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1 VERSPREIDINGS REGELS 
Het trafic light Protocol (TLP) label voor dit rapport is 

TLP: WHITE 
 

De verspreiding van dit verslag is beperkt en wordt aangeduid als TLP:WHITE onder het 

door FIRST ingevoerde verkeerslichtprotocol.  

Een gedetailleerde beschrijving van de kleurcodes vindt u in de onderstaande screenshot 

of op de FIRST website: https://www.first.org/tlp/ 

 

Screenshot TLP codes FIRST website 

https://www.first.org/tlp/
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2 INLEIDING 
EEN SNEL GROEIENDE DREIGING 
 

Ransomware is een zeer agressief type aanval dat door cybercriminelen wordt uitgevoerd. 

De aanvallers infecteren meerdere computers binnen een gecompromitteerd netwerk met 

ransomware, om toegang tot de gegevens van gebruikers te blokkeren totdat er losgeld 

(ransom) wordt betaald. De impact van een ransomware aanval kan verwoestend zijn, 

bedrijven geven miljoenen uit om de bedrijfscontinuïteit te herstellen. Sommige 

organisaties geven toe aan de vraag naar losgeld omdat het herstel van de 

bedrijfscontinuïteit tijdrovend is en dus veel geld kost. 

Ransomware is geen nieuw fenomeen, het bestaat al lang, en werd voor het eerst 

waargenomen in 1989. De dreiging is de laatste jaren exponentieel gegroeid. Daarnaast 

hebben we een verschuiving gezien in de modus operandi van cybercriminelen die 

gebruikmaken van ransomware. Criminelen hebben hun doelwitten gewijzigd van een 

grote groep besmette gebruikers waarbij weinig losgeld wordt gevraagd naar een kleinere 

groep waar er grote sommen losgeld wordt gevraagd. 

Gezien de destructieve capaciteiten van ransomware is het vaak moeilijk om logs te 

herstellen en te achterhalen wat er werkelijk is gebeurd. Aanvallers kunnen intellectueel 

eigendom stelen en ransomware inzetten om hun echt doeleinde te verbergen.   

CERT.be wil van de gelegenheid gebruikmaken om het bewustzijn te vergroten en advies 

te geven om zich beter te verdedigen tegen ransomware. 

In dit verslag halen we twee recente zaken aan, namelijk;  Ryuk en LockerGoga. 
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3 HUIDIG LANDSCHAP 
 
De bedoeling van dit document is om een korte introductie te geven over ransomware, en 

duiding te geven over algemene technieken, tactieken en procedures (TTP's) die worden 

gebruikt in een ransomwarecampagne. Dit document geeft geen exhaustief overzicht van 

alle ransomwarefamilies en is beperkt tot een kleine subset van actuele en actieve 

ransomwarefamilies (Ryuk en LockerGoga). 

De criminele wereld bestaat uit meerdere teams die gespecialiseerd zijn in verschillende 

domeinen. Sommige teