1.000
Volgens het rapport worden, behalve de apparaten 
die door het IT-team zelf worden ingezet, overal ter 
wereld nog talloze andere apparaten met bedrijfs-
netwerken verbonden, zoals persoonlijke laptops en 
smartphones. In totaal hebben 87% van de 
Nederlandse ondernemingen meer dan 1.000 
apparaten op hun netwerken aangesloten, 9% meer 
dan het internationale gemiddelde.

“Het aantal Shadow IoT apparaten dat daartussen zit 
wordt steeds groter. IT-managers doen er goed aan 
daar snel op te acteren, voordat deze devices de 
veiligheid van de organisatie in gevaar brengen”, zegt 
Martin van Son, Senior Account Executive bij 
Infoblox.

Persoonlijke IoT
“Persoonlijke IoT apparaten zijn voor cybercriminelen 
simpel op te sporen en kunnen dan eenvoudig 
toegang geven tot het bedrijfsnetwerk, waardoor het 
een beveiligingsrisico wordt voor de organisatie”, 
stelt hij. “Als het IT-team het beveiligingsbeleid van 
alle apparaten op het netwerk niet volledig in kaart 
heeft, lukt het nooit de steeds verder uitdijende 

Infoblox publiceerde onlangs de resultaten van onderzoek die wijzen op een significante 
bedreiging van bedrijfsnetwerken door Shadow IoT. Voor het rapport ‘What’s Lurking in 
the Shadows’ werden 2.650 ITprofessionals ondervraagd in Nederland, Duitsland, 
Spanje, het Verenigd Koninkrijk, de VS en de Verenigde Arabische Emiraten.

perimeter van de organisatie voldoende te beveili-
gen.” Negen van de tien IT-professionals maken zich 
met name zorgen over het gebruik van Shadow IoT 
apparaten in vestigingen en branche offices.

Vestigingen
“Naarmate het personeel vaker verspreid wordt over 
meerdere vesti gingen en steeds meer  onderne-
mingen een digitale transformatie doormaken, wordt 
het belangrijker dat organisaties hun clouddiensten 
op dezelfde manier beschermen als op het hoofd-
kantoor”, stelt het rapport. “Als dat niet gebeurt, 
hebben IT-teams onvoldoende inzicht in welk soort 
apparaten zoal toegang zoeken tot hun netwerk.”

Om de dreiging van Shadow IoT op het netwerk te 
beteugelen, heeft 93% van de Nederlandse 
organisaties (89% wereldwijd) een beveiligingsbeleid 
opgesteld voor persoonlijke IoT appara ten. Hoewel de 
meeste respondenten vertrouwen hebben in dat 
beleid, verschilt dat vertrouwen wel sterk per regio. 
In Nederland noemt 58% hun beleid ‘zeer effectief’, 
maar in Spanje bijvoorbeeld geldt dat maar voor 34% 
van de respondenten.

“Hoewel het goed is dat zoveel organisaties een IoT 
beveiligingsbeleid voeren, heeft dat niet veel zin 
zolang je niet weet wat zich werkelijk op je bedrijfs-
netwerk afspeelt”, zegt Martin. “Door volledig inzicht 
te hebben in alle aangesloten apparaten, op het 
hoofdkantoor of daarbuiten, en door intelligente 
systemen in te zetten die afwijkingen en potentieel 
gevaarlijke communicatie van en naar het netwerk 
detecteren, kunnen beveiligingsteams cyber-
criminelen tijdig detecteren en tegenhouden.”

VAN DE REDACTIE



INFOSECURITY MAGAZINE | NR. 1 | MAART 2020 | 31

‘Negen van de tien IT-professionals 
maken zich met name zorgen over het 
gebruik van Shadow IoT apparaten in 
vestigingen en branche offices’
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Nederlandse investering voor Britse startup 

Cybersecurity 
in transport 
moet beter

‘Cybersecurity is een 
groeiende uitdaging voor 
personenvervoer‘
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systemen die wel degelijk veiligheids-
kritisch zijn.”

Een voordeel van de RazorSecure-
oplossing is, dat het geen permanente 
connectie met het internet nodig heeft. 
“Dus ook op gebieden of plekken waar 
geen internet is, blijft een systeem 
beveiligd. Dit is in transport belangrijk, 
omdat je daar soms zonder bereik zit als 
je bijvoorbeeld door een tunnel rijdt’’, 
aldus Cowan.

