
Neem actie tegen ransomware 

Steeds vaker worden organisaties getroffen door ransomware. 
Cybercriminelen maken daarmee computers en bestanden onbruikbaar 
om vervolgens de eigenaren ervan tot het betalen van losgeld te dwingen. 
Het is een grote en groeiende bedreiging voor ondernemingen, de beschik-
baarheid van hun informatiesystemen en de gegevens die daarin zijn opge-
slagen.

Wat zijn ransomware en cryptoware?
Ransomware en cryptoware zijn chantagemiddelen waarbij kwaadaardige software 
(malware) de toegang tot een computer of de gegevens daarop blokkeert en de 
gebruiker om losgeld vraagt. Bij ransomware wordt de toegang tot een computer 
geblokkeerd, bij cryptoware worden gegevens op een computer versleuteld, waar-
door ze onbruikbaar worden. Met een groei van 12% in het aantal ontdekte malware-
soorten in het tweede kwartaal van 20151 is het een ernstige bedreiging geworden 
voor consumenten, bedrijven en overheden.
 

Ransomware gijzelt 
steeds meer organisaties 
en gebruikers. Bent u er 
tegen bewapend? 

Cybersecurity | the way we see it 



Hoe werkt ransomware?
Ransomware wordt verspreid via e-mails met geïnfecteerde 
bijlagen of via hyperlinks naar geïnfecteerde websites. Ook 
via social media zien we steeds vaker ransomware verspreid 
worden. Na het openen van een bijlage of hyperlink wordt 
de ransomware ongemerkt op de computer geïnstalleerd 
(ook wel drive-by download genoemd) en geactiveerd (de 
computer wordt direct geblokkeerd). In sommige gevallen 
wordt de ransomware pas geactiveerd na een bepaalde 
periode. Hierdoor is het moeilijk te achterhalen op welk 
moment en op welke manier het systeem is geïnfecteerd. 
Na activering verschijnt een bericht waarin losgeld geëist 
wordt om de toegang tot de computer terug te krijgen. 

Cryptoware doet hetzelfde als ransomware, maar versleu-
telt daarbij bestanden (zoals documenten, afbeeldingen en 
systeembestanden) van de gebruiker. Voor de versleuteling 
worden twee encryptiesleutels aangemaakt, een private 
en een publieke sleutel. De bestanden worden versleuteld 
met de publieke sleutel op de computer van het slachtoffer. 
Voor decryptie is de private sleutel nodig, die in handen is 
van de daders. Vaak krijgt een slachtoffer slechts enkele 
dagen om de sleutel tot zijn computer en gegevens terug 
te kopen. Betaling leidt echter lang niet altijd tot het vrij-
geven van de computer en de bestanden.

Waarom werkt ransomware?
Ransomware is voor cybercriminelen een aantrekkelijke 
inkomstenbron omdat het redelijk eenvoudig is om in korte 
tijd en met beperkt risico een flinke hoeveelheid geld te 
verdienen. Criminele organisaties richten zelfs telefonische 
helpdesks in om slachtoffers te woord te staan en te helpen 
bij het voldoen van de betaling.

Ransomware wordt naar een zo groot mogelijk publiek ver-
spreid, waarbij zowel consumenten als medewerkers van 
bedrijven en overheden worden getroffen. Daarbij verschui-
len de daders zich vaak achter anonieme netwerken zoals 
Tor en bevinden zij zich over het algemeen in andere landen 
dan waar zij slachtoffers maken. Dit maakt opsporing en 
vervolging moeilijk. 

Slachtoffers van ransomware zijn zich vaak onvoldoende 
bewust van de gevaren van het openen van bijlagen uit 
e-mails en het klikken op hyperlinks. Zonder regelmatige 
back-ups van gegevens is het risico op gegevensverlies 
zeer reëel. Voor organisaties kan dit – naast verstoring van 
het primaire proces – leiden tot reputatie- en imagoschade. 
Bovendien eisen cybercriminelen vaak een klein bedrag 
aan losgeld (variërend van $ 50 tot $ 5.000), waardoor 
slachtoffers sneller geneigd zijn om te betalen.

De toekomst van ransomware
Aanvallen met ransomware worden steeds geavanceerder. 
Voorheen werd alleen de computer onbruikbaar gemaakt, 
tegenwoordig worden ook alle verbonden netwerklocaties 
versleuteld. Begin 2015 is een vorm van ransomware 
gevonden die zich richt op webapplicaties en databases. 
Na besmetting blijft deze enkele maanden inactief zodat 
de malware wordt opgenomen in reguliere back-ups. Na 
activering zorgt de ransomware ervoor dat webapplicaties 
niet meer werken, zijn back-ups niet meer mogelijk en 
wordt losgeld geëist. De populariteit van de cloud blijft 
ook bij cybercriminelen niet onopgemerkt. Wij verwach-
ten daarom een toename in het aantal besmette cloud-
diensten. Tegelijkertijd gebruiken cybercriminelen steeds 
geavanceerdere encryptiemethoden, wat het terugkrijgen 



van gegevens moeilijker of onmogelijk maakt. De cybercri-
minelen maken bovendien gebruik van het Tor-netwerk om 
hun locatie te verbergen en betaling vindt plaats in virtuele 
valuta zoals bitcoin om anonimiteit te behouden2. 

