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Beveiligingsprofessionals moeten hun verdedigingsstrategieën herzien.
Zowel kwaadwillenden als verdedigers zijn bezig met het
ontwikkelen van technologieën en tactieken die steeds
geavanceerder worden. De kwaadwillenden bouwen krachtige
back-end infrastructuren om hun campagnes te starten en te
ondersteunen. Online criminelen verfijnen hun technieken
om slachtoffers te laten betalen en detectie te omzeilen terwijl
ze doorgaan met de diefstal van gegevens en intellectuele
eigendommen.
Het Cisco-beveiligingsrapport 2016 bevat onderzoek,
inzichten en perspectieven van Cisco Security Research
en onderstreept de uitdagingen voor verdedigers bij het
detecteren en blokkeren van aanvallers die uitgebreid
en steeds veranderend arsenaal tools inzetten. Het
rapport bevat ook onderzoek van externe deskundigen,
waaronder Level 3 Threat Research Labs, om de huidige
bedreigingstrends beter te belichten.
We gaan nader in op gegevens die door onderzoekers
van Cisco zijn verzameld om wijzigingen in de loop der tijd
aan te geven, inzicht te bieden in de betekenis van deze
gegevens en uit te leggen hoe beveiligingsprofessionals op
bedreigingen moeten reageren.

Dit rapport bevat:
INFORMATIE OVER BEDREIGINGEN
In deze sectie beschrijven we niet alleen enkele van de
meest dringende trends in cyberbeveiliging die door onze
onderzoekers zijn geïdentificeerd, maar bieden we ook
updates over webaanvalsvectoren, webaanvalsmethoden
en kwetsbaarheden. Groeiende bedreigingen zoals
ransomware worden ook onder de loep genomen.
Cisco Security Research heeft een wereldwijde set
telemetriegegevens gebruikt om de analyse van
waargenomen trends in 2015 te produceren.

INZICHTEN UIT DE BRANCHE
In deze sectie beschrijven we beveiligingstrends die
van invloed zijn op grote ondernemingen, waaronder
het toenemend gebruik van encryptie en de potentiële
beveiligingsrisico’s die hiermee gepaard gaan. We
beschrijven de zwakke punten in de bescherming van de
netwerken van middelgrote en kleine bedrijven (MKB). En
we presenteren onderzoek over grote ondernemingen die
vertrouwen op verouderde, niet-ondersteunde of end-oflife software binnen hun IT-infrastructuur.
SECURITY CAPABILITIES BENCHMARK STUDY
Deze sectie bevat de resultaten of Cisco’s tweede
Security Capabilities Benchmark Study, die was gericht
op de perceptie van beveiligingsprofessionals van de
beveiligingstoestand binnen hun organisaties. Bij het
vergelijken van de onderzoeksresultaten van 2015 met
die van 2014, stelde Cisco vast dat CSO’s (Chief Security
Officers) en SecOps-managers (beveiligingsactiviteiten)
er minder zeker van zijn dat hun beveiligingsinfrastructuur
up-to-date is of dat zij aanvallen kunnen afslaan. Het
onderzoek geeft echter ook aan dat grote ondernemingen
hun trainingsinspanningen vergroten en andere
beveiligingsprocessen verbeteren in een poging om
hun netwerken te versterken. De bevindingen van dit
onderzoek worden exclusief gepresenteerd in het Ciscobeveiligingsrapport 2016.
EEN BLIK OP DE TOEKOMST
Deze sectie bevat een overzicht van het geopolitieke
landschap in het kader van beveiliging. We bespreken de
resultaten van twee Cisco-onderzoeken. Deze richten zich
respectievelijk op de zorgen van leidinggevenden over
cyberbeveiliging en de perceptie van IT-besluitvormers
van beveiligingsrisico’s en betrouwbaarheid. We bieden
ook een update van onze voortgang bij het verminderen
van de detectietijd (TTD) en onderstrepen de waarde van
een overstap naar een architectuur van geïntegreerde
bescherming tegen bedreigingen als een manier om
bedreigingen te tegen te gaan.
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Cybercriminelen hebben hun back-end infrastructuur verfijnd om
aanvallen efficiënter en winstgevender uit te voeren.
•• Cisco heeft met de hulp van Level 3 Threat Research
Labs en in samenwerking met hostingprovider
Limestone Networks de grootste campagne met de
Angler-exploitkit in de Verenigde Staten geïdentificeerd
en uitgeschakeld. Deze richtte zich op 90.000 slachtoffers
per dag en genereerde jaarlijks een omzet van
tientallen miljoenen dollars voor de kwaadwillenden
achter de campagne.
•• SSHPsychos (Group 93) is een van de grootste DDoSbotnets (Distributed Denial of Service) die ooit door
Cisco-onderzoekers is ontdekt. Dit botnet is aanzienlijk
verzwakt door de gezamenlijke inspanningen van Cisco
en Level 3 Threat Research Labs. Net als de hierboven
genoemde Angler-casestudy wijst dit succes op de
waarde van samenwerking binnen de branche om
aanvallers te bestrijden.
•• Kwaadaardige browserextensies kunnen een
belangrijke bron van gegevenslekken vormen voor
bedrijven en zijn een wijdverspreid probleem. Wij
schatten dat meer dan 85% van de onderzochte
organisaties zijn getroffen door kwaadaardige
browserextensies.
•• Bekende botnets zoals Bedep, Gamarue en Miuref
vormden het grootste gedeelte van de command
and control-activiteit van botnets die één groep
organisaties trof die we in juli 2015 hebben
geanalyseerd.

•• Volgens Cisco’s analyse van als ‘bewezen kwaadaardig’
geclassificeerde malware maakte het leeuwendeel
van die malware (91,3%) gebruik van de Domain
Name Service (DNS) om campagnes uit te voeren.
Met retrospectief onderzoek naar DNS-query’s heeft
Cisco onbetrouwbare DNS-resolvers ontmaskerd die
op klantnetwerken werden gebruikt. De klanten waren
zich er niet van bewust dat de resolvers door hun
werknemers werden gebruikt als onderdeel van hun
DNS-infrastructuur.
•• Adobe Flash-kwetsbaarheden blijven populair bij
cybercriminelen. Softwareleveranciers beperken echter
het risico dat gebruikers worden blootgesteld aan
malware via Flash-technologie.
•• Met het oog op de trends in 2015 geven onze
onderzoekers aan dat HTTPS-versleuteld verkeer een
keerpunt heeft bereikt: het zal snel de overheersende
vorm van internetverkeer zijn. Hoewel encryptie
kan helpen om gebruikers te beschermen, kan
dit de effectiviteit van beveiligingsproducten ook
ondermijnen waardoor het moeilijker wordt voor de
beveiligingscommunity om bedreigingen te volgen.
Om de uitdaging nog groter te maken kan sommige
malware versleutelde berichten beginnen te versturen
via verschillende poorten.
•• Kwaadwillenden maken gebruik van besmette websites
die door het populaire webontwikkelingsplatform
WordPress zijn gemaakt voor hun criminele activiteiten.
Op die sites kunnen zij serverresources benutten en
detectie omzeilen.
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•• De hoeveelheid verouderende infrastructuur neemt
toe en maakt organisaties steeds kwetsbaarder voor
besmetting. We hebben 115.000 Cisco-apparaten op
het internet geanalyseerd en ontdekt dat 92% van de
apparaten in onze steekproef software uitvoerde met
bekende kwetsbaarheden. Bovendien was 31% van de
Cisco-apparaten in het veld die in onze analyse waren
opgenomen, niet meer verkrijgbaar (end-of-sale) of
aan het einde van hun levenscyclus (end-of-life).
•• In 2015 gaven beveiligingsprofessionals aan minder
vertrouwen te hebben in hun beveiligingstools
en -processen dan in 2014, volgens Cisco’s Security
Capabilities Benchmark Study uit 2015. In 2015 gaf
bijvoorbeeld 59% van de organisaties aan dat hun
beveiligingsinfrastructuur ‘volledig up-to-date’ was.
In 2014 was dat 64%. Hun stijgende bezorgdheid over
beveiliging spoort hen aan om hun bescherming te
verbeteren.

Belangrijke ontwikkelingen en ontdekkingen

•• Het benchmarkonderzoek toont aan dat kleine en
middelgrote bedrijven (MKB) minder beveiliging
gebruiken dan grote ondernemingen. In 2015 gaf
bijvoorbeeld 48% van MKB-bedrijven aan dat zij
webbeveiliging gebruikten, vergeleken met 59% in
2014. En 29% gaf aan dat zij in 2015 patching- en
configuratietools gebruikten, vergeleken met 39% in
2014. Dergelijke zwakke punten kunnen grootzakelijke
klanten van MKB-bedrijven aan risico’s blootstellen,
omdat aanvallers eenvoudiger in MKB-netwerken
kunnen inbreken.
•• Sinds mei 2015 heeft Cisco de mediane detectietijd
(TTD) van bekende bedreigingen in onze netwerken
weten te verkorten tot 17 uur, minder dan een dag. Dit
is veel sneller dan de huidige geschatte TTD binnen de
branche van 100 tot 200 dagen.
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Voorheen hielden veel cybercriminelen zich verborgen
in de krochten van het internet. Zij probeerden
detectie te ontlopen door slechts kleine inbreuken op
bedrijfsnetwerken uit te voeren om hun exploitaties
te starten. Tegenwoordig tappen sommige brutalere
cybercriminelen legitieme online resources af. Zij tappen
servercapaciteit af, stelen gegevens en eisen losgeld van
online slachtoffers waarvan zij informatie gijzelen.
Deze campagnes zijn een ontnuchterende escalatie
in de oorlog tussen verdedigers en aanvallers. Als
kwaadwillenden meer online locaties vinden waar vandaan
zij kunnen werken, kan hun invloed exponentieel groeien.
In dit verslag bespreken Cisco-beveiligingsonderzoekers
de tactieken die kwaadwillenden gebruiken om een solide
infrastructuur te bouwen om hun campagnes sterker en
effectiever te maken. Kwaadwillenden adopteren steeds
efficiëntere methoden om hun opbrengsten te vergroten –
en velen besteden extra aandacht aan het benutten van
serverresources.

De explosieve toename van ransomware (zie pagina 10)
is een uitstekend voorbeeld. Ransomware biedt criminelen
een eenvoudige manier om meer geld rechtstreeks
van gebruikers los te krijgen. Wanneer kwaadwillenden
campagnes opzetten die vrijwel onafgebroken
tienduizenden gebruikers per dag besmetten, kan de
‘opbrengst’ van hun inspanningen enorm hoog zijn. Naast
het ontwikkelen van betere methoden geld te slaan uit
hun campagnes, maken aanvallers inbreuk op legitieme
resources als werkterrein.
Makers van sommige varianten van ransomware en
ontwikkelaars van andere exploitaties verplaatsen nu
verkeer naar gehackte WordPress-websites om detectie
te voorkomen en om serverruimte te gebruiken (zie
pagina 33). En de criminelen van SSHPsychos, een
van de grootste botnets die Cisco-onderzoekers ooit
hebben gezien, maakten vrijwel ongestoord gebruik van
standaardnetwerken, totdat een gezamenlijke aanpak van
Cisco en Level 3 Threat Research Labs serviceproviders
ertoe aanzette om verkeer van de maker van het botnet
te blokkeren.
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Cisco heeft voor dit rapport een set wereldwijde telemetriegegevens
verzameld en geanalyseerd. Ons voortgaande onderzoek en analyse
van gedetecteerde bedreigingen, zoals malwareverkeer, kan inzicht
verschaffen in mogelijk toekomstig crimineel gedrag en de detectie van
bedreigingen bevorderen.
Behandelde onderwerpen
Samenwerking binnen de branche helpt Cisco verstrekkende en zeer winstgevende
exploitkit en ransomwarecampagne buiten spel te zetten
De Angler-exploitkit is een van de grootste en meest effectieve
exploitkits op de markt. Deze is in verband gebracht met diverse
grootschalige campagnes met malvertising (kwaadaardige
advertenties) en ransomware. De exploitkit is eveneens een
van de belangrijkste factoren in de algehele explosieve groei
in ransomware-activiteiten die onze bedreigingsonderzoekers
de afgelopen jaren nauwlettend in de gaten hebben gehouden.
Onverlaten gebruiken ransomware om bestanden van gebruikers
te versleutelen en leveren de sleutels voor decryptie pas nadat
gebruikers een ‘ransom’ (losgeld) hebben betaald, gewoonlijk
tussen de 300 en 500 dollar.

vermengen legitieme en kwaadaardige resources om hun
campagnes uit te voeren.

Zoals vermeld in het Halfjaarlijks Cisco-beveiligingsrapport
2015 maken cryptovaluta zoals bitcoin en anonieme netwerken
zoals Tor het in de huidige florerende malwarebranche eenvoudig
voor kwaadwillenden om de malwaremarkt te betreden en snel
omzet te genereren. De groeiende populariteit van ransomware
kan in verband worden gebracht met twee voordelen: de
uitvoering voor kwaadwillenden vergt weinig onderhoud en
het levert snel winst op, omdat de gebruikers snel betalen met
cryptovaluta.

Afbeelding 1. Aantal IP-adressen van Angler op datum,
juli 2015

Met behulp van onderzoek naar trends in Angler en gerelateerde
ransomware heeft Cisco vastgesteld dat sommige uitvoerders
van exploitkits wereldwijd een buitensporig aantal proxyservers
gebruikten voor Angler die werden bediend door Limestone
Networks. Dit servergebruik is een uitstekend voorbeeld van
een andere trend die onze onderzoekers recentelijk in de
schaduweconomie hebben waargenomen: kwaadwillenden

DELEN

In dit geval was de infrastructuur die Angler ondersteunde niet
groot. Het dagelijkse aantal actieve systemen schommelde
gewoonlijk tussen de 8 en 12. De meeste waren slechts een
dag actief. Afbeelding 1 toont het aantal unieke IP-adressen
dat Cisco in juli 2015 heeft waargenomen.
Cisco
heeft
Figure
X. ontdekt dat Angler-uitvoerenden in feite een lijst IPadressen
afwerkten
om de by
bedreigingsactiviteiten
Angler IP
Addresses
Date, July 2015te verbergen
om enige onderbreking van hun verdiensten te voorkomen.

Aantal IP-adressen
16

Varieerde van 8 tot 12

12

8

4

1

10

15

20

31

juli 2015
Bron: Cisco Security Research
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Zoals afbeelding 2 aantoont, begint Angler met een IP-adres
(hier, 74.63.217.218). Wanneer het systeem gebruikers
besmet en ‘ruis’ genereert die verdedigers oppikken,
verplaatsen de kwaadwillenden zich naar een aangrenzend
IP-adres (74.63.217.219). Deze activiteit gaat door bijna
aaneengesloten blokken met IP-ruimte van een enkele
hostingprovider.
Cisco heeft de IP-informatie bestudeerd om de autonome
systeemnummers (ASN’s) en de providers van de IP-adressen
te identificeren. We hebben vastgesteld dat het meeste
verkeer dat met Angler had te maken van servers kwam
dat door twee legitieme hostingproviders werd uitgevoerd:
Limestone Networks en Hetzner (afbeelding 3). Zij namen bijna
75% van al het verkeer voor de maand juli voor hun rekening.
Cisco nam eerst contact op met Limestone Networks, dat
wereldwijd het grootste aandeel in de hosting van Angler
leek te hebben. Limestone verwelkomde de gelegenheid
tot samenwerking. Het bedrijf had maandelijks te maken
met buitensporige creditcardterugboekingen omdat
kwaadwillenden valse namen en creditcards gebruikten om
willekeurige stukken servercapaciteit te kopen ter waarde van
duizenden dollars.

Afbeelding 2. Lage IP-infrastructuur die Angler ondersteunt

Figure X. Low IP Infrastructure Supporting Angler

IP-adres van Limestone Networks
74.63.217.218
74.63.217.219
74.63.217.220
74.63.217.221
74.63.217.222
74.63.237.178
74.63.237.179
74.63.237.180
74.63.237.181
74.63.237.182
2

DELEN

3

4

5
6
juli 2015

7

8

Bron: Cisco Security Research

Figure X. Angler
HTTP Requests by
Provider,
Julyprovider,
2015 juli 2015
AFBEELDING
3. HTTP-aanvragen
van
Angler per
Provider A

(Limestone Networks)

Provider B

(Hetzner)

75% van
alle gemeten
verkeer

Provider C
Provider D
Provider E
Provider F
Provider G
Provider H
Provider I
Provider J
Provider K
Provider L
Aantal aanvragen

6000

10.000

Bron: Cisco Security Research
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Om deze activiteiten te onderzoeken riep Cisco de hulp in van
Level 3 Threat Research Labs evenals van OpenDNS, een
Cisco-dochter. Level 3 Threat Research Labs kon beter,
wereldwijd inzicht in de bedreiging bieden, waardoor Cisco
de reikwijdte van de bedreiging iets beter kon overzien en kon
vaststellen hoe verstrekkend deze op zijn piek was. OpenDNS
leverde ondertussen een unieke inkijk in de domeinactiviteit
die met de bedreiging gepaard ging. Hierdoor kreeg Cisco een
completer begrip van de manier waarop schaduwdomeinen
door de kwaadwillenden werden toegepast.
Bedreigingsonderzoekers van Cisco keken vervolgens hoe
gebruikers specifiek met Angler in contact kwamen en
vervolgens kwaadaardige payloads aangeboden kregen. De
onderzoekers zagen dat populaire websites gebruikers via
malvertising omleidden naar de Angler-exploitkit. De valse
advertenties werden op honderden belangrijke websites
voor nieuws, onroerend goed of cultuur en media geplaatst.
Dergelijke websites worden in de beveiligingscommunity
gewoonlijk aangeduid als ‘bewezen goedaardig’.
Bovendien vonden bedreigingsonderzoekers van Cisco talloze
voorbeelden van kleine, schijnbaar willekeurige websites
die dezelfde soort omleiding uitvoerden, waaronder een
overlijdensbericht voor iemand op een kleine, plaatselijke
krant in de VS. De laatste tactiek was hoogstwaarschijnlijk
gericht op ouderen. Deze mensen gebruiken gewoonlijk
standaardwebbrowsers zoals Microsoft Internet Explorer en
zijn zich er waarschijnlijk minder van bewust dat ze regelmatig
kwetsbaarheden in Adobe Flash moeten patchen.
Een ander, opvallender, aspect van deze Angler-operatie
was de hoeveelheid unieke referenten en de lage frequentie
waarin deze werden gebruikt (afbeelding 4). We hebben meer
dan 15.000 unieke websites aangetroffen die mensen naar
de Angler-exploitkit leidden en 99,8% daarvan werd minder
dan 10 keer gebruikt. De meeste van deze referenten waren

van juli 2015 hebben we opgemerkt dat pieken in de activiteit
samenvielen met verschillende zero-day exploitaties van Hacking
1
Team (CVE-2015-5119,
CVE-2015-5122).
Figure
X. Unique Referers
by Day, July
2015

Afbeelding 4. Unieke referenten per dag, juli 2015
2K

Aantal unieke sites dat verkeer genereert
naar exploitatieserver

De manier waarop kwaadwillenden de servers aanschaften
maakte het moeilijk de frauduleuze activiteiten aan een enkele
persoon toe te schrijven. Een kwaadwillende kon bijvoorbeeld
drie of vier servers op een dag kopen en de volgende dag een
andere naam en creditcard gebruiken om de volgende dag
weer drie of vier servers te kopen. Zo konden kwaadwillenden
feitelijk van het ene IP-adres naar het volgende ‘rollen’
wanneer besmette servers werden geïdentificeerd en door
verdedigers offline werden gehaald.

0

Piek in activiteiten viel samen met
zero-day exploitaties

1

15

31

juli 2015
Bron: Cisco Security Research

Cisco heeft vastgesteld dat ongeveer 60% van de Anglerpayloads die via deze bewerking werden geïnstalleerd, een
variant van ransomware afleverde, meestal Cryptowall 3.0.
Andere typen payloads omvatten Bedep, een downloader
voor malware die gewoonlijk wordt gebruikt om
malware voor klikfraudecampagnes te installeren. (Zie
‘Browserinfecties: wijdverspreid – en een belangrijke bron
van gegevenslekken’ op pagina 16.) Beide typen malware
zijn ontworpen om kwaadwillenden snel en met weinig of
geen moeite veel geld te laten verdienen aan besmette
gebruikers.

daarom slechts korte tijd actief en werden verwijderd nadat
zij een handjevol gebruikers hadden besmet. In onze analyse

¹ ‘Adobe Patches Hacking Team’s Flash Player Zero-Day’ (Adobe patcht Flash Player in verband met zero-day exploitatie uit Hacking Team-lekkage), door
Eduard Kovacs, SecurityWeek, 8 juli 2015: http://www.securityweek.com/adobe-patches-hacking-teams-flash-player-zero-day.
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147
90K

9K
40

90k

62

omleidingsservers per
targets
maandper day

doelen
per server
per dag

10
147
%

bood
exploitaties aan

40%

%

of users being
served exploits
were compromised

unique IP addresses
besmet
were
served exploits
in a single day

%

leverde
ransomware af

X 2,9

%

2.9%

X

X

van geëist losgeld
werd betaald

redirection
of ransoms
9515 gebruikers betalen maandelijks
losgeld
servers
paid per day

$

300

gemiddeld losgeld

300

$

average ransom

62%

of Angler infections
delivered ransomware

== 34M
$

bruto jaaropbrengsten
van ransomware
per campagne

$

34M

gross yearly income
for ransomware
per campaign

Bron: Cisco Security Research

Volgens onderzoek van Cisco bereikte de voornaamste
kwaadwillende die verantwoordelijk was voor ongeveer
de helft van de activiteit van Angler-exploitkit in deze
campagne, tot wel 90.000 slachtoffers per dag. Volgens
onze schattingen bracht de campagne de kwaadwillenden
meer dan 30 miljoen dollar per jaar op.

Waarschijnlijk had het netwerk vanuit Hetzner een
vergelijkbaar succes. Dat betekent dat de kwaadwillende
achter de campagne die misbruik maakte van de servers
van Limestone Networks en Hetzner, verantwoordelijk was
voor de helft van alle Angler-activiteit wereldwijd ten tijde
van Cisco’s analyse. Onderzoekers van Cisco schatten dat
deze campagne een bruto opbrengst van 60 miljoen dollar
per jaar kon genereren.

