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2020 en 2021 zijn op vele gebieden dynamische jaren geweest. 
De pandemie heeft ervoor gezorgd dat bedrijven zich anders 
moesten organiseren, waarbij telewerk in sneltempo ingevoerd 
werd. Cybercriminelen hebben de relatieve chaos benut en massaal 
misbruik gemaakt van de situatie. 

De zomer van 2022 bracht misschien wat stabiliteit, waardoor 
het tijd is om een balans op te maken. Welke bedreigingen blijven 
belangrijk en waar zou men best wat investeren?
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D e  e v o l u t i e

De omstandigheden van de afgelopen twee jaar hebben 
bedrijven gedwongen om—waar mogelijk—het gebruik 
van telewerk in te voeren. Ondanks het feit dat het strikt 
noodzakelijke karakter van telewerk terug verdwijnt, 
hebben veel bedrijven geproefd van de vele voordelen 
die het biedt en zal telewerk ook in de post-pandemische 
toekomst belangrijk blijven. De verschuiving naar 
telewerk brengt echter gevaren met zich mee. Waar 
werknemers vroeger fysiek in het lokale netwerk 
aanwezig waren en gebruik maakten van computers 
die door de IT-dienst beheerd werden, connecteren 
ze nu meer dan ooit van buitenaf op het netwerk en 
maken ze gebruik van hun eigen toestellen. De vaste 
bedrijfsprocessen en de beveiligingstechnologieën 
die een bedrijf gebruikt zijn hier vaak niet op voorzien. 
Organisaties moeten dus hun interne beveiliging 
helemaal herzien en aanpassen waar nodig, maar dat 
vraagt tijd.

Een evolutie die al langer aan de gang was, maar die 
sterk versneld is door het telewerk, is de trend van 
bring your own device (BYOD). Werknemers maken 
gebruik van hun eigen toestellen om toegang te krijgen 
tot bedrijfsgegevens. Zo hebben bijna alle werknemers 
hun bedrijfsemail ingesteld op hun persoonlijke 
smartphone. Voor bedrijven kan dit een kostenreductie 
betekenen, aangezien er minder investeringen nodig 
zijn in hardware. Deze toestellen vallen echter buiten 
het beheer van de IT-dienst, waardoor het moeilijker 
wordt om te garanderen dat elk toestel veilig is en 
blijft. Vooral mobiele toestellen zijn broeihaarden van 
bedreigingen zoals gegevenslekken, software-infecties 
en het omzeilen van multi-factor authenticatie.

De groei van IoT-toestellen, zowel binnen bedrijven 
als bij huishoudelijke toepassingen, zal zich ook 
dit jaar verder zetten. Deze toestellen blijven zeer 
aantrekkelijke doelwitten voor aanvallers omdat ze 
standaard slecht beveiligd en moeilijker te monitoren 
zijn. Veel IoT-leveranciers brengen beveiligingsupdates 
te laat—of helemaal niet—uit. Die updates zijn dan vaak 
niet eenvoudig om te installeren, of vereisen fysieke 
toegang tot het toestel. De integratie in gangbare 
vulnerability management processen is dan ook zeer 
moeilijk. Wanneer een aanvaller toegang tot een IoT-
toestel verkrijgt, heeft die dus een systeem in handen 
waarlangs die een persistente aanwezigheid in het 
interne netwerk kan garanderen.

Ook het gebruik van clouddiensten voor bedrijfs-
toepassingen blijft in stijgende lijn gaan. De voordelen 
die de cloud brengt betreffende total cost of ownership 
waren al bekend, maar 2021 heeft ook een ander 
voordeel pijnlijk blootgelegd. Met de Microsoft 
Exchange hack werd duidelijk dat veel bedrijven te laat 
reageren wanneer er plots een onbekende en kritische 
kwetsbaarheid opduikt. Het gevolg? 250.000 servers 
wereldwijd die geïnfecteerd werden met ransomware, 
spionagesoftware en andere vormen van malware. 
Bedrijven die gebruik maakten van Microsoft’s cloud-
aanbod beleven gespaard van de hack. Het uitbesteden 
van ICT-infrastructuur kan dus ook op beveiligingsvlak 
belangrijke voordelen hebben —en dat bij heel wat 
leveranciers. Al blijft het natuurlijk belangrijk dat ook 
de configuratie van de cloud-toepassingen correct een 
veilig ingesteld wordt.

Nieu w e  t echnol ogieën  en  w erk w i jzen 
brengen  nieu w e  zorgen
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De manieren die hackers gebruiken om bij een bedrijf 
binnen te dringen veranderen doorheen de tijd. Bedrijven 
moeten continu bewust blijven van het ruime arsenaal 
waarover criminelen beschikken, maar moeten 
ook alert zijn voor eventuele nieuwe en innovatieve 
manieren waarop misbruik gerealiseerd kan worden. 
We geven een overzicht van de meest voorkomende 
aanvalsvormen die criminelen gebruiken.

De  men s el i jk e  fa c t or

Werknemers blijven de zwakste schakels in bedrijven. 
Uit onderzoek van het World Economic Forum  blijkt dat 
in 95% van cyberincidenten sprake is van menselijke 
fouten. Werknemers laten zich vaak misleiden door 
phishing attacks, of ze vergeten hun systeem veilig 
te houden door de laatste beveiligingsupdates te 
installeren. Cybercriminelen weten dit ook, en maken 
hier dankbaar gebruik van. Ze recycleren oude 
aanvallen en gebruiken ze op nieuwe menselijke 
doelwitten. Het maakt hierbij niet uit dat het bedrijf dure 
en geavanceerde beveiligingsoplossingen gebruikt: 
als de werknemer de hackers binnenlaat via de grote 
poort, dan is de aanval al grotendeels geslaagd.

Maar menselijke intuïtie kan ook de oplossing zijn 
om vele cyberaanvallen te dwarsbomen. Dit is de 
reden dat het opleiden van personeel van cruciaal 
belang is voor de cyberveiligheid van een bedrijf. 
Ook wanneer er geen directe bedreigingen zijn, is 

het riskant om cyberbeveiliging op een laag pitje 
te zetten. We verwachten dan ook dat bedrijven in 
2023 gaan investeren in hun menselijk kapitaal door 
het bewustzijn rond cybersecurity te verhogen. Met 
opleidingen kan een bedrijf vermijden dat onbedoelde 
fouten van werknemers grote schade aanrichten.

Testen is ook een onderdeel van het opleiden 
van personeel. Stuur dus nep-e-mails en voer 
hackoefeningen uit. Verifieer dat de processen die 
de bedrijfscontinuïteit verzekeren in het geval van 
een hack werken, en zorg dat iedereen weet hoe ze 
moeten reageren wanneer een cybersecurity-incident 
zich voordoet. Ook een beveiligingsoefening die fout 
loopt kan een leerzaam moment zijn voor zowel de 
individuele werknemers als het beveiligingsteam om 
bedrijfsprocessen verder te optimaliseren. 

P his hing
Phishing is een van de meest voorkomende vormen van 
social engineering aanvallen die de afgelopen jaren 
gezien werd. Bij ongeveer 25% van alle datalekken is er 
sprake van phishing. Uit verder onderzoek is gebleken 
dat een op de vijf bedrijven die te maken kreeg met 
een kwaadwillig datalek, werd geïnfiltreerd vanwege 
verloren of gestolen inloggegevens.