Een tweede ontwikkeling is de verspreiding van ransom-
ware naar andere apparaten. Met de opkomst van het 
Internet of Things worden allerlei apparaten verbonden aan 
het internet. Naast nieuwe functionaliteit biedt deze ontwik-
keling ook nieuwe mogelijkheden voor malware. Zo is mal-
ware voor mobiele telefoons al enkele jaren een groeiend 
probleem (met 16 miljoen besmette telefoons in 20143 ). 
Dit jaar deden ook de eerste vormen van cryptoware voor 
mobiele apparaten hun intrede. Ook vormen van ransom-
ware voor het ‘gijzelen’ van de slimme thermostaat, smart-
TV of spelcomputer zijn niet ondenkbaar. 

Wij verwachten bovendien dat cybercriminelen hun aan-
dacht zullen vestigen op besturingssystemen van voertui-
gen. Als malware gebruikt wordt om dergelijke systemen 
te manipuleren of onbruikbaar te maken, terwijl je met 100 
kilometer per uur over de snelweg rijdt kan dat catastrofale 
gevolgen hebben. 

Tot slot zien we een verdergaande professionalisering van 
cybercriminelen. Botnets om malware te verspreiden, de 
ontwikkeling van maatwerk malware en het verzorgen van 
betalingsverkeer in bitcoin kunnen tegenwoordig als dienst 
(‘as-a-service’)4 afgenomen worden van gespecialiseerde 
partijen. Dit zorgt ervoor dat cybercriminelen niet meer 
alles zelf hoeven te verzorgen, waardoor het gemakkelijker 
wordt om criminele activiteiten uit te voeren. 

De toenemende connectiviteit en de professionalisering 
van cybercriminelen vereist dat fabrikanten meer aandacht 
besteden aan de beveiliging van hun producten.

Wat kunt u eraan doen?
De eerste stap in het voorkomen van besmetting met 
ransomware is om gebruikers bewust te maken van de 
risico’s bij het openen van bijlagen en hyperlinks. Door het 
organiseren van periodieke bewustwordingscampagnes 
leren gebruikers om verdachte hyperlinks en bijlagen te 
herkennen en te vermijden.

Om te helpen bij het vergroten van de kennis over online 
veiligheid bij zowel consumenten als bedrijven organiseert 
de overheid in samenwerking met het bedrijfsleven jaarlijks 
campagnes zoals Alert Online5. Hierbij worden tips gegeven 
om mensen bewuster te maken van verschillende online 
gevaren, waaronder ransomware en cryptoware. 

Voor bedrijven en organisaties
Voor bedrijven is het van belang dat gebruikers alleen 
bestanden kunnen benaderen die zij voor hun functie 
nodig hebben. Dat voorkomt dat bij een besmetting schade 
wordt aangericht aan gegevens van andere afdelingen. 
Gebruikers met buitengewone permissies zoals systeem- 
of applicatiebeheerders vormen een extra risico. Zowel het 
risico op besmetting als de gevolgen ervan dienen ingeperkt 
te worden. Het is daarom belangrijk om de governance 
omtrent de toegang tot en verwerking van gegevens goed 
in te richten.

Om de schade bij besmetting zoveel mogelijk te beperken, 
is het daarnaast van belang om beleid op te stellen en 
procedures te schrijven voor het up-to-date houden van 
computers en softwareapplicaties, het maken van regelma-
tige back-ups van informatiesystemen en het herstellen van 
gegevens in geval van een incident. 

Voor consumenten
Ook consumenten wordt aangeraden om een goede virus-
scanner te installeren en softwareapplicaties up-to-date te 
houden. Daarnaast verdient het aanbeveling om regelmatig 
een back-up te maken van waardevolle bestanden en die 
op een veilige plek buitenshuis te bewaren. Dit zorgt ervoor 
dat de back-ups ook veilig zijn bij brand of diefstal. Bij een 
besmetting wordt aangeraden de computer direct uit te 
zetten en netwerkkabels en randapparatuur los te koppe-
len om verdere verspreiding te voorkomen. Tot slot wordt 
aangeraden om niet te betalen en aangifte te doen bij de 
politie. Dit zorgt voor meer inzicht krijgen in de omvang van 
het probleem en helpt bij de bestrijding ervan.

Doordat cybercriminaliteit vaak landsgrenzen overschrijdt, 
is opsporing en veroordeling van de daders achter de ver-
spreiding van malware niet eenvoudig. Voor een effectieve 
bestrijding van ransomware en cryptoware is een aanpak 
nodig waarbij zowel de burger, het bedrijfsleven als de 
overheid een verantwoordelijkheid heeft in het voeren van 
een veilige online samenleving.
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