Europese richtlijn stuwt 
transportorganisaties
De Europese NIS-richtlijn, die sinds mei 
2018 actief is, schrijft transport-
organisaties voor om voor actieve 
bescherming tegen cyberrisico’s te 
zorgen. Transport heeft een publiek 
karakter, waardoor het een aantrekkelijk 
mikpunt kan zijn voor hackers met 
bijvoorbeeld financiële of terroristische 
motieven. De diefstal van passagiers-
data, gehackte beveiligingscamera’s of 
verstoringen. Dat is wat hacks bijvoor-
beeld kunnen veroorzaken. Minder 
waarschijnlijk - maar niet onmogelijk - 
zijn hacks die invloed kunnen uitoefenen 
op de operatie, zoals controle over het 
remsysteem of de verkeersleiding.

Na spoor en luchtvaart ook auto 
en scheepvaart
RazorSecure haalt zijn omzet nu met 
name bij klanten uit de spoorsector en 
luchtvaart. In de toekomst is het de 
bedoeling een bredere afzetmarkt te 
bedienen, bijvoorbeeld ook de auto- en 
scheepvaartindustrie. “2019 was een 
goed jaar voor RazorSecure, we hebben 
een aantal mooie internationale klanten 
en partners aangesloten, zoals Arriva, 
Icomera, Nomad Digital en VT Miltope. 

Met de strategische visie en de 
investering van de nieuwe investeerders 
willen we de omvang van het team in 
2020 verdubbelen en ons klantenbestand 
internationaal uitbreiden”, aldus Cowan.

Consortium van investeerders
Het consortium van investeerders biedt 
RazorSecure naast de financiële 
investering een diverse mix aan kennis. 
Thijs Gitmans, fondsmanager van MIF II, 
vertelt: “In een digitaliserende wereld 
vormen cyberaanvallen een toenemende 
bedreiging voor de veiligheid van 
transport. RazorSecure heeft een slim 
team dat een geavanceerde cyber-
oplossing voor transport heeft 
ontwikkeld en daarmee relevant voor al 
onze focusindustrieën.” 

Het Mainport Innovation Fund is 
gefocust op innovatie in transport, waar 
Wentworth Limited en bestaande 
Italiaanse investeerder Breed Reply 
respectievelijk veel ervaring hebben met 
investeren in cybersecurity en Internet 
of Things. 

MIF II is opgericht in 2015 door 
Schiphol, KLM, TU Delft, NS en de 
Haven van Amsterdam, in samenwerking 
met fondsmanager NBI Investors. Het 
fonds investeert in start-ups met een 
betekenisvolle innovatie voor de 
logistiek, luchtvaart of transport. Het 
helpt ondernemers door durfkapitaal te 
combineren met strategische expertise 
en netwerk van de transportpartners. 
MIF II investeerde voorheen onder meer 
in Viriciti, C Teleport, Mobian, Aiir 
Innovations, We4Sea en Supplystack.

VAN DE REDACTIE

De digitalisering in openbaar vervoer en ander passagierstransport brengt 
risico’s op cybercriminaliteit met zich mee. Het Nederlandse Mainport 
Innovation Fund II investeert ruim drie miljoen euro in de Britse startup 
RazorSecure, samen met Wentworth Limited en Breed Reply. RazorSecure 
biedt software waarmee transportbedrijven zich beter kunnen wapenen.

Monteurs die op afstand meekijken naar 
onderhoud, ‘Internet of Things’, auto’s 
die straks met verkeers lichten praten en 
reizigers die tijdens hun reis profiteren 
van gemakken zoals wifi en entertain-
ment. Nieuwe technologie zet de 
transportsector in beweging. Deze 
digitalisering gaat gepaard met een 
toenemende kwetsbaarheid voor 
cybercriminaliteit. Transport heeft 
daarbij buitengewone uitdagingen omdat 
het zich kenmerkt door een openbaar 
netwerk met veel onbekende gebruikers. 
Van oudsher is de online omgeving strikt 
gescheiden van operationele systemen, 
maar deze scheidslijn wordt onscherper. 

Slimme software verhoogt 
veiligheid in transport
De RazorSecure-software is speciaal 
ontworpen voor de beveiliging van 
transportsystemen. Door middel van 
kunstmatige intelligentie constateert de 
software hoe het transportsysteem 
gewoonlijk opereert en identificeert het 
vervolgens elke afwijking als een 
mogelijke bedreiging. Dit is een andere 
aanpak dan de traditionele beveiligings-
systemen die zich richten op bekende 
virussen en hacks. Dit stelt RazorSecure 
in staat een waterdicht netwerk te 
creëren tegen hackers.

