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External Vulnerability Assessment (EVA) 

Tijdens een vulnerability assessment (onderzoek naar kwetsbaarheden) worden verscheidene 
aspecten van de huidige situatie van de netwerkinfrastructuur en applicaties grondig 
onderzocht op veiligheid, kwetsbaarheden en configuratiefouten. Met behulp van dit audit 
type wordt inzicht verkregen in de mate waarin bepaalde bedrijfsgegevens een risico lopen 
om gecompromitteerd te raken. Een assessment is altijd een momentopname van de 
beveiligingssituatie van de infrastructuur. Het doel van het assessment is om kennis te 
verkrijgen van en inzicht te verwerven in: 

• Mogelijke van bedreigingen voor de IT-infrastructuur 

• Het risico dat die bedreigingen werkelijkheid worden 

• De directe en indirecte kosten die het gevolg kunnen zijn van een gecompromitteerde 
beveiliging 

• Preventiemaatregelen die genomen kunnen worden 

• Producten en toepassingen die geïmplementeerd kunnen worden ter verkleining van de 
risico’s 

De External Vulnerability Assessment (EVA) van Amitron is een adviesdienst, waarbij een 
consultant alle actieve externe netwerkcomponenten zoals publieke servers, firewalls, routers 
en filtersystemen gaat testen. Aan de hand van de resultaten van deze testen is het mogelijk 
de kwetsbaarheden en daarmee dus de risico's van externe aanvallen op het bedrijfsnetwerk 
of database in kaart te brengen. 

Scantechnieken 
De technieken die gebruikt worden bij een EVA-scans variëren van automatische portscans tot 
handmatige datamanipulatie. De automatische testen worden verricht met behulp van een 
selectie van de beste en hoogst aangeschreven tooling van onder andere Qualys, Tenable en 
SecPoint. Daarnaast wordt er gebruikgemaakt van open Source software van onder andere 
BackTrack, OpenVAS en NMAP. 
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Amitron powered bij SECWATCH 

Penetratietesten 
Voor het daadwerkelijk testen van de bedrijfsomgeving wordt gebruikgemaakt van de meest 
gehanteerde hacking-methoden voor de verschillende besturingssystemen en services. Na het 
in kaart brengen en identificeren van de services in de bedrijfsomgeving vindt de feitelijke 
penetratietest plaats: het detecteren en herkennen van bekende fouten en exploits (exploits: 
zwakheden in besturingssystemen of applicaties die hackers misbruiken om in te breken in 
systemen). Bij de penetratietest wordt het netwerk via het internet benaderd, of wordt de 
aanwezige firewall of router getoetst om kritieke beveiligingslekken of configuratiefouten op 
te sporen. 

Normaal gesproken worden deze testen uitgevoerd via zogenaamde safe-checks, zodat het 
daadwerkelijk crashen of hacken van het systeem wordt vermeden (dit kan echter niet 100% 
worden uitgesloten). Uiteraard is het in overleg mogelijk deze safe-checks uit te schakelen en 
een daadwerkelijke aanval te simuleren. De externe omgeving wordt dus eerst ‘voorzichtig’ 
benaderd, met een doorlooptijd van enkele dagen. Hierna wordt een kwetsbaarheidsscan 
toegepast om te zien hoe de omgeving hierop reageert.  

Er wordt geen (D)DOS toegepast (Distributed Denial-Of- Service: een aanval op een computer 
of netwerk waarbij vanaf vele andere computers zoveel verbindingsverzoeken naar de server 
van een website worden verstuurd, dat de service ervan tijdelijk niet beschikbaar is, of de 
server zelfs crasht). Er wordt wel gekeken of het mogelijk is om in te loggen op open services 
en poorten, zodra het aannemelijk is of aantoonbaar kan worden gemaakt dat zo’n 
service/poort een risico met zich meebrengt. 

Black, White of Grey box testing 
Penetratietesten kunnen worden uitgevoerd vanuit verschillende voorkennis perspectieven. 
Het grootste verschil is de hoeveelheid voorkennis over het te testen systeem of de omgeving. 
Deze voorkennis wordt vooraf door de opdrachtgever beschikbaar gesteld aan de tester(s). 

Bij een test vanuit het perspectief van een black box wordt ervan uitgegaan dat er géén 
voorkennis van de infrastructuur op voorhand beschikbaar is gesteld (behalve de kennis die 
nodig is binnen het wettelijke kader van een dergelijke test). Deze black box methode 
simuleert een (externe) aanval van iemand die nog niet bekend is met het systeem. Dit soort 
testen zijn tijdrovend en daarom betrekkelijk kostbaar. Bij Amitron werken we met de black 
boxtest volgens ons eigen framework, zodat de benodigde tijd en de daaraan gerelateerde 
kosten beperkt blijven. Uiteraard is het ook mogelijk een volledige black box test uit te voeren.  