Phishing-aanvallen maken gebruik van twee zwakke 
punten: menselijke fouten en onze afhankelijkheid van 
e-mailcommunicatie. De aanvaller stuurt een e-mail 
naar het slachtoffer en doet zich voor als een vertrouwde 
bron of contactpersoon, om het slachtoffer dan te 
manipuleren om gevoelige gegevens zoals financiële 
informatie of inloggegevens te overhandigen. Dit 
gebeurt meestal door het slachtoffer te overtuigen 
om een webpagina te openen die lijkt op een valse 
inlogpagina, waar de ingevulde inloggegevens 
rechtstreeks naar de aanvaller gestuurd worden.

Phishing komt in allerlei varianten. Zo bestaat er ook 
smishing, dat op een gelijkaardige manier werkt, maar 
waar gebruik gemaakt wordt van sms’jes in plaats van 
e-mail. De aanvaller kan het slachtoffer ook opbellen 

H e t  a r s e n a a l  va n  d e  h a c k e r s

https://www3.weforum.org/docs/WEF_The_Global_Risks_Report_2022.pdf
https://www.verizon.com/business/en-gb/resources/reports/dbir/
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en via een gesprek proberen inloggegevens te stelen. 
Deze vorm van phishing wordt ook wel voice phishing 
of vishing genoemd. Desondanks komt 96% van de 
phishing-aanvallen per e-mail binnen. In 2020 zou 
ongeveer 1 op de 4.200 e-mails een phishing e-mail 
geweest zijn. 

Een gespecialiseerde vorm van phishing is spear 
phishing, waarbij de aanvaller zich specifiek op een 
of slechts een klein aantal slachtoffers richt. Hierdoor 
wordt de phishing-poging veel persoonlijker en kan 
de aanvaller overtuigendere berichten sturen. Dit 
zorgt voor een grotere kans dat de aanval lukt, maar 
vraagt ook meer werk van de aanvaller. Een specifieke 
vorm van spear phishing is whaling. In dit geval is 
het slachtoffer een zeer waardevol doelwit, zoals een 
CEO/CFO van een bedrijf, en probeert de aanvaller het 
slachtoffer te manipuleren om een grote som geld over 
te maken.

Cr eden t i a l  S t uf f ing
De meeste mensen weten dat het hergebruik van 
wachtwoorden onveilig is, maar kiezen er toch voor 
om hetzelfde wachtwoord op meerdere sites te 
gebruiken. Als een van deze sites dan gehackt wordt, 
liggen de inloggegevens die de gebruikers mogelijk 
ook elders gebruiken op straat. Credential stuffing 
is een techniek waarbij de aanvaller gebruik maakt 
van gestolen inloggegevens van de ene site en die 
probeert te gebruiken om in te loggen op andere sites. 
De gestolen inloggegevens kunnen gekocht worden 
op het dark web, of kunnen door de aanvaller zelf 
bemachtigd zijn via een gegevenslek.

Credential stuffing is gelijkaardig aan brute forcing, 
maar er zijn enkele belangrijke verschillen. Brute 
force-aanvallen raden wachtwoorden zonder enige 

context. Ze gebruiken lijsten van veelgebruikte 
wachtwoorden, of proberen korte wachtwoorden te 
raden door alle mogelijkheden af te gaan. Aangezien 
de geteste wachtwoorden op geen enkele manier aan 
de gebruiker gelinkt zijn, is het slaagpercentage zeer 
laag. Bij credential stuffing is er wel een link met het 
slachtoffer, aangezien enkel wachtwoorden gebruikt 
worden waarvan geweten is dat het slachtoffer ze 
(elders) gebruikt. 

De effectiviteit van dit type aanval blijkt uit een 
analyse van gelekte wachtwoorden afkomstig van 
gegevenslekken bij Yahoo! en Sony.  Die toonde aan dat 
59% van de gebruikers die in beide datasets aanwezig 
waren hun wachtwoord hergebruikten.

R a n s om wa r e
Ransomware blijft voor bedrijven het meest-
voorkomende type cyberaanval. Een aanvaller die 
toegang heeft gekregen tot een systeem op het 
bedrijfsnetwerk—bijvoorbeeld door gebruik te maken 
van phishing of door een softwarekwetsbaarheid 
uit te buiten—installeert malware die het ganse 
bedrijfsnetwerk in kaart brengt. Hierbij tracht de 
software additionele inloggegevens te bemachtigen, 
om toegang tot zoveel mogelijk systemen en data te 
krijgen. Deze fase kan enige tijd duren, afhankelijk 
van de reikwijdte van de aanval en de grootte van 
het netwerk. Van zodra deze fase klaar is, begint de 
software met het encrypteren van data. Bovendien 
wordt gevoelige data ook naar de aanvaller gestuurd. 
Mocht de ransomware-aanval mislukken (bijvoorbeeld 
omdat het bedrijf een goede herstelstrategie heeft), 
kan de aanvaller alsnog dreigen om deze gevoelige 
data publiek te maken indien het bedrijf niet betaalt.

Onderzoek van Sophos toont aan dat drie vierde van de 
Belgische bedrijven te maken krijgt met ransomware. 
Het losgeldbedrag hangt af van de grootte van het 
bedrijf, en kan variëren van enkele duizenden euro’s 
tot enkele miljoenen euro’s voor zeer grote bedrijven. 
Ondanks het feit dat slechts een derde van de gehackte 
bedrijven het losgeld betaalt, kost de remediëring van 
een aanval veel geld. Belgische bedrijven scoren het 
op een na slechtst, met een gemiddelde kost van $3.71 
miljoen om van een geslaagde ransomware-aanval te 
herstellen. 

Ransomware kan een bedrijf volledig platleggen, 
maar het kan ook grootschaligere gevolgen hebben. 
Zo zijn op het hoogtepunt van de corona-pandemie 

https://www.troyhunt.com/what-do-sony-and-yahoo-have-in-common/
https://www.troyhunt.com/what-do-sony-and-yahoo-have-in-common/
https://www.sophos.com/en-us/content/state-of-ransomware
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ziekenhuizen en medische instellingen lamgelegd 
door ransomware-aanvallen. In een op vijf gevallen  
leidde dit ook daadwerkelijk tot een verhoging 
van de sterftecijfers bij die instellingen. Een ander 
veelbesproken voorbeeld is de aanval op de Colonial 
oliepijplijn, die leidde tot ernstige brandstoftekorten in 
verschillende zuidoostelijke staten van de VS.

Cybercriminelen richten zich op alle soorten bedrijven, 
maar vooral kmo’s zijn erg kwetsbaar. Dit komt 
omdat kmo’s typisch minder middelen hebben om 
cyberdreigingen structureel aan te pakken. Bijna de 
helft  van de ransomware-aanvallen is dan ook gericht 
op een kmo.

C y ber cr ime  a s  a  s er v ice 
Cybercriminaliteit is vandaag de dag toegankelijker 
dan ooit tevoren. De oorspronkelijke hacker was een 
hoogopgeleide computerprofessional die met zijn 
technische kennis onopgemerkt misbruik maakte van 
andere computers. In 2022 heeft een cybercrimineel 
slechts een beperkte set van technische vaardigheden 
nodig dankzij de verkoop en verhuur van hacking tools. 
Rond deze tools zijn ganse ecosystemen gebouwd, 
waarbij anonieme groeperingen bepaalde criminele 
services leveren tegen betaling.