DELEN
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Afbeelding 5. Back-end infrastructuur van Angler
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Bron: Cisco Security Research

Cisco heeft ook ontdekt dat de servers waarmee de gebruikers
contact maakten niet daadwerkelijk als host fungeerden voor
kwaadaardige Angler-activiteit. Ze werden gebruikt als kanaal.
Een gebruiker kwam in de omleidingsketen terecht en diende
een GET-aanvraag in voor een landingspagina, die bij de
proxyserver terechtkwam. De proxyserver routeerde het
verkeer naar een exploitatieserver in een ander land en bij een
andere provider. Tijdens ons onderzoek hebben we ontdekt
dat een enkele exploitatieserver verbonden was met meerdere
proxyservers. (Zie afbeelding 5.)
Cisco heeft een statusserver geïdentificeerd die taken als
gezondheidsbewaking uitvoerde. Elke individuele proxyserver
die door de statusserver werd bewaakt, had een tweetal
unieke URL’s. Als het pad werd bevraagd, retourneerde de
statusserver een bericht met HTTP-statuscode ‘204’. De
kwaadwillenden konden elke proxyserver uniek identificeren
en niet alleen vaststellen of deze actief was, maar ook of
verdedigers er niet mee hadden geknoeid. Door de andere
URL te gebruiken, konden de aanvallers de logboeken van
de proxyserver verzamelen en vaststellen hoe efficiënt hun
netwerk werkte.
Samenwerking binnen de branche was een essentieel onderdeel
van Cisco’s vermogen om de activiteit van de Angler-exploitkit
te onderzoeken. Uiteindelijk hielp dit omleidingen naar de
Angler-proxyservers bij een Amerikaanse serviceprovider te
stoppen en vestigde dit de aandacht op een zeer geavanceerde
uitwas van cybercriminaliteit die dagelijks duizenden gebruikers
trof.

DELEN

Cisco werkte nauw samen met Limestone Networks
om nieuwe servers te herkennen wanneer deze online
kwamen en bewaakten deze nauwlettend om te zien of ze
werden uitgeschakeld. Na verloop van tijd verhuisden de
kwaadwillenden van Limestone Networks en volgde een
wereldwijde afname van Angler-activiteit.

Lees de Cisco Security-blogpost ‘Threat Spotlight:
Cisco Talos Thwarts Access to Massive
International Exploit Kit Generating $60M Annually
from Ransomware Alone’ (Bedreigingsspotlight:
Cisco Talos verhindert toegang tot verstrekkende
internationale exploitkit die alleen al via ransomware
een omzet van 60 miljoen dollar per jaar opleverde)
voor meer informatie over de manier waarop Cisco de
Angler-exploitkit heeft aangepakt.

Gecoördineerde branche-inspanningen
helpen een van de grootste DDoSbotnets op het internet uit te schakelen
Technologieën met geïntegreerde bescherming tegen
bedreigingen kunnen belangrijke aanvallen vaak een halt
toeroepen voordat zij bedrijfsnetwerken treffen. In veel
gevallen vereist het uitschakelen van een potentieel massale
aanval echter niet alleen technologische verdediging, maar ook
coördinatie tussen serviceproviders, beveiligingsleveranciers
en brancheorganisaties.
Terwijl criminelen meer aandacht besteden aan het te gelde
maken van hun activiteiten, moet de technologiebranche
beter samenwerken om criminele campagnes uit te schakelen.
SSHPsychos (ook wel Group 93) is een van de grootste DDoSbotnets die ooit door beveiligingsonderzoekers van Cisco is
ontdekt. Dit botnet is aanzienlijk verzwakt door de gezamenlijke
inspanningen van Cisco en Level 3 Threat Research Labs.
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UNIEKE BEDREIGING
Het DDoS-netwerk SSHPsychos vormt om verschillende
redenen een unieke bedreiging. Omdat het tienduizenden
machines inzet over het gehele internet, beschikt het over het
vermogen om een DDoS-aanval (Distributed Denial of Service)
uit te voeren, waarbij bescherming per apparaat niet afdoende
is. In dit geval was het botnet gemaakt met behulp van bruteforce aanvallen met SSH-verkeer (Secure Shell) (afbeelding 6).
Het SSH-protocol wordt gebruikt om beveiligde communicatie
mogelijk te maken en wordt gewoonlijk toegepast bij
extern beheer van systemen. Op sommige momenten was
SSHPsychos verantwoordelijk voor meer dan 35% van al
het wereldwijde SSH-verkeer op het internet (afbeelding 7),
volgens analyse door Cisco en Level 3.

SSHPsychos is in twee landen actief: China en de
Verenigde Staten. De brute-force aanmeldingspogingen
waarbij 300.000 unieke wachtwoorden worden gebruikt,
waren afkomstig van een hostingprovider in China.
Zodra kwaadwillenden zich konden aanmelden door het
beheerderswachtwoord te raden, hielden de brute-force
aanvallen op. Deze kwaadwillenden meldden zich 24 uur
later aan vanaf een Amerikaans IP-adres en installeerden
een DDoS-rootkit op het besmette apparaat. Dit was duidelijk
een tactiek om verdenkingen van netwerkbeheerders te
verminderen. De slachtoffers van het botnet wisselden, maar in
veel gevallen leek het om grote ISP’s (internetserviceproviders)
te gaan.

DELEN

Afbeelding 6. SSHPsychos gebruikt brute-force aanvallen
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SAMENWERKEN MET BEVEILIGINGSEXPERTS
Vanwege de schaal van het DDoS-netwerk meenden onze
onderzoekers dat de schade moeilijk te beperken zou zijn. Het
was belangrijk om samen te werken met een organisatie die de
brute-force groep effectief van het internet kon verwijderen.
De backboneproviders waren echter terughoudend om de
content van hun klanten te filteren.
Cisco zocht contact met Level 3 Threat Research Labs.
Level 3 analyseerde het verkeer bij het netblok (de reeks
IP-adressen) waar SSHPsychos zich leek te bevinden
(103.41.124.0/23). Het bedrijf bevestigde dat er geen sprake
was van legitiem verkeer van, of naar, dat adres. Het routeerde
het netwerkverkeer vervolgens naar een loos adres binnen zijn
eigen netwerken. Vervolgens nam het bedrijf contact op met
de serviceproviders van de relevante domeinen om deze te
vragen het verkeer van dit netwerk te verwijderen.
De resultaten van deze actie waren onmiddellijk zichtbaar
(afbeelding 8). Het oorspronkelijke netwerk vertoonde vrijwel
geen nieuwe activiteit. Op een nieuw netwerk op netblok
43.255.190.0/23 werd echter een grote hoeveelheid verkeer
van brute-force aanvallen via SSH waargenomen. Het
vertoonde hetzelfde gedrag als SSHPsychos. Na de plotselinge
terugkeer van dit SSHPsychos-achtige verkeer besloten Cisco
en Level 3 actie te ondernemen tegen zowel 103.41.124.0/23
als het nieuwe netblok 43.255.190.0/23.
Het uitschakelen van de netblokken die door SSHPsychos
werden gebruikt, legde het DDoS-netwerk niet permanent
plat. Het vertraagde echter wel de mogelijkheid van de makers
om hun activiteiten uit te voeren en voorkwam, in ieder geval
tijdelijk, dat SSHPsychos zich naar nieuwe machines kon
uitbreiden.

Figure X. SSHPsychos Traffic Drops
Dramatically After Intervention

Afbeelding 8. SSHPsychos-verkeer neemt
dramatisch af na interventie

Brute-force pogingen

Cisco begint samenwerking
met Level 3

180k

Naarmate cybercriminelen grote aanvalsnetwerken bouwen,
moet de beveiligingsbranche manieren vinden om samen te
werken wanneer zij wordt geconfronteerd met een bedreiging
zoals SSHPsychos. Providers van topleveldomeinen, ISP’s,
hostingproviders, DNS-resolvers en beveiligingsleveranciers
kunnen zich niet langer afzijdig houden wanneer online criminelen
hun exploitaties starten op netwerken die uitsluitend bestemd
zijn voor legitiem netwerkverkeer. Met andere woorden:
wanneer criminelen min of meer openlijk schadelijk verkeer
genereren, moet de branche de schadelijke paden naar deze
legitieme netwerken verwijderen.

Lees de Cisco Security-blogpost ‘Threat Spotlight:
SSHPsychos’ (Bedreigingsspotlight: SSHPsychos)
voor meer informatie over de respons van Cisco en
Level 3 Threat Research Labs op de SSHPsychosbedreiging.

Browserinfecties: wijdverspreid – en een
belangrijke bron van gegevenslekken
Beveiligingsteams zien browser add-ons vaak als een minder
ernstige bedreiging. Zij zouden het bewaken hiervan echter
een hogere prioriteit moeten geven, zodat zij dit type infecties
sneller kunnen herkennen en herstellen.
De reden voor urgentie is dat ons onderzoek aantoont dat
browserinfecties aanzienlijker vaker voorkomen dan veel
organisaties zich realiseren. Wij hebben van januari tot oktober
2015 26 families kwaadaardige browser add-ons onderzocht
(afbeelding 9). Als we naar het patroon van browserinfecties
gedurende deze maanden kijken, dan lijkt het aantal infecties

Figure X. Increased Encryption Makes
over het algemeen af te nemen.
IOC Detection More Difficult

Afbeelding 9. Browserinfecties, januari tot oktober 2015
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Kwaadaardige browserextensies kunnen informatie stelen en
een belangrijke bron van gegevenslekken vormen. Elke keer
dat een gebruiker een nieuwe webpagina opent met een
besmette browser verzamelen kwaadaardige browserextensies
gegevens. Zij filteren meer dan de basisgegevens over
elke interne of externe webpagina die de gebruiker
bezoekt. Zij verzamelen ook uiterst gevoelige informatie
die in de URL is geïntegreerd. Deze gegevens kunnen
gebruikersverificatiegegevens, klantgegevens en details over
de interne API’s en infrastructuur van een organisatie bevatten.
Multifunctionele kwaadaardige browserextensies worden
door softwarebundels of adware geleverd. Ze zijn ontworpen
om omzet te genereren door op diverse manieren misbruik
te maken van gebruikers. In een geïnfecteerde browser
kunnen zij gebruikers ertoe aanzetten om op malvertising
zoals advertenties op webpagina’s of pop-ups te klikken. De
add-ons kunnen ook malware verspreiden door gebruikers
te verleiden op een besmette koppeling te klikken of een
geïnfecteerd bestand te downloaden dat in malvertising
wordt aangetroffen. En ze kunnen de browseraanvragen van
gebruikers kapen en vervolgens kwaadaardige webpagina’s
invoegen in resultaten van zoekmachines.
Voor de 45 bedrijven in onze steekproef hebben we
vastgesteld dat in elke maand die we hebben onderzocht,
meer dan 85% van de organisaties was getroffen door
kwaadaardige browserextensies – een resultaat dat de
enorme omvang van deze activiteiten onderstreept. Omdat
geïnfecteerde browsers vaak als een relatief onbelangrijke
bedreiging worden beschouwd, kunnen dergelijke infecties
dagenlang of zelfs langer onopgemerkt of onopgelost blijven.
Dit biedt kwaadwillenden meer tijd en gelegenheid om hun
campagnes uit te voeren (zie ‘Detectietijd: de race om het
tijdskader verder te verkorten’ op pagina 60).

Botnets en command and control: een
wereldwijd overzicht
Botnets zijn netwerken van door malware geïnfecteerde
computers. Kwaadwillenden kunnen deze groepsgewijs
besturen en opdracht geven om een specifieke taak uit te
voeren, zoals het verzenden van spam of het uitvoeren van
een DDoS-aanval. Botnets nemen de afgelopen jaren zowel in
omvang als aantal toe. Om het huidige bedreigingslandschap
wereldwijd beter te begrijpen, hebben we de netwerken van
121 bedrijven van april tot oktober 2015 geanalyseerd voor
aanwijzingen van een of meer van acht vaak aangetroffen
botnets. De gegevens zijn genormaliseerd om een algemeen
overzicht van botnetactiviteit te bieden (afbeelding 10).
We hebben vastgesteld dat Gamarue (een modulaire,
multifunctionele infostealer die al jaren actief is) in deze
periode de
voorkomende
command
and controlFigure
X. meest
Growth
of Individual
Threats
bedreiging
vormde.
(Ratio of Infected Users)

Afbeelding 10. Groei van afzonderlijke bedreigingen
(verhouding geïnfecteerde gebruikers)
400
Omvang van botnetactiviteiten

Dit patroon is echter misleidend. De toenemende hoeveelheid
HTTPS-verkeer in die maanden bemoeilijkte de identificatie
van de aanwijzingen van besmetting die doorgaans in verband
worden gebracht met de gevolgde 26 families, omdat
URL-gegevens niet zichtbaar waren vanwege encryptie.
(Zie ‘Encryptie: een groeiende trend – en een uitdaging
voor verdedigers’ op pagina 30 voor meer informatie over
encryptie en de daarmee samenhangende uitdagingen voor
verdedigers.)
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Wij menen daarom dat het voor beveiligingsteams absoluut de
moeite waarde is om meer resources beschikbaar te stellen
voor de bewaking van dit risico en om verdere automatisering
te overwegen bij het prioriteren van bedreigingen.
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Figure X. Monthly Threat Coverage, Based on
Informatie over bedreigingen
Threat Categories

In juli werd een aanzienlijke piek in het aantal infecties met
de ransomware Cryptowall 3.0 waargenomen. Deze activiteit
wordt voornamelijk toegeschreven aan de Angler-exploitkit,
die erom bekend staat de Cryptowall-payload te installeren.
Zoals vermeld in het Halfjaarlijks Cisco-beveiligingsrapport
2015 zijn de auteurs van Angler en andere exploitkits snel
in het misbruiken van ‘patchinghiaten’ bij Adobe Flash (de
periode tussen publicatie van een update door Adobe en
de daadwerkelijke toepassing ervan door gebruikers).²
Bedreigingsonderzoekers van Cisco schrijven de piek in juli
2015 toe aan de zero-day exploitatie CVE-2015-5119 in Flash,
die bekend werd als onderdeel van de Hacking Team-lekkage.³
De Angler-exploitkit installeert ook de trojan Bedep. Deze
wordt gebruikt om klikfraudecampagnes uit te voeren. Ook
in de verspreidingsgraad van die bedreiging werd in juli een
kleine piek waargenomen (afbeelding 11).

Based
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Afbeelding 11. Maandelijks verdeling van bedreigingen,
gebaseerd op aantal geïnfecteerde gebruikers
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Het percentage Bedep-infecties bleef in de geanalyseerde
periode relatief stabiel. We hebben wel een afname in de
Miuref-infecties waargenomen. Dit schrijven we toe aan
de toename in HTTPS-verkeer die heeft geholpen bij het
verbergen van aanwijzingen van besmetting met Miuref.
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Bedep, Gamarue en Miuref (een andere trojan en browserkaper
die klikfraude kan uitvoeren) vertegenwoordigden samen meer
Figure
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Afbeelding 12. Maandelijkse verdeling van bedreigingen,
gebaseerd op bedreigingscategorieën

Botnettypen (%)
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In afbeelding 12 worden de botnettypen getoond die
verantwoordelijk waren voor de meeste infecties in de
geanalyseerde periode. Multifunctionele botnets zoals
Gamarue en Sality voerden het veld aan, gevolgd door
klikfraudebotnets. Trojans voor de banksector kwamen op de
derde plaats. Dit toont aan dat dit oude type bedreiging nog
steeds wijdverspreid is.
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² Halfjaarlijks Cisco-beveiligingsrapport 2015: http://www.cisco.com/web/offers/lp/2015-midyear-security-report/index.html.
³ ‘Adobe Patches Hacking Team’s Flash Player Zero-Day’ (Adobe patcht Flash Player in verband met zero-day exploitatie uit Hacking Team-lekkage), door
Eduard Kovacs, SecurityWeek, 8 juli 2015: http://www.securityweek.com/adobe-patches-hacking-teams-flash-player-zero-day.
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DNS als blinde vlek: aanvallen waarbij DNS voor command and control wordt gebruikt
Volgens Cisco’s analyse van als ‘bewezen kwaadaardig’
geclassificeerde malware maakte het leeuwendeel van die
malware (91,3%) met een van de volgende drie doelen gebruik
van de Domain Name Service (DNS):
•• Command and control verkrijgen
•• Gegevens uitfilteren
•• Verkeer omleiden
Om op dit percentage uit te komen, hebben we alle vormen
van gedrag van samples uit verschillende van onze sandboxes
onderzocht. Malware waarvan werd vastgesteld dat deze op
geen enkele manier DNS gebruikt of DNS uitsluitend gebruikt
om statuscontroles van het internet uit te voeren, werd uit de
steekproef voor analyse verwijderd. De overgebleven malware
gebruikte DNS om verbinding te maken met websites die
bekend stonden als kwaadaardig of verdacht waren.
Hoewel kwaadwillenden veelvuldig misbruik maken van DNS
om malwarecampagnes te verspreiden, bewaken slechts
weinig bedrijven DNS voor beveiligingsdoeleinden (of bewaken
ze DNS helemaal niet). Vanwege dit gebrek aan overzicht is
DNS een ideale methode voor aanvallers. Volgens een recente
enquête die wij hebben uitgevoerd (zie afbeelding 13) geeft
68% van de beveiligingsprofessionals aan dat hun organisaties
bedreigingen via recursieve DNS niet bewaken. (Recursieve
DNS-naamservers bieden de IP-adressen van bedoelde
domeinnamen aan de aanvragende hosts aan.)

Figure X.
Monitoring Threats via Recursive DNS

Afbeelding 13. Bewaking van bedreigingen via
recursieve DNS
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Waarom is DNS een blinde vlek in de beveiliging voor zoveel
organisaties? Een belangrijke reden is dat beveiligingsteams
en DNS-experts gewoonlijk deel uitmaken van verschillende
IT-groepen binnen een bedrijf en slechts sporadisch contact
onderhouden.
Maar dat zouden ze wel regelmatig moeten doen. DNSbewaking is essentieel voor het identificeren en beperken van
malware-infecties die DNS al gebruiken voor een van de drie
eerdergenoemde activiteiten. Het is ook een belangrijke eerste
stap voor het in kaart brengen van andere onderdelen die
kunnen worden gebruikt om een aanval verder te onderzoeken,
van het vaststellen van het type infrastructuur dat de aanval
ondersteunt tot het vinden van de bron.
DNS-bewaking houdt echter meer in dan samenwerking
tussen beveiligings- en DNS-teams. Het vereist de
afstemming van de juiste technologie en expertise voor
correlatieanalyse. (Zie ‘Samenwerking binnen de branche
helpt Cisco verstrekkende en zeer winstgevende exploitkit en
ransomwarecampagne buiten spel te zetten’ op pagina 10
voor meer informatie over de manier waarop Cisco met de hulp
van OpenDNS de domeinzichtbaarheid heeft verbeterd van de
IP-adressen die door de Angler-exploitkit werden gebruikt.)
RETROSPECTIEVE DNS-ANALYSE
Cisco’s retrospectieve onderzoek van DNS-query’s en
daaruit voortvloeiend TCP- en UDP-verkeer heeft een
aantal malwarebronnen geïdentificeerd. Dit zijn onder meer
command and control-servers, websites en distributiepunten.
Retrospectief onderzoek detecteert ook zeer gevaarlijke
content op basis van gegevens van bedreigingslijsten,
communitybedreigingsrapporten, waargenomen trends in
cyberbesmettingen en kennis van de unieke kwetsbaarheden
binnen de branche van een klant.
Onze retrospectieve rapportage helpt bij de identificatie van
‘lage en trage’ pogingen tot het doorsluizen van gegevens.
Deze worden gewoonlijk in verband gebracht met APT-gedrag
(Advanced Persistent Threat) en worden in veel gevallen niet
opgemerkt door traditionele technologieën voor de detectie
van bedreigingen. Het doel van de analyse is om afwijkingen
in de enorme hoeveelheid uitgaand communicatieverkeer te
herkennen. Deze ‘binnenste-buiten’-benadering kan mogelijke
gegevensbesmettingen en schadelijke netwerkactiviteit naar
boven brengen die anders over het hoofd zou worden gezien.

Bron: Cisco Security Research
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Op deze manier hebben we ‘onbetrouwbare’ DNS-resolvers
ontmaskerd die op klantnetwerken werden gebruikt. De klanten
waren zich er niet van bewust dat de resolvers door hun
werknemers werden gebruikt als onderdeel van hun DNSinfrastructuur. Wanneer het gebruik van DNS-resolvers niet actief
wordt beheerd en bewaakt, kan dit leiden tot kwaadaardig
gedrag zoals DNS-cachebesmetting en DNS-omleiding.
Naast het ontdekken en identificeren van onbetrouwbare
DNS-resolvers heeft retrospectief onderzoek ook de volgende
problemen in klantnetwerken naar boven gebracht:
•• Klantadresruimte die is opgenomen in spam-en
malwareblokkeringslijsten van derden
•• Klantadresruimte die als baken fungeerde voor bekende
command and control-servers van Zeus en Palevo
•• Actieve malwarecampagnes, waaronder CTB-Locker,
Angler en DarkHotel
•• Verdachte activiteit, waaronder het gebruik van
Tor, automatisch doorsturen van e-mail en online
documentconversie

Analyse van informatie over
bedreigingen
Webaanvalsvectoren
ADOBE FLASH: UITEINDELIJK KOMT HET EINDE IN ZICHT
Ondanks de afname van het totale aantal Flash-exploitaties
in het afgelopen jaar (zie ‘Trends in Adobe Flash- en PDFcontent’ hierna), blijft het een favoriete tool van ontwikkelaars
van exploitkits. Er was in feite geen waarneembare af- of
toename van Flash-malware in 2015 (afbeelding 14).
Flash-gerelateerde malware blijft voorlopig een primaire
exploitatievector. Ook de auteurs van de Angler-exploitkit
Figure
X. Share of Attack Vectors,
richten zich sterk op kwetsbaarheden in Flash.

Two–Year Comparison

Afbeelding 14. Aanvalsvectoren, vergelijking over 2 jaar
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•• ‘Typosquatting’ via DNS⁴
•• Interne clients die de vertrouwde DNS-infrastructuur van
de klant omzeilen
Toen we een steekproef namen van klanten van Cisco Custom Threat
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⁴ Typosquatting is het registreren van een domeinnaam die lijkt op
een bestaande domeinnaam; deze strategie wordt toegepast door
kwaadwillenden om gebruikers te treffen die onbedoeld een typefout
maken in bedoelde domeinnamen.

sep 2015
Java

PDF

Bron: Cisco Security Research

De druk vanuit de branche om Adobe Flash uit de browserervaring
te verwijderen leidt tot een afname van de hoeveelheid
Flash-content op het web (zie ‘Trends in Adobe Flash- en
PDF-content’ hierna). Dit is vergelijkbaar met de trend in
Java-content over de afgelopen jaren. Ook hierbij nam de
hoeveelheid Java-malware gestaag af (de auteurs van Angler
nemen zelfs niet meer de moeite om Java-exploitaties op te
nemen in de exploitkit). Tegelijkertijd is de hoeveelheid PDFmalware ongeveer gelijk gebleven.
Het belang van Microsoft Silverlight als aanvalsvector is ook
verminderd omdat veel leveranciers de API voor de integratie
van Silverlight in browsers niet meer ondersteunen. Veel
bedrijven stoppen met het gebruik van Silverlight omdat ze
overstappen op technologieën op basis van HTML5. Microsoft
heeft aangegeven dat er geen nieuwe versie van Silverlight
gepland is en brengt alleen beveiligingsupdates uit.
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TRENDS IN ADOBE FLASH- EN PDF-CONTENT
Onderzoekers van Cisco hebben een algemene afname
geconstateerd in de hoeveelheid Adobe Flash-content op
het web (afbeelding 15). Recente acties van Amazon, Google
en andere grote internetbedrijven spelen een rol bij de
afname van Flash-content. Deze bedrijven accepteren geen
webadvertenties op basis van Flash meer of blokkeren deze.
De hoeveelheid PDF-content was vrij stabiel in het afgelopen
jaar en blijft dat waarschijnlijk ook. Het is echter al geruime tijd
geen belangrijke webaanvalsvector meer.
De afname in Flash-content zet op de korte termijn waarschijnlijk
door (en kan mogelijk nog versnellen) nu Adobe heeft
aangekondigd dat het Flash stapsgewijs gaat afbouwen.⁵ Maar
het kan nog het even duren voordat Flash-content geheel
verdwijnt. Flash is geïntegreerd in browsers zoals Google
Chrome, Microsoft Internet Explorer en Microsoft Edge en
wordt nog altijd veel toegepast in webcontent, waaronder
gaming- en videocontent.
Naarmate in de komende jaren nieuwe technologieën worden
geadopteerd (zoals HTML5 en mobiele platforms), komt de
langetermijntrend voor webaanvalsvectoren als Java, Flash en
Silverlight echter duidelijker tot uiting. Uiteindelijk zullen deze
minder vaak voorkomen. Deze vectoren worden daardoor
waarschijnlijk minder aantrekkelijk voor kwaadwillenden met
winstoogmerk. Ze concentreren zich op vectoren waarmee ze
eenvoudig
Figure X.grote aantallen gebruikers kunnen besmetten en
snel winst kunnen maken.

