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Veelvoorkomende zwakheden in de praktijk  

In deze whitepaper behandelen we de meest voorkomende bevindingen die de 

securityspecialisten van Access42 tegenkomen tijdens een pentest bij hun klanten. Deze 

kwetsbaarheden vormen vaak de basis om verder binnen te dringen op systemen en 

netwerken. In de praktijk worden deze kwetsbaarheden veel misbruikt door o.a. criminelen. 

Deze bevindingen vereisen extra aandacht, omdat deze vaak kunnen leiden tot catastrofale 

gevolgen voor een organisatie.  

1. Pentest 

Een pentest is een test waarbij ethical hackers systemen onderzoeken op kwetsbaarheden. De 

ethical hackers proberen op verscheidene manieren zwakke plekken in systemen aan het licht 

te brengen. Door een combinatie van geautomatiseerde tooling en creativiteit trachten de 

ethical hackers ongeautoriseerd toegang tot krijgen tot informatie en/of systemen. Een 

pentest vindt altijd plaats in opdracht en met toestemming van de eigenaren van de 

systemen die getest worden. Als er geen vrijwaringsverklaring is, is er namelijk sprake van 

computervredebreuk. Nadat een pentest is uitgevoerd, worden de bevindingen door middel 

van een rapportage met de opdrachtgever gedeeld. In deze rapportage worden de gevonden 

kwetsbaarheden nauwkeurig beschreven, de scores met de CVSS bepaald (Common 

Vulnerability Scoring System) en adviezen waarmee de kwetsbaarheden verholpen kunnen 

worden aangedragen. 
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2. Veelvoorkomende zwakheden 

We bespreken de meest voorkomende zwakheden die onze securityspecialisten tegenkomen 

in de praktijk. Deze zwakheden 

• 2.1  Patchen 

Ongepatchte interne systemen zijn over het algemeen oude softwaretoepassingen en 

besturingssystemen die niet zijn bijgewerkt tot de laatste versies. Meestal zijn er wel nieuwe 

updates en upgrades voor deze softwaresystemen uitgebracht, maar zijn deze om de een of 

andere reden nog niet toegepast. Updates en upgrades (ook wel patches genoemd) worden 

meestal om verschillende redenen uitgebracht, bijvoorbeeld om de bruikbaarheid en 

functionaliteit te verbeteren, maar ook om bekende beveiligingslekken te dichten. Hackers 

zijn vaak op de hoogte van deze zwakke plekken in de beveiliging en richten hun aanvallen 

erop deze te misbruiken en toegang te krijgen tot het bredere netwerk. 

Het gevaar 

Het risico van het ongepatcht laten van systemen is dat ze snel kwetsbaar worden voor 

aanvallen door exploits zoals MS17-010 (ook bekend als Eternal Blue), die op grote schaal 

werd gebruikt bij de WannaCry ransomware-aanval op de NHS. 

 

• 2.2  Principle of Least Privilege 

Indien gewone netwerkgebruikers beheerdersrechten of andere rechten op hoog niveau 

hebben, waardoor zij (bijvoorbeeld) toegang hebben tot vertrouwelijke netwerkbronnen of 

beveiligingssystemen, verhoogt dit het potentiële aantal kwetsbare en onveilige 

toegangspunten op het netwerk. Admin-privileges mogen alleen worden toegekend aan de 

mensen die ze nodig hebben, op basis van de aard van hun taak en verantwoordelijkheden. 

De netwerkbeheerder heeft bijvoorbeeld beheerdersrechten op de firewall nodig, terwijl de 

receptioniste dat vrijwel zeker niet heeft. Bovendien, als een gebruiker beheerdersrechten 

nodig heeft, moeten deze worden verleend via een extra beheerdersaccount in plaats van via 

zijn bestaande (standaard)account. Dit zou de gebruiker in staat stellen zijn dagelijkse taken 

uit te voeren met zijn standaardaccount zonder privileges, terwijl het potentiële gevaar van 

administratieve privileges wordt beperkt. 
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Het gevaar 