Kwetsbaarheden zijn overal
CEO Alex Cowan vertelt: 
“Kwetsbaarheden bestaan op de meest 
onwaarschijnlijke plekken binnen een 
netwerk. En een transportnetwerk met 
veel bewegende voertuigen is extra 
moeilijk te beschermen. Aanvallen op 
‘niet-kritische’ netwerken zoals 
entertainmentsystemen of passagiers-
wifi lijken onschuldig, maar kunnen voor 
de hacker een doorgang vormen naar 

Commentaar
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Besparing bedraagt tot 70% op netwerkbeheertijd

Senzer consolideert 
netwerkbeveiliging
Het gemeentelijk werkbedrijf Senzer heeft gekozen voor de security-oplossingen van 
Fortinet. De oplossingen beveiligen de volledige netwerkomgeving en bieden inzicht 
in de verkeersstromen; de bijbehorende rapportages helpen bij het aantonen dat 
Senzer voldoet aan de AVG. Doordat het werkbedrijf de volledige netwerkbeveiliging 
heeft geconsolideerd, verwacht het een besparing tot 70% aan beheertijd. 
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Van der Eijnden: “Deze voert inline 
scans uit die het verkeer onderzoeken 
op kwaad aardige content en houdt deze 
tegen. Omdat de firewall application-
aware is, kan het applicaties herkennen 
en op basis daarvan toegang regelen. 
De firewall herkent bijvoorbeeld Office 
365 en dat is van belang omdat we de 
gang naar Microsoft Azure ingezet 
hebben. Voorheen moesten we 
handmatig IP-nummers opvoeren om 
applicaties toegang te geven. Nu werken 
we met de applicatieprofielen van 
Fortinet. Deze komen vanuit de 
FortiGate Cloud en zijn dus altijd 
actueel. Dat is een belangrijke 
toegevoegde waarde.” 

Inzicht krijgen
Door het gebruik van FortiAnalyzer krijgt 
Senzer breed inzicht in wat op het 
netwerk gebeurt. Dat is ook belangrijk 
voor de CISO, die moet kunnen 
aantonen dat er geen privacygevoelige 
gegevens naar buiten gaan. “Met 
FortiAnalyzer analyseren we de 
verkeersstromen en genereren we 
allerlei statistische informatie. Zo 
begrijpen we wat onze mensen doen, 
hoe de verkeersstromen lopen en wat de 
belasting van de internetverbinding is. 
Met die rapportages kunnen we 
bijvoorbeeld aantonen dat we voldoen 
aan de AVG. Bovendien zorgen we 
ervoor dat we door de vervanging van 
losse beveiligingsproducten voor een 
geconsolideerde netwerkbeveiliging, 
ongeveer 60 tot 70% gaan besparen op 
het netwerkbeheer.” 

Vincent Zeebregts, Fortinet country 
manager in Nederland: “Senzer is een 
grote, regionale organisatie die niet 
alleen verantwoordelijk is voor uitvoering 
van de Participatiewet, maar ook moet 
zorgen dat de bijbehorende privacy-
gevoelige gegevens goed beveiligd zijn. 
Dit vraagt om een uitgebreide, 
geïntegreerde en geautomatiseerde 
beveiligingsaanpak die op alle punten in 
het netwerk bescherming en overzicht 
biedt. De gebruikelijke kantoor-
applicaties en het informatiesysteem 
voor de uitkeringsadministratie waar 
Senzer mee werkt, wordt nu volledig 
beveiligd door Fortinet. We zijn er trots 
op dat onze oplossingen de organisatie 
beschermt tegen alle mogelijke vormen 
van cybercriminaliteit.”

VAN DE REDACTIE

Senzer geeft uitvoering aan de 
Participatiewet voor zeven gemeentes in 
de arbeidsmarktregio Helmond-De Peel. 
Het bedrijf legt verbinding tussen 
werkgever en werkzoekende en verzorgt 
de inkomensondersteuning, arbeids-
integratie en sociale werkvoorziening 
voor zijn cliënten. De organisatie heeft 
600 werkplekken, verdeeld over het 
hoofdgebouw in Helmond en twaalf 
kleinere locaties in de regio. Voorheen 
waren dit eilanden waarop verschillende 
modellen firewalls stonden die afzonder-
lijk beheerd moesten worden. Na een 
fusie moest de interne ICT-afdeling van 
Senzer de informatiesystemen op een 
nieuwe manier optimaliseren en 
beveiligen. 