Webaanvalsmethoden
In afbeelding 16 en 17 worden de verschillende typen malware
getoond die kwaadwillenden gebruiken om toegang te verkrijgen
tot netwerken van organisaties. In afbeelding 16 staan de
Figure 16. Most Commonly Observed Malware
methoden die het meest zijn waargenomen: adware, spyware,
kwaadaardige redirectors, iFrame-exploitaties en phishing.

Afbeelding 16. Meest waargenomen malware
Som (sampletelling) x 1000
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Downloader voor JavaScript-iFrame
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Redir

5858

Downloader voor JavaScript-trojan

5070

Binaire bestanden van Windows

Afbeelding 15. Aandeel van Flash en PDF in het totale
verkeer

4911

Downloader voor Windows-trojan

% van totale internetverkeer

3798

Phishing

3726

iFrame

3552

JavaScript-vertroebeling

3261

Downloader voor Android-trojan

3228

Windows-trojan

Percentage of Total Traffic for Flash and PDF

60%

14%

jan
Bron: Cisco Security Research

Flash

PDF
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Bron: Cisco Security Research

⁵ ‘Adobe News: Flash, HTML5 and Open Web Standards’ (Adobe-nieuws: Flash, HTML5 en open webstandaarden), Adobe, 30 november 2015:
http://blogs.adobe.com/conversations/2015/11/flash-html5-and-open-web-standards.html.
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Afbeelding 16 kan vooral worden gezien als een overzicht
van de typen malware die criminelen gebruiken om in eerste
instantie toegang te verkrijgen. Dit zijn de beproefde en meest
kosteneffectieve methoden om grote aantallen gebruikers
relatief eenvoudig te besmetten. JavaScript-exploitaties en
Facebook-scams (social engineering) waren volgens ons
onderzoek de meest gebruikte aanvalsmethoden.
In afbeelding 17 staat de minder vaak waargenomen malware.
‘Minder vaak waargenomen’ staat overigens niet gelijk aan
‘minder effectief’. Volgens Cisco Security Research kan
dergelijke malware opkomende bedreigingen of doelgerichte
campagnes vertegenwoordigen.
Veel van deze geavanceerdere technieken zijn ontwikkeld om
zoveel mogelijk waarde te extraheren bij besmette gebruikers.
Hierbij worden waardevolle gegevens gestolen of de digitale
eigendommen van gebruikers gegijzeld voor losgeld.
Bij het bewaken van webmalware is het dan ook onvoldoende
om de aandacht uitsluitend te richten op de typen bedreigingen
die het meest worden waargenomen. Het volledige scala aan
aanvallen moet onder de loep worden genomen.

Figure X.
Sample of Lower-Volume
Malware
Observed
Informatie
over
bedreigingen

Afbeelding 17. Voorbeelden van minder vaak
waargenomen malware
Som (sampletelling) < 40
44

Windows-malware ‘Sality’

35

Windows-malware ‘Krap-K’

15

Windows-malware ‘Gampass’

10

JavaScript ‘Blackhole’

9

Windows-trojan

7

Verdachte pdf-bestanden

5

Windows-achterdeur ‘Ace’

3

Downloader voor trojan

2

Windows-hoax

2

Windows-downloader ‘Upatre’

2

Windows-achterdeur

2

iFrame

1

Windows-worm

1

Windows-trojan ‘Upatre’

1

Downloader voor Windows-trojan

1

Downloader voor JavaScript-trojan

Bron: Cisco Security Research
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Bedreigingsupdates
ADOBE FLASH VOERT LIJST MET KWETSBAARHEDEN AAN
Het Adobe Flash-platform is al enkele jaren een populaire
bedreigingsvector voor criminelen. Flash-kwetsbaarheden
komen nog steeds regelmatig voor op lijsten met zeer urgente
waarschuwingen. Het goede nieuws in 2015 was dat de
leveranciers van producten waarin deze exploitaties vaak
optreden (bijvoorbeeld webbrowsers), dit zwakke punt hebben
onderkend en nu maatregelen nemen om de mogelijkheden
voor kwaadwillenden te beperken.
In 2016 zullen criminelen hun exploitaties en aanvallen
waarschijnlijk richten op gebruikers van Adobe Flash. Voor
enkele Flash-kwetsbaarheden zijn er online exploitaties
verkrijgbaar: openbaar of te koop als onderdeel van exploitkits.
(Zoals aangegeven op pagina 21 is de hoeveelheid FlashFigure X. Total Number of CVEs by Vendor
gerelateerde content afgenomen, maar blijft Flash een primaire
exploitatievector.)

Voortgaand op tactieken die werden gebruikt om de impact
van Java – een andere veelgebruikte bedreigingsvector – te
verminderen, blokkeren veel webbrowsers Flash-content of
leiden deze naar een sandbox om gebruikers te beschermen.
Hoewel dit een positieve ontwikkeling is, is het belangrijk te
bedenken dat aanvallers er de komende tijd nog steeds in
zullen slagen om exploitaties te starten. Mogelijk vergeten
gebruikers hun browsers tijdig bij te werken en criminelen
zullen doorgaan met het introduceren van exploitaties die
gericht zijn op oudere versies van browsersoftware.
Onderzoekers van Cisco menen echter dat de beveiligingen die
nu in de meest gangbare webbrowsers en besturingssystemen
zijn ingebouwd, de afhankelijkheid van criminelen van Flash zal
verminderen. Omdat online aanvallers hun aandacht richten
op de best mogelijke resultaten (zoals hoge winstgevendheid)
voor de meeste efficiëntie, zullen zij weinig moeite doen

voor aanvallen die minder snel winst opleveren voor hun
geïnvesteerde tijd.

Afbeelding 18. Totaal aantal CVE’s per leverancier
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Daarnaast telt WordPress voor 2015 slechts
12 kwetsbaarheden voor het eigen product. De overige
240 kwetsbaarheden zijn afkomstig van plug-ins en scripts
die door externe bijdragers zijn gemaakt.
Zoals wordt geïllustreerd in afbeelding 20, kunnen lijsten met
kwetsbaarheden en gerelateerde exploitaties van nut zijn voor
beveiligingsprofessionals. Ze kunnen de lijsten gebruiken om
de meest voorkomende en zeer risicovolle kwetsbaarheden te
beheren en prioriteren, en om deze sneller te patchen dan minder
risicovolle kwetsbaarheden. Raadpleeg de website CVE Details
(https://www.cvedetails.com/top-50-products.php) voor

meer informatie over CVE’s per leverancier.

Afbeelding 19. Aantal openbare exploitaties beschikbaar
per kwetsbaarheid van leverancier
Beschikbare openbare exploitaties

Het diagram hierboven toont het totale aantal CVE’s dat in 2015
per leverancier is gepubliceerd. Adobe is in dit diagram minder
prominent aanwezig dan in het diagram rechts. Dat bevat de
kwetsbaarheden waarvoor exploitaties beschikbaar zijn.
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Bron: Cisco Security Research, Metasploit, Exploit DB
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Figure 20. Common Vulnerabilities

Afbeelding 20. Gangbare kwetsbaarheden
Flash-kwetsbaarheden

Overige kwetsbaarheden

Angler
Magnitude
Nuclear Pack
Neutrino
Rig
Nuclear
Fiesta
Sweet Orange
NullHole
Hanjuan
Flash EK
Openbare
exploitaties
CVE-2015

- 0310

0311

0313

0336

0359

1671

2419

3090

3104

3105

3113

5119

5122

5560

7645

Bron: Cisco Security Research

Afbeelding 20 bevat zeer risicovolle kwetsbaarheden.
Hierin wordt ook aangegeven of de kwetsbaarheid te koop
is als onderdeel van een exploitkit (zie de regel ‘Flash
EK’) of dat ervoor openbare exploitaties beschikbaar zijn
(zie de regel ‘Openbare exploitaties’). Kwetsbaarheden
waarvoor functionele exploitaties beschikbaar zijn, vormen

een hoge prioriteit voor patching. Deze lijst kan door
beveiligingsprofessionals worden gebruikt om hun patchingen herstelactiviteiten te prioriteren. Het feit dat er een
exploitatie – openbaar of binnen een exploitkit – voor een

bepaald product bestaat, betekent niet noodzakelijkerwijs
dat er sprake is van aanvallen.
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Verticale markten met risico op
aantreffing van malware

Afbeelding 21 toont 28 belangrijke bedrijfstakken en hun
relatieve blokkeringsactiviteit in verhouding tot normaal
netwerkverkeer. Een verhouding van 1,0 betekent dat het
aantal blokkeringen in normale verhouding staat tot het volume
aan waargenomen verkeer. Alles boven 1,0 vertegenwoordigt
een hoger dan verwachte blokkeringsverhouding; alles
onder 1,0 vertegenwoordigt een lager dan verwachte

Om de verticale markten met een hoog risico op aantreffing
van webmalware te volgen, vergeleken we de relatieve
volumes aan aanvalsverkeer (‘blokkeringsverhoudingen’) met
die van ‘normaal’ of verwacht verkeer.

blokkeringsverhouding.

Afbeelding 21. Maandelijkse blokkeringsverhoudingen van verticale markten, nov 2014 – sep 2015
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Afbeelding 22 geeft weer hoe vergankelijk de aandacht van
kwaadwillenden voor specifieke verticale markten kan zijn.
(Nul geeft geen netto verandering weer.) Van januari tot
maart 2015 was ‘overheid’ de verticale markt met hoogste
blokkeringsverhouding. Van maart tot mei was het elektronica. In
het midden van de zomer waren het professionele diensten die
het meest werden geblokkeerd. En in de herfst van 2015 had
‘gezondheidszorg’ de hoogste blokkeringsverhouding van alle
verticale markten.

Volgens ons onderzoek zijn elk van de vier verticale markten met
de hoogste blokkeringsactiviteit in 2015 het doelwit geweest
van aanvallen met trojans. De verticale markt ‘overheid’ werd
ook geconfronteerd met een groot aantal aanvallen met PHPinvoegingen. De markt ‘professionele diensten’ werd getroffen
door een groot aantal iFrame-aanvallen.

Afbeelding 22. Relatieve blokkeringsverhoudingen van verticale markten, vergelijking per maand
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Webblokkeringsactiviteit: geografisch
overzicht
We hebben ook de landen en regio’s onderzocht van waaruit
malwaregebaseerde blokkeringsactiviteiten plaatsvonden
(zie afbeelding 23). De landen werden voor het onderzoek
geselecteerd op basis van hun volume aan internetverkeer.
Een blokkeringsverhouding van 1,0 geeft aan dat het aantal
waargenomen blokkeringen in normale verhouding staat tot de
netwerkgrootte.

De netwerken in landen en regio’s met een blokkeringsactiviteit
die we als hoger dan normaal beschouwen, bevatten waarschijnlijk
vele webservers en hosts met niet-gepatchte kwetsbaarheden.
Kwaadwillenden houden zich niet aan landsgrenzen en zullen
malware hosten waar deze het effectiefst is.

Figure
X. Web Blocks by Country or Region
Afbeelding 23. Webblokkeringen op land of regio
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Verenigde Staten 1

Duitsland 1,5
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China 4

Japan 1

Hongkong 9

Blokkeringsactiviteit = schadelijk verkeer/verwacht verkeer
Bron: Cisco Security Research
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Aanwezigheid in grote, commerciële netwerken die een hoog
internetvolume verwerken vormt nog een factor voor een
hoge blokkeringsactiviteit – dit is een van de redenen waarom
Hongkong onze lijst aanvoert.
Afbeelding 24, die een vergelijking van maand tot maand
weergeeft van webblokkeringen per land of regio van november
2014 tot oktober 2015, biedt wat extra context voor deze
ranglijst.

In Hongkong was in de lente van 2015 sprake van een hogere
webblokkeringsactiviteit, net als in Frankrijk. Bij beide is de
webblokkeringsactiviteit sindsdien aanzienlijk afgenomen, maar
omdat de hogere activiteit eerder in het jaar zo ver boven de
gebruikelijke waarden lag, scoort Hongkong aan het einde van
het jaar nog steeds hoger dan aan het begin. Na de piek is de
blokkeringsactiviteit in Frankrijk rond het midden van de zomer
weer genormaliseerd.

Figure X. Realative Web Block Activity by Country or Region, Month to Month,
November 24.
2014–October
2015
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Inzichten uit de branche

Cisco biedt onderzoek en analyse van beveiligingstrends en -praktijken.
Paradoxaal genoeg kunnen enkele van deze trends en praktijken het
vermogen van verdedigers om bedreigingen te traceren bemoeilijken en
organisaties en individuele gebruikers blootstellen aan een hoger risico
op besmetting of aanvallen.
Encryptie: een groeiende trend – en een uitdaging voor verdedigers
Het toepassen van encryptie is logisch. Bedrijven moeten
hun intellectuele eigendom en andere gevoelige gegevens
beschermen, adverteerders willen de integriteit van de content
van hun advertenties en back-end analyses behouden, en
bedrijven richten zich steeds meer op het beschermen van de
privacy van hun klanten.
Maar encryptie resulteert tevens in beveiligingsproblemen voor
organisaties – waaronder een onterecht gevoel van veiligheid.
Organisaties zijn bedrevener geworden in het versleutelen van
gegevens wanneer deze tussen entiteiten worden verzonden,
maar opgeslagen gegevens zijn vaak onbeveiligd. Bij vele van
de meest opzienbarende inbreuken die de afgelopen paar jaar
zijn opgetreden, werd misbruik gemaakt van niet-versleutelde
gegevens die in het datacenter en op andere interne systemen
zijn opgeslagen. Voor aanvallers komt dit overeen met het
volgen van een beveiligde vrachtwagen naar een onbeveiligd
magazijn.
Het is voor organisaties ook van belang te onderkennen
dat end-to-end encryptie de effectiviteit van sommige
beveiligingsproducten kan verminderen. Encryptie verbergt
de aanwijzingen van besmetting die worden gebruikt om
kwaadaardige activiteit te identificeren en te traceren.

Maar er is geen excuus voor het niet versleutelen van
gevoelige gegevens. Beveiligingstools en de gebruikers ervan
moeten zich aan deze nieuwe wereld aanpassen door headers
en andere niet-versleutelde delen van de gegevensstroom
te verzamelen (alsmede andere bronnen van contextuele
informatie) om versleuteld verkeer te analyseren. Tools
die gebruikmaken van de zichtbaarheid van payload, zoals
vastlegging van volledige pakketten, worden minder effectief.
Het uitvoeren van Cisco NetFlow en andere op metagegevens
gebaseerde analyses is nu van essentieel belang.
Gezien de trends in 2015 heeft versleuteld verkeer, met
name HTTPS, volgens onze onderzoekers een omslagpunt
bereikt. Hoewel dit type verkeer nog niet de meerderheid
van de transacties vormt, zal het binnenkort de dominante
verkeersvorm op internet zijn. Ons onderzoek toont aan dat
het al consistent meer dan 50% van de verzonden bytes
vertegenwoordigt (afbeelding 25) als gevolg van HTTPSoverhead en grotere content die via HTTPS wordt verzonden,
zoals overdrachten naar sites voor bestandsopslag.

Afbeelding
25. Percentages
SSL-percentages
Figure X.SSL
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60

DELEN
40

% van totaal aantal bytes

57%

46%
% van HTTPS-aanvragen
33,56%

20

24%
jan

2015

okt

Bron: Cisco Security Research

30

Inzichten uit de branche

Cisco-beveiligingsrapport 2016

Figure X. HTTPS Request- Biggest Changes
from January to September 2015
Tijdens elke webtransactie wordt een aantal bytes verzonden
(uitgaand) en ontvangen (inkomend). De uitgaande aanvragen
van HTTPS-transacties zijn groter dan die voor HTTP (ongeveer
2000 bytes extra). Bij inkomende HTTPS-aanvragen is er ook
sprake van overhead, maar dat wordt minder belangrijk bij grotere
responsen.
Door de inkomende en uitgaande bytes per webtransactie te
combineren, kunnen we het algehele percentage bepalen van alle
bytes per webtransactie die met HTTPS worden versleuteld. Op
basis van de toename in HTTPS-verkeer en de extra overhead
hebben we bepaald dat HTTPS-bytes 57% van al het webverkeer
in oktober 2015 (afbeelding 25) vertegenwoordigen; in januari was
dat nog 46%.

Afbeelding 26. HTTPS-aanvragen: grootste wijzigingen
van januari tot september 2015
2015
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In oktober werd bij 33,56% van de aanvragen HTTPS gebruikt.
Bovendien bleek dat het percentage inkomende HTTPS-bytes
was toegenomen. Dit was het gehele jaar het geval. Naarmate
de hoeveelheid verkeer die HTTPS gebruikt toeneemt, is meer
bandbreedte vereist. Per transactie is 5 Kbps extra nodig.

•• Meer aanvragen van gebruikers om versleutelde video’s te
downloaden
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•• Meer mobiel verkeer van toepassingen die inherent
versleutelen
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We hebben aan de hand van analyse van webverkeer ook
vastgesteld dat het aantal HTTPS-aanvragen sinds januari 2015
geleidelijk, maar aanzienlijk, is toegenomen. Zoals in afbeelding 25
te zien is, werd bij 24% van de aanvragen in januari het HTTPSprotocol gebruikt (bij de overige aanvragen HTTP).

De algehele toename van versleuteld webverkeer kan primair aan
de volgende factoren worden toegeschreven:
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14%
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14%
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13%
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•• Meer aanvragen bij opslag- en back-upservers die gevoelige
opgeslagen gegevens bevatten waar kwaadwillenden graag
toegang toe willen hebben
Zoals in afbeelding 26 wordt getoond, is het aantal HTTPSaanvragen bij opslag- en back-upresources sinds begin 2015
zelfs met 50% toegenomen. Services voor bestandsoverdracht zijn
gedurende diezelfde periode ook aanzienlijk toegenomen: 36%.

DELEN

Er is sprake van toenemende versleutelde activiteiten voor
wat betreft het aantal versleutelde transacties en het aantal
gecodeerde bytes in elke transactie. Deze bieden hun eigen
voordelen en hun eigen potentiële risico’s, waardoor geïntegreerde
bescherming tegen bedreigingen moet worden geïmplementeerd
om zichtbaarheid te vergroten.
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Figure X. Top 100 Hosts
Afbeelding 27. Belangrijke hosts die HTTPS-verkeer coderen
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Bij de topdomeinen op basis van het aantal aanvragen
(afbeelding 27) blijkt dat vele van de belangrijkste contentpagina’s
van Google en Facebook zijn versleuteld. Maar slechts 10% van
hun advertentieverkeer is versleuteld.
Ongeacht de uitdagingen is gegevensencryptie een vereiste in
het huidige bedreigingslandschap. Aanvallers zijn te vaardig in het
omzeilen van toegangscontrole voor gebruikers om essentiële
informatie tijdens enige fase van opslag of overdracht onbeveiligd
te laten.
Daarom is het van belang dat beveiligingsteams
webverkeerspatronen bewaken om er zeker van te zijn dat HTTPSaanvragen niet afkomstig zijn van of op weg zijn naar verdachte
locaties. Let op: ga niet op zoek naar versleuteld verkeer op
een vooraf gedefinieerde reeks poorten. Zoals in het volgende
gedeelte wordt beschreven, heeft ons onderzoek uitgewezen dat
het aannemelijk is dat malware versleutelde communicatie via een
gevarieerde reeks poorten initieert.

DE ENTROPIEFACTOR
Hoge entropie is een goede aanwijzing voor versleutelde of
gecomprimeerde bestandsoverdrachten of communicatie.⁶
Het goede nieuws voor beveiligingsteams is dat entropie
relatief eenvoudig is te bewaken omdat er geen kennis van de
onderliggende cryptografische protocollen nodig is.

Tijdens een periode van 3 maanden, beginnend op 1 juni 2015,
hebben beveiligingsonderzoekers van Cisco 7.480.178 stromen
waargenomen van 598.138 verzonden malwaresamples met
‘bedreigingsscore: 100’. Tijdens deze periode was sprake van
958.851 stromen met hoge entropie (12,82%).
Bovendien werden 917.052 stromen via het TLS-protocol
(Transport Layer Security) geïdentificeerd (12,26%). Daarnaast
vonden 8.419 TLS-stromen plaats via een andere poort dan 443 –
de standaardpoort voor beveiligde HTTP. Enkele van de poorten die
de waargenomen malware gebruikte voor communicatie, waren
poort 21, 53, 80 en 500.
Aangezien het niveau van versleuteld internetverkeer blijft
toenemen, zal het voor organisaties steeds belangrijker worden
om een geïntegreerde architectuur voor bescherming tegen
bedreigingen te implementeren (zie ‘De zes grondbeginselen van
geïntegreerde bescherming tegen bedreigingen’ op pagina 62).
Point-oplossingen zijn niet effectief bij het identificeren van
potentiële bedreigingen in versleuteld verkeer. Geïntegreerde
beveiligingsplatforms bieden beveiligingsteams meer zichtbaarheid
in wat er gebeurt op apparaten of netwerken, zodat zij eenvoudiger
verdachte activiteitspatronen kunnen identificeren.

⁶ Entropie: in computerkunde is entropie (gebrek aan orde of voorspelbaarheid) de willekeurigheid die een besturingssysteem of toepassing verzamelt
voor gebruik in cryptografie of voor andere doeleinden waarbij willekeurige gegevens vereist zijn.
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De overstap naar encryptie: casestudy
Lancope, een Cisco-bedrijf, onderzocht encryptiepercentages
van zowel intern verkeer als internetverkeer binnen drie
bedrijfssectoren (twee universiteiten, een ziekenhuis en een ISP,
alle gevestigd in de Verenigde Staten).
Bij een van de universiteiten bleek dat bijna al het interne
verkeer was versleuteld (82%). Bovendien werd 53% van
het internetverkeer van de universiteit versleuteld. Deze
bevindingen komen overeen met trends die Lancope in andere
bedrijfstakken heeft waargenomen.
Slechts 36% van de interne informatie van het ziekenhuis
was versleuteld. Maar meer dan de helft (52%) van het
internetverkeer was versleuteld.

