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WAAROM BESTAAT CYBERCRIME?



WAT ZIJN DE HUIDIGE BEDREIGINGEN EN UITDAGINGEN?

RANSOMWARE, BIG DATA, PRIVACY

� Cybercrime en fraude:

o Cryptolockers/gegevensdiefstal

� Internet of Things:

o Privacy/Afpersing/Denial of Service/Botnets

� Big Data:

o Privacy/Secure Storage/Trust Validation

� Cloud:

o Compliance/Applicatiebeveiliging/Denial of Service



RANSOMWARE: WAT ZIJN DE HUIDIGE BEDREIGINGEN EN UITDAGINGEN?

1. Eerst brede aanvallen, maar langzaam ook steeds meer ‘targeted’

2. Er wordt gemiddeld € 500 gevraagd

3. Cryptowall 3.0 heeft circa € 300 miljoen opgeleverd, alleen al in de VS

4. FBI zegt feitelijk al: ‘Pay the ransom’

5. Als men niet betaalt, worden de data publiek gemaakt (afpersing)

6. ‘Phishing’ is het grootste risico om geïnfecteerd te raken

7. Meestal worden lekken in Flash misbruikt, maar ook kwetsbaarheden in Java, Apple 

Quicktime/iTunes, Adobe Reader en Firefox worden actief misbruikt

8. Online advertenties worden steeds vaker gebruikt voor drive-by-download-infecties 

9. Niet alleen Windows-platforms, maar ook Apple (Mac)- en NAS-systems en Linux-

systemen worden geïnfecteerd



IOT: WAT ZIJN DE HUIDIGE BEDREIGINGEN EN UITDAGINGEN?

� Internet of Things betreft vaak huishoudelijke apparaten, maar ook steeds meer 

bedrijfstoepassingen

� IoT-devices en -software zijn vaak niet ontworpen met beveiliging en privacy in gedachten

� De eerste IoT-aanvallen en -hacks zijn al gepresenteerd voor bijvoorbeeld de aansturing van 

de cv-ketel, auto’s, tv’s, (web)camera’s, bbq, koelkasten en de recente “SSHowDowN IoT

Attack”.

� Bedrijven krijgen naast BYOD ook te maken met "BYOIoT“, met alle gevolgen van dien

� De rechtmatigheid van het opslaan van IoT-gegevens is moeilijk te controleren en er zijn 

verschillen in wetgeving per land

� Grote toename in gegevensvolume op het netwerk

� SIEM, SOC? Controls? Oh myK.



IOT: WAT ZIJN DE HUIDIGE BEDREIGINGEN EN UITDAGINGEN?



BIG DATA: WAT ZIJN DE HUIDIGE BEDREIGINGEN EN UITDAGINGEN?

� Geen ‘security by design’

� Big Data and many of the platforms that use it weren’t designed to address security concerns

� Zorgen over de waarborging van anonimiteit

� Many customers may feel uncomfortable with the idea that businesses are able to collect such 

detailed information about their identities, behaviors, motivations, and other sensitive facts

� Big Data-diversiteit is complex 

� The more complex data sets are, the more difficult it is to protect

� Datalekken zijn gemeengoed

� Home Depot. Target. Neiman Marcus. JP Morgan Chase$ 

� TOP 2016 (so far): COMELEC, Centene, ADP, FBI, Seagate, IRS, LinkedIn, MySpace, 21st 

Century Oncology, Office of Child Support Enforcement, Federal Deposit Insurance 

Corporation, Verizon Enterprise Services, Yahoo, Twitter, Dropbox,  $



CLOUD: WAT ZIJN DE HUIDIGE BEDREIGINGEN EN UITDAGINGEN?

� Huidige beveiligingsproblemen migreren gewoon met SaaS, PaaS, IaaS, iDaaS, etc. mee

� Communicatie-‘gaps’ over beveiligingsincidenten tussen provider en klant

� SaaS en IaaS zijn niet altijd even gelijkwaardig op beveiligingsniveau

� ‘Threat Intelligence’ en ‘incident response’ moeten transparant gedeeld worden

� Maak altijd zelf back-ups van gegevens die in de cloud staan 

� Highlights: ISO/IEC 27017: (Extending ISO/IEC 27001 into the cloud)

1. Who is responsible for what between the cloud service provider and the cloud customer 

2. The removal/return of assets when a contract is terminated

3. Protection and separation of the customer’s virtual environment

4. Both the customer and provider must ensure virtual machines are configured and hardened





CLOUD: WAT ZIJN DE HUIDIGE BEDREIGINGEN EN UITDAGINGEN?