Selectie
Jeroen van den Eijnden, senior system 
engineer bij Senzer: “Na een selectie-
procedure kwamen we uit bij Fortinet. 
De Fortinet Security Fabric is een totale 
security benadering, die de netwerk- en 
beveiligingsoplossingen van Fortinet 
verbindt. Zo konden we het netwerk 
opnieuw inrichten, beveiligen én beheren 
via één centraal dashboard. Voor ons 
was het mooie dat Fortinet het complete 
pakket met end-to-end inzicht bevat.”

Samen met channelpartner 4IP zijn er 
meerdere Fortinet securityoplossingen 
geïmplementeerd, waaronder Forti-
Manager voor het beheer van alle 
applicaties, FortiSwitch voor betere 
netwerkprestaties en de FortiGate 
Next-Generation Firewall. 

Jeroen van den Eijnden: “We analyseren  
verkeersstromen en genereren allerlei 
statistische informatie. Zo begrijpen we 
wat onze mensen doen, hoe de 
verkeersstromen lopen en wat de 
belasting van de internet-verbinding is.”
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‘Nederland wereldwijd
op zesde plaats’

“Technologie heeft het potentieel om uit 
te groeien tot de belangrijkste 
katalysator voor economische en sociale 
vooruitgang”, zegt Edwin Prinsen, 
managing director van Cisco Nederland.

“We hopen met onze Global Digital 
Readiness Index, in samenwerking met 
de private en publieke sector, te 
evalueren hoe investeringen in de 
fundamenten van een digitale 
maatschappij de kwaliteit van leven 
kunnen verbeteren voor alle burgers 
waar ook ter wereld.” 

Belangrijke componenten
De drie belangrijkste componenten van 
digital readiness zijn ‘Basic Needs’, 
‘Human Capital’ en ‘Technology 
Infrastructure’. Over het algemeen 
hebben verbeteringen van deze 
componenten de meeste invloed op de 
digital readiness van een land. Human 
Capital is essentieel om binnen elke 
digital readiness-fase te zorgen voor 
werknemers die technologie kunnen 
creëren en gebruiken en in staat zijn om 
steeds nieuwe vaardigheden te 
ontwikkelen. Er bestaat een sterke 
samenhang tussen de digital readiness 
van een land en andere prestatie-
indicatoren. Bijvoorbeeld: hoe hoger de 
digital readiness score hoe hoger het 
bruto nationaal product per hoofd van de 
bevolking. 

• Uitgaande van de bevindingen van het 
onderzoek zijn er drie stadia in digital 
readiness te onderscheiden: Activate, 
het eerste stadium; Accelerate, het 
middelste stadium en Amplify, het 
laatste stadium.

• De factoren die een land verder 
brengen met digitalisering verschillen 
afhankelijk van het stadium waarin zij 
zich bevinden. Landen die zich in het 
eerste stadium bevinden (Activate) 
zullen voornamelijk profiteren van 
verbetering op het vlak van Basic 
Needs en Human Capital.

• Volgens het onderzoek kunnen ook 
landen die zich in het Amplify-stadium 
bevinden nog veel vooruitgang 
boeken. Zij scoren weliswaar goed in 
de categorieën Basic Needs (zoals 
toegang tot veilig drinkwater en 
elektriciteit) en Ease of Doing 
Business, maar zij zullen hierin moeten 
blijven investeren om hun positie te 
behouden.

• Als het gaat om investeringen door 
overheid en bedrijfsleven signaleert 
het onderzoek grote verschillen. Veel 
landen bevinden zich in een positie 
waarin meer investeren door overheid 
en bedrijfsleven vruchten zal 
afwerpen.

• Alle landen kunnen profiteren van 
verdere investeringen in Technology 
Infrastructure, zoals toegang tot 
breedband en veilige internetservers.

VAN DE REDACTIE

Cisco heeft 141 landen onderzocht en de score vastgesteld van hun 
‘digital readiness’  het tot stand brengen van een digitale economie 
waarin alle burgers kunnen deelnemen. Deze score, de 2019 Global 
Digital Readiness Index, biedt een veelomvattende evaluatie die 
inzicht biedt in de mate waarin landen kunnen profiteren van een 
digitale economie, wat zij kunnen verbeteren en hoe zij de 
digitalisering kunnen versnellen. 