Het onderzoek van Lancope illustreert de brede adoptie binnen
de diverse sectoren van de encryptie van gegevens die worden
overgedragen. Volgens Cisco moet nu soortgelijke aandacht
Figurebesteed
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van opgeslagen gegevens om
Encryption
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Data
de impact van besmettingen van organisaties te beperken.
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Bij de toonaangevende ISP-providers was 70% van het interne
verkeer versleuteld en 50% van het internetverkeer.
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Online criminelen verhogen serveractiviteiten op WordPress
Zoals in de inleiding van dit rapport werd aangegeven, zijn online
criminelen altijd op zoek naar methoden om de efficiëntie
van hun handelingen te verhogen en kostenbesparingen te
realiseren – in combinatie met nieuwe manieren om detectie
te omzeilen. Steeds meer cybercriminelen vinden deze
efficiëntie binnen websites die zijn gemaakt met WordPress, het
populaire ontwikkelplatform voor websites en blogs. Aanvallers
kunnen op WordPress-sites de controle overnemen van een
aanhoudende stroom besmette servers om een infrastructuur
te creëren die ransomware-, bankfraude- of phishing-aanvallen
ondersteunt. Internet kent vele niet langer gebruikte sites die
met WordPress zijn gemaakt en die niet vanuit het perspectief
van beveiliging worden onderhouden. Naarmate nieuwe
beveiligingsproblemen de kop opsteken, worden deze sites
vaak besmet en opgenomen in aanvalscampagnes.
Tijdens het analyseren van de systemen die worden gebruikt
om ransomware en andere malware te ondersteunen, ontdekten
beveiligingsonderzoekers van Cisco dat vele cybercriminelen
hun online activiteiten verschuiven naar besmette WordPressservers. Het aantal WordPress-domeinen dat door criminelen
wordt gebruikt, is van februari tot oktober 2015 met 221%
toegenomen (zie afbeelding 28).
Onderzoekers van Cisco zijn van mening dat deze verschuiving
om meerdere redenen heeft plaatsgevonden. Wanneer

ransomware andere tools gebruikt om encryptiesleutels of
andere command and control-informatie te communiceren,
kan deze communicatie worden gedetecteerd of geblokkeerd
zodat het encryptieproces niet kan worden voltooid. Communicatie
waarbij encryptiesleutels worden verzonden via besmette
WordPress-servers kan echter normaal lijken, waardoor de
Figure
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bestandsencryptie
wordt voltooid
groter is. Met andere
by
Malware
Creators
woorden: de WordPress-sites fungeren als doorgifte-agents.

Afbeelding 28. Aantal WordPress-domeinen dat door
makers van malware wordt gebruikt
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Om de nadelen van andere technologieën te omzeilen, hebben
criminelen hun pijlen op WordPress gericht om malwarepayloads
en command and control-servers te hosten. WordPress-sites
bieden diverse voordelen. De vele niet meer gebruikte sites bieden
criminelen bijvoorbeeld meer mogelijkheden om slecht beveiligde
sites te besmetten.
Het risico van het gebruiken van besmette systemen voor het
uitvoeren van malware is dat een van de gehackte servers kan
worden uitgeschakeld wanneer de besmetting wordt ontdekt.
Als dit gebeurt tijdens een campagne, kan het zijn dat de
malwaredownloader de payload niet kan ophalen, of dat de
malware niet kan communiceren met de command and controlservers. Beveiligingsonderzoekers van Cisco hebben ontdekt
dat malware dit probleem heeft overwonnen door meerdere
WordPress-servers te gebruiken. Cisco heeft zelfs lijsten met
besmette WordPress-servers aangetroffen op sites voor het delen
van gegevens, zoals Pastebin.
De malware gebruikte deze lijsten om werkende command
and control-servers te zoeken, zodat de malware kan worden
uitgevoerd zelfs wanneer een besmette server niet beschikbaar
was. Onderzoekers hebben tevens malwaredownloaders
geïdentificeerd die een lijst met WordPress-sites bevatten waarop
payloads zijn opgeslagen. Wanneer een downloadsite niet werkte,
probeerde de malware het bij de volgende en downloadde
kwaadaardige payloads van de werkende WordPress-server.

Dankzij deze kwetsbaarheden konden aanvallers WordPress-servers
‘inlijven’ en deze gebruiken als malware-infrastructuur (zie
afbeelding 29).
Onderzoekers van Cisco hebben enkele van de software- en
bestandstypen geïdentificeerd die vaak op besmette WordPresssites worden gehost:
•• Uitvoerbare bestanden die payloads zijn voor aanvallen van
exploitkits
•• Configuratiebestanden voor malware zoals Dridex en Dyre
•• Proxycode die command and control-communicatie doorgeeft
om command and control-infrastructuur te verbergen
•• Phishing-webpagina’s voor het verzamelen van
gebruikersnamen en wachtwoorden
•• HTML-scripts die verkeer omleiden naar exploitkitservers
Bovendien hebben onderzoekers van Cisco vele malwarefamilies
geïdentificeerd die besmette WordPress-sites als infrastructuur
gebruiken:
•• Dridex, infostealer
•• Pony, wachtwoord-stealer
•• TeslaCrypt, ransomware
•• Cryptowall 3.0, ransomware
•• TorrentLocker, ransomware

Op de besmette WordPress-sites werd vaak niet de nieuwste
versie van WordPress gebruikt, was sprake van zwakke
beheerderswachtwoorden en werden plug-ins gebruikt waarbij
beveiligingspatches ontbraken.

•• Andromeda, spambotnet
•• Bartallex, dropper voor trojans
•• Necurs, infostealer
•• Valse aanmeldingspagina’s

Afbeelding 29. Hoe WordPress-sites worden besmet

Figure X. How Cryptowall Ransomware uses hacked WordPress servers for Command and Control
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Cisco ontdekte tevens dat de versie van de software die op
deze apparaten werd uitgevoerd gemiddeld 26 kwetsbaarheden
kende. Bovendien bleek dat vele organisaties verouderde
software gebruikten in hun netwerkinfrastructuur (afbeelding 30).
Enkele klanten in de verticale markten financiële dienstverlening,
gezondheidszorg en detailhandel gebruikten versies van onze
software van meer dan 6 jaar oud.

Afbeelding
30. Gemiddelde
ouderdom
software
Figure X. Average
Software
Age invan
Years

Verouderende infrastructuur: een
ontwikkeling over een periode van 10 jaar

Jaren

Alle bedrijven zijn tegenwoordig in zekere mate IT-bedrijven
omdat ze afhankelijk zijn van hun IT- en OT-infrastructuur
(operationele technologie) om verbonden, gedigitaliseerd en
succesvol te zijn. Dat betekent dat zij IT-beveiliging tot een
prioriteit moeten maken. Toch vertrouwen vele organisaties
op netwerkinfrastructuren met verouderde componenten en
kwetsbare besturingssystemen en die niet cyberbestendig zijn.

5

We hebben onlangs 115.000 Cisco-apparaten op het
internet en in klantomgevingen geanalyseerd om de aandacht
te vestigen op de beveiligingsrisico’s die verouderende
infrastructuren – en het gebrek aan aandacht voor het patchen
van kwetsbaarheden – met zich meebrengen.

1

We hebben de 115.000 apparaten geïdentificeerd op basis van
onze eendaagse steekproef door op het internet te scannen
en vervolgens ‘van buiten naar binnen’ naar de apparaten te
kijken (vanaf het internet en binnen de onderneming). Op basis
van onze scans en analyse hebben we op 106.000 van de
115.000 apparaten bekende kwetsbaarheden aangetroffen in
de software die daarop werd uitgevoerd. Dat betekent dat 92%
van de Cisco-apparaten op het internet in onze steekproef
vatbaar is voor bekende kwetsbaarheden.

Lees voor meer informatie over dit onderwerp de
Cisco Security-blogposts:
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Beveiligingsprofessionals die zich zorgen maken over de
bedreigingen als gevolg van WordPress-hosting door
criminelen, moeten webbeveiligingstechnologie kiezen die
content onderzoekt die afkomstig is van met WordPress
gemaakte sites. Dergelijk verkeer moet als ongebruikelijk
worden beschouwd wanneer het netwerk programma’s van
WordPress-sites downloadt in plaats van alleen webpagina’s
en afbeeldingen (hoewel WordPress-sites ook legitieme
programma’s kunnen hosten).

Bron: Cisco Security Research

We ontdekten tevens dat vele van de infrastructuurapparaten
die we analyseerden de laatste dag waarop ondersteuning
wordt geboden (LDoS, Last Day of Support) hadden bereikt –
deze kunnen hierdoor niet worden bijgewerkt om ze beter te
beveiligen (afbeelding 31). Deze apparaten ontvangen niet
eens patches voor bekende kwetsbaarheden en krijgen dus
Figure
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LDoS for Klanten zijn op de
geen informatie
over nieuweofbedreigingen.
Infrastructure
Devices
hoogte gebracht van
dit probleem.

Afbeelding 31. Percentage LDoS voor
infrastructuurapparaten
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Bovendien had 8% van de 115.000 apparaten in onze steekproef
hun end-of-life bereikt, en van nog eens 31% loopt de
ondersteuning binnen een tot vijf jaar af.

infrastructuur zouden vertrouwen. En ze hielden er ook geen
rekening mee dat hun infrastructuur een belangrijk doelwit voor
kwaadwillenden zou worden.

Verouderde IT-infrastructuur vormt een kwetsbaarheid voor
organisaties. Naarmate het Internet of Things (IoT) – en het
Internet of Everything (IoE) – dichterbij komt, wordt het
voor bedrijven steeds belangrijker om ervoor te zorgen
dat zij gebruikmaken van een afdoende beveiligde
netwerkinfrastructuur, zodat de integriteit van gegevens en
communicatie op het netwerk wordt gewaarborgd. Dit is van
essentieel belang voor het succes van het opkomende IoE.

Organisaties hebben de neiging om updates van de
infrastructuur achterwege te laten omdat deze duur zijn
en netwerkuitval vereisen. In sommige gevallen zal een
eenvoudige update niet genoeg zijn. Sommige producten
zijn zo oud dat geen upgrade kan worden uitgevoerd om de
nieuwste beveiligingsoplossingen te implementeren die nodig
zijn om het bedrijf te beschermen.

Vele Cisco-klanten hebben hun netwerkinfrastructuur tien
jaar geleden gebouwd. Toentertijd hielden vele bedrijven
gewoonweg geen rekening met het feit dat zij volledig op die

Alleen al deze feiten geven het enorme belang van het goed
onderhouden van de infrastructuur aan. Organisaties moeten
regelmatige upgrades inplannen en de waarde inzien van
het proactief onder controle houden van hun essentiële
infrastructuur – voordat een kwaadwillende dat doet.

Aantal cumulatieve waarschuwingen toont toenemende inzet om kwetsbaarheden te beheren
Het vertrouwen dat in oudere infrastructuren wordt gesteld
opent de deur voor aanvallers. De toename in cumulatieve
waarschuwingen – die productkwetsbaarheden in opensource en bedrijfseigen oplossingen omvatten – is een
positief teken dat de technologiebranche veel aandacht
besteedt aan het elimineren van kansen voor aanvallers.

Figure
32. Cumulative
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Totals
Afbeelding
32. Totalen cumulatieve
jaarlijkse
waarschuwingen

Totaal aantal waarschuwingen
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21% van 2014 tot 2015

Het aantal cumulatieve waarschuwingen is van 2014 tot
2015 met 21% toegenomen. In de periode juli tot en met
september 2015 was de toename opmerkelijk hoog. Deze
toename kan voor een groot deel worden toegeschreven
aan grote software-updates van leveranciers als Microsoft
en Apple, omdat productupdates resulteren in meer
meldingen van kwetsbaarheden in software.
Grote softwareleveranciers brengen nu meer patches
en upgrades uit. Ze zijn ook transparanter over deze
activiteiten. Het groeiende volume is een belangrijke
stimulans voor organisaties die hun kwetsbaarheidsbeheer
automatiseren door gebruik te maken van
beveiligingsinformatie en beheerplatforms voor het beheren
van het volume aan systeem- en software-inventaris,
kwetsbaarheid en informatie over bedreigingen. Deze
systemen en API’s (Application Programming Interfaces)
maken efficiënter, tijdiger en effectiever beveiligingsbeheer
mogelijk in zowel grote als kleine organisaties.
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Bedreigingscategorieën: afname in bufferfouten, informatielekken en openbaarmaking van informatie
Uit onderzoek van veelvoorkomende
kwetsbaarheidscategorieën blijkt dat XSS-kwetsbaarheden
(cross-site scripting) van 2014 tot 2015 met 47% zijn
afgenomen (afbeelding 33). De afname is mogelijk een
resultaat van de toenemende aandacht die wordt besteed
aan kwetsbaarheidstests. Leveranciers zijn vaardiger geworden
in het identificeren en herstellen van deze specifieke
kwetsbaarheden voordat hun producten op de markt komen.

Figure X. Common Vulnerabliity Categories

Kwetsbaarheden die leiden tot het lekken of openbaar
maken van informatie namen in 2015 met 15% af. Dit betreft
kwetsbaarheden waardoor informatie onbedoeld wordt
vrijgegeven aan derden die daar geen expliciete toegang
toe hebben. Leveranciers besteden meer aandacht aan
controles die toegang tot gegevens toestaan of weigeren,
waardoor deze algemene kwetsbaarheid minder vaak
voorkomt.

Afbeelding 33. Aantal kwetsbaarheden in veelvoorkomende categorieën
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Vormen kleine en middelgrote bedrijven een zwakke schakel in ondernemingsbeveiliging?
MKB-bedrijven spelen een cruciale rol in nationale economieën.
Wanneer MKB-bedrijven gegevens van klanten wordt
toevertrouwd, hebben zij tevens de verantwoordelijkheid
deze informatie te beschermen tegen online aanvallers. Zoals
aangegeven in de Cisco Security Capabilities Benchmark
Study van 2015 (zie pagina 41), tonen MKB-bedrijven tekenen
dat hun verdediging tegen aanvallers zwakker is dan door
hun uitdagingen wordt vereist. Deze zwakke punten kunnen
op hun beurt grootzakelijke klanten van MKB-bedrijven aan
risico’s blootstellen. Aanvallers die inbreuk kunnen maken
op een MKB-netwerk kunnen ook een pad vinden naar het
bedrijfsnetwerk van een grote onderneming.
Op basis van de resultaten van de Cisco Security Capabilities
Benchmark Study van 2014 kan worden geconcludeerd dat
MKB-bedrijven in vergelijking met vorig jaar minder processen

toepassen om besmettingen te analyseren en minder tools
gebruiken die bescherming tegen bedreigingen bieden.
48% van de MKB-bedrijven gaf in 2015 bijvoorbeeld aan
webbeveiliging wordt gebruikt; in 2014 was dat nog 59%.
Slechts 29% gaf aan in 2015 patching- en configuratietools te
gebruiken. In 2014 was dat 39%.
Bovendien gaf bijna een kwart van de MKB-respondenten
die geen manager in dienst hebben die verantwoordelijk is
voor beveiliging aan niet van mening te zijn dat hun bedrijven
een waardevol doelwit vormen voor online criminelen. Dit
geeft een overmatig vertrouwen aan in het vermogen van hun
bedrijven om de huidige geavanceerde online aanvallen tegen
te houden – of dat hun bedrijven überhaupt nooit zullen worden
aangevallen.
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MKB-BEDRIJVEN MAKEN MINDER VAAK GEBRUIK VAN
RESPONSTEAMS
In vele gevallen zullen MKB-bedrijven minder vaak
gebruikmaken van respons- en bedreigingsinformatieteams.
Dit kan het gevolg zijn van budgetbeperkingen: respondenten
gaven budgetproblemen aan als een van de grootste
belemmeringen bij het implementeren van geavanceerde
beveiligingsprocessen en -technologie. 72% van grote
ondernemingen (met meer dan 1000 werknemers) heeft zowel
een respons- als een bedreigingsinformatieteam; bij bedrijven
met minder dan 500 werknemers is dat 67%.

Figure
X. SMB
Biggest
MKB-bedrijven
gebruiken
ookObstacles
minder processen om
besmettingen te analyseren, de oorzaken van een incident te
elimineren en systemen te herstellen tot het niveau zoals het
was voordat een incident optrad (afbeelding 35). 53% van

de ondernemingen met meer dan 10.000 werknemers maakt
bijvoorbeeld gebruik van analyses van netwerkstromen om
besmette systemen te analyseren; bij bedrijven met minder
dan 500 werknemers is dat 43%. 60% van de bedrijven met
meer dan 10.000 werknemers installeert patches en updates
van toepassingen die als kwetsbaar worden beschouwd; bij
bedrijven met minder dan 500 werknemers is dat 51%.
Het gebruik bij MKB-bedrijven van bepaalde bescherming
tegen bedreigingen lijkt af te nemen. In 2014 gebruikte 52%
van MKB-bedrijven bijvoorbeeld mobiele beveiliging, maar in
2015 was dat nog maar 42%. In 2014 voerde 48% van MKBFigure X.
SMB Defenses uit;
Decrease
in 2015
bedrijven
kwetsbaarheidsscans
in 2015 was
dat 40% (zie
afbeelding 36).

Afbeelding 36. Afname in bescherming bij MKBbedrijven in 2015

Afbeelding 34. Grootste belemmeringen voor MKBbedrijven

Welke van deze typen bescherming tegen bedreigingen
(nul of meer) gebruikt uw organisatie op dit moment?

2014

Welke van de volgende opties beschouwt u als de grootste
belemmeringen voor de adoptie van geavanceerde
beveiligingsprocessen en -technologie?

Mobiele beveiliging

52%

42%

Beveiligde draadloze toegang

51%

41%

Kwetsbaarheidsscans

48%

40%

VPN

46%

36%

Security Information and Event Management (SIEM) 42%

35%

Penetratietests

38%

32%

Forensisch onderzoek van netwerk

41%

29%

Patching en configuratie

39%

29%

Forensisch onderzoek van endpoints

31%

23%

Bedrijfsomvang

250-499 500-999

1000-9999

10.000+

40%

39%

39%

41%

Compatibiliteitsproblemen
32%
met verouderde systemen

30%

32%

34%

Budgetbeperkingen

Conflicterende prioriteiten 25%

25%

24%

24%

2015

Bron: Cisco’s
Benchmark
Study van Processes
2015
Figure
X. Security
SMBsCapabilities
Use Fewer
Security
than Large
Enterprises
Bron: Cisco’s
Security Capabilities Benchmark Study van 2015

Afbeelding 35. MKB-bedrijven gebruiken minder beveiligingsprocessen dan grote ondernemingen
Welke van deze processen (nul of meer) gebruikt uw organisatie om besmette systemen te analyseren?
1000-9999

10.000+

Bedrijfsomvang

250-499

500-999

Forensisch onderzoek van geheugen

30%

34%

34%

37%

Analyse van netwerkstromen

43%

47%

52%

53%

Gecorreleerde analyse gebeurtenis/logboek

34%

34%

40%

42%

Externe teams (of derden) voor reactie op/analyse van incidenten

30%

32%

34%

39%

Analyse van systeemlogboeken

47%

51%

55%

59%

Analyse van register

43%

43%

49%

52%

IoC-detectie

31%

34%

37%

36%

Welke processen gebruikt uw organisatie om besmette systemen te herstellen tot het operationele niveau voorafgaand aan de besmetting?
51%

53%

57%

60%

Aanvullende of nieuwe detecties en mechanismen implementeren 49%

55%

57%

61%

Kwetsbare toepassingen patchen en bijwerken

Bron: Cisco’s Security Capabilities Benchmark Study van 2015
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Waarom is het opmerkelijk dat MKB-bedrijven minder bescherming
inzetten dan grotere ondernemingen? In een beveiligingsomgeving
waarin aanvallers meer geraffineerde tactieken ontwikkelen om
netwerken binnen te dringen en onopgemerkt te blijven kan
geen enkel bedrijf het zich veroorloven zijn netwerken niet te
beschermen, of om het gebruik van processen uit te stellen
die mogelijk inzichten kunnen bieden in de manier waarop een
besmetting heeft plaatsgevonden zodat nieuwe besmetting in de
toekomst kan worden voorkomen.

Openbare inbreuken op de beveiliging zijn ontwrichtend en
schadelijk voor een bedrijf, maar bieden ook één voordeel: zij
zetten bedrijven er vaak toe aan om hun beveiliging onder de loep
te nemen en deze te versterken. Uit Cisco-onderzoeksgegevens
Figure
X.SMBs Do Not Perceive Themselves as High-Value
(zie pagina 74) blijkt dat wanneer grote ondernemingen te maken
krijgen met een openbare gegevensinbreuk zij een ingrijpende
upgrade uitvoeren van hun beveiligingstechnologie en krachtiger
processen implementeren.

Bovendien zijn MKB-bedrijven zich er mogelijk niet van bewust
dat hun kwetsbaarheid zich vertaalt in risico’s voor grootzakelijke
klanten en hun netwerken. De hedendaagse criminelen verkrijgen
vaak toegang tot een netwerk om op die manier een toegangspunt
te vinden op een ander, meer lucratief netwerk – en een MKBbedrijf kan het startpunt vormen voor een dergelijke aanval.

Afbeelding 38. MKB-bedrijven beschouwen zich niet als
waardevol doelwit

Organis
waarom
verantw

Is er binnen uw organisatie een leidinggevende die direct
verantwoordelijk en aansprakelijk is voor beveiliging?
Ja
Nee

Ja

Bedrijfsomvang

MINDER KANS OP ERVARING MET OPENBARE
GEGEVENSINBREUKEN

T

Figure X.SMBs Do Not Perceive Themselves as High-Value
Targets 500-999
250-499
1000-9999
10.000+
250-T
Figure
X.SMBs Do Not Perceive
Themselves
as High-Value
MKB-bedrijven lopen minder kans dan grote ondernemingen
om blootgesteld te worden aan een openbare inbreuk op
de beveiliging, waarschijnlijk omdat sprake is van kleinere
netwerken. Hoewel 52% van de ondernemingen met meer dan
10.000 werknemers maatregelen heeft genomen na een openbare
inbreuk op de beveiliging, heeft slechts 39% van de bedrijven met
Figure X. SMBs Report Fewer Public Breaches;
minder dan 500 werknemers dat gedaan.