‘Cloud is changing the very nature of information security’



PRIVACY: WAT ZIJN DE HUIDIGE BEDREIGINGEN EN UITDAGINGEN?

� Zomaar wat headlines:

o Bijna helft van Nederlandse gemeenten meldde dit jaar datalek

o Franse onderzeeërbouwer DCNS getroffen door ernstig 

datalek

o NS stuurde duizenden bankgegevens per ongeluk op aan 

klanten 

o Tix.nl lekt duizenden paspoorten, bankafschriften en 

creditcards 

o Privacywaakhond waarschuwt stichting die 'verloren' 

kleinkinderen zoekt 

o Privacywaakhond start tientallen onderzoeken na meldingen 

datalekken 



SHOCKING FACTS

� Encryptie is niet meer heilig; zowel vanuit (overheids-) beleid als vanuit techniek.

� Big Data, IoT en Cloud kennen veel privacy- en beveiligingsproblemen

� Overheid, instellingen, gemeenten, zorginstellingen, bedrijvenK hebben vaak geen goed 

inzicht in wat leveranciers van applicaties nu eigenlijk allemaal doen met gegevens

� Windows 10, IOS 10, etc. hebben een gezamenlijke grote trade-off; privacy



SECURITYSECURITY

PRIVACYPRIVACY

“BIG” DATA“BIG” DATA



WHAT IS BIG DATA, ANYWAY?

• Wat maakt data BIG?

• In feite hebben we gewoon veel meer mogelijkheden om data op te halen, uit meer bronnen 

dan ooit tevoren. Denk alleen al aan alle miljarden smartphones, sensoren, 

huishoudapparaten4

• Denk nu eens aan al de huidige beveiligingsproblemen en dan aan big data 

beveiligingsproblemen4

• Of: Internet of Things?

• En IPv6?



WHAT IS BIG DATA, ANYWAY?

• Is groot en veel veiliger?

• Als je een miljoen IPv6-adressen per seconde kunt scannen, zou het ongeveer 585.000 jaar 

duren om slechts één/64-thuisnetwerk te scannen 4

(van het aantal mogelijke adressen; 2128 ≈ 3,4 × 1038 � *heel veel)

• Gelukkig zijn er diverse slimme short-cuts om dit toch te doen, waardoor kortgezegd 

dezelfde bedreigingen die nu aanwezig zijn blijven bestaan of zelf toenemen

• Het antwoord is dus: Nee, zelfs onveiliger omdat er minder overzicht is



      SECURING THE INTERNET OF THINGS

Cloud Computing en het Internet of Things ( IoT) zal van invloed zijn op de manier waarop 

we omgaan met de wereld om ons heen.

Er zijn veel manieren waarop een aanvaller toegang kan krijgen tot functies of gegevens op 

een aangesloten apparaat. De drie belangrijkste target ‘hack’-punten zijn: 

• het apparaat,

• de cloud-infrastructuur,

• en/of het netwerk. 

Met name huishoudelijke apparaten, ‘network attached’ storage, maar ook industriële en 

procesautomatiseringssystemen, zoals SCADA, PLC, DCS, MES en vele andere gekoppelde 

systemen, lopen aanzienlijke beveiligingsrisico’s. 



      SECURING THE INTERNET OF THINGS

    Drie pijlers zijn van essentieel belang om te zorgen voor 

de beveiliging van een IoT-apparaat, zodat informatie 

veilig is in rust en in beweging:

1. Pilaar een: Securin g the Device

2. Pilaar twee: Securing the Clo  ud

3. Pilaar drie: Security Lifecycle Management 



Use Cases for Big Data Security

•     Incident Response & Forensics

• ‘Situational Awareness’

• Cyberbedreigingsdetectie:

• Voor een aanval

• Tijdens een aanval

• Na een aanval

• Data Loss Monitoring & Analyse

• Policy Compliance-verificatie

• Security ‘Assurance’



NEW THREATS 

NEW CONSTRAINTS

NEW CHALLENGES

NEW THREATS 

NEW CONSTRAINTS

NEW CHALLENGES



WAT ZIJN DE BEDREIGINGEN VAN (OPEN) WIFI?