De wereldwijde ranglijst is opgesteld 
aan de hand van de scores op zeven 
gebieden: Basic Needs, Business & 
Government, Ease of Doing Business, 
Human Capital, Start-Up Environment, 
Technology Adoption en Technology 
Infrastructure. Het ligt voor de hand dat 
technologie-infrastructuur en -adoptie 
sterke indicatoren zijn voor de digital 
readiness van een land. Maar het 
onderzoek van Cisco laat zien dat 
technologie alleen niet het antwoord is. 
Het ontwikkelen van vaardigheden, 
voorzien in de basisbehoeften van 
mensen, het creëren van een 
stimulerende omgeving voor bedrijven 
en start-ups en investeringen van 
overheden en het bedrijfsleven, helpen 
landen om hun digitale toekomst te 
verwezenlijken. Afgaand op deze 
aspecten verschillen landen sterk in de 
mate waarin zij klaar zijn voor een 
digitale toekomst. 

Goede score
Nederland staat op de zesde plaats van 
de Global Digital Readiness Index en 
heeft deze plaats te danken aan een 
zeer goede score op het gebied van 
Technology Infrastructure (tweede 
plaats) en Business & Government 
Investments (zesde plaats). Bij de 
overige categorieën bevindt Nederland 
zich niet in de top tien, maar op één 
categorie na nog wel in de top twintig. 
De uitzondering is de categorie Start-Up 
Environment waarin Nederland op plek 
24 staat. 
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Bedrijven vrezen dat 
cybersecurity innovatie 
dwars gaat zitten
Bedrijven in Nederland identificeren innovatie als een topprioriteit en zijn 
geïntrigeerd door het potentieel van opkomende technologieën, volgens een 
nieuw rapport van de CompTIA, de branchevereniging voor de wereldwijde 
informatietechnologieindustrie.

Ook zorgen over het kunnen aantrekken van 
voldoende werknemers met de juiste vaardigheden 
voegen een zekere mate van onzekerheid toe aan 
hun verwachtingen en plannen voor 2020. Dat blijkt 
uit CompTIA’s onderzoek ‘International Trends in 
Technology and Workforce’.

Perceptie
Het CompTIA-rapport is het resultaat van een online 
onderzoek onder 1.554 zakelijke en technologische 
professionals in Australië, Brazilië, Canada, China, 
India, Ierland, Japan, het Midden-Oosten (Oman, 
Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten), 
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Nederland, Thailand, het Verenigd 
Koninkrijk en de Verenigde Staten.  
De enquête is gehouden onder zakelijke 
en technologische professionals. Het 
identificeerde hun perceptie ten aanzien 
van nieuwe technologieën, cybersecurity, 
vaardigheden van werknemers, 
professionele ontwikkelingsstrategieën 
en de toekomst van het werk.

“De ingrediënten die nodig zijn voor 
innovatie zijn nog nooit zo toegankelijk 
geweest en technologische centra zijn 
nu in bijna elke uithoek van de wereld te 
vinden”, zegt Tim Herbert, executive vice 
president voor onderzoek en marktintel-
ligentie bij CompTIA. “Hoewel het 
onderzoek op vele fronten een impuls 
vaststelt, is er nog veel werk aan de 
winkel om bedrijven en werknemers te 
helpen de weg vooruit te vinden.”

Met de wereldwijde uitgaven aan 
hardware, software, diensten en telecom 
die dit jaar naar verwachting bijna 5,2 
biljoen dollar zullen bedragen - 49 miljard 
dollar in Nederland - is het duidelijk dat 
managers in ons land technologie 
beschouwen als een primaire of 
secundaire factor in het bereiken van 
hun zakelijke doelstellingen.

Momentum
De grote meerderheid van de bedrijven 
(86%) doet een beroep op externe 
leveranciers om hen te helpen bij hun 
technologische behoeften. Reparatie en 
onderhoud, implementatie en integratie, 
advies en strategie en cybersecurity 
behoren tot de meest voorkomende 
uitbestede diensten.

De helft van de Nederlandse leiding-
gevenden heeft een positieve kijk op 
nieuwe technologie, net onder het 
wereldwijde cijfer van 54%. Nog eens 
19% van de Nederlandse respondenten 
neemt een middenpositie in, wat gelijke 
delen ‘opwinding’ en ‘zorgen’ uitdrukt.