Botnets zijn mainstream tools geworden om 
cyberaanvallen uit te voeren. Deze kwaadaardige 
netwerken van soms miljoenen tot slaaf gemaakte 
apparaten zitten achter aanvallen waarvoor veel 
rekenkracht of veel netwerknodes voor nodig zijn. Zo 
worden ze gebruikt om spam te versturen, om websites 
plat te leggen met DDoS-aanvallen, voor het ontginnen 
van cryptomunten,… Botnetbeheerders verkopen of 
verhuren toegang tot het botnet voor prijzen die al 
beginnen bij slechts enkele eurocent per bot.

Ransomware is een zeer lucratieve vorm van 
cybercriminaliteit, dus het mag niet verbazen dat ook 
dit type aanval gecommercialiseerd is. Ransomware 
as a service (RaaS) stelt mensen zonder technische 
vaardigheden in staat ransomware te verspreiden en 
een deel van het betaalde losgeld te ontvangen. De 
makers van de ransomware leveren de ransomware 
gratis aan en onderhouden ook de infrastructuur. 
De gebruiker van de RaaS-dienst verspreidt de 
ransomware vervolgens naar de slachtoffers. Wanneer 
een slachtoffer losgeld betaalt, ontvangt de gebruiker 
van de RaaS-dienst een deel van het losgeld.

Cybercriminelen hebben webhosting nodig om hun 

malware te kunnen verspreiden. Internetproviders zullen 
illegale activiteiten op hun servers en netwerken echter 
blokkeren. Cybercriminelen bieden daarom bulletproof 
hosting aan, waarbij elke activiteit zonder vragen 
mogelijk gemaakt wordt. Bulletproof hostingproviders 
zijn vooral actief in landen met een gebrekkige 
regelgeving en waar illegale internetactiviteiten niet 
routinematig afgesloten worden.

S up p ly  Ch a in-a a n va l l en
Een supply chain-aanval vindt plaats wanneer iemand 
een systeem infiltreert via een externe partner of 
provider die toegang heeft tot het systeem en de 
gegevens. Meer leveranciers en serviceproviders dan 
ooit tevoren hebben nu toegang tot interne gegevens 
van de ondernemingen die er klant zijn. Hierdoor wordt 
het aanvalsoppervlak van die ondernemingen gevoelig 
vergroot. De SolarWinds-aanval begin 2021 is daar een 
goed voorbeeld van.

Elk bedrijf dat software of hardware voor andere 
organisaties produceert, is een potentieel doelwit 
van aanvallers. Ook beveiligingsleveranciers kunnen 
doelwitten zijn. Zo werd RSA Security in 2011 
slachtoffer van een hack waarbij de veiligheid van de 
SecurID-tokens gecompromitteerd werd en dit gebruikt 
werd om bij hun klanten in te breken.

Commerciële software is niet het enige doelwit van 
supply chain-aanvallen. Aanvallen gericht op open 
source softwareprojecten zijn een groot probleem voor 
ondernemingen, aangezien 90% van alle applicaties 
open source code bevat en 11% daarvan bekende 
kwetsbaarheden heeft. Een recente  kwetsbaarheid 
in de populaire Log4j-softwarebibliotheek, die wordt 
gebruikt in miljoenen Java-gebaseerde applicaties, 
maakte het voor aanvallers mogelijk om externe code 
uit te voeren op servers die kwetsbare applicaties 
draaien. Aanvallers hoeven ook niet te wachten tot een 
kwetsbaarheid ontdekt wordt in open-sourcesoftware. 
De afgelopen jaren zijn ze opzettelijk begonnen met 
het compromitteren van het open-source ontwikkel- of 
distributieproces, waarbij ze zelf fouten injecteren in 
de code.

https://www.healthcareitnews.com/news/ponemon-study-finds-link-between-ransomware-increased-mortality-rate
https://www.thenationalnews.com/business/technology/2022/01/18/ransomware-attacks-surge-by-151-in-first-half-of-2021-as-global-digital-economy-thrives/
https://www.thenationalnews.com/business/technology/2022/01/18/ransomware-attacks-surge-by-151-in-first-half-of-2021-as-global-digital-economy-thrives/
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-3-319-78440-3_36.pdf
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-3-319-78440-3_36.pdf
https://cybersecurity-bites.be/ict-beheer/solarwinds-vs-ms-exchange-het-verhaal-achter-twee-spraakmakende-aanvallen/
https://cybersecurity-bites.be/beveiligingsinfrastructuur/hoe-kunnen-we-een-supply-chain-cybersecurity-aanval-verhinderen/
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Net zoals de technologie en het gebruik ervan 
continu evolueert, evolueren ook de hackers mee. Ze 
maken graag misbruik van nieuw-geïntroduceerde 
technologieën waarbij de beveiliging nog niet op het 
punt staat. Hieronder geven we een overzicht van de 
nieuwste trends in aanvalstechnieken die criminelen 
gebruiken om bedrijven aan te vallen.

T el e w er k
De verschuiving naar telewerk heeft ervoor gezorgd 
dat bedrijven verder moeten gaan dan de traditionele 
on-premise beveiliging van het netwerk. Interne 
beveiliging van een bedrijf is typisch op maat gemaakt 
zodat aan alle specifieke vereisten voldaan is om 
het bedrijfsnetwerk te laten werken zoals het hoort. 
De IT-dienst vervult verschillende rollen, waaronder 
ook aan beveiliging gerelateerde rollen om IT-assets 
te monitoren, software te patchen en systemen te 
updaten, en om ervoor te zorgen dat het netwerk vrij 
blijft van kwetsbaarheden. Een goede opvolging geeft 
hackers geen kans, maar toch is het hier misgelopen.

Terwijl IT- en beveilgingsteams de afgelopen twee jaar 
druk bezig waren om werknemers van thuis toegang 
te verschaffen tot het bedrijfsnetwerk en te zorgen 
dat iedereen de tools had die ze nodig hadden om hun 
werk te doen, kwam het opvolgen van kwetsbaarheden 
op een laag pitje te staan. Een beveiligingsupdate 
die hierdoor even uit het oog verloren wordt, kan het 
bedrijf blootstellen aan verscheidene kwetsbaarheden 
die doorheen de tijd groeien in complexiteit en grootte. 
Daarnaast werd het aanvalsoppervlak vele malen 
groter, aangezien hackers nu ook bedrijfsgegevens 
kunnen bemachtigen door werknemers in hun 
thuiskantoor aan te vallen. Hierdoor werden 2020 en 
2021 recordjaren wat betreft cybercriminaliteit. 

Cybercriminelen maken misbruik van onveilige 
netwerkconnecties om bedrijfsdata te bemachtigen. Dit 
probleem werd sterk uitvergroot met de opkomst van 
telewerk, aangezien werknemers nu vaak van buitenaf 

connecteren op het bedrijfsnetwerk. Thuisnetwerken 
met een zwakke beveiliging of onveilige apparaten 
kunnen mogelijk gebruikt worden door criminelen om 
data te onderscheppen. Nog minder veilig zijn publieke 
wifi-netwerken, die makkelijk te hacken of te spoofen 
zijn.