Less Likely than Enterprises to Initiate
Changes in Response

39%

11%
89%

7%

93%

52%

1000-9999

Bron: Cisco’s Security Capabilities Benchmark Study van 2015

MKB 250-499

8%
92%

Grote ondernemingen 10.000+

Bron: Cisco’s Security Capabilities Benchmark Study van 2015

DELEN

10.000+

8%

92%

93%

8%
92%

8%
92%

78%

Organisatie is geen waardevol doelwit voor aanvallers. (Reden
Is
er binnen
organisatie
eenleidinggevende
leidinggevende heeft
die direct
waarom
eenuw
organisatie
geen
die direct
verantwoordelijk
verantwoordelijken
enaansprakelijk
aansprakelijkisisvoor
voorbeveiliging?
beveiliging.)
Ja
Nee
Ja
Nee
Bedrijfsomvang
Bedrijfsomvang

Kreeg te maken met eenBedrijfsomvang
openbare inbreuk op de beveiliging

500-999

89%

7%

Bron: Cisco’s Security Capabilities Benchmark Study van 2015

IsAfbeelding
er binnen uw 37.
organisatie
een leidinggevende
direct
MKB-bedrijven
meldendie
minder
verantwoordelijk
en
aansprakelijk
is
voor
beveiliging?
openbare inbreuken
Ja
Nee

250-499

11%

250-499
250-499

22%
11%
78%
89%

500-999
500-999

26%
7%
74%
93%

1000-9999
1000-9999

13%
8%
87%
92%

Organis
waarom
verantw
Ja

10.000+
10.000+

250-

17%
8%
83%
92%

78%

Bron: Cisco’s Security Capabilities Benchmark Study van 2015

Het feit dat MKB-bedrijven zich niet als doelwit voor cybercriminelen
beschouwen geeft aan dat er sprake is van een hiaat in hun
perceptie van het bedreigingslandschap. Zoals wordt getoond in
afbeelding 38 heeft 22% van de bedrijven met minder dan 500
werknemers aangegeven dat zij geen manager in dienst hebben
die direct verantwoordelijk en aansprakelijk is voor beveiliging
omdat zij zich niet als een waardevol doelwit beschouwen.
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MKB-BEDRIJVEN ZULLEN IN 2015 WAARSCHIJNLIJK MEER BEVEILIGINGSFUNCTIES UITBESTEDEN
Het feit dat meer MKB-bedrijven uitbesteding implementeren
als een manier om beveiliging te beheren is een goed
teken. Dat geeft aan dat zij flexibelere tools zoeken om
netwerken te beveiligen die het kleinere personeelsbestand
niet belasten of te zwaar drukken op meer behoudende
budgetten. MKB-bedrijven kunnen echter ten onrechte van
mening zijn dat het uitbesteden van beveiligingsprocessen
de kans op een netwerkinbreuk aanzienlijk zal verkleinen.
Of mogelijk leggen zij de verantwoordelijkheid voor
beveiliging bij derden. Een dergelijk standpunt zou echter
wishful thinking zijn, omdat alleen een systeem met volledig
geïntegreerde bescherming tegen bedreigingen – een
systeem dat aanvallen onderzoekt, reduceert en tevens
voorkomt – bescherming van enterpriseklasse kan bieden.

Hoewel het onderzoek aantoont dat meer MKB-bedrijven
enkele van hun beveiligingsfuncties uitbesteden, zijn zij over
het algemeen minder geneigd dan grote ondernemingen
om bepaalde services uit te besteden, zoals advisering
en consulting. 55% van grote ondernemingen besteedt
bijvoorbeeld adviserings- en consultingservices uit;
bij bedrijven met minder dan 500 werknemers is dat
46%. 56% van de grote ondernemingen besteedt taken
op het gebied van beveiligingsaudits uit, terwijl dat bij
bedrijven met minder dan 500 werknemers 42% is (zie
afbeelding 39).
In 2015 besteedden echter meer MKB-bedrijven ten minste
enkele beveiligingsservices uit. In 2014 gaf 24% van de
MKB-bedrijven met minder dan 500 werknemers aan geen
enkele service uit te besteden. In 2015 was dit nog maar 18%.

Figure
X. More
SMBs
Outsource in
2015 beveiligingsservices uit in 2015
Afbeelding
39. Meer
MKB-bedrijven
besteden
In het kader van beveiliging: welke van de volgende typen services zijn volledig of gedeeltelijk uitbesteed aan derden?
Bedrijfsomvang

250-499

500-999

1000-9999

10.000+

Advisering en consultancy

46%

51%

54%

55%

Bewaking

45%

46%

42%

44%

Auditing

42%

46%

46%

56%

Respons op incidenten

39%

44%

44%

40%

Informatie over bedreigingen

35%

37%

42%

41%

Herstel

33%

38%

36%

36%

Geen

18%

12%

11%

10%

Waarom kiest uw organisatie (MKB 250-499) ervoor om deze service(s) uit te besteden?
Kostenefficiënter

Verkrijgen van
onpartijdig inzicht

Snellere respons
bij incidenten

Gebrek aan
interne ervaring

Gebrek aan interne resources
(software, personeel)

51%

45%

45%

31%

30%

Bron: Cisco’s Security Capabilities Benchmark Study van 2015
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Security Capabilities Benchmark Study

Cisco Security Capabilities
Benchmark Study
Om de perceptie van beveiligingsprofessionals ten aanzien van de
staat van beveiliging in hun organisatie te meten, vroeg Cisco CSO’s
(Chief Security Officers) en SecOps-managers (Security Operations)
in diverse landen en werkzaam bij zowel grote als kleine organisaties
naar hun perceptie van hun beveiligingsresources en -procedures. De
Cisco Security Capabilities Benchmark Study van 2015 biedt inzichten
in het niveau van geavanceerdheid van zowel beveiligingsactiviteiten als
beveiligingspraktijken die momenteel worden toegepast, en vergelijkt
deze resultaten tevens met het eerste onderzoek van 2014.
Afname in vertrouwen terwijl sprake is van tekenen van paraatheid
Uit het Cisco-rapport blijkt dat bij meer geavanceerde

De overgang naar training en uitbesteding zijn positieve

bedreigingen het vertrouwen van beveiligingsprofessionals

ontwikkelingen, maar de beveiligingsbranche moet nog

lijkt af te nemen. Aan de andere kant veranderen ernstiger

verder gaan. Het gebruik van tools en processen om detectie,

wordende zorgen aangaande beveiliging de manier

inperking en herstel van bedreigingen te verbeteren moet

waarop deze professionals netwerken beschermen. Er

verder toenemen. Gezien de belemmeringen als gevolg

is bijvoorbeeld sprake van meer beveiligingstraining, een

van budgetbeperkingen en compatibiliteit van oplossingen

toename van formele, schriftelijk vastgelegde beleidsregels

moet de branche ook effectieve oplossingen verkennen die

en meer uitbesteding van taken op het gebied van

geïntegreerde bescherming tegen bedreigingen bieden.

beveiligingsaudits, consultancy en respons bij incidenten.

Bovendien moet de branche beter samenwerken met andere

Kortom, beveiligingsprofessionals tonen tekenen dat zij actie

organisaties wanneer openbare inbreuken optreden (zoals met

ondernemen om bedreigingen van hun netwerken tegen te

de botnet SSHPsychos, zie pagina 14), aangezien het delen

gaan.

van kennis toekomstige aanvallen kan helpen voorkomen.
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RESOURCES: ORGANISATIES DIE WAARSCHIJNLIJK ZULLEN GAAN
UITBESTEDEN
Naarmate beveiligingsprofessionals zich bewuster worden van
bedreigingen gaan ze mogelijk op zoek naar manieren om de
beveiliging te verbeteren, bijvoorbeeld door beveiligingstaken
uit te besteden die efficiënter kunnen worden beheerd door
consultants en leveranciers. In 2015 besteedde 47% van
de door ons ondervraagde bedrijven beveiligingsaudits uit;
in 2014 was dat 41%. In 2015 besteedde 42% van deze
bedrijvenX.processen voor respons op incidenten uit; in 2014
Figure
was dat 35% (zie afbeelding 40).

Outsourced Services Seen as Cost Effective

Afbeelding 40. Overzicht van uitbestede services
Welke beveiligingsservices zijn uitbesteed?
2014 (n=1738)
Advisering en
consultancy

2015 (n=2432)
51%

Auditing

41%

Bewaking

42%

Respons op
incidenten
Bedreigingsinfo

47%
44%
42%

35%

39%

N.v.t.

Herstel
Geen/intern

52%

36%

34%
21%

Waarom zijn deze services uitbesteed? †

12%

53%
49%

Verkrijgen van onpartijdig inzicht

46%

Snellere respons bij incidenten
Gebrek aan interne expertise

31%

Gebrek aan interne resources

31%

Om de bescherming van hun netwerken en gegevens te
verbeteren, gaven beveiligingsprofessionals aan ook open
te staan voor het concept van de hosting van netwerken op
een externe locatie. Hoewel hosting op een interne locatie
nog steeds de voorkeur heeft, is het aantal professionals
dat gebruikmaakt van oplossingen op een externe locatie
toegenomen. In 2015 maakte 20% van hen gebruik van private
cloudoplossingen op een externe locatie; in 2014 was dat 18%
(zie afbeelding 41).

Afbeelding
41. Hosting op
een externe
locatie
Figure
X. Off-Premise
Hosting
on the
Rise vindt
vaker plaats

Interne hosting van de netwerken van de organisatie is nog
steeds het meest gangbaar, maar externe hosting wordt vaker
toegepast dan vorig jaar
2014 (n=2417)
2015 (n=2417)
Interne locatie als onderdeel
van een private cloud

50%

Interne locatie

2015 (n=1129)

Kostenefficiënter

Bovendien besteden meer beveiligingsprofessionals ten
minste enkele beveiligingsservices uit. In 2014 gaf 21%
van de respondenten aan geen enkele beveiligingsservice
uit te besteden. In 2015 daalde dat percentage aanzienlijk
naar 12%. 53% gaf aan services uit te besteden omdat dat
kostenefficiënter was; 49% gaf aan services uit te besteden om
onpartijdige inzichten te verkrijgen.

54%

Interne locatie maar beheerd
door externe derde
Externe locatie, private cloud
Externe locatie,
openbare cloud

51%
48%

23%

24%

18%
8%

20%
10%

Bron: Cisco’s Security Capabilities Benchmark Study van 2015

† Beveiligingsrespondenten die beveiligingsservices uitbesteden (2015; n=2129)
Bron: Cisco’s Security Capabilities Benchmark Study van 2015
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Figure X. Budget Constraints Are the Major Barrier to Security Upgrades
Afbeelding 42. Budgetbeperkingen vormen een grote belemmering voor beveiligingsupgrades
Grootste belemmeringen voor adoptie van geavanceerde beveiliging
Budgetbeperkingen

39%

$

32%

Compatibiliteitsproblemen

2015 (n=2432)
Gebrek aan kennis

23%

Cultuur/houding van organisatie

23%

Certificeringsvereisten

25%

Gebrek aan getraind personeel

22%

Conflicterende prioriteiten

24%

Wil pas aanschaffen wanneer bewezen

22%

Huidige werkdruk te hoog

24%

Buy-in door hoger management

20%

Bron: Cisco’s Security Capabilities Benchmark Study van 2015

De door Cisco ondervraagde beveiligingsteams willen
hun netwerken effectiever beschermen, maar worden
mogelijk beperkt in het vermogen hun plannen uit te voeren.
Beveiligingsprofessionals gaven aan dat budgetbeperkingen
(39%) bovenaan de lijst staan van mogelijke redenen om
beveiligingsservices en -tools af te wijzen, gevolgd door
problemen met de compatibiliteit van technologieën (32%),
zie afbeelding 42. Budgetbeperkingen vormen meer een
probleem voor ondernemingen met een laag en laaggemiddeld
niveau van geavanceerdheid (zie afbeelding 43). 39% van alle
beveiligingsprofessionals geeft budgetbeperkingen aan als
een belemmering voor het implementeren van geavanceerde
beveiligingsprocessen.
Dit betreft 43% van de ondernemingen
FIgure
X.
op het niveau ‘laag’ en 48% bij ‘laaggemiddeld’.

Budget Constraints as Biggest Obstacles to
Adopting Advanced Security Processes
and Technology

Eén teken dat enkele organisaties meer belang hechten
aan hun beveiligingsresources is de manier waarop zij hun
beveiligingsbudget opstellen. Het onderzoek toont een
lichte toename aan van het aantal organisaties dat het
beveiligingsbudget loskoppelt van het algehele IT-budget. In
2014 gaf 6% van de professionals aan volledig losgekoppelde
beveiligings- en IT-budgetten te hebben. In 2015 nam dat
Figure
X.totSlight
Increases
aantal toe
9% (zie
afbeelding in
44).Organizations with

Separate Security Budgets

Afbeelding 44. Lichte toename van organisaties met

Aafzonderlijke
Minority of Organizations
Still Have Security Budgets that Are
beveiligingsbudgetten
Completely Separate From it, but Incidence Has Increased.
Vormt het beveiligingsbudget onderdeel van het IT-budget?
2014 (n=1720)

Afbeelding 43. Budgetbeperkingen vormen een grotere
belemmering voor bedrijven op het niveau ‘laag’

Percentage respondenten dat budgetbeperkingen als de
grootste belemmering beschouwt
(n=2432)

43%

Laag

$
Volledig afzonderlijk

6%

48%

2015 (n=2417)

9%

$
Gedeeltelijk binnen IT

33%

33%

Geheel binnen IT

61%

58%

Bron: Cisco’s Security Capabilities Benchmark Study van 2015

Laaggem.

39%

38%

38%

Gemiddeld

Hooggem.

Hoog

Bron: Cisco’s Security Capabilities Benchmark Study van 2015
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Figure X. Majority of Organizations Are Certified or Seeking Certification
Wanneer organisaties beveiligingsbeleid standaardiseren
of certificering willen aanvragen, tonen ze meer
inzet om beveiliging te verbeteren. Bijna tweederde
van de beveiligingsprofessionals gaf aan dat hun
organisatie is gecertificeerd voor gestandaardiseerde

beveiligingsbeleidsregels of -praktijken, of dat zij daarmee
bezig zijn (afbeelding 45). Dit is nog een positief teken dat
ondernemingen de waarde inzien van verbetering van hun
beveiligingskennis en de respons op bedreigingen.

Afbeelding 45. De meeste organisaties zijn gecertificeerd of bezig certificering te behalen
Organisatie volgt gestandaardiseerde praktijk voor gegevensbeveiligingsbeleid (2015 n=1265)
Bezig met voorbereiden op certificeringsproces

Bezig met behalen van
certificering

Al gecertificeerd

7%
31%

70%
70%
67%
65%
64%
63%

63%

Financiële dienstverlening
Telecommunicatie
Gezondheidszorg
Overheid
Energie-/nutsbedrijven
Overige bedrijfstakken

63%
58%
57%
46%
44%
36%

Chemische techniek/prod.
Niet-computergerelat. prod.
Transportsector
Landbouw/bosbeheer/visserij
Farmaceutische industrie
Mijnbouw

Bron: Cisco’s Security Capabilities Benchmark Study van 2015

Bij onderzoek naar het gebruik van bescherming tegen
bedreigingen bleek dat firewalls de meestgebruikte
beveiligingstools van ondernemingen zijn (65%), gevolgd door
Figure X. van
Firewalls
and Data
Loss
voorkoming
gegevensverlies
(56%)
en Prevention
verificatietoolsAre Most
(53%), zie afbeelding 46. In 2015 waren ondernemingen
minder geneigd te vertrouwen op cloudgebaseerde tools.

Hoewel beveiligingsprofessionals bereidheid hebben getoond
om beveiligingsservices uit te besteden (zie pagina 43),
is mogelijk sprake van een trend in de richting van interne
Commonly Used
Security
Tools
implementatie
van tools.
(Zie pagina
71 voor de volledige lijst.)

Afbeelding 46. Firewalls en voorkoming van gegevensverlies zijn de meestgebruikte beveiligingstools
Bescherming via cloudgebaseerde services
(beveiligingsrespondenten die bescherming
tegen bedreigingen inzetten)

Door organisatie ingezette bescherming
tegen bedreigingen

2014 (n=1738)

Firewall*

N.v.t.

2015 (n=2432)

2014 (n=1646)

65%

2015 (n=2268)
31%

Voorkoming van gegevensverlies

55%

56%

Verificatie

52%

53%

Encryptie/privacy-/gegevensbescherming

53%

53%

E-mail-/messagingbeveiliging

56%

52%

37%

34%

Webbeveiliging

59%

51%

37%

31%

Netwerk, beveiliging, firewalls en inbraakpreventie*

60%

N.v.t.

35%

*Firewalls en inbraakpreventie vormden één geheel in 2014: ‘Netwerkbeveiliging, firewalls/inbraakpreventie’.”
Bron: Cisco’s Security Capabilities Benchmark Study van 2015

45

Security Capabilities Benchmark Study

Cisco-beveiligingsrapport 2016

BESCHIKBARE MOGELIJKHEDEN: VERTROUWEN IS
AFGENOMEN
In 2015 hadden beveiligingsprofessionals er minder vertrouwen
in dan in 2014 dat hun beveiligingsinfrastructuur up-to-date
is. Deze afname in vertrouwen is ongetwijfeld het gevolg
van het gestage optreden van opvallende aanvallen op grote
ondernemingen, de daaropvolgende diefstal van persoonlijke
gegevens en de openbare verontschuldigingen van bedrijven
met besmette netwerken.
Deze afname in vertrouwen gaat echter gepaard met een
toenemende interesse in het ontwikkelen van krachtiger beleid.
Zoals wordt aangegeven in afbeelding 47 hebben in 2015
meer bedrijven (66%) een formele, schriftelijk vastgelegde
beveiligingsstrategie dan het geval was in 2014 (59%).

Figure 47. More Organizations Create
Formal
Security
Policies
Afbeelding
47. Meer
organisaties stellen formeel
beveiligingsbeleid op
Beveiligingsnormen

2014 (n=1738) 2015 (n=2432)

Hebben schriftelijke, formele,
organisatiebrede beveiligingsstrategie
die regelmatig wordt geëvalueerd

59%

Volgen gestandaardiseerde praktijk
voor gegevensbeveiligingsbeleid,
zoals ISO 27001

52%

52%

Formele definitie van essentiële
bedrijfsmiddelen waarmee speciaal
rekening moet worden gehouden voor
risicobeheer en die bedrijfskritisch zijn
of gereguleerd zijn om betere
bescherming te hebben

54%

1%

Niets van het bovenstaande

66%

38%

1%

Bron: Cisco’s Security Capabilities Benchmark Study van 2015

Figure
DELEN X. Confidence is Lower in 2015
Afbeelding
48. Vertrouwen
is lager
inTheir
2015
In 2015, Companies
are Less Confident
that
Security Infrastructure is Up-to-Date; Budget is the Top Barrier to Upgrades.
2014 (n=1738)

Hoe zou u de beveiligingsinfrastructuur beschrijven?

2015 (n=2432)

Onze beveiligingsinfrastructuur is volledig up-to-date en wordt continu
geüpgraded met de beste beschikbare technologieën

64%

59%

We vervangen of upgraden onze beveiligingstechnologieën regelmatig, maar
hebben niet de beschikking over de allernieuwste en beste tools

33%

37%

We vervangen of upgraden onze beveiligingstechnologieën alleen wanneer de oude
niet meer werken of verouderd zijn of wanneer sprake is van volledig nieuwe behoeften

3%

5%

Bron: Cisco’s Security Capabilities Benchmark Study van 2015

Als teken dat het vertrouwen afneemt, tonen
beveiligingsprofessionals iets minder vertrouwen in
hun technologieën. In 2014 gaf 64% aan dat hun
beveiligingsinfrastructuur up-to-date was en doorlopend
werd bijgewerkt. In 2015 daalde dat percentage naar 59%
(afbeelding 48). In 2014 gaf 33% aan dat hun organisatie niet
de nieuwste beveiligingstools ter beschikking had. In 2015
steeg dat percentage naar 37%.

Het vertrouwen is iets hoger bij CSO’s, die optimistischer
zijn dan SecOps-managers: 65% van de CSO’s is van
mening dat hun beveiligingsinfrastructuur up-to-date is. Dit
is slechts bij 54% van de SecOps-managers het geval. Het
lagere vertrouwen van SecOps-managers heeft waarschijnlijk
te maken met het feit dat zij reageren op dagelijkse
beveiligingsincidenten, waardoor zij een minder positief beeld
hebben van hun beveiligingsgereedheid.
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Figure X. Mixed Confidence in Ability to Detect Compromises
Afbeelding 49. Verschillend niveau van vertrouwen in vermogen om besmettingen te detecteren
Hoe zou u de beveiligingsinfrastructuur beschrijven?
(2015 n=2432)

Volledig mee oneens

Oneens

Eens

Volledig mee eens

Percentage organisaties dat zwakke plekken in de beveiliging kan
detecteren voordat er sprake is van grote incidenten

59%

Onze beveiligingsinfrastructuur is volledig
up-to-date en wordt continu geüpgraded
met de beste beschikbare technologieën.

1

4

45

51

Percentage organisaties dat de reikwijdte van een besmetting kan
bepalen en deze kan herstellen
1

8

46

45

Bron: Cisco’s Security Capabilities Benchmark Study van 2015

Beveiligingsprofessionals tonen ook een verschillend niveau
van vertrouwen in hun vermogen om aanvallers te blokkeren.
51% is sterk van mening dat zij zwakheden in de beveiliging
kunnen detecteren voordat deze zich ontwikkelen tot
daadwerkelijke incidenten. Slechts 45% heeft vertrouwen in
hun vermogen om de reikwijdte van een netwerkbesmetting te
bepalen en de schade te herstellen (zie afbeelding 49).

Beveiligingsprofessionals hebben ook een lager niveau van
vertrouwen in het vermogen hun netwerken te beschermen
tegen aanvallen. In 2015 waren bijvoorbeeld minder professionals
sterk van mening dat zij beveiliging goed hadden ingebouwd in
procedures voor het verkrijgen, ontwikkelen en onderhouden
van systemen (54% in 2015 in vergelijking met 58% in 2014;
zie afbeelding 50). (Zie pagina 76 voor de volledige lijst.)

Figure X. Lower Confidence in Ability to Build Security into Systems
Afbeelding 50. Minder vertrouwen in vermogen om beveiliging in systemen in te bouwen
Volledig mee oneens

Beveiligingsbeleid

2 5

Oneens

Eens

35

Volledig mee eens
58

2014

n=1738

Beveiliging is goed ingebouwd in onze
systemen en toepassingen (%)

93
96

2015

n=2432

1 4

42

54

Bron: Cisco’s Security Capabilities Benchmark Study van 2015
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Afbeelding 51. Ondernemingen zijn van mening dat zij
goede beveiligingsmechanismen hebben ingesteld

Op bepaalde gebieden is het niveau van vertrouwen in
beveiligingsmogelijkheden niet erg hoog. In 2015 gaf
bijvoorbeeld slechts 54% van de respondenten aan van
mening te zijn een goed systeem te hebben om te verifiëren
of beveiligingsincidenten daadwerkelijk zijn opgetreden (zie
afbeelding 51). (Zie pagina 77 voor de volledige lijst.)

Beveiligingsmechanismen

We hebben goede systemen voor het verifiëren van het
daadwerkelijk optreden van beveiligingsincidenten

Respondenten zijn er ook niet volledig van overtuigd dat
hun systemen de reikwijdte van dergelijke besmettingen
kunnen bepalen en deze kunnen inperken. 56% gaf aan
beveiligingspraktijken regelmatig, formeel en strategisch
te evalueren en te verbeteren. 52% is van mening dat hun
beveiligingstechnologieën goed zijn geïntegreerd en effectief
samenwerken (zie afbeelding 52). (Zie pagina 79 voor de
volledige lijst.)