Aan de andere kant van het spectrum 
meldt 31% van de managers vooral 
gevoelens van schroom over opkomende 
technologie. Budgettaire beperkingen, 
verwarring over opties en het ontbreken 
van een duidelijke business case 
behoren tot de primaire factoren die 
ervoor zorgen dat sommige organisaties 

voor een go-slow-aanpak kiezen. Hoewel 
nog steeds ver van mainstream-adoptie, 
zijn de opkomende technologieën met de 
hoogste implementatiepercentages 
wereldwijd het internet of things en big 
data.

Cybersecurity 
Slechts iets meer dan de helft (55%) van 
de leidinggevenden beschrijft de 
cybersecurity van hun organisatie als 
volledig of grotendeels bevredigend.  
Dit geeft aan dat er nog steeds volop 
ruimte is voor verbetering. 

Andere technologische prioriteiten, de 
overtuiging dat de huidige inspanningen 
‘goed genoeg’ zijn en een gering begrip 
van nieuwe bedreigingen behoren tot de 
uitdagingen die bedrijven ervan weer-
houden om meer aandacht en middelen 
aan deze kwestie te besteden.

Gezien de hoge groeicijfers voor 
opkomende technologieën die de 
komende jaren worden verwacht, is de 
noodzaak voor bedrijven om hun aanpak 
van cybersecurity opnieuw te evalueren 
nog duidelijker.

Uitdagingen
Tekort aan mensen met de juiste 
vaardigheden blijven een probleem voor 
veel organisaties, waarbij 46% van de 
Nederlandse respondenten aangeeft dat 
de situatie de afgelopen twee jaar 
uitdagender is geworden. Dat is 
hetzelfde percentage als de wereldwijde 
respons.

Het onderzoek bevestigt het onder-
scheid tussen het generieke gebruik van 
de term ‘vaardigheidskloof’ (skills-gap) 
en de meer genuanceerde discussie over 
‘personeelskloof’ (workforce gap) die 
betrekking heeft op locatie, beloning, 
zachte vaardigheden, perceptie, 
innovatie en meer. Interessant is daarbij 
dat 29 van de managers in Nederland 
erkent dat onrealistische verwachtingen 
ten aanzien van vaardigheden en 
ervaring bijdragen aan overdreven 
percepties van de vaardigheidskloof. 
Nog eens 53% geeft aan dat dit 
enigszins van belang is.

VAN DE REDACTIE
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Aanvallers zetten dreigement kracht bij met misleidende camerabeelden 

Mimecast waarschuwt voor 
sextortion via e-mail

Begin januari kregen ruim 1.600 Amerikaanse 
organisaties deze sextortion-mail binnen, blijkt uit 
onderzoek van Mimecast. De aanval is niet specifiek 
gericht op gebruikers van Nest-camera’s.  
De Nest-camerabeelden worden alleen gebruikt om 
in te spelen op de angst dat elk IoT-apparaat te 
hacken is. De beelden waren wel afkomstig van 
echte Nest-camera’s en werden geëmbed vanuit de 
officiële Nest-website, maar deze camera’s zijn niet 
van de slachtoffers.

Zo werkt de aanval
De aanvalsmethode is ongebruikelijk complex, 
waarschijnlijk om de opsporing te bemoeilijken.  
De eerste e-mail bevat inloggegevens voor een 
e-mailbox van de aanvallers. Nadat het doelwit daar 
heeft ingelogd, moet hij of zij een e-mail openen 
waarin een URL staat. Deze link leidt naar een 
webpagina met Nest-camerafeeds. Onderaan die 
pagina krijgt het slachtoffer de opdracht om een 
e-mail te sturen naar een ander e-mailadres. Daarop 
volgt een automatisch antwoord met instructies om 
in te loggen op weer een andere mailbox. Hier staan 
de instructies voor de betaling.

Mimecast waarschuwt voor een nieuwe vorm van sextortion via email. De aanvallers 
claimen dat ze naaktbeelden hebben bemachtigd door een mobiel apparaat te hacken. 
Ze dreigen de beelden naar pornosites te uploaden tenzij het slachtoffer betaalt. Er 
wordt gebruikgemaakt van Nestcamerabeelden om de claim geloofwaardiger te maken.

De aanvaller vraagt het slachtoffer om inlog-
gegevens te sturen voor een Bitcoin-wallet met het 
geëiste bedrag. Dit is voor de cybercrimineel 
‘veiliger’ dan een wallet in eigen beheer. De tweede 
optie is het aanschaffen van een vergelijkbaar 
bedrag aan cadeaubonnen. Bij beide betalings-
methoden zijn de daders zeer lastig te traceren. 