Werknemers die van thuis werken, gebruiken in 87% 
van de gevallen  hun persoonlijke toestellen om 
toegang te krijgen tot bedrijfsapplicaties en -data. 
Hierdoor vervagen de lijnen tussen hun persoonlijke 
en professionele leven. Persoonlijke toestellen 
hebben vaak niet dezelfde beveiligingsmaatregelen 
als toestellen die door het bedrijf beheerd worden. 
Wanneer die persoonlijke toestellen dan gehackt, 
gestolen of verloren worden, kunnen belangrijke 
bedrijfsgegevens in handen komen van derden, of 
kan het bedrijfsnetwerk blootgesteld worden aan een 
aanval. 

R a n s om wa r e  T r end s
Ransomware treft veel bedrijven over de hele wereld, 
en het blijft een probleem de komende jaren. Geen 
enkele organisatie is immuun voor ransomware-
aanvallen, maar vooral voor kmo’s kan een aanval 
levensbedreigend zijn. Een kmo is een relatief 
makkelijke prooi omdat er minder ingezet wordt 

T r e n d s  b i j  a a n va l  e n  i n b r a a k

https://www.perillon.com/blog/mobile-statistics-devices-at-work
https://www.perillon.com/blog/mobile-statistics-devices-at-work
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op cybersecuritytraining en de beveiliging van de 
bedrijfsinfrastructuur vaak minder solide is dan in een 
groter bedrijf met een toegewijd IT-team.

Een goede backupstrategie is belangrijk om een 
ransomware-aanval te overleven en snel terug 
operationeel te zijn, maar het is vaak geen volledige 
oplossing. In de meeste gevallen gebruiken de 
cybercriminelen een dubbele afpersingsstrategie, 
waarbij ze niet alleen de data ontoegankelijk maken, 
maar waarbij de data ook eerst gestolen wordt. Indien 
het bedrijf weigert te betalen, maken de criminelen de 
data publiek beschikbaar. Aangezien de data bestaat 
uit gevoelige data, gestolen bedrijfsgeheimen of 
informatie over klanten, kan het publiek maken van 
die gegevens grote economische en reputatie schade 
voor het bedrijf betekenen. Daarnaast wordt het bedrijf 
mogelijk ook blootgesteld aan vervolging onder de 
Europese privacy-wetgeving.

Het ransomware-landschap is de afgelopen jaren sterk 
geëvolueerd. Gespecialiseerde groepen ontwikkelen 
de ransomware-software en verhuren die aan andere 
groepen die binnenbreken op bedrijfsnetwerken. 
Hierdoor ontstaat er een Ransomware as a Service-
economie waarbij ransomwareproducenten hun 
software tegen betaling aanbieden, maar zelf niet 
actief betrokken zijn in de aanval op een bedrijf. 
Dit leidt tot een verandering in de dynamiek van 
ransomwarecriminelen: waar de ontwikkelaars van 
ransomeware historisch gezien alle kaarten in handen 
hadden, verschuift de macht nu meer naar de groepen 
die binnenbreken op een netwerk en die kunnen 
kiezen uit een reeks gelijkwaardige ransomware-
implementaties.

Ransomware maakt niet alleen data onbeschikbaar. 
Ransomwaregroepen richten zich steeds vaker 
op het lamleggen van industriële toepassingen. 
Door de operationele technologieën (OT) die de 
productieprocessen binnen een bedrijf sturen aan te 
vallen, kunnen de criminelen op een relatief eenvoudige 
manier een bedrijf volledig stilleggen. Industriële Internet 
of Things (IIoT)-toepassingen en OT-apparaten die op 
het netwerk aangesloten zijn, voldoen vaak niet aan 
de strenge veiligheidsvoorschriften die afgedwongen 
kunnen worden op andere apparaten. Ze bieden 
slechts een minimale beveiligingsarchitectuur aan, en 

lopen vaak achter met kritische beveiligingsupdates. 
Toch zijn ze enorm belangrijk voor de goede werking 
van het bedrijf. Dit maakt hen het perfecte doelwit voor 
cybercriminelen.

Mobiel e  M a lwa r e
Mobiele toestellen zijn overal, en ze bevatten vaak ook 
bedrijfsgegevens. Het is dus belangrijk om te zorgen 
dat ook smartphones en tablets voldoende beveiligd 
zijn. Toch hinkt deze categorie van toestellen nog 
achterop: onderzoek van de universiteit van Cambridge  
toonde aan dat meer dan 87% van Android-gebaseerde 
toestellen kwetsbaar waren voor minstens één kritisch 
lek. Toegang tot bedrijfsgegevens vanop een mobiel 
toestel komt dus niet zonder gevaar.

Mobiele malware hoeft niet eens gebruik te maken 
van ongepatchte kwetsbaarheden. Gebruikers 
downloaden en installeren apps vanuit vertrouwde app 
stores. Deze apps worden weliswaar doorgelicht door 
de beheerders van de stores, maar regelmatig slagen 
criminelen erin om toch malware te verbergen in verder 
goedaardige software. Wanneer een gebruiker er dan 
zelf voor kiest om een geïnfecteerde app te installeren 
van een betrouwbare bron, is er niets dat wijst op 
potentiële beveiligingsrisico’s.

Mobiele malware komt in allerlei vormen. Remote 
Access Tools (RAT’s) bieden toegang tot gegevens 
van geïnfecteerde apparaten en worden gebruikt voor 
het verzamelen van informatie. Ze hebben doorgaans 
uitgebreide toegang tot informatie, zoals bijvoorbeeld 
de bel- en browsergeschiedenis, of applicatie-
specifieke data. Met behulp van een keylogger kan 
de aanvaller ook toegang krijgen tot wachtwoorden of 
andere beveiligde data. RAT’s kunnen ook functioneren 
als onderdeel van een botnet, waarbij ze commando’s 
krijgen van buitenaf en die dan uitvoeren.

https://www.cl.cam.ac.uk/~drt24/papers/spsm-scoring.pdf
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Mobiele trojans vermommen zich als goedaardige 
applicaties, en worden vaak gebruikt om gegevens 
te stelen van een gebruiker die dan door de aanvaller 
misbruikt kunnen worden. Bank trojans, bijvoorbeeld, 
imiteren vertrouwde bankapplicaties waarmee 
gebruikers hun bankzaken kunnen regelen. Wanneer 
een gebruiker dan zijn bankgegevens invult, worden 
die gegevens misbruikt om geld te stelen.

Ook ransomware is een probleem op mobiele 
toestellen. De gebruiker wordt dan buitengesloten uit 
het toestel en moet losgeld betalen om terug toegang 
te krijgen—typisch in Bitcoin. Voordat het toestel 
vergrendeld wordt, wordt de data van het toestel 
gestolen en doorgestuurd naar de aanvaller. Mocht de 
gebruiker ervoor kiezen om het losgeld niet te betalen, 
dan wordt die data publiek gemaakt.

Andere malware houdt zich op de achtergrond en maakt 
gebruik van het toestel om op een verborgen manier 
geld te genereren voor de aanvaller. Cryptomining 
malware gebruikt de processor van het toestel om 
cryptocurrency te genereren. De eigenaar van het 
toestel merkt enkel dat de batterij sneller leeg geraakt 
en dat het toestel mogelijk iets trager werkt.