Volledig mee oneens
2014
n=1738

2015
n=2432

Oneens

1 6

Eens

Volledig mee eens

38

54
92
95
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41
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Figure 52. Enterprises Express Mixed Confidence in Ability to Contain Compromise
Afbeelding 52. Ondernemingen hebben verschillend
niveau van vertrouwen in vermogen besmettingen in
te perken
Volledig mee oneens

Operationele aspecten van beveiliging
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Afbeelding 53. Een vierde van ondernemingen is van mening dat beveiligingstools enigszins effectief zijn
Geheel niet

Blokkeren bekende
beveiligingsbedreigingen

Detecteren netwerkafwijkingen en beschermen
dynamisch tegen verschuivingen in adaptieve
bedreigingen

Stellen ons in staat beveiligingsbeleid te
handhaven

Stellen ons in staat potentiële
beveiligingsrisico’s te evalueren

Bepalen de reikwijdte van een besmetting,
perken deze in en beperken verdere exploitaties

2014
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Net als het geval was bij de respondenten in 2014 gaf meer dan een vierde van de beveiligingsprofessionals in 2015 aan dat zij hun
beveiligingstools als enigszins effectief beschouwen (afbeelding 53).
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Openbare inbreuken op de beveiliging vormen doorgaans
een beslissend moment voor organisaties. Wanneer deze
optreden lijken organisaties zich bewuster te worden van de
noodzaak tot het voorkomen van toekomstige inbreuken. In
2015 gaven echter minder beveiligingsprofessionals aan dat
hun organisatie te maken had met openbare inbreuken op
de beveiliging: 53% van de professionals in 2014 en 48% in
2015 (afbeelding 54).
Professionals erkennen de waarde van inbreuken voor
wat betreft het afgeven van een waarschuwingssignaal
ten aanzien van het belang van verbeterde
beveiligingsprocessen: 47% van de beveiligingsprofessionals
die met openbare inbreuken te maken had gaf aan dat deze
resulteerden in betere beleidsregels en procedures. 43%
van de respondenten gaf bijvoorbeeld aan na een openbare
inbreuk de beveiligingstraining te hebben uitgebreid, en
42% gaf aan de investering in beveiligingstechnologieën te
hebben verhoogd.
Het goede nieuws is dat organisaties die het slachtoffer
zijn geworden van een openbare inbreuk steeds vaker hun
beveiligingsprocessen verbeteren. In 2015 gaf 97% van de
beveiligingsprofessionals aan ten minste eenmaal per jaar
beveiligingstraining te bieden. In 2014 was dit 82% (zie
afbeelding 90 op pagina 82).

Afbeelding 54. Openbare inbreuken kunnen beveiliging
Figure X. Public Breaches Can Improve Security
verbeteren
Is uw organisatie ooit in het nieuws is geweest na een inbreuk
op de beveiliging? (n=1701) (n=1347)

2014

53%
Ja

2015
tegen

48%
Ja

In welke mate heeft de inbreuk verbeteringen gestimuleerd in uw
beleid, procedures of technologieën voor bescherming tegen
bedreigingen? (n=1134)
Geheel niet
1%

Nauwelijks

10%

Enigszins
42%

Aanzienlijk
47%

Bron: Cisco’s Security Capabilities Benchmark Study van 2015

Figure X.
Afbeelding
55. Meer organisaties
bieden Training
More Organizations
Conduct Security
DELEN

beveiligingstraining

In 2015 gaf 43% van de respondenten aan de beveiligingstraining
na een openbare inbreuk te hebben uitgebreid.

43%
Bron: Cisco’s Security Capabilities Benchmark Study van 2015
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Figure X. Maturity Model Ranks Organizations
Afbeelding
56. ModelProcesses
voor niveau van geavanceerdheid
Based
on Secuirty

GEAVANCEERDHEID: BUDGETBEPERKINGEN OP
ELK NIVEAU BOVENAAN

deelt organisaties in op beveiligingsprocessen

Naarmate organisaties geavanceerdere
beveiligingsbeleidsregels en -praktijken implementeren, kan
hun perceptie van hun beveiligingsgereedheid veranderen.
In de Cisco Security Capabilities Benchmark Study van 2015
worden respondenten en hun organisaties ingedeeld in vijf
categorieën of niveaus van geavanceerdheid op basis van de
responsen over hun beveiligingsprocessen (afbeelding 56). Bij
dit onderzoek wordt gekeken naar het effect van verschillende
kenmerken, zoals de beschikbare functionaliteit, branches en

Cisco heeft diverse opties voor de segmentering van de onderzoeksgegevens
onderzocht voordat werd gekozen voor een oplossing met vijf segmenten die
zijn gebaseerd op een reeks vragen gericht op beveiligingsprocessen. De
oplossing met vijf segmenten benadert de CMMI (Capability Maturity Model
Integration) vrij nauwkeurig.

Niveau

landen, op het niveau van geavanceerdheid.
Het is interessant dat organisaties op verschillende niveaus
van geavanceerdheid enkele van de belemmeringen bij het
implementeren van geavanceerdere beveiligingsprocessen
en -tools delen. Hoewel de exacte percentages kunnen
verschillen, staan budgetbeperkingen op elk niveau bovenaan
(afbeelding 57).

Oplossing met vijf segmenten

Optimalisatie

1

Focus op procesverbetering

Hoog

Kwantitatief
beheerd

2

Processen kwantitatief gemeten
en beheerd

Hooggemid.

Gedefinieerd

3

Processen kenmerkend voor
de organisatie; vaak proactief

Gemid.

Herhaalbaar

4

Processen kenmerkend voor
projecten; vaak reactief

Laaggemid.

Initieel

5

Processen zijn ad hoc;
onvoorspelbaar

Laag

Bron: Cisco’s Security Capabilities Benchmark Study van 2015

Figure
57. Obstacles to Adopting Better Security Not Affected by Maturity Level
Afbeelding 57. Belemmeringen bij het implementeren van betere beveiliging niet beïnvloed door niveau van geavanceerdheid
Welke van de volgende opties beschouwt u als de grootste belemmeringen voor de adoptie van geavanceerde
beveiligingsprocessen en -technologie?
Geavanceerdheid

Laag

Laaggemiddeld

Budgetbeperkingen
Buy-in door hoger
management
Conflicterende
prioriteiten
Gebrek aan getraind
personeel

43%
14%

Compatibiliteitsproblemen
met verouderde systemen

Certificeringsvereisten

Huidige werkdruk is te
hoog voor nieuwe
verantwoordelijkheden

20%
27%

21%

27%

31%

20%

21%

28%

14%

Cultuur/houding van
organisatie t.a.v.
beveiliging

Wil pas aanschaffen
wanneer deze in de
markt zijn bewezen

48%

19%

Gebrek aan kennis over
geavanceerde
beveiligingsprocessen
en -technologie

17%
31%

12%

23%

25%

36%

Gemiddeld

23%

Hooggemiddeld
39%

20%
26%
22%

25%

38%
22%
26%
19%

23%

29%

34%

26%

27%

23%

Hoog

22%

24%

25%

25%

25%

38%
19%
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23%

22%

33%
25%
21%

19%

22%
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Figure X. Gauging Security Maturity by
Infrastructure and Industry

In het diagram rechts worden de kwaliteit van de
beveiligingsinfrastructuur en de niveaus van geavanceerdheid
van diverse branches getoond. De resultaten zijn
gebaseerd op de perceptie van de respondenten van hun
beveiligingsprocessen.Debranches in het kwadrant rechtsboven
combineren de hoogste niveaus van geavanceerdheid met de
hoogste infrastructuurkwaliteit.

Afbeelding 58. Geavanceerdheid van beveiliging en
infrastructuurkwaliteit per branche
Doorlopend updates,
nieuwste technologie
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Mijnbouw
Niet-computergerelateerde
productie
Overig

Energie-/
nutsbedrijven

Regelmatige upgrades

Het onderstaande diagram bevat een overzicht van Cisco’s
niveaus van geavanceerdheid per branche. In 2015 werd de
helft van de ondervraagde organisaties in de transportsector
en de farmaceutische industrie in het hoge segment ingedeeld.
Telecommunicatie- en nuts-/energiebedrijven bevinden zich in
2015 minder vaak in het hoge segment dan in 2014. De resultaten
zijn gebaseerd op de perceptie van de respondenten van hun
beveiligingsprocessen.

Financiële dienstverlening:
banksector, verzekeringen

Chemische
techniek en
productie

Telecommunicatie
Overheid

Gezondheidszorg
Gemiddeld

Figure X. Maturity Levels by Industry

Transport
Farmacie

Hooggemiddeld

Hoog

Bron: Cisco’s Security Capabilities Benchmark Study van 2015

DELEN
Afbeelding 59. Niveaus van geavanceerdheid per branche
Segmentdistributie per branche
Laag
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Het onderstaande diagram bevat een overzicht van Cisco’s
niveaus van geavanceerdheid per land. De resultaten zijn
gebaseerd op de perceptie van de respondenten van hun

infrastructuurkwaliteit per land

China
Japan
Italië

DELEN

Verenigde
Staten
India

Verenigd Koninkrijk
Duitsland
Mexico

Frankrijk

Rusland
Gemiddeld

Afbeelding 61. Niveaus van geavanceerdheid per land

Brazilië
Australië

Regelmatige upgrades

beveiligingsprocessen.
Figure
61. Maturity Levels by Country

Figure X. Gauging Security Maturity by
Afbeelding 60.
Geavanceerdheid
van beveiliging en
Infrastructure
and
Country

Doorlopend updates,
nieuwste technologie

In het diagram rechts worden de kwaliteit van de
beveiligingsinfrastructuur en de niveaus van geavanceerdheid
van diverse landen getoond. De landen in het kwadrant
rechtsboven combineren de hoogste niveaus van
geavanceerdheid met de hoogste infrastructuurkwaliteit.
Deze bevindingen zijn gebaseerd op de perceptie van
beveiligingsprofessionals van hun beveiligingsgereedheid.

Hooggemiddeld

Hoog

Bron: Cisco’s Security Capabilities Benchmark Study van 2015

Segmentdistributie per land
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AANBEVELINGEN: RESPONS OP DE REALITYCHECK
Zoals uit onze Security Benchmark Capabilities Study blijkt,
zijn beveiligingsprofessionals zich meer bewust geworden
van de realiteit. Het vertrouwen van beveiligingsprofessionals
in hun gereedheid aanvallers te blokkeren is afgenomen. De
realitychecks als gevolg van grootschalige exploitaties hebben
echter een positief effect gehad op de branche, gezien de
toename van beveiligingstraining en de ontwikkeling van formeel
beleid. Bovendien geeft de toegenomen uitbesteding van
auditing en responsservices bij incidenten aan dat verdedigers
hulp van experts inschakelen.
Ondernemingen moeten het bewustzijn van
hun beveiligingsgereedheid verder verhogen, en
beveiligingsprofessionals moeten de toename van
budgetuitgaven stimuleren om technologie en personeel te
ondersteunen. Bovendien zal het vertrouwen toenemen wanneer
beveiligingsmedewerkers tools implementeren die niet alleen
bedreigingen kunnen detecteren, maar ook de impact ervan
kunnen beperken en die inzicht vergroten in de manieren om
toekomstige aanvallen te voorkomen.
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Een blik op de toekomst

De geopolitieke experts van Cisco bieden inzicht in het veranderende
landschap voor internetbestuur, waaronder wijzigingen in wetgeving
inzake gegevensoverdracht en het debat over het gebruik van encryptie.
In dit gedeelte zijn ook enkele bevindingen van twee Cisco-onderzoeken
opgenomen. Deze richten zich respectievelijk op de zorgen van
leidinggevenden over cyberbeveiliging en de perceptie van IT-besluitvormers
van beveiligingsrisico’s en betrouwbaarheid. Bovendien wordt een overzicht
van de waarde van een architectuur van geïntegreerde bescherming tegen
bedreigingen getoond en wordt informatie gegeven over de voortgang van
Cisco voor wat betreft het verkorten van de detectietijd (TTD).
Geopolitiek perspectief: onzekerheid in het landschap van internetbestuur
In het tijdperk na de publicatie van geheime documenten
die door Edward Snowden werden gelekt is het geopolitieke
landschap voor internetbestuur drastisch veranderd. Er is nu
sprake van alomtegenwoordige onzekerheid over de vrije stroom
van informatie op internet. De spraakmakende zaak die door
de Oostenrijkse privacyactivist Max Schrems tegen de socialenetwerkgigant Facebook werd aangespannen had misschien wel
de grootste impact, en leidde ertoe dat het Hof van Justitie van de
Europese Unie (HJEU) de Amerikaanse Safe Harbor-overeenkomst
op 6 oktober 2015 verwierp.⁷
Als gevolg van dit besluit zijn bedrijven nu gedwongen te
vertrouwen op andere mechanismen en juridische waarborgen
dan Safe Harbor bij het overdragen van gegevens vanuit de EU
naar de Verenigde Staten – die op hun beurt weer onderworpen
zijn aan onderzoek. Gegevensbedrijven proberen nog steeds
de consequenties van het besluit te bepalen. Europese en
Amerikaanse autoriteiten hebben zich de afgelopen twee jaar
beziggehouden met een vervanging van Safe Harbor, en er zijn
zorgen met betrekking tot de te verwachten nieuwe mechanismen.
Ofwel worden deze niet gerealiseerd op de deadline van januari
2016, ofwel – en wellicht waarschijnlijker – lukt het niet om het

vertrouwen van de markt te herstellen als de mechanismen niet
volledig de zorgen van het HJEU wegnemen en opnieuw kans
lopen ongeldig te worden verklaard.⁸
Experts op het gebied van gegevensbescherming verwachten
dat Safe Harbor 2.0 niet minder controversieel zal zijn dan zijn
voorganger. Deze overeenkomst zou zelfs ook voor de rechtbank
kunnen worden aangevochten en vervolgens worden verworpen.⁹
In het komende jaar zal end-to-end encryptie – de voordelen
ervan voor klanten en organisaties, en de uitdagingen voor
wetshandhavers tijdens hun onderzoeken van criminele en
terroristische activiteiten – ook onderwerp zijn van veel debat
tussen overheden en de branche. De terroristische aanvallen
in Parijs in november 2015 hebben ertoe geleid dat sommige
beleidsmakers nog meer druk zetten om onderzoekers in staat te
stellen de inhoud van versleutelde communicatie te lezen.¹⁰ Dit zou
een extra impuls geven aan de ontwikkeling van Safe Harbor 2.0
naarmate zorgen met betrekking tot burgerlijke vrijheden naar de
achtergrond verdwijnen en zorgen over beveiliging meer prioriteit
krijgen.

⁷ ‘The Court of Justice declares that the Commission’s U.S. Safe Harbour Decision is invalid‘ (Het Hof van Justitie verklaart dat het besluit van de Commissie ten aanzien
van de Amerikaanse Safe Harbour-regeling ongeldig is), HJEU, 6 oktober 2015:
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-10/cp150117en.pdf.
⁸ ‘Safe Harbor 2.0 framework begins to capsize as January deadline nears’ (Framework van Safe Harbor 2.0 staat op kapseizen naarmate de deadline van januari dichterbij
komt), Glyn Moody, Ars Technica, 16 november 2015:
http://arstechnica.com/tech-policy/2015/11/safe-harbour-2-0-framework-begins-to-capsize-as-january-deadline-nears/.
⁹ ‘Safe Harbor 2.0 framework begins to capsize as January deadline nears’ (Framework van Safe Harbor 2.0 staat op kapseizen naarmate de deadline van januari dichterbij
komt) Glyn Moody, Ars Technica, 16 november 2015:
http://arstechnica.com/tech-policy/2015/11/safe-harbour-2-0-framework-begins-to-capsize-as-january-deadline-nears/.
¹⁰ ‘Paris Attacks Fan Encryption Debate‘ (Aanvallen in Parijs wakkeren debat over encryptie aan), Danny Yadron, Alistair Barr en Daisuke Wakabayashi, The Wall Street
Journal, 19 november 2015: http://www.wsj.com/articles/paris-attacks-fan-encryption-debate-1447987407.
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Wat zouden organisaties in deze tijden van onzekerheid van
gegevensproviders moeten verlangen om er zeker van te zijn
dat hun bedrijf aan regelgeving inzake gegevensoverdracht
voldoet? Op de korte termijn zouden zij van hun leveranciers de
verzekering moeten krijgen dat zij zich bij het overdragen van
gegevens vanuit de EU aan de EU-modelcontractbepalingen
of bindende bedrijfsvoorschriften houden – en niet alleen aan
Safe Harbor.
Een andere grote geopolitieke kwestie voor organisaties
heeft betrekking op kwetsbaarheden en exploitaties.
Sommige overheden geven aan zich ernstig zorgen te
maken over de opkomst van een markt voor niet-gepatchte
kwetsbaarheden (‘weaponized software’). Dergelijke tools zijn
van essentieel belang voor de community die zich bezighoudt
met beveiligingsonderzoek bij het vinden van manieren om
netwerken wereldwijd te beschermen. Maar in de verkeerde
handen – met name in die van repressieve regimes – zou deze
technologie, die voor goede doeleinden is bedoeld, kunnen
worden gebruikt om financiële misdaden te plegen, nationale
en commerciële geheimen te stelen, politieke tegengeluiden te
onderdrukken of essentiële infrastructuur te verstoren.

Leidinggevenden maken zich grote
zorgen over cyberbeveiliging
Diepgaande beveiliging kan ondernemingen in staat
stellen desastreuze inbreuken en aanvallen te vermijden.
Maar kan deze ook de kans op succes van een bedrijf
vergroten? Volgens een Cisco-onderzoek uit oktober 2015
onder financiële leidinggevenden en leidinggevenden van
bedrijfsonderdelen naar de rol van cyberbeveiliging in
bedrijfs- en digitale strategieën onderkennen managers dat
bescherming tegen bedreigingen bepalend kan zijn voor
het succes van hun bedrijf. Naarmate organisaties meer
gedigitaliseerd worden, zal hun groei afhankelijk zijn van hun
vermogen het digitale platform te beschermen.
Zoals uit het onderzoek blijkt, is cyberbeveiliging een groeiende
zorg voor leidinggevenden: 48% gaf aan zich zorgen te maken,
en 39% gaf aan zich enigszins zorgen te maken, over inbreuken
op cyberbeveiliging. Deze zorg neemt toe: 41% gaf aan zich
veel meer zorgen te maken over inbreuken op de beveiliging dan
drie jaar geleden; 42% gaf aan zich iets meer zorgen te maken
dan voorheen.

De komende maanden en jaren zullen overheden moeten
Zakelijke leiders verwachten bovendien dat investeerders
bepalen hoe zij toegang tot niet-gepatchte kwetsbaarheden
en regelgevende instanties lastigere vragen zullen stellen
kunnen beperken zonder organisaties aan banden te leggen
over beveiligingsprocessen, net zoals zij vragen stellen over
die essentieel onderzoek uitvoeren. Bij het aanpakken van
andere bedrijfsfuncties. 92% van de respondenten gaf aan
dit netelige probleem moeten overheden de impact van
het ermee eens te zijn dat investeerders en regelgevende
hun beleidsvormende besluiten op beveiliging zorgvuldig
instanties van bedrijven zullen verwachten dat zij in de
beoordelen. De onzekerheid ten aanzien van wetgeving
toekomst meer informatie verstrekken over blootstelling aan
met betrekking tot het verzenden van informatie over nietcyberbeveiligingsrisico’s.
gepubliceerde kwetsbaarheden zou de voortgang van
Ondernemingen lijken ook een goed beeld te hebben van
onderzoek naar beveiligingsbedreigingen in gevaar kunnen
de uitdagingen op het gebied van cyberbeveiliging. Het
brengen, of de publicatie van kwetsbaarheden kunnen
Figure X. Enterprises Face Tough Cybersecurity Challenges
onvermogen van beleid inzake cyberbeveiliging om gelijke
stimuleren voordat leveranciers de kans hebben deze te
tred te houden met veranderende bedrijfsbehoeften werd het
patchen. Elke aanpak van het wegnemen van deze onzekerheid
meest genoemd, gevolgd door het gebrek aan meetcriteria om
moet wereldwijd compatibel zijn.
de beveiligingseffectiviteit te bepalen (afbeelding 62).

Afbeelding 62. Ondernemingen zien zich voor grote uitdagingen gesteld op het gebied van cyberbeveiliging
32%

27%

Onvermogen van
Gebrek aan de juiste
cyberbeveiligingsbeleid om zakelijke meetcriteria om effectiviteit van
veranderingen bij te houden
cyberbeveiliging vast te stellen

26%

Onvoldoende
investeringen in
cyberbeveiliging

24%

21%

Ineffectieve handhaving van
Niet bekend met onze
cyberbeveiligingsbeleid belangrijkste kwetsbaarheden
bij cyberbeveiliging

Bron: Cisco Security Research
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Ongeveer een derde van de leidinggevenden maakt zich
ook zorgen over hun vermogen om cruciale gegevens
te beschermen. Bij de vraag welke gegevenstypen het
lastigst te
selecteerde About
32% als eerste de
Figure
X.beschermen
Executiveszijn,
Concerned
optie ‘Vertrouwelijke
financiële gegevens’. Respondenten
Securing
Critical Data
selecteerden de opties ‘Klantgegevens’ en ‘Vertrouwelijke
bedrijfsgegevens’ als tweede en derde keuze (zie
afbeelding 63).

Afbeelding 63. Leidinggevenden maken zich zorgen
over de beveiliging van cruciale gegevens
32%

31%

HIERNA VOLGEN ENKELE BEVINDINGEN VAN ONS
ONDERZOEK:
65% van de respondenten was van mening dat hun organisatie
te maken heeft met een aanzienlijk beveiligingsrisiconiveau
als gevolg van het gebruik van mobiele, IT-beveiligings- en
cloudgebaseerde oplossingen binnen de onderneming
(afbeelding 64).

Figure X. Perceptions of Security Risk

Afbeelding 64. Percepties van beveiligingsrisico

65%

30%

van de respondenten denkt dat
hun organisaties worden bedreigd

Vertrouwelijke
financiële gegevens

Klantgegevens
(transactionele
gegevens)

Vertrouwelijk
zakelijke gegevens
(operationele gegevens)

Bron: Cisco Security Research

Onderzoek naar betrouwbaarheid:
risico’s en uitdagingen voor
ondernemingen
De onstuitbare toename in inbreuken op de gegevensbeveiliging
onderstreept de noodzaak voor ondernemingen erop te
kunnen vertrouwen dat hun systemen, gegevens, zakelijke
partners en burgers veilig zijn. Vertrouwen wordt voor
bedrijven een belangrijke factor bij het selecteren van ITen netwerkinfrastructuur. Vele bedrijven vereisen nu al dat
beveiliging en betrouwbaarheid zijn geïntegreerd binnen de
gehele levensduur van de oplossingen die hun infrastructuur
vormen.