Onveilig IoT wakkert angst aan
“Door de vele incidenten met gehackte camera’s, 
smart-tv’s en andere IoT-apparaten hebben 
cybercriminelen nu een nieuwe manier gevonden om 
mensen af te persen”, zegt Dr. Kiri Addison, Head of 
Data Science Overwatch bij Mimecast. “Het is een 
bekend gegeven dat veel IoT-apparaten slecht 
beveiligd zijn. Hierdoor groeit de kans dat slacht-
offers dergelijke claims van oplichters geloven. 
Bewustwordingscampagnes vormen de beste 
verdediging tegen dit soort aanvallen.”

VAN DE REDACTIE
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Snelle en goedkope oplossing of foute aanpak? 

Is het verstandig om losgeld
te betalen bij een hack?

Grotere organisaties hebben de laatste 
jaren steeds meer last van ransomware 
die flinke schade kan veroorzaken. 
Vooral bedrijven, universiteiten en 
ziekenhuizen zijn kwetsbaar. Die 
verzekeren zich daarom steeds vaker 
voor dit soort aanvallen. En ook die 
verzekeringsbedrijven kiezen er 
regelmatig voor om het losgeld te 
betalen, omdat de kosten van het 
herstellen van de systemen vaak hoger 
zijn dan simpelweg betalen.

Goedkoper
Op de korte termijn is het goedkoper, 
maar op de lange termijn snijden ze 
zichzelf hiermee in de vingers, omdat ze 
hiermee de ransomware-economie 
stimuleren. Er ontstaat een soort 
samenwerking met cybercriminelen die 
op die manier geld binnen zien komen. 
“Ik ben het beu aan het worden dat 
verzekeringen losgeld betalen”, zegt 
Willems. “De kern van de zaak is dat 
men zich slecht beveiligt, met slecht 

geïmplementeerde of slecht geconfi-
gureerde antivirussoftware. In de 
verzekeringspolissen wordt niet geëist 
dat dergelijke beveiliging goed op orde 
is.”

Preventie is dus echt het allerbelang-
rijkste. Voorkomen is de enige manier 
om ransomware de baas te zijn. Dat doe 
je op verschillende manieren, vertelt 
Willems. Ten eerste moet je security-
pakketten goed instellen en voortdurend 
updaten. Ook alle andere software moet 
up-to-date zijn. Ten derde moeten alle 
poorten die open staan naar de 
buitenwereld, goed beveiligd zijn. 

Onderschat
Het laatste en meest onderschatte 
aspect is de menselijke factor, zegt 
Willems. “Mensen vergeten wel eens 
updates of klikken per ongeluk op een 
link in een e-mail die echt aan hen 
gericht lijkt te zijn. Eén klik kan al 
genoeg zijn voor ransomware. Dat kun je 
verhelpen met opleidingen en trainingen. 
Daarom is het wel gek dat dit nu net aan 
een universiteit gebeurd is.”

Terug naar de Universiteit Maastricht. 
Die verwacht binnenkort openheid van 
zaken te kunnen geven over de 
cyberaanval. Ze publiceren dan welke 
lessen ze geleerd hebben, zodat anderen 
ervan kunnen leren. Dan beloven ze ook 
vragen, zoals over het al dan niet 
betalen van het losgeld, te beant-
woorden. Nu het onderzoek nog loopt 
kunnen ze hier niets over zeggen ‘in het 
belang van de studenten, werknemers 
en de universiteit als geheel’.

DORINE SCHENK is journalist bij 
Technisch Weekblad

Vlak voor de kerst werd de Universiteit Maastricht getroffen door een 
cyberaanval. De ransomware Clop legde bijna alle digitale systemen 
van de universiteit plat. Om weer toegang te krijgen, moest losgeld 
betaald worden. Er zijn geen officiële mededelingen over gedaan, 
maar volgens universiteitsblad Observant is er een betaling van 
enkele tonnen gedaan. Is dit inderdaad de beste oplossing bij een 
cyberaanval?

“Persoonlijk raad ik het af om te 
betalen”, zegt cybersecurity-expert Eddy 
Willems - betrokken bij het bestrijden 
van de eerste ransomware in 1989 op 
een besmette floppydisk. “Als je betaalt, 
houd je de ransomware-industrie, want 
dat is het inmiddels geworden, in stand. 
Die bestaat na dertig jaar nog steeds en 
zal blijven bestaan, omdat er bedrijven, 
instellingen en particulieren zijn, die 
betalen.”