Mis c onf igur at ie s  in  de  Cl oud
Steeds meer bedrijven gebruiken cloudtoepassingen 
vanwege het gemak en de schaalbaarheid die ze bieden. 
Cloudtoepassingen bieden ook op beveiligingsvlak 
vele voordelen omdat de veiligheid van de service 
grotendeels in handen is van de provider. Toch is het 
gebruik van een cloudoplossing niet voldoende om 
volledig beschermd te zijn. Er zijn veel manieren om 
cloudtoepassingen aan te vallen en hackers werken 
voortdurend aan het ontwikkelen van nieuwe en 
geavanceerdere methodes.

Omdat veel organisaties weinig ervaring hebben met 
het beveiligen van cloudinfrastructuur en ze vaak multi-
cloud-implementaties hebben—elk met een eigen 
configuratie-interface—kan een beheerder makkelijk 
fouten maken bij het instellen van die services. Ook 
de integratie van cloudoplossingen is complex, en 
complexiteit gaat niet samen met veiligheid. Wanneer 
fouten gemaakt worden in de configuratie of het 
aaneenschakelen van services, kunnen kritische data 
en systemen blootgesteld worden aan aanvallen. Zo 
kan bijvoorbeeld confidentiële data die opgeslagen 
wordt op een cloud service verkeerdelijk toegankelijk 
gemaakt worden voor het grote publiek. Acht op tien 

Amerikaanse bedrijven rapporteren al ooit getroffen 
te zijn door een datalek dat gelinkt is aan een 
misconfiguratie in een cloudoplossing. 

Het gebruik van verschillende cloudtoepassingen leidt 
ook tot moeilijkheden bij het beheer ervan. Gebruikers 
verzamelen vaak toegangsrechten die verder gaan 
dan wat nodig is voor hun legitieme behoeften. 
Vaak worden die rechten standaard toegekend voor 
elke nieuwe gebruiker die toegevoegd wordt aan de 
cloudoplossing. Deze extra machtigingen blijven 
onopgemerkt, omdat ze verdeeld zijn over verschillende 
services en de beheerders geen algemeen overzicht 
hebben. Wanneer een gebruiker gecompromitteerd 
wordt, kan de aanvaller hier gebruik van maken om 
malware af te leveren of kritieke bedrijfsprocessen te 
verstoren.

A P I-a a n va l l en
De adoptie van API’s binnen bedrijfsomgevingen heeft 
bij vele bedrijven voor nieuwe mogelijkheden gezorgd. 
Door het aanbieden van een web-gebaseerde API 
kunnen interne services en data op een makkelijke 
manier ontsloten worden naar buitenaf en gebruikt 
worden voor B2B- of B2C-scenario’s. Het veilig 
aanbieden en consumeren van API’s vereist echter 
veel technische kennis en omvat geavanceerde 
authenticatie, geëxternaliseerde autorisatie, en ook 
het beveiligen van zowel de client als de server 
subsystemen.

De ontoereikende beveiliging maakt van API’s een 
lucratief doelwit voor cybercriminelen. Het gebruik 
van API’s groeide gestaag, maar het aantal aanvallen 
op API’s stijgt dubbel zo snel. Deze trend gaat zich 
doorzetten, en het misbruik van API’s zal de meest 
voorkomende aanvalsvector worden. De reden hiervoor 
is eenvoudig: API’s zijn de belangrijkste toegangspoort 

https://ermetic.com/blog/cloud/state-of-cloud-security-2021-more-aware-yet-very-exposed/
https://ermetic.com/blog/cloud/state-of-cloud-security-2021-more-aware-yet-very-exposed/
https://salt.security/blog/companies-are-struggling-against-a-681-increase-in-api-attacks-the-latest-state-of-api-security-report-shows
https://salt.security/blog/companies-are-struggling-against-a-681-increase-in-api-attacks-the-latest-state-of-api-security-report-shows
https://salt.security/blog/companies-are-struggling-against-a-681-increase-in-api-attacks-the-latest-state-of-api-security-report-shows
https://www.gartner.com/en/documents/4009103
https://www.gartner.com/en/documents/4009103
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geworden tot bedrijfsgegevens en kritieke services. 
Aanvallers gebruiken deze API-aanvallen om de 
beveiliging te doorbreken en gevoelige gegevens te 
stelen. Veel API’s creëren risico’s waar de aanvallers 
gebruik van proberen te maken.

De onderlinge oorzaken van API-incidenten zijn 
vaak welbekende problemen die terug te vinden zijn 
in de OWASP API Top 10. Enkele voorbeelden van 
veelvoorkomende kwetsbaarheden zijn het gebrek 
(of foutieve implementatie) van autorisatie op 
object-niveau, een gebrekkige authenticatie, en een 
overmatige blootstelling van gegevens. Deze meest 
voorkomende API-fouten zijn echter het topje van de 
ijsberg. Aanvallers vinden en misbruiken API’s op vele 
andere manieren.

Aanvallen op API’s zijn zo succesvol omdat veel 
bedrijven geen goede beveiligingsstrategie hebben. 
Bijna een derde van de bedrijven die API’s gebruiken 
hebben zelfs helemaal geen strategie. Daarnaast 
hebben weinig bedrijven de kennis in huis om API’s 
op een gepaste manier te beveiligen, of eventuele 
beveiligingsincidenten af te handelen. 

C y ber f y s iek e  K w e t s b a a r heden
Cyberfysieke systemen, zoals operational technology 
(OT) hardware op de fabrieksvloer, zijn meer dan 
ooit verbonden. De systemen zijn geconnecteerd 
op het bedrijfsnetwerk (eventueel via een extern 
netwerk) en gebruiken hier draadloze technologieën 
zoals LoRaWAN, Bluetooth, mobiele communicatie, 
WiFi en satellietcommunicatie voor. Deze systemen 
worden dan met een controlecentrum verbonden, 
waar alle data uit de systemen verwerkt wordt, en 
waar de systemen zo nodig bijgestuurd worden. 
Oudere systemen die in gebruik genomen werden 
zonder netwerkfunctionaliteit, worden geüpgraded 
met nieuwe netwerkhardware. Deze systemen 
zijn echter gebouwd in de veronderstelling dat ze 
geïsoleerd draaien, waardoor een geïntegreerde 
softwarebeveiligingsaanpak niet aanwezig is.

Bedrijven zetten ook in op sensoren en allerhande 
(Industrial) Internet of Things (IoT) technologieën. 
Deze systemen zijn vaak gebaseerd op eenvoudige 
hardware of worden door batterijen gedreven, 
waardoor ze de mogelijkheid niet hebben om complexe 
beveiligingstechnieken te ondersteunen. 

De kans op beveiligingsincidenten zal waarschijnlijk 
toenemen, aangezien de OT/IoT-componenten zowel 

het doel van een aanval kan zijn, maar ook een perfecte 
toegangsweg kunnen zijn tot andere doelen binnen 
het bedrijfsnetwerk. Detecteren van een aanval wordt 
verder bemoeilijkt door het gebrek aan inzicht in de 
interne werking van een toestel, zoals geavanceerde 
monitoring tools op andere platformen dat wel kunnen 
bieden.