GEGEVENSDIEFSTAL & RANSOMWARE!

� Man-in-the-Middle (MitM)-aanvallen

� Datasniffing, gegevensmanipulatie, datadiefstal

� Onopgemerkt installeren malware & ransomware



RISICO'S VAN (OPEN) WIFI ACCESS POINTS

1. Een apparaat met wifi zoekt altijd naar bekende SSID’s en wil er in de regel automatisch

mee verbinden.

2. Aanvallers kunnen een ‘rogue access point’ opzetten, die dezelfde netwerknaam heeft

(SSID) als de valide omgeving.

3. Aanvallers kunnen bestaande netwerknamen maskeren, dupliceren en repliceren zodat 

apparaten automatisch contact maken met het access point van de aanvaller.

4. Met name open wifinetwerken zijn zeer gevaarlijk.

5. Hackers kunnen een Man-in-the-Middle-aanval opzetten en al het netwerkverkeer 

afluisteren of aanpassen, zelfs op ‘versleutelde’ verbindingen zoals https.

6. Criminelen kunnen zodoende bijvoorbeeld beveiligingscamera’s overnemen, containers 

die uitgelezen worden via een iPad op wifi of bedrijfskritische systemen hacken.



RISICO'S VAN (OPEN) WIFI ACCESS POINTS

• Open wifinetwerken kennen geen wachtwoord voor verbinding

en zijn daarom makkelijk te emuleren.

• Technieken zoals WEP, WPA en WPS zijn te goed te kraken.

• Een aanvaller kan zich voordoen als elk wifinetwerk.

• Apparaten zullen in veel gevallen automatisch verbinding maken.

• Malware kan onopgemerkt een Auto-Install doen via bijvoorbeeld een Android App

(Shedun (GhostPush), Kemoge (ShiftyBug), Shuanet).



HOE GAAT EEN HACKER TE WERK?



HACK DEMO 



RISICO'S VAN (OPEN) WIFI ACCESS POINTS

LET’S DO SOME RECON: 



RISICO'S VAN (OPEN) WIFI ACCESS POINTS (RECON)

LET’S DO SOME RECON #MKB CAFE: 

1. Plaatjes recon



RISICO'S VAN (OPEN) WIFI ACCESS POINTS (RECON)

RESULTS: 

1. Plaatjes dwall



RISICO'S VAN (OPEN) WIFI ACCESS POINTS (ATTACK)

RESULTS: 

1. Plaatjes dwall



RISICO'S VAN (OPEN) WIFI ACCESS POINTS (ATTACK)

RESULTS: 

1. Plaatjes dwall



RISICO'S VAN (OPEN) WIFI ACCESS POINTS (GAINING ACCESS)

RESULTS: 

1. Plaatjes mitm



VOORBEELD AANVALSSCENARIO

BEWUSTWORDING: 

1. Aanvallers kunnen het systeem 

of het apparaat aanvallen

2. Eenmaal een kwetsbaarheid 

gevonden en misbruikt is het hek 

van de dam



“MITM “ AANVALSSCENARIO “GMAIL”

RESULTS SSLSTRIP: 

1. plaatjes



“MITM “ AANVALSSCENARIO “GMAIL”

RESULTS GMAIL INLOG VICTIM: 

1. plaatjes



YAY!



RISICO'S VAN (OPEN) WIFI ACCESS POINTS: AWARENESS

BEWUSTWORDING: 

1. Browsers en apps geven vaak 

een foutmelding

2. Bij twijfel: accepteer nooit

3. Ga niet op open WIFI 

verbindingen

4. Gebruik altijd een VPN of 

PrivateVPN verbinding

5. Hou je PC/LAPTOP/MOBILE 

DEVICE altijd UP-TO-DATE



Bedankt voor uw aandacht!

VRAGEN?

Henk-Jan Angerman

Sijmen Ruwhof