Volgens ondernemingen lopen de volgende onderdelen van
de infrastructuur van de organisatie een hoog risico op inbreuk
op de beveiliging:

50%
Mobiliteit

43%

42%

IT-beveiliging

Cloudgebaseerd

Bron: Security Risk and Trustworthiness Study, Cisco

DELEN

In oktober 2015 heeft Cisco een onderzoek uitgevoerd om de
perceptie van IT-besluitvormers van hun beveiligingsrisico’s
en -uitdagingen te beoordelen, en om de rol te bepalen
die betrouwbaarheid van IT-leveranciers speelt bij hun
investeringen in IT. We ondervroegen besluitvormers op het
gebied van zowel gegevensbeveiliging als andere vormen
van beveiliging bij organisaties in verschillende landen. (Zie
de bijlage voor meer informatie over de Security Risk and
Trustworthiness Study en over onze methodologie.)
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68% van de respondenten gaf malware aan als de grootste
externe beveiligingsuitdaging voor hun organisatie. Phishing
(54%) en geavanceerde hardnekkige bedreigingen (43%)
vormden samen met malware de top drie responsen
(afbeelding 65).
Waar het interne beveiligingsuitdagingen betreft (zie
afbeelding 66), gaf meer dan de helft van de respondenten
(54%) aan kwaadaardige softwaredownloads als de grootste
bedreiging te beschouwen, gevolgd door interne inbreuken op
de beveiliging door werknemers (47%) en kwetsbaarheden in
hardware en software (46%).
Bovendien bleken de meeste ondernemingen (92%)
een speciaal beveiligingsteam binnen hun organisatie te
hebben. 88% van de respondenten gaf aan een formele,
organisatiebrede beveiligingsstrategie te voeren die
regelmatig wordt hernieuwd. Slechts 59% heeft echter
gestandaardiseerde beleidsregels en procedures ingesteld
om de betrouwbaarheid van IT-leveranciers te valideren (zie
afbeelding 67).
Bovendien houdt ongeveer de helft van grote ondernemingen
(49%) hun beveiligingsstructuur up-to-date met de nieuwste
technologieën; de meeste andere voeren regelmatig een
upgrade van hun infrastructuur uit. Volgens ons onderzoek zijn
er slechts zeer weinig grote ondernemingen die wachten met
het uitvoeren van een upgrade totdat de technologie die zij
gebruiken is verouderd.

Figure X.
External Challenges
Faced (Total
Respondents)
Afbeelding
65. Aantal externe
beveiligingsuitdagingen
(Totaal aantal respondenten)
Malware

68%

Phishing

54%

APT’s: geavanceerde,
hardnekkige bedreigingen

43%

DoS-aanvallen

38%

Brute-force aanvallen

35%

Zero-day aanvallen

35%

Ik beschouw niets hiervan
als een uitdaging voor mijn
organisatie

Figure X.

Afbeelding
66. AantalFaced
interne (Total
beveiligingsuitdagingen
Internal Challenges
Respondents)
(Totaal aantal respondenten)
Downloads van kwaadaardige
software

54%

Interne inbreuken op de beveiliging
door werknemers

47%

Kwetsbaarheden in hardware of
software
Werknemers gebruiken hun eigen
apparaat/software/cloudapps voor
zakelijke toepassingen
Gebrek aan bewustzijn bij
werknemers
IT-beveiligingspersoneel is
onvoldoende getraind
Ik beschouw niets hiervan als een
uitdaging voor mijn organisatie

46%
43%
39%
26%
5%

Bron: Security Risk and Trustworthiness Study, Cisco

Figure X. Most Large Enterprises Have a
Dedicated Security Team In-House

Afbeelding 67. Meeste grote ondernemingen hebben
een speciaal intern beveiligingsteam ingesteld

92%

Speciaal
beveiligingsteam

88%

Organisatiebrede
beveiligingsstrategie

59%

Gestandaardiseerd
validatiebeleid en
-procedures

Bron: Security Risk and Trustworthiness Study, Cisco

DELEN

3%

Bron: Security Risk and Trustworthiness Study, Cisco
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Manieren waarop leveranciers hun betrouwbaarheid kunnen aantonen
In het huidige bedreigingsgerichte landschap
vormen vertrouwen in de processen, beleidsregels,
technologieën en werknemers van een leverancier – en
het vermogen deze te verifiëren – de basis voor het
opbouwen van een langdurige vertrouwensrelatie tussen
leveranciers en ondernemingen.

Leveranciers van technologie tonen betrouwbaarheid door:
•• Vanaf het eerste concept beveiliging in hun oplossingen
en de waardeketen in te bouwen
•• Beleidsregels en processen in te stellen en na te volgen
om risico’s te verminderen
•• Een beveiligingsbewuste cultuur te voeren
•• Snel en transparant op inbreuken te reageren
•• Snel te herstellen en na een incident doorlopend alert te
blijven

Detectietijd: de strijd om het tijdskader
verder te verkorten

Natuurlijk is het upgraden van infrastructuur een goede praktijk.
Zowel grote als kleine organisaties moeten een beveiligde,
betrouwbare infrastructuur implementeren waarbij beveiliging
in alle facetten van het netwerk wordt toegepast. Dit kan er
ook toe leiden dat het aanvalsgebied wordt verkleind door een
open, beveiligingsbewuste cultuur te stimuleren.

Detectietijd of TTD (Time-To-Detection) wordt gedefinieerd als
het tijdskader tussen de eerste waarneming van een onbekend
bestand en de detectie van een bedreiging. Dit tijdskader
wordt bepaald met behulp van opt-in telemetriegegevens
die door Cisco's wereldwijd geïmplementeerde
beveiligingsproducten worden verzameld.

Het bevorderen van deze cultuur vereist dat organisaties
consistente, ondernemingsbrede beleidsregels en processen
implementeren om ervoor te zorgen dat beveiliging in elk
aspect van het bedrijf wordt geïntegreerd. Zij moeten dit
De categorie ‘retrospectieven’ in afbeelding 68 toont het aantal
beveiligingsbewustzijn vervolgens uitbreiden naar hun
bestanden dat Cisco in eerste instantie categoriseerde als
ecosysteem van partners en leveranciers, en altijd transparant
‘onbekend’ en later omzette naar ‘bewezen kwaadaardig’.
Figure X.
to Detection,
December
2014 – November 2015
handelen
enTime
bij klanten,
partners en andere
belanghebbenden
Zoals aangegeven in het Halfjaarlijks Cisco-beveiligingsrapport
hun verantwoording erkennen.
2015 bedroeg de mediane TTD ongeveer twee dagen (50 uur).

Afbeelding 68. Detectietijd, december 2014 - oktober 2015
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60

Een blik op de toekomst

Cisco-beveiligingsrapport 2016

Van januari tot en met maart bleef de mediane TTD ongeveer
gelijk – tussen de 44 en 46 uur, maar vertoonde een lichte
neerwaartse trend. In april steeg de mediane TTD iets naar
49 uur. Eind maart was de TTD voor Cisco echter afgenomen
tot ongeveer 41 uur.

Sindsdien is de mediane detectietijd (TTD) snel
verkort. In oktober had Cisco de mediane TTD
verkort tot ongeveer 17 uur, minder dan een dag.
Dit is veel sneller dan de huidige geschatte TTD
binnen de branche (100 tot 200 dagen). Deze
snelheid is te danken aan de opname van meer
details over de manier waarop kortstondige
infecties worden beperkt.

De industrialisatie van hacking en het toegenomen gebruik van
niet-gerichte malware hebben een belangrijke rol gespeeld
in ons vermogen om het TTD-tijdskader te verkorten. Zodra
een bedreiging geïndustrialiseerd wordt, wordt deze wijder
verspreid en dus eenvoudiger te detecteren.

De TTD-vergelijking in afbeelding 69 toont dat vele
bedreigingen in juni binnen ongeveer 35,3 uur werden
gedetecteerd. In oktober werden meer bedreigingen gestopt
binnen een tijdskader van ongeveer 17,5 uur. Nogmaals, wij
schrijven de verkorting van de mediane detectietijd deels toe
aan snellere identificatie van niet-gerichte malware, zoals
Cryptowall 3.0, Upatre en Dyre. De integratie van nieuwe
technologieën, zoals die van ThreatGRID (een bedrijf van
Cisco) vormt een andere factor.
Maar zelfs met het verkorte TTD-tijdskader blijven sommige
bedreigingen lastiger te detecteren dan andere. Downloaders
die zich richten op gebruikers van Microsoft Word zijn
doorgaans het eenvoudigst te detecteren (<20 uur). Adware
en browserinjecties zijn enkele van de moeilijkst te detecteren
bedreigingen (<200 uur).
Een van de redenen dat de laatstgenoemde bedreigingen
zo lastig te detecteren zijn, is dat deze doorgaans door
beveiligingsteams een lagere prioriteit krijgen toegewezen en
daardoor over het hoofd worden gezien bij de strijd om de
vele zero-day aanvallen van kwaadwillenden af te weren (zie
‘Browserinfecties: wijdverspreid – en een belangrijke bron van
gegevenslekken’ op pagina 16).

De combinatie
Figure
X. van geavanceerde bescherming tegen
bedreigingen en nauwe samenwerking tussen ervaren
Time to Detection Comparison,
beveiligingsonderzoekers is wellicht nog essentiëler geweest
June vs September 2015

Afbeelding 70 toont een overzicht van de typen bedreigingen
die doorgaans binnen 100 dagen aan het licht komen.

voor ons vermogen om de mediane detectietijd in de loop van
2015 aanzienlijk te verkorten.

Afbeelding 70. Tagcloud voor detectie binnen 100 dagen

Afbeelding 69. TTD-vergelijking, december 2014 oktober 2015

CrossRider

Bron: Cisco Security Research
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De zes grondbeginselen van
geïntegreerde bescherming tegen
bedreigingen

Bij een architectuur van geïntegreerde bescherming

In het Halfjaarlijks Cisco-beveiligingsrapport 2015 gaven

informatie afkomstig van geïmplementeerde infrastructuur

onze beveiligingsexperts aan dat de noodzaak van

automatisch en efficiënt wordt verzameld. Het framework

adaptieve, geïntegreerde oplossingen binnen de komende

controleert de beveiligingsomgeving op een slimmere

vijf jaar zal leiden tot aanzienlijke veranderingen binnen de

manier. In plaats van alleen beveiligingsteams te wijzen op

beveiligingsbranche. Dit zal resulteren in brancheconsolidatie

verdachte gebeurtenissen en beleidsschendingen, kan het

en een uniforme beweging die zal leiden tot een schaalbare

een duidelijk beeld geven van het netwerk en wat daarop

architectuur van geïntegreerde bescherming tegen

gebeurt. Hierdoor wordt betere besluitvorming op het

bedreigingen. Een dergelijke architectuur zal zichtbaarheid,

gebied van beveiliging mogelijk.

controle, informatie en context via vele oplossingen bieden.

tegen bedreigingen is sprake van een detectie-enrespons framework dat meer mogelijkheden biedt en
snellere respons op bedreigingen ondersteunt doordat

2. De inzet van superieure technologie is op zich niet

Dit detectie-en-respons framework zal snellere respons

voldoende om met het huidige – of toekomstige –

mogelijk maken bij zowel bekende als opkomende

bedreigingslandschap om te gaan; dat vergroot enkel

bedreigingen. De kern van deze nieuwe architectuur zal

de complexiteit van de netwerkomgeving.

worden gevormd door een zichtbaarheidsplatform dat volledig

Organisaties investeren in ‘superieure’

contextueel bewustzijn biedt en doorlopend wordt bijgewerkt
om bedreigingen te evalueren, plaatselijke en wereldwijde
informatie te correleren en beveiliging te optimaliseren.
Het doel van dit platform is het opzetten van een basis die
alle leveranciers kunnen gebruiken en waar zij aan kunnen
bijdragen. Zichtbaarheid biedt meer controlemogelijkheden,
waardoor betere bescherming kan worden geboden bij meer
bedreigingsvectoren en meer aanvallen kunnen worden
verijdeld.

beveiligingstechnologieën, maar hoe weten zij of deze
oplossingen wel werken? De nieuwsberichten over grote
inbreuken op de beveiliging in het afgelopen jaar tonen aan
dat vele beveiligingstechnologieën niet goed werken. En
wanneer deze steken laten vallen, zijn dat gelijk aanzienlijke
steken.
Het enorme aantal beveiligingsleveranciers dat superieure
oplossingen aanbiedt maakt de beveiligingsomgeving er
ook niet beter op, tenzij deze leveranciers oplossingen

Hieronder worden zes grondbeginselen van geïntegreerde

bieden die radicaal – en niet slechts licht – afwijken van de

bescherming tegen bedreigingen beschreven die organisaties,

oplossingen van hun concurrenten. Maar momenteel zijn

en hun beveiligingsleveranciers, meer inzicht bieden in het doel

er geen overduidelijke verschillen tussen het grote aanbod

en de potentiële voordelen van deze architectuur:

van toonaangevende leveranciers op kerngebieden van

1. Er is een rijkere netwerk- en beveiligingsarchitectuur
nodig om het toenemende aantal en de
geraffineerdheid van kwaadwillenden aan te pakken.
De afgelopen 25 jaar was het traditionele
beveiligingsmodel gebaseerd op ‘Zien we een probleem,
dan kopen we een nieuwe machine’. Maar deze
oplossingen, vaak een verzameling technologieën van
vele verschillende beveiligingsleveranciers, communiceren

beveiliging.
3. Toename in versleuteld verkeer zal een geïntegreerde
bescherming tegen bedreigingen vereisen die geheel is
afgestemd op versleutelde kwaadaardige activiteiten
die bepaalde point-producten onbruikbaar maken.
Zoals in dit rapport wordt aangegeven, neemt versleuteld
webverkeer toe. Er zijn natuurlijk goede redenen om
encryptie te gebruiken, maar encryptie maakt het voor

niet op een nuttige manier met elkaar. Ze produceren

beveiligingsteams ook lastig om bedreigingen te traceren.

informatie over beveiligingsgebeurtenissen die wordt

Het antwoord op het encryptieprobleem is het hebben

geïntegreerd in een gebeurtenisplatform en vervolgens

van meer zichtbaarheid in wat er gebeurt op apparaten of

door beveiligingspersoneel wordt geanalyseerd.

netwerken. Geïntegreerde beveiligingsplatforms kunnen
deze zichtbaarheid bieden.
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4. Open API’s zijn van essentieel belang voor een
architectuur van geïntegreerde bescherming tegen
bedreigingen.
In omgevingen met meerdere leveranciers is een algemeen
platform nodig dat meer zichtbaarheid, context en controle
biedt. Door een platform voor front-end integratie te
bouwen, wordt automatisering beter ondersteund en wordt
het bewustzijn van de beveiligingsproducten zelf vergroot.
5. Een architectuur van geïntegreerde bescherming tegen

Getalsterkte: de waarde van
samenwerking binnen de branche
Samenwerking binnen de branche is niet alleen essentieel
voor de ontwikkeling van een toekomstige architectuur
van geïntegreerde bescherming tegen bedreigingen zodat
snellere respons op bedreigingen mogelijk is, maar ook
om gelijke tred te houden met een wereldwijde community
van kwaadwillenden die steeds brutaler, innovatiever en
vasthoudender wordt. Kwaadwillenden worden alleen maar

bedreigingen vereist minder apparatuur en software die

steeds vaardiger in het implementeren van lastig te detecteren

moeten worden geïnstalleerd en beheerd.

en zeer winstgevende campagnes. Velen van hen hebben

Beveiligingsleveranciers moeten er alles aan doen
om platforms aan te bieden met een zo uitgebreid
mogelijke functieset die uitgebreide functionaliteit op één
platform biedt. Op die manier worden complexiteit en
fragmentatie binnen de beveiligingsomgeving verminderd
die kwaadwillenden te veel mogelijkheden bieden voor
eenvoudige toegang en verhulling.
6. De automatiserings- en coördinatieaspecten van
een geïntegreerde bescherming tegen bedreigingen
verkorten detectietijd en versnellen inperking en
herstel.
Door het aantal valse meldingen te verminderen, kunnen
beveiligingsteams zich richten op belangrijke zaken.

tegenwoordig legitieme bedrijfsmiddelen in de infrastructuur
opgenomen ter ondersteuning van hun campagnes – en met
succes.
In dit landschap is het dan ook niet verbazingwekkend dat de
verdedigers die voor Cisco’s Security Capabilities Benchmark
Study van 2015 werden ondervraagd minder vertrouwen
hebben in het vermogen hun organisatie te beveiligen. Wij
stellen voor dat verdedigers gaan nadenken over de enorme
impact die proactieve en doorlopende samenwerking binnen
de branche kan hebben om activiteiten van cybercriminelen
aan het licht te brengen, het vermogen van kwaadwillenden te
ondermijnen om inkomsten te genereren en de mogelijkheid tot
het uitvoeren van toekomstige aanvallen te verkleinen.

Contextualisering ondersteunt een eerstelijns analyse van

Zoals eerder uitgebreid in dit rapport is beschreven (zie

komende gebeurtenissen, zorgt dat teams kunnen bepalen

‘Behandelde onderwerpen’ vanaf pagina 10) vormden de

of deze gebeurtenissen direct aandacht vereisen en kan

samenwerking tussen een Cisco-partner/bijdrager en binnen

uiteindelijk geautomatiseerde respons en diepgaandere

ons CSI-ecosysteem (Cisco Collective Security Intelligence),

analyse mogelijk maken.

en de samenwerking met serviceproviders, aanzienlijke
factoren bij het vermogen van Cisco om wereldwijde
activiteiten van de Angler-exploitkit aan het licht te brengen,
te verifiëren en buiten spel te zetten, en om een van de
grootste DDoS-botnets die onze onderzoekers ooit hebben
waargenomen, SSHPsychos, te verzwakken.
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Informatie over bedreigingen
Over Cisco

Over Cisco

Cisco levert intelligente cyberbeveiliging voor de echte wereld en biedt
een van de meest uitgebreide en geavanceerde oplossingsportfolio’s
binnen de branche gericht op bescherming tegen bedreigingen van
de meest uiteenlopende aanvalsvectoren. Cisco’s bedreigingsgerichte
en operationele benadering van beveiliging vermindert complexiteit en
fragmentatie en biedt superieure zichtbaarheid, consistente controle en
geavanceerde bescherming tegen bedreigingen voor, tijdens en na een
aanval.

Bedreigingsonderzoekers van het CSI-ecosysteem (Cisco
Collective Security Intelligence) combineren toonaangevende
informatie over bedreigingen binnen de branche met behulp
van telemetrie verkregen via een enorm aantal apparaten
en sensoren, openbare en private feeds en de open-source
community bij Cisco. Dit omvat de dagelijkse verwerking
van miljarden webaanvragen en miljoenen e-mails,
malwaresamples en inbraken in netwerken.
Onze geavanceerde infrastructuur en systemen gebruiken deze
telemetrie om zelflerende systemen en onderzoekers in staat
te stellen bedreigingen via netwerken, datacenters, endpoints,
mobiele apparaten, virtuele systemen, het web, e-mail en de
cloud te traceren om zo hoofdoorzaken te achterhalen en de
reikwijdte van uitbraken te bepalen. De resulterende informatie
wordt omgezet in real-time bescherming van onze producten
en services die direct wereldwijd aan Cisco-klanten wordt
geleverd.
Ga voor meer informatie over de bedreigingsgerichte aanpak
van beveiliging door Cisco naar www.cisco.com/go/security.

Bijdragers aan het Ciscobeveiligingsrapport 2016
TALOS SECURITY INTELLIGENCE AND RESEARCH GROUP
Talos is Cisco’s organisatie voor bedreigingsinformatie,
een elitegroep beveiligingsexperts die zich richt op het
bieden van superieure beveiliging van klanten, producten
en services van Cisco. Talos bestaat uit toonaangevende
bedreigingsonderzoekers die worden ondersteund door
geavanceerde systemen voor het verkrijgen van informatie
over bedreigingen voor producten van Cisco. Deze systemen
detecteren, analyseren en bieden bescherming tegen
bekende en opkomende bedreigingen. Talos onderhoudt de
officiële regelsets van Snort.org, ClamAV, SenderBase.org
en SpamCop, en vormt het primaire team dat informatie over
bedreigingen levert aan het CSI-ecosysteem van Cisco.
ADVANCED SERVICES CLOUD AND IT TRANSFORMATION
OPTIMIZATION TEAM
Het team doet aanbevelingen en optimaliseert netwerken,
datacenters en cloudoplossingen voor de grootste
serviceproviders en ondernemingen wereldwijd. De consultancy
richt zich op het maximaliseren van beschikbaarheid, prestaties
en beveiliging van cruciale oplossingen van klanten. De
optimalisatieservices worden aan meer dan 75% van de Fortune
500-bedrijven geleverd.
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ACTIVE THREAT ANALYTICS-TEAM
Het ATA-team (Active Threat Analytics) van Cisco helpt
organisaties zich te beschermen tegen bekende inbraken,
zero-day aanvallen en geraffineerde, hardnekkige
bedreigingen door gebruik te maken van geavanceerde
technologieën voor big data. Deze volledig beheerde
services worden geleverd door onze beveiligingsexperts en
via ons wereldwijde netwerk van beveiligingscentra. Klanten
zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week verzekerd van
doorlopende alertheid en on-demand analyses.
CISCO THOUGHT LEADERSHIP ORGANIZATION
De Cisco Thought Leadership Organization belicht de
wereldwijde mogelijkheden, marktverschuivingen en
belangrijke oplossingen die organisaties, branches en
ervaringen transformeren. De organisatie biedt een scherp en
voorspellend beeld van wat bedrijven kunnen verwachten in
een snel veranderende wereld – en hoe zij optimaal kunnen
concurreren. Vele van de toonaangevende ideeën van het
team zijn gericht op het ondersteunen van organisaties
bij hun digitalisering door fysieke en virtuele omgevingen
te overbruggen – naadloos en beveiligd – om sneller te
innoveren en de gewenste bedrijfsresultaten te behalen.
COGNITIVE THREAT ANALYTICS
Cisco’s Cognitive Threat Analytics is een cloudgebaseerde
service waarmee inbreuken, malware actief in beschermde
netwerken en andere beveiligingsbedreigingen
worden gedetecteerd via statistische analyse van
netwerkverkeergegevens. Er wordt gebruikgemaakt van
gedragsanalyse en detectie van abnormaliteiten om de
symptomen van malware-infectie of gegevensinbreuk
te identificeren en zo lekken in de beveiligingsgrens
te dichten. Cognitive Threat Analytics vertrouwt op
geavanceerde statistische modellering en ‘machine
learning’ om onafhankelijk nieuwe bedreigingen te
herkennen, te leren van wat er wordt waargenomen en in
de loop van de tijd aanpassingen uit te voeren.
GLOBAL GOVERNMENT AFFAIRS

Government Affairs-team ontwikkelt en beïnvloedt
openbaar beleid en regelingen die pro-technologie
zijn. Door samen te werken met belanghebbenden
en associatiepartners binnen de branche bouwt het
team relaties op met regeringsleiders om zo beleid te
beïnvloeden dat een impact heeft op Cisco en de algehele
ICT-adoptie, en bij te dragen aan beleidsbeslissingen
op mondiaal, nationaal en lokaal niveau. Het Global
Government Affairs-team bestaat uit voormalige gekozen
functionarissen, parlementariërs, vertegenwoordigers
van regelgevende instanties, hoge Amerikaanse
overheidsfunctionarissen en professionals op het gebied
van overheidszaken die Cisco ondersteunen bij het
stimuleren en beschermen van het gebruik van technologie
wereldwijd.
INTELLISHIELD-TEAM
Het IntelliShield-team voert onderzoek uit naar
kwetsbaarheden en bedreigingen, maakt analyses,
integreert en correleert gegevens en informatie afkomstig
van Cisco Security Research & Operations en externe
bronnen om de IntelliShield Security Intelligence Service
te leveren ter ondersteuning van meerdere producten en
services van Cisco.
LANCOPE
Lancope, een bedrijf van Cisco, is een toonaangevende
provider van netwerkzichtbaarheid en beveiligingsinformatie
om ondernemingen te beschermen tegen de huidige
grootste bedreigingen. Door NetFlow, IPFIX en andere
typen netwerktelemetrie te analyseren, levert het
StealthWatch®-systeem van Lancope contextbewuste
beveiligingsanalyses voor het snel detecteren van een
breed scala aan aanvallen, van APT, DDoS en zero-day
malware tot interne bedreigingen. Lancope versnelt
de respons op incidenten, verbetert forensische
onderzoeken en vermindert ondernemingsrisico’s door
doorlopende laterale bewaking op ondernemingsnetwerken
te combineren met gebruikers-, apparaat- en
toepassingsbewustzijn.