Aangezien cyberfysieke systemen de online en offline 
wereld kunnen overbruggen, zal de schade van een 
aanval zich waarschijnlijk uitstrekken tot in de fysieke 
wereld. Cyberaanvallen kunnen de werking van 
controle- en bewakingssystemen (bijv. zelfrijdende 
auto’s, medische apparatuur, enz.) of defensie- en 
beveiligingssystemen in toenemende mate veranderen. 
Hierdoor kan de levering van essentiële diensten (bv. 
elektriciteit, verwarming, water, financiën, transport) 
verstoord worden, met dodelijke gevolgen.

https://owasp.org/www-project-api-security/
https://salt.security/blog/companies-are-struggling-against-a-681-increase-in-api-attacks-the-latest-state-of-api-security-report-shows
https://salt.security/blog/companies-are-struggling-against-a-681-increase-in-api-attacks-the-latest-state-of-api-security-report-shows


1 2

CYBERVEILIGHEID: BEDREIGINGEN IN NAJAAR 2022

C Y B E R S E C U R I T Y  K O M P A S

Als antwoord op deze nieuwe aanvalstrends, investeren 
bedrijven meer in cybersecurity dan ooit tevoren. Zo 
berekende Gartner dat in 2023 $187 miljard uitgegeven 
zal worden aan cyberbeveiliging, wat een stijging 
van meer dan 11% is tegenover het vorige jaar. Deze 
verhoogde uitgaves moeten natuurlijk hun nut bewijzen 
en leiden tot een meetbare verbetering in het aantal 
afgewende incidenten.

S e c ur e  by  Default  w or d t  de  nor m
Succesvolle cyberaanvallen worden soms 
vergemakkelijkt door leveranciers die onbedoeld hun 
producten met onveilige standaardconfiguraties leveren. 
Hierdoor krijgt de gebruiker de verantwoordelijkheid 
om het toestel te beveiligen, alvorens het in gebruik 
genomen wordt.

Het concept van Secure by default, waarbij beveiliging 
in software en hardware ingebakken zit en standaard 
met veilige configuraties geleverd wordt, is niet nieuw. 
Toch wordt het steeds belangrijker. De IT-infrastructuur 
van bedrijven wordt complexer en het volume van data 
dat dagelijks verwerkt wordt, stijgt exponentieel. Ook 
de software wordt complexer, waarbij er steeds meer 
geleund wordt op externe componenten en andere 
afhankelijkheden.

Software en firmware moeten van de start gebouwd 
worden met beveiliging in het achterhoofd. De best 
practices moeten gevolgd worden en rigoureuze 
testprocessen moeten eventuele afwijkingen daarvan 
aan het licht brengen. Zo kan threat modeling gebruikt 
worden om de potentiële risico’s in een systeem te 
identificeren, in kaart te brengen, en de eventuele impact 
van een aanval te mitigeren. Regelmatige code-reviews 
kunnen beveiligingsfouten in de code snel ontdekken 
en verhelpen. Ze sporen kwetsbare componenten op, 
controleren of de beveiligingsbouwstenen in de software 

correct gebruikt worden, en helpen ontwikkelaars zich te 
houden aan de best practices. Penetration tests door 
ervaren beveiligingsspecialisten kunnen dan gebruikt 
worden om echte aanvallen op het systeem te simuleren.

Ondanks de verhoogde focus op veiligere 
standaardinstellingen, is er geen configuratie die 
voor elk bedrijf perfect werkt. Wanneer een systeem 
in gebruik genomen wordt, moet de standaard 
beveiligingsconfiguratie dus nog geoptimaliseerd 
worden. Zo kan de communicatie met andere systemen 
versleuteld worden verzonden over beveiligde TLS-
kanalen. Ook data in rust (bv. opgeslagen op de 
harde schijf) kan versleuteld opgeslagen worden. 
Het aantal gebruikers dat toegang heeft tot het 
systeem wordt gelimiteerd, en de authenticatie van 
gebruikers wordt gelinkt aan het centraal-bestuurde 
identiteitsbeheersysteem van het bedrijf. 

Door de principes van secure by default op elke (sub)
component in het netwerk toe te passen, wordt er 
een holistische beveiligingsaanpak gecreëerd. Deze 
proactieve aanpak zorgt ervoor dat zwakke schakels in 
het netwerk vermeden worden. 

V e r v o l g e n s :  D e  b e v e i l i g i n g s -
t r e n d s

https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2022-06-07-gartner-highlights-three-ways-security-leaders-can-prepare-for-the-evolution-of-cybersecurity-strategy-roles-and-technology
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Zer o  T ru s t
Bij de traditionele beveiligingsaanpak van bedrijven, 
worden de grenzen van het bedrijfsnetwerk strikt 
beveiligd, maar zijn er binnen het netwerk nog weinig 
obstakels om cyberincidenten te voorkomen. Alle 
gebruikers en software-entiteiten die zich binnen het 
netwerk bevinden, zijn vertrouwd en worden verwacht 
zich correct te gedragen. Deze aanpak is al een tijdje 
achterhaald, maar wordt nu in sneltempo vervangen 
door een zero trust-aanpak

Bij zero trust worden alle gebruikers en andere entiteiten 
op het netwerk continu geauthenticeerd, geautoriseerd 
en gevalideerd, alvorens ze toegang krijgen tot gevoelige 
applicaties en data. Zero trust wordt vaak gecombineerd 
met het principe van least privilege, waar gebruikers en 
applicaties enkel de machtigingen krijgen die ze nodig 
hebben om hun werk te kunnen doen, maar niet meer.

Zero trust veronderstelt dat er geen traditionele grens in 
het netwerk is tussen de vertrouwde en onvertrouwde 
omgeving. Hierdoor past het perfect bij de hedendaagse 
digitale transformatie. In tegenstelling tot de traditionele 
aanpak, kan zero trust gebruikt worden om moderne 
hybride netwerkomgevingen te beveiligen, waar de 
netwerkservices binnen het lokale bedrijfsnetwerk of in 
de cloud kunnen draaien, en waar de gebruikers kunnen 
connecteren vanop kantoor, thuis, of onderweg.

De overstap naar zero trust gaat ook gepaard met een 
verandering in mentaliteit binnen het bedrijf: er wordt niet 
meer gefocust om hackers buiten de deur te houden. In 
de plaats daarvan wordt ervan uit gegaan dat een inbraak 
vroeg of laat voorvalt, en worden de consequenties van 
zo’n inbraak sterk verzacht. Zero trust biedt dan ook een 
sterke bescherming tegen bijvoorbeeld ransomware-
aanvallen.

S t er k e  au t hen t ic at ie
Authenticatie is een essentieel onderdeel van elke 
beveiligingsinfrastructuur. Ondanks de vele problemen 
met wachtwoorden, blijft dit echter de dominante vorm 
van authenticatie. Toch is hier verandering in aan het 
komen, en wordt authenticatie aan de hand van een 
simpel wachtwoord steeds vaker uitgefaseerd.