Schandalig
Willems vindt het vanuit dat perspectief 
schandalig dat er betaald is, maar snapt 
het vanuit de menselijke kant wel. “De 
ransomware waar ze waarschijnlijk mee 
te maken kregen, is geavanceerd. In zo’n 
situatie is er bijna geen andere mogelijk-
heid.” Anders ben je, als er geen goede 
back-up is, alles kwijt. Of het kost veel 
tijd en geld om alles op te lossen en de 
systemen weer in de lucht te krijgen. 
Betalen is de snelste manier om het op 
te lossen. Cybercriminelen weten dat.
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Eaton breidt cybersecurity-
portfolio uit met IEC-
gecertificeerde producten

“Goede cybersecurity is essentieel voor 
de bedrijfstak en de proactieve en 
consistente aanpak van Eaton is hierin 
uniek”, zegt Michael Regelski, Senior 
Vice President en CTO bij Eaton.  
“Om IIoT-beveiliging te bevorderen in 
een steeds meer door elektriciteit 
aangedreven en verbonden wereld, is 
het van essentieel belang dat industrieën 
en normalisatieorganisaties zich richten 
op uniforme wereldwijde normen voor 
cybersecurity. Daar werken we nu 
samen aan met UL en IEC.”

De Gigabit Network Card was de eerste 
UPS-netwerkkaart die voldeed aan de 
UL 2900-1 norm. Nu zijn de Gigabit 
Network Card en Industrial Gateway 
Card ook gecertificeerd voor de IEC 
62443-4-2. Deze Eaton-technologieën 
maken het eenvoudig om eenfase- en 
driefasige UPS-systemen aan te sluiten, 
terwijl ze tegelijkertijd netwerkbescher-
ming bieden voor stroomvoorziening in 
commerciële gebouwen, industriële 
faciliteiten en grote datacenters.

VAN DE REDACTIE 

Powermanagementbedrijf Eaton breidt zijn activiteiten uit op het gebied van 
cybersecurity met nieuwe IECcertificeringen voor de Gigabit Network Card 
en Industrial Gateway Card. De producten voldoen daarnaast ook aan de 
cybersecuritynormen van UL en bieden zo geavanceerde netwerk
bescherming voor UPSsystemen. 

Eaton biedt daarmee een dubbele 
certificering voor de strenge IEC- en 
UL-productcertificering, waarmee het 
bedrijf voldoet aan de strikte specifica-
ties en klantverwachtingen voor veilige 
stroom.

41,6 miljard
Analisten verwachten dat er in 2025 zo’n 
41,6 miljard apparaten zijn die in totaal 
79,4 zettabytes (79.400.000.000 TB) 
aan data genereren, die allemaal moeten 
worden onderhouden en verwerkt. Door 
de explosieve groei van het Industrial 
Internet of Things (IIoT) is er enorme 
behoefte aan goede beveiliging. Maar 
zonder wereldwijde normen voor 
cybersecurity is het moeilijk om de juiste 
vereisten te bepalen voor de beveiliging 
van het IIoT. 
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Wireshark University 
Certified Training Partner

SCOS Software Amsterdam/Hoofddorp offers 

these official Wireshark University courses as 

the European Wireshark University Certified 

Training Partner of Gerald Combs, the creator of 

Wireshark. With more than 1 million downloads of 

Wireshark per month from Wireshark.org it has 

become the de facto open source analysis tool. 

TCP/IP Analysis and Trouble-
shooting with Wireshark

This course is designed for Networking, 

Government and Security personnel that need to 

develop a set of packet investigation and network 

optimization techniques through study of the 

Networking Protocols using Wireshark and other 

Open-Source Analysis tools. 

Advanced Network/Security 

Advanced Network/Security Analysis with 

Open Source Tools. This course is designed for 

Networking, and Security Engineers that need 

to further enhance their Network Analysis skills 

through study of Advanced Network Analysis 

using Wireshark and other Open-Source 

Network / Security Analysis tools.

WIRESHARK TOOLS AND TRAINING

MORE INFO: 
WWW.SCOS.TRAINING

WiFi Network 

WiFi / 802.11 Network Analysis and Security. 

This course is designed for Wireless Network 

Engineers and Ethernet Network engineers, 

desiring to add wireless capabilities to an existing 

network that possess a basic to intermediate 

general networking knowledge. 

Course location:
Amsterdam/Hoofddorp
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