Als ongepaste rechten worden gegeven aan gebruikers die deze niet nodig hebben, kan een 

hacker die toegang krijgt tot de computer van die gebruiker (bijvoorbeeld via een phishing-

aanval) voet aan de grond krijgen op het netwerk. Vervolgens kan de hacker mogelijk lateraal 

door het netwerk navigeren om verbinding te maken met verschillende servers, om zo meer 

referenties, gegevens en vertrouwelijke informatie te verzamelen, om uiteindelijk te escaleren 

tot domeinbeheerder. 
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• 2. 3  Zwak wachtwoord beleid 

Een ander simpel maar veelvoorkomend probleem bij organisatie is dat zij een zwak 

wachtwoord beleid hanteren. Veelal is dat i.c.m. het niet gebruiken van 2FA of multi-

factorauthenticatie. Ook zien we dat organisaties geregeld ‘default credentials’ aan laten 

staan. De term "default credentials" heeft betrekking op de gebruikersnaam en het 

wachtwoord voor systemen die door de fabrikant zijn ingesteld om een gemakkelijke eerste 

configuratie mogelijk te maken - en die vaak eenvoudigweg ingesteld staan op (bijvoorbeeld) 

"admin" en "password". 

 

Het gevaar 

Als wachtwoorden "standaard" of te eenvoudig zijn, kunnen ze worden geraden. Als ze op 

meerdere systemen worden gebruikt, kunnen ze, eenmaal gecompromitteerd, toegang 

verlenen tot al die systemen. 

• 2.4  Kerberoasting 

Kerberoasting is het misbruik maken van Kerberos eigenschappen zodat een ‘normale’ 

domainuser password-hashes kan verzamelen van AD gebruikersaccounts met de 

‘servicePrincipalName’ (SPN) value. Bij Kerberoasting worden TGS-tickets opgevraagd als 

domeingebruiker (zonder speciale rechten). Zodoende kan de wachtwoordhash van het 

serviceaccount verkregen worden. Vervolgens kan deze hash gekraakt worden. 

Het gevaar 

Wanneer het wachtwoord gekraakt wordt dan heeft de gebruiker toegang tot alle diensten 

waar het service account (meestal een hoger account) toegang toe heeft. De hacker probeert 

in te loggen op het service account met het brute-forced wachtwoord, gegevens te 

compromitteren en/of privileges te escaleren. De belangrijkste mitigatie tegen Kerberoasting 

is eigenlijk al ontzettend oud. Gebruik goede wachtwoorden zodat het kraken van hashes 

niet mogelijk is en hou een goede inventarisatie bij van alle gebruikersaccounts zodat hier 

het juiste beheer op gevoerd wordt en accounts niet “beheerloos” actief blijven. Zorg er 

daarnaast voor dat zo min mogelijk gebruikers (en zeker geen service accounts) 

inlogmogelijkheden hebben op de domain controllers (Zie: Principle of Least Privilege). 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kerberos_(protocol)
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• 2.5  Legacy systemen 

Als een bedrijf een ander bedrijf overneemt, kan het sommige of alle systemen van het 

nieuwe bedrijf in zijn eigen systeem integreren - of omgekeerd. Soms worden bepaalde 

systemen, zoals webportalen, echter "onbeheerd" achtergelaten zonder dat er sprake is van 

doorlopend beheer of eigendom. Oude webportalen worden op deze manier vaak aan hun 

lot overgelaten.  

Doordat IT omgevingen met elkaar worden geïntrigeerd zien we dat er geen compleet 

overzicht is welke assets er binnen de omgeving aanwezig zijn. 

Het gevaar 

In onbruik geraakte of vergeten systemen, die vaak gebruik maken van verouderde, 

ongepatchte en verouderde software, kunnen soms jarenlang blijven draaien. Dit komt vooral 

voor in organisaties met een groot personeelsverloop, of waar de documentatie gebrekkig of 

onbestaand is. Oude software kan (bekende) kwetsbaarheden bevatten waarvoor geen 

relevante beveiligingsupdates beschikbaar zijn of zelfs beschikbaar komen.  
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