Om aanvallen met credential stuffing te voorkomen, 
is het aan het bedrijf om maatregelen te nemen. Het 
gebruik van multi-factor authenticatie (MFA) is een 
zeer effectieve bescherming tegen deze aanvallen. Bij 
MFA wordt vereist dat gebruikers inloggen met een 

andere vorm van authenticatie naast de gebruikelijke 
gebruikersnaam/wachtwoord-combinatie. Dit kan 
bijvoorbeeld biometrische authenticatie zijn, zoals een 
vingerafdruk, een eenmalige code die wordt verzonden 
naar een apparaat dat aan de gebruiker is gekoppeld, 
of een e-mail die wordt verzonden naar een beveiligd 
account - waar een cybercrimineel geen toegang toe 
heeft. 

Bedrijven kunnen ook opteren om wachtwoorden 
helemaal niet meer te gebruiken. De gebruiker moet 
zich dan authenticeren met iets dat ze hebben, zoals 
een apparaat of een andere account, of via biometrie 
in plaats van een wachtwoord. Deze wachtwoordloze 
authenticatie zorgt voor een betere gebruikerservaring 
en vermijdt alle gekende problemen van wachtwoorden. 

Grote serviceproviders, zoals Microsoft, Google en 
Apple, ondersteunen al wachtwoordloze accounts, 
waarbij ze gebruik maken van het FIDO2-protocol. FIDO2 
is een opkomende standaard met als doet het gebruik 
van wachtwoorden op het internet volledig te elimineren. 
Het is gebaseerd op publiekesleutel-cryptografie, waarbij 
de geheime sleutel veilig opgeborgen wordt in een 
toestel (bv. een digikey of een beveiligde locatie op een 
smartphone of computer). De gebruiker kan eenvoudig 
gebruik maken van die cryptografisch-sterke sleutel door 
op het juiste moment in het authenticatieproces even de 
vingerafdruksensor aan te raken, of op een knopje van 
de digikey te drukken.

Hoewel de toekomst duidelijk wachtwoordloos is, 
ondersteunen nog niet alle hedendaagse systemen sterke 
authenticatie. Als de afhankelijkheid van wachtwoorden 
niet vermeden kan worden, kan een bedrijf actief 
het gebruik van gestolen wachtwoorden opsporen. 
Sites zoals haveibeenpwned.com verzamelen gelekte 
wachtwoorden, en laten bedrijven realtime controleren 
of wachtwoorden van hun gebruikers voorkomen in een 
van die gelekte wachtwoordverzamelingen.

http://haveibeenpwned.com
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Be v eil iging  in  de  Cl oud
Met de opkomst van hybride netwerkomgevingen, 
waarbij on premise services gecombineerd worden met 
services uit de cloud, moet ook de beveiliging van een 
bedrijf uitgebreid worden naar de cloud. Beveiligingstools 
en -processen die ontworpen zijn om de traditionele 
software-hostinginfrastructuur te beveiligen, beschikken 
echter niet altijd over de mogelijkheden om met de sterk 
dynamische cloud-architecturen om te gaan. Deze 
tools zijn niet gebouwd met moderne cloudapplicaties 
in het achterhoofd, en presteren vaak ondermaats. Het 
beveiligen van cloudapplicaties vereist een nieuw, betere 
aanpak.

Omdat bij cloud-native applicaties de focus minder 
op infrastructuur ligt en meer op de applicatie zelf, 
verschuift ook op beveiligingsvlak de focus meer 
naar het applicatieniveau. Dit heeft een impact op de 
manier waarop een cloud-native applicatie ontwikkeld 
wordt. Alles begint bij een duidelijk en doordacht 
cloud-native beveiligingsbeleid dat omgezet wordt 
in een softwarearchitectuur. De beveiliging van de 
applicatie wordt zo een belangrijk onderdeel van het 
ontwikkelingsproces.

Wanneer clouddiensten gebruikt worden, moeten die 
correct geconfigureerd worden. Beveiligingstools die 
speciaal voor de cloud gebouwd zijn, kunnen deze 
instellingen controleren en eventuele problemen 
rechtstreeks aan de ontwikkelaar rapporteren tijdens 
het ontwikkelproces. Ook wanneer automatische 
scans gebeuren om kwetsbaarheden in de applicatie 
te ontdekken, moeten de scanners ondersteuning 
bieden voor hybride of cloud-native toepassingen en de 
specifieke kwetsbaarheden die hiermee gepaard gaan. 

V eil ige  A P I ’s
Moderne webapplicaties maken gebruik van 
achterliggende web API’s, die door aanvallers steeds 
vaker rechtstreeks misbruikt worden. Een web API biedt 
alle functionaliteit aan op een gestructureerde manier, 
is makkelijk automatisch aanspreekbaar, en biedt soms 
meer functionaliteit dan de web applicatie die er gebruik 
van maakt. Voor aanvallers maakt dit het aanvalsproces 
makkelijker, wat de sterke groei in populariteit van API-
aanvallen verklaart. Investeren in de beveiliging van 
API’s is dus belangrijk, maar traditionele API-gateways 
bieden slechts beperkte beveiligingsmogelijkheden aan 
en zijn ontoereikend.

Ook Web Application Firewalls (WAFs) bieden in 
de praktijk vaak onvoldoende bescherming. Om een 
effectieve beveiliging te verkrijgen, vereisen WAFs een 
complexe configuratie met veel manuele afstemming en 
aangepaste regels. Hierdoor zijn ze niet geschikt voor 
agile ontwikkelingstechnieken waarbij webapplicaties 
steeds veranderen.

Web Application and API Protection (WAAP) is de 
doorontwikkeling van WAFs, waarbij een aantal van de 
problemen met WAFs opgelost worden. WAAP richt zich 
op vier kernfuncties: bescherming van de web applicatie 
met behulp van een next-generation WAF, detectie 
van bots, bescherming tegen DDoS-aanvallen, en de 
bescherming van de API.

WAAP biedt een volledig geautomatiseerde en risico-
gebaseerde aanpak aan. Het netwerkverkeer wordt 
gemonitord, en potentiële aanvallen of ongewenst 
gedrag worden automatisch gedetecteerd. WAAP laat 
toe om direct actie te ondernemen en dreigingsactoren 
onmiddellijk te blokkeren. Tegelijkertijd reduceert WAAP 
ook de operationele complexiteit van het systeem door 
het aantal parameters die ingesteld moeten worden 
sterk te reduceren.

M a chine  L e a r ning
Cyberaanvallen worden steeds sneller uitgevoerd en 
richten zich tegelijkertijd op meerdere doelwitten binnen 
het bedrijfsnetwerk. Hackers maken gebruik van een 
breed scala aan technieken om detectie te omzeilen en 
toegang te krijgen tot waardevolle gegevens of services. 
Daar tegenover staat dat een bedrijf gemiddeld 277 
dagen nodig heeft  om een datalek te identificeren en 
te dichten.

https://www.ibm.com/security/data-breach
https://www.ibm.com/security/data-breach
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Om aanvallers het hoofd te bieden, gaan bedrijven 
steeds vaker inzetten op volledig geautomatiseerde 
systemen om aanvallen te detecteren en te stoppen op 
het moment dat ze plaatsvinden. Hiervoor wordt gebruik 
gemaakt van nieuwe machine learning technieken, die 
dynamisch het normale gebruik van het netwerk en de 
systemen daarop kunnen bepalen, en ongeoorloofd 
gebruik opsporen.