Aan de andere kant van het perspectief spectrum bevindt zich de white box test. Bij deze 
methode van de white box biedt de opdrachtgever volledige voorkennis van de te testen 
infrastructuur aan de tester, vaak met inbegrip van netwerkdiagrammen, eventuele broncode, 
rechten en IP-adressering. De methode van de white box simuleert wat er gebeurt tijdens een 
'inside job' of na een 'lek' van gevoelige informatie, waarbij de aanvaller toegang heeft tot de 
broncode, netwerkdiagrammen en misschien zelfs wachtwoorden.  

Tussen het perspectief van de black box en white box zijn vele variaties mogelijk, de zo gezegde 
grey box test. Afhankelijk van de hoeveelheid informatie die door de opdrachtgever aan de 
testende partij is vrijgegeven spreken we van 'volledige openheid' (wit), 'gedeeltelijke 
openheid' (grijs) of 'blind' (zwart). 
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Impact en Ethical hack 
Vooraf wordt er besproken welke werkzaamheden en scans er worden uitgevoerd, zodat u 
altijd weet waar u aan toe bent en welke mogelijke impact de test heeft op uw bedrijfsvoering.  

Amitron maakt gebruik van gecertificeerde ethical hackers. Certified Ethical Hacking is een 
professionele certificering van de EC-Council waarbij de auditor leert denken, handelen en 
testen volgens bestaande en geavanceerde hacking technieken. De 'ethische hacker' probeert 
in opdracht de netwerken en/of computersystemen van een organisatie binnen te dringen, 
waarbij dezelfde methoden als een ‘echte’ hacker worden gebruikt maar het doel is om 
beveiligingsproblemen te identificeren, niet om in te breken in het systeem. 

Illegaal hacken (dat wil zeggen, het verkrijgen van ongeautoriseerde toegang tot 
computersystemen) is een misdrijf in de meeste landen. Penetratietesten die gedaan worden 
op verzoek van de eigenaar van het beoogde systeem of netwerk, zijn dat niet. Omdat deze 
toetsing valt onder de delictsomschrijving van artikel 138a Wetboek van Strafrecht 
(computervredebreuk), dient een vrijwaringsverklaring afgegeven te worden voor elk extern 
gescand IP-adres (of een zogenaamde pool als uw organisatie over meerdere IP-adressen in 
een segment beschikt). 

Onderzoeksresultaten 
Bij het uitvoeren van een penetratietest worden de volgende onderdelen in kaart gebracht: 

• Risicoanalyse van de omgeving 

• Gedetailleerde beschrijving van de omgeving 

• Geavanceerde poortscan en kwetsbaarheidsanalyse op diverse niveaus 

• Alle bekende kwetsbaarheden worden onderzocht en niet alleen de meest gangbare 

• Handmatig uitgevoerde testen en controle op kwetsbaarheden en configuratiefouten van 
gevonden services 

• Realistische penetratiescans en auditmethodieken 

• Uitgebreide rapportage met testgegevens, mogelijke oplossingen en uitleg 

• Database exploit testen (SQL injection/Cross-site Scripting etc.) (Webapplicatie server) 

De bevindingen worden overzichtelijk gepresenteerd in een managementrapportage en 
voorzien van commentaar door onze security deskundigen, die de resultaten zullen 
interpreteren en vertalen naar bedrijfsrisico’s van de opdrachtgever. De risico's worden 
visueel in kaart gebracht en u ontvangt een gedetailleerd advies over de te nemen stappen 
om de risico’s te minimaliseren. U ontvangt een technisch rapport en bovendien zijn alle 
scanrapporten digitaal beschikbaar. 

Vulnerability management 
De uitdaging voor elke organisatie is het handhaven van een veilig en beschikbaar netwerk 
inclusief applicaties. Dit is noodzakelijk om informatie uit te wisselen met klanten, leveranciers 
en zakelijke partners. Elke organisatie met een internetaansluiting loopt een continue risico 
door het ontstaan van nieuwe kwetsbaarheden in het netwerk en de applicaties.  

Vulnerability management (kwetsbaarheidsbeheer) is het waarborgen van een permanente 
beveiliging door het systematisch opsporen en elimineren van kwetsbaarheden in het netwerk 
doormiddel van het integreren van bepaalde processen of gespecialiseerde beveiligingstools 
in de dagelijkse gang van zaken. Effectief kwetsbaarheidsbeheer kan worden gerealiseerd 
door een dagelijkse, maandelijkse of driemaandelijkse check waarbij wij uw bedrijfsomgeving 
monitoren en auditen op de mogelijke aanwezigheid van (nieuwe) beveiligingslekken, 
configuratiefouten en kwetsbaarheden. Aan de hand van overzichtelijke rapportage en 
aanbevelingen wordt het management gecommuniceerd over de bedrijfsrisico’s en 
oplossingen. Vulnerability management is één van de meest effectieve manieren om te zorgen 
voor een permanente beveiliging van uw kwetsbare bedrijfsgegevens. 