Cisco werkt op veel verschillende niveaus samen met
overheden om openbaar beleid en regelingen op te zetten
die de technologiesector ondersteunen en overheden
in staat stellen hun doelen te verwezenlijken. Het Global
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OPENDNS
OpenDNS, een bedrijf van Cisco, is ’s werelds grootste
cloudgebaseerde beveiligingsplatform met meer
dan 65 miljoen dagelijkse gebruikers in meer dan 160 landen.
OpenDNS Labs is het beveiligingsonderzoeksteam bij OpenDNS
dat het beveiligingsplatform ondersteunt. Ga voor meer
informatie naar www.opendns.com of
https://labs.opendns.com.

Team (PSIRT). SR&O helpt klanten inzicht te krijgen
in het veranderende bedreigingslandschap tijdens
evenementen zoals Cisco Live en Black Hat, en via
samenwerking met collega’s bij Cisco en binnen de
branche. Bovendien innoveert SR&O om nieuwe services
te leveren, zoals Cisco’s Custom Threat Intelligence
(CTI), waarmee aanwijzingen van besmetting kunnen
worden geïdentificeerd die niet door bestaande
beveiligingsinfrastructuren zijn gedetecteerd of beperkt.

SECURITY AND TRUST ORGANIZATION
Cisco’s Security and Trust Organization benadrukt Cisco’s
inzet om twee van de meest cruciale problemen aan te
pakken die bovenaan de agenda staan in bestuurskamers
en bij wereldleiders. Enkele kerntaken van de organisatie
zijn het beschermen van openbare en particuliere klanten,
ervoor zorgen dat Cisco Secure Development Lifecycle
and Trustworthy Systems worden geïmplementeerd
in de gehele product- en serviceportfolio van Cisco,
en dat Cisco wordt beschermd tegen de voortdurend
veranderende cyberbedreigingen. Cisco voert een
holistische benadering van alomtegenwoordige beveiliging
en vertrouwen die mensen, beleidsregels, processen en
technologie omvat. De Security and Trust Organization
stimuleert operationele perfectie en richt zich op InfoSec,
betrouwbare engineering, gegevensbescherming en
privacy, cloudbeveiliging, transparantie en validatie,
geavanceerde beveiligingsonderzoeken en de overheid.
Ga voor meer informatie naar http://trust.cisco.com.
SECURITY RESEARCH & OPERATIONS (SR&O)
Security Research & Operations (SR&O) is verantwoordelijk
voor het beheer van bedreigingen en kwetsbaarheden
van alle producten en services van Cisco, en omvat het
toonaangevende Product Security Incident Response

Cisco-partner/bijdrager
LEVEL 3 THREAT RESEARCH LABS
Level 3 Communications is een toonaangevende,
wereldwijde communicatieprovider gevestigd in
Broomfield, Colorado, die communicatieservices levert
aan ondernemingen, overheden en providers. Ons
wereldwijde serviceplatform maakt gebruik van uitgebreide
glasvezelnetwerken in drie continenten en wordt
verbonden door onderzeese installaties. Het platform wordt
gekenmerkt door diepgaande bedrijfsmiddelen en levert
services aan meer dan 500 markten in meer dan 60 landen.
Het netwerk van Level 3 biedt een uitgebreid beeld van het
wereldwijde bedreigingslandschap.
Level 3 Threat Research Labs is de beveiligingsgroep die
proactief het wereldwijde bedreigingslandschap analyseert
en de informatie via interne en externe bronnen correleert
om Level 3-klanten, zijn netwerk en het openbare internet
te beschermen. De groep werkt regelmatig samen met
marktleiders, zoals Cisco Talos, om bedreigingen te
onderzoeken en te beperken.
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Cisco’s Security Capabilities Benchmark Study van 2015:
respondentenprofielen en -resources
Figure 71. Respondent Profiles

Afbeelding 71. Respondentenprofielen
Profielen van respondenten
14%

15%

Nietcomputergerelateerde
productie
6%

15%

Gezondheidszorg

14%

46%

6%

7%

8%

Telecommunicatie

5%

Chemische techniek
of productie

2015 (n=2432)
8%

1%

CSO’s

3%

3%

Mijnbouw

SecOps

2%

3%

Farmaceutische industrie

5%

Transport
21%

Energie-/nutsbedrijven

2014

12%

Overheid

3%

CSO’s of SecOps

56%

9%

Financiële
dienstverlening:
banksector,
verzekeringen
7%

4%

2014 (n=1738)

27%

1%

Landbouw/
bosbeheer/
visserij

Omvang van organisatie

Andere bedrijfstakken

2014

2015

2015

45%

55%

Gebieden waarbij beveiliging is betrokken

Commercial-segment

Ondernemingen

Grote
ondernemingen

54% 49%

46% 38%

N.v.t. 13%

2014

2015

Definitieve merkaanbevelingen doen over oplossingen

81%
83%

Algehele visie en strategie opzetten
Oplossingen onderzoeken en evalueren

75%
75%

78%
79%

Oplossingen implementeren en beheren

73%
71%

76%

Vereisten definiëren
Budgets goedkeuren

76%

66%

57%

Bron: Cisco’s Security Capabilities Benchmark Study van 2015
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Figure X.
Although only 9% have a security budget that’s separate from the IT budget, this has
increased significantly since 2014
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Afbeelding 72. Hoewel slechts 9% een beveiligingsbudget heeft dat is losgekoppeld van het IT-budget, is toch
sprake van een aanzienlijke toename sinds 2014
Vormt het beveiligingsbudget onderdeel van het IT-budget? (Leden IT-afdeling)

2014 (n=1720)
Volledig afzonderlijk

Gedeeltelijk
binnen IT

2015 (n=2412)
Volledig afzonderlijk

6%

33%

61%

Geheel
binnen IT

Gedeeltelijk
binnen IT

9%

33%

58%

Geheel
binnen IT

Bron: Cisco’s Security Capabilities Benchmark Study van 2015

Figure X. Job Titles: Respondents and Their Managers
Afbeelding 73. Functietitels: respondenten en hun managers
Leden van de IT-afdeling

2014

Functietitel

97%

tegen

2015

98%

Afdeling die of team dat zich specifiek met
beveiliging bezighoudt

2014 (n=1738)

2015 (n=2432)

98%

98%

Leden van een beveiligingsteam

2014 (n=1706)

2015 (n=2382)

97%

94%

Functietitel van manager

Chief Technology Officer
Director of manager van IT
Chief Information Officer

34%

22% Chief Executive Officer

Chief Security Officer

18%
16%

President/eigenaar

18%

Chief Security Officer

16%

Chief Information Officer

6%

7%

Chief Technology Officer

6%

VP van IT-beveiliging

5%

Director of manager van IT

4%

Risk and Compliance Officer

4%

VP van IT-beveiliging

4%

Security Operations
Manager

4%

VP van IT

2%

Security Architect

4%

Directie

2%

VP van IT

3%

Chief Operations Officer

1%

Chief Operations Officer

3%

Chief Financial Officer

1%

Andere functietitel

2%

Andere functietitel

Director of Security
Operations

13%

0%

Bron: Cisco’s Security Capabilities Benchmark Study van 2015
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Figure X. Firewalls and Data Loss Prevention Are Most Commonly Used Security Tools
Afbeelding 74. Firewalls zijn de meestgebruikte tool ter bescherming tegen bedreigingen; in 2015 worden minder
tools ter bescherming tegen bedreigingen beheerd via cloudgebaseerde services dan in 2014

Door organisatie ingezette bescherming tegen
bedreigingen

2014 (n=1738)

Firewall*

N.v.t.

Bescherming via cloudgebaseerde
services (beveiligingsrespondenten
die bescherming tegen bedreigingen
inzetten)
2014 (n=1646)
2015 (n=2268)

2015 (n=2432)
65%

Voorkoming van gegevensverlies

55%

56%

Verificatie

52%

53%

Encryptie/privacy-/gegevensbescherming

53%

53%

31%

E-mail-/messagingbeveiliging

56%

52%

37%

34%

Webbeveiliging

59%

51%

37%

31%

Endpointbescherming/anti-malware

49%

49%

25%

25%

Toegangscontrole/autorisatie

53%

48%

Identiteitsbeheer/gebruikersprovisioning

45%

45%

Inbraakpreventie*

N.v.t.

44%

20%

Mobiele beveiliging

51%

44%

28%

24%

Beveiligde draadloze toegang

50%

41%

26%

19%

Kwetsbaarheidsscans

48%

41%

25%

21%

VPN

48%

40%

26%

21%

Security Information and Event Management

43%

38%

DDoS-bescherming

36%

37%

Penetratietests

38%

34%

20%

17%

Patching en configuratie

39%

32%

Forensisch onderzoek van netwerk

42%

31%

Forensisch onderzoek van endpoints

31%

26%

Netwerk, beveiliging, firewalls en inbraakpreventie*

60%

Niets van het bovenstaande

1%

*Firewalls en inbraakpreventie vormden één geheel in 2014:

N.v.t.

35%

1%

13%

11%

“Netwerkbeveiliging, firewalls en inbraakpreventie.”

Bron: Cisco’s Security Capabilities Benchmark Study van 2015
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Figure X. Advice and consulting still top most security services outsourced

Uitbesteding
Afbeelding 75. Advisering en consultancy zijn nog steeds de belangrijkste beveiligingsservices die worden uitbesteed
Aanzienlijke toename waargenomen in uitbesteden van auditing en respons op incidenten. Uitbesteden wordt kostenefficiënter geacht.
De helft (52%) volgt een gestandaardiseerde beveiligingsbeleidspraktijk, zoals ISO 27001 – gelijk aan vorig jaar. Hiervan was een grote meerderheid al
gecertificeerd of bezig met het behalen van certificering.

Gestandaardiseerde beveiligingsbeleidspraktijk

Organisatie volgt gestandaardiseerde praktijk voor gegevensbeveiligingsbeleid (2015: n=1265)

Bezig met voorbereiden op certificeringsproces

31%

Bezig met behalen van certificering

Al gecertificeerd

7%

70%
70%
67%
65%
64%
63%

63%

Financiële dienstverlening
Telecommunicatie
Gezondheidszorg
Overheid
Energie-/nutsbedrijven
Overige bedrijfstakken

63%
58%
57%
46%
44%
36%

Chemische techniek/prod.
Niet-computergerelat. prod.
Transportsector
Landbouw/bosbeheer/visserij
Farmaceutische industrie
Mijnbouw

Figure X.
Company view of outsourcing: Large Enterprises are significantly more likely to outsource
audits and advice and consulting

Bron: Cisco’s Security Capabilities Benchmark Study van 2015

Afbeelding 76. Uitbestedingsoverzicht van bedrijven: grote ondernemingen zijn duidelijk meer geneigd auditing,
advisering en consultancy uit te besteden
Welke beveiligingsservices zijn uitbesteed?
Advisering
en consultancy

Auditing

Commercialsegment
(n=1189)

49%

45%

Ondernemingen
(n=924)

54%

46%

Grote
ondernemingen
(n=319)

55%

Respons op
incidenten

Bewaking

56%

46%

42%

44%

42%

44%

40%

Informatie over
bedreigingen

36%

Geen/
alle intern

Herstel

36%

14%

42%

37%

11%

41%

36%

10%

Bron: Cisco’s Security Capabilities Benchmark Study van 2015
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Afbeelding 77. Uitbestedingsoverzicht van bedrijven: Japan is duidelijk meer geneigd advisering en consultancy uit
te besteden
Welke beveiligingsservices zijn uitbesteed?
Verenigde
Staten

Brazilië

Duitsland

Italië

Verenigd
Koninkrijk

Australië

China

India

Japan

Mexico

Rusland

Frankrijk

52%

51%

49%

51%

44%

54%

52%

54%

64%

58%

41%

55%

47%

50%

55%

38%

48%

50%

36%

33%

51%

41%

63%

40%

59%

44%

48%

49%

32%

39%

41%

52%

31%

51%

51%

49%

37%

50%

46%

39%

32%

38%

43%

53%

34%

49%

53%

45%

27%

54%

42%

40%

37%

46%

36%

16%

36%

48%

47%

44%

42%

39%

34%

32%

38%

34%

31%

47%

37%

41%

40%

21%

41%

41%

16%

4%

TOTAAL
Advisering en
consultancy

52%
Auditing

Bewaking

Reactie op incidenten
Informatie over
bedreigingen

42%

39%
Herstel

36%
Geen/geheel intern

18%
9%
18%
13%
19%
4%
19%
12%
10%
3%
12% X.
Figure
Bron: Cisco’s Security
Capabilities
Study van 2015 networks is still the most common; however,
On-premise
hosting
ofBenchmark
the organization’s
off-premise hosting has increased since last year

Afbeelding 78. Interne hosting van netwerken is nog steeds het meest gangbaar, maar externe hosting wordt vaker
toegepast dan vorig jaar
2014 (n=1727)

Waar worden netwerken gehost
Interne locatie
50%

2015 (n=2417)

Externe locatie
51%

54%
48%
23%

Met private cloud

Alles op interne locatie

24%

Beheerd door derden

18%

20%

Private cloud

8%

10%

Openbare cloud

Bron: Cisco’s Security Capabilities Benchmark Study van 2015
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Geheel niet

2015

48%

Nauwelijks

Enigszins

1% 10%

Aanzienlijk

42%

47%
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Openbare
inbreuken op die
demet
beveiliging
(Top vijf van
responsen) Respondenten
inbreuk
de beveiliging
training
ter bewustwording
vanbreaches,
beveiliging onder
Fewer
organizations
in 2015 report
havingophad
to manage Meer
public
scrutiny
of security
werknemers
te maken hebben gehad (2015 n=1109)
compared to 2014

Meer training ter 79.
bewustwording
Afbeelding
Volgensvan
hetbeveiliging
rapportonder
vanwerknemers
2015 zijn minder organisaties
geweestaan
nadeinbreuken
op de
In 2015 in
gafhet
43% nieuws
van de respondenten
beveiligingstraining
na een openbare inbreuk te hebben uitgebreid.
beveiliging
43%

Inbreuken
op de beveiliging zijn belangrijke stimulansen om de
Verhoogde investering in beveiligingstechnologieën of -oplossingen
beveiliging te verbeteren:

43%

42%
In vergelijking met 2014 geven in 2015 minder organisaties aan dat
Heeft een formele set beveiligingsbeleidsregels en -procedures ingesteld
ze in het nieuws zijn geweest na inbreuken op de beveiliging.
41%

In welke mate heeft de inbreuk verbeteringen gestimuleerd in uw
beleid, procedures of technologieën voor bescherming tegen
bedreigingen?
In 2015 gaf (n=1134)
41% van de respondenten aan een formele set

Heeft handhaving van wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming verbeterd

Geheel niet

2014

53%

40%

beveiligingsbeleidsregels en -procedures te hebben ingesteld.

2015

48%

tegen
Heeft investeringen in de training van beveiligingspersoneel verhoogd
40%

1% 10%

Nauwelijks

Enigszins

41%

Aanzienlijk

42%

47%

Bron: Cisco’s Security Capabilities Benchmark Study van 2015
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CSO’s geven meer verbeteringen aan na een inbreuk
op de beveiliging dan SecOps-managers.
Bron: Cisco’s Security Capabilities Benchmark Study van 2015
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Figure X. 5-segment model tracks closely to Security Capability Maturity Model (CMM)

Leiderschap en niveaus van geavanceerdheid

Afbeelding 81. Model met 5 segmenten volgt het Capability Maturity Model (CMM) voor beveiliging
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Afbeelding 88. In 2015 is het terugzetten van een back-up gemaakt vóór een incident de meestgebruikte procedure
voor het herstellen van besmette systemen
Processen om besmette systemen
te herstellen
Respondenten in China geven aan
toepassingen die als kwetsbaar worden
beschouwd vaker te patchen en bij te
werken dan respondenten in andere
ondervraagde landen.

China

Patchbeheer

2014 r. (n=1738)

Een back-up van voor het incident terugzetten

2015 r.(n=2432)

57 %

59 %

Aanvullende of nieuwe detecties en
mechanismen implementeren op basis van
na een incident geïdentificeerde zwakke
plekken

60 %

56 %

Kwetsbaar geachte toepassingen patchen
en bijwerken

60 %

55 %

Differentieel herstellen (ongedaan maken van
veranderingen door incident)

51 %

56 %

35 %

Herstellen met behulp van ‘gold image’

Niets van het bovenstaande
Figure X.
97%
94%
The CEO or president is most likely to be notified of security incidents,
Bron: Cisco’s by
Security
Capabilities Benchmark
van 2015
followed
operations
and theStudy
finance
department

2%

35 %

1%

Afbeelding 89. De CEO of de President van een onderneming wordt doorgaans als eerste op de hoogte gebracht
van beveiligingsincidenten, gevolgd door de operationele afdeling en de financiële afdeling
Aanzienlijk meer respondenten van grote
ondernemingen geven aan dat ze externe
autoriteiten waarschuwen als een incident
optreedt dan respondenten van bedrijven
binnen het commercial-segment en van
ondernemingen.

Groepen die op de hoogte worden
gesteld van een incident
Chief Executive Officer

2014 (n=1738)
N.v.t.
46 %

!

40 %
45 %

34 %

Engineering

38 %

33 %

Human Resources

36 %

33%

Juridisch

36 %

Productie

33 %

28%

Alle werknemers

35 %

27%

Public Relations

28 %

Zakelijke partners

94%

40 %

N.v.t.

Technologiepartners

Grote ondernemingen

97%

45 %

Operations
Financiële afdeling

2015 (n=2432)

32 %

Externe autoriteiten
Verzekeringsmaatschappijen

22 %
N.v.t.

32%

24 %
21 %
18 %
15 %

Bron: Cisco’s Security Capabilities Benchmark Study van 2015

81

Bijlage

Cisco-beveiligingsrapport 2016

Figure X. Nearly all companies (97%) deliver security training at least once a year

Training
Afbeelding 90. Bijna alle bedrijven (97%) bieden ten minste eenmaal per jaar beveiligingstraining
Worden er regelmatig programma’s ter bewustwording
van beveiliging en/of trainingsprogramma's aan
beveiligingspersoneel gegeven? (Respondenten die
zich specifiek met beveiliging bezighouden)

Hoe vaak wordt beveiligingstraining gegeven?
(Respondenten waarvan de beveiligingsteams training krijgen)

2014
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Afbeelding 91. De frequentie van training op het gebied van beveiligingsbewustzijn en de opzet van formeel
beveiligingsbeleid zijn beide toegenomen sinds 2014 – bewijs van actie
(Top vijf van responsen) Respondenten die met inbreuk op de beveiliging
te maken hebben gehad (2015 n=1109)

Meer training ter bewustwording van beveiliging onder
werknemers

Meer training ter bewustwording van beveiliging onder werknemers

In 2015 gaf 43% van de respondenten aan de beveiligingstraining
na een openbare inbreuk te hebben uitgebreid.

43%
Verhoogde investering in beveiligingstechnologieën of -oplossingen

42%
Heeft een formele set beveiligingsbeleidsregels en -procedures ingesteld

41%
Heeft handhaving van wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming verbeterd

40%
Heeft investeringen in de training van beveiligingspersoneel verhoogd
40%

43%
In 2015 gaf 41% van de respondenten aan een formele set
beveiligingsbeleidsregels en -procedures te hebben ingesteld.

41%

Bron: Cisco’s Security Capabilities Benchmark Study van 2015
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Afbeelding 92. Net als in 2014 geven 9 van de 10 respondenten aan dat hun beveiligingspersoneel deelneemt aan
conferenties of training gericht op beveiliging
Nemen beveiligingsmedewerkers deel aan vergaderingen
en/of externe training om hun vaardigheden te verbeteren
en bij te houden? (Respondenten die zich specifiek met
beveiliging bezighouden)
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Figure X. Background & Methodology

Security Risk and Trustworthiness Study
Research Background and Objectives

Afbeelding 93. Achtergrond en methodologie
Cisco wil diepgaander begrip verkrijgen van de perceptie van IT-besluitvormers van ondernemingen en serviceproviders van de
beveiligingsrisico’s en uitdagingen van hun organisatie, en de rol die de betrouwbaarheid van IT-leveranciers speelt bij de aanschaf
van IT-oplossingen.
Enkele specifieke doelstellingen zijn:

Het risiconiveau van
externe en interne
bedreigingen en
kwetsbaarheden
bepalen

Begrip krijgen van
de strategieën,
beleidsregels en
oplossingen die worden
geïmplementeerd om
beveiligingsrisico’s te
beperken

Het aankoopproces
van IT-oplossingen
en de rol die de
betrouwbaarheid van
IT-leveranciers daarbij
speelt identificeren

De interesse in het
ontvangen van
communicatie over
het valideren van de
betrouwbaarheid van
IT-leveranciers
bepalen

Bepalen of er
verschillen zijn in
perspectieven van
beveiligingsrisico’s
of -benaderingen om
risico’s bij alle branches
en doelgroepen te
beperken

Methodologie: kwantitatieve en kwalitatieve benadering

Er werden twee methodologieën ingezet om inzicht te verkrijgen in deze onderzoeksdoelstellingen:
(Alle respondenten betrokken bij besluitvorming inzake IT-aanschaf)
Kwantitatief, webgebaseerd onderzoek onder

Kwalitatieve diepte-interviews met

1050 IT-besluitvormers bij ondernemingen

20 serviceproviders

(402 VS, 282 VK, 197 Duitsland, 169 Frankrijk)

(7 VS, 3 Canada, 3 VK, 4 Duitsland, 3 Frankrijk)

Onderzoek werd uitgevoerd in de Verenigde Staten,
het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en
Canada (alleen diepte-interviews)

20

minuten per
webgebaseerd onderzoek

45

minuten per
diepte-interview

Gegevensverzameling vond
plaats in aug – sep 2015
Bron: Security Risk and Trustworthiness Study, Cisco
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Figure X. Enterprise Respondent Profile Quantitive
Afbeelding 94. Respondentenprofiel van ondernemingen – Kwantitatieve kenmerken
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Afbeelding 95. Respondentenprofiel van serviceproviders – Kwalitatieve kenmerken
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