IBM berekende  dat bedrijven die sterk investeren in 
geautomatiseerde en AI-gebaseerde cyberbeveiliging 
gemiddeld 181 dagen nodig hadden om een datalek te 
identificeren en 68 dagen om het incident af te handelen. 
Bedrijven zonder deze tools hebben gemiddeld 249 
dagen nodig om een 

lek te identificeren, en 88 dagen om het af te handelen.

Machine learning kan ook gebruikt worden om 
aanvalstechnieken te bestuderen. De cybercrimineel 
wordt gelokt naar een gesimuleerde of virtuele 
omgeving, en het gedrag wordt volledig geanalyseerd 
om de aanvalsstrategieën bloot te leggen. Zo kan het 
machine learning-model verbeterd worden om beter 
aanvallen op echte systemen op te sporen.

R e a l-t ime  Z ich t b a a r heid 
Wat je niet kan zien, kan je niet beschermen. Daarom 
gebruiken bedrijven monitoringoplossingen die elk 
detail van wat er gebeurt op het netwerk en op de 
systemen die daarop aangesloten zijn in kaart brengen. 
Zo wordt er een grote hoeveelheid data verzameld die 
een volledig beeld geeft, zowel van het on-premise 
netwerk als van de cloud. Dit geeft de mogelijkheid voor 
het beveiligingsteam om snel dreigingen te detecteren 
en de nodige tegenmaatregelen te treffen.

Een groot bedrijf gebruikt gemiddeld meer dan 50 
verschillende monitoringtools. Het gebruik van meer 
tools leidt echter niet tot een verbeterde visibiliteit in 

de gegevens. De hoeveelheid van de gerapporteerde 
gegevens kan leiden tot een overbelasting van de 
beveiligingsspecialisten die voor elke gebeurtenis een 
risicoanalyse moeten maken en hiermee de prioriteiten 
moeten definiëren. Daarnaast wordt ook een groot 
deel van de tijd  van een security operations center 
gespendeerd aan het onderhouden en beheren van 
security tools.

Extended Detection and Response (XDR)-oplossingen 
proberen die problemen op te lossen door het 
monitoringproces sterk te automatiseren. De gegevens 
van alle monitoringtools worden geaggregeerd en als 
een geheel bekeken. Data uit verschillende bronnen 
kan zo gecorreleerd worden met elkaar om patronen 
te ontdekken die anders onzichtbaar zouden zijn. 
Geavanceerde machine learning modellen analyseren de 
data en kunnen bedreigingen opsporen en tegenhouden. 
XDR biedt een kant-en-klare oplossing aan die de 
beveiligingsanalisten toelaat om snel te reageren op 
geavanceerde aanvallen.

Dankzij de vele voordelen, wint XDR sterk aan populariteit. 
Bijna de helft  van de grote bedrijven steunt er al op en 
de positieve impact is duidelijk meetbaar. Zo daalt de 
reactietijd op een aanval met 10%  tegenover bedrijven 
die geen XDR gebruiken. 

E t his ch  H a ck en  en  B u g  B oun t y 
P l at f or men
De groeiende vraag naar beveiligingsexperten, en het 
relatief kleine aanbod, zorgt ervoor dat veel bedrijven 
moeilijkheden hebben om voldoende geschikt personeel 
te vinden. Om de veiligheid van hun systemen te 
garanderen, wordt beroep gedaan op de expertise van 
ethische hackers. Via bug bounty platformen kunnen 
bedrijven op een eenvoudige manier gebruik maken van 
een grote groep hackers. In tegenstelling tot het werk 

https://www.ibm.com/security/data-breach
https://panaseer.com/reports-papers/report/visibility-in-cybersecurity/
https://panaseer.com/reports-papers/report/visibility-in-cybersecurity/
https://www.paloaltonetworks.com/cyberpedia/what-is-xdr
https://www.paloaltonetworks.com/cyberpedia/what-is-xdr
https://www.ibm.com/security/data-breach
https://www.ibm.com/security/data-breach
https://www.ibm.com/security/data-breach
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SLOT

Niemand kan al deze uitdagingen in één beweging aanpakken. Het blijft essentieel de 
sterktes en zwaktes van de eigen beveiliginsorganisatie goed in te schatten en op die 
basis de belangrijkste vernieuwing en/of uitbreiding te agenderen. Dat zal altijd vlotter 
gaan als het nodige cyberveiligheid-talent kan gemobiliseerd worden. Intussen kan de 
bescherming van je bedrijf onder geen beding enkel overgelaten aan die specialisten: 
inzetten op user awareness blijft van cruciaal belang. Zorg verder dat de mogelijkheden 
van de securityspecialisten maximaal renderen. Een belangrijk aandachtspunt is het 
creëren van verhoogde zichtbaarheid op beveiligingsevents, en de automatisering van 
informatieverwerking en processen op het vlak van cyberveiligheid. Er is werk aan de 
winkel!
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van een penetration tester, die typisch betaald wordt 
voor het geleverde werk, worden ethische hackers enkel 
betaald wanneer ze daadwerkelijk een kwetsbaarheid 
vinden.

Ethisch hacken heeft lang in een grijze zone gezeten op 
niveau van wetgeving. Ook vandaag is elke vorm van 
hacken nog steeds illegaal in België, onafhankelijk van 
de intentie van de hacker. Bedrijven die willen gebruik 
maken van ethische hackers, moeten dus expliciet hun 
toestemming verlenen. Dat gebeurt typisch via een 
Coordinated Vulnerability Disclosure Policy (CVDP) 
waarin het bedrijf de regels oplijst waar ethische hackers 
zich aan moeten houden. 

Het inzetten van ethische hackers via een bug bounty 
platform heeft vele voordelen. In de eerste plaats wordt 
het beveiligingsteam versterkt met externe specialisten. 
Waar het beveiligingsteam van het bedrijf waarschijnlijk 

meer focust op het analyseren van dreigingen die via 
netwerkmonitoring ontdekt worden, gaan de ethische 
hackers eerder focussen op het vinden van nieuwe 
lekken in de software en services van het bedrijf. De 
ethische hackers zien het systeem ook zoals een 
aanvaller het systeem ziet, waardoor ze vaak op dezelfde 
onconventionele manieren tewerk moeten gaan. De kost 
van ethisch hacken is laag, aangezien het bedrijf enkel 
betaalt wanneer er een lek gedemonstreerd wordt. De 
premies die aan ethische hackers uitbetaald worden, 
zijn slechts een fractie van wat een geslaagde aanval 
zou kosten. Tot slot kan de inzet van ethische hackers 
gebruikt worden om aan te tonen dat het bedrijf voldoet 
aan de AVG- en NIS-wetgeving, die bedrijven verplicht 
om te waken over de veiligheid van hun netwerk- en 
informatiesystemen.

https://cybersecurity-bites.be/cyberwijs/security-researching-of-ethisch-hacken-interessant-voor-uw-onderneming/
https://ccb.belgium.be/nl/faq-betreffende-het-beleid-voor-de-geco%C3%B6rdineerde-bekendmaking-van-kwetsbaarheden-en-bug-bounty
https://ccb.belgium.be/nl/faq-betreffende-het-beleid-voor-de-geco%C3%B6rdineerde-bekendmaking-van-kwetsbaarheden-en-bug-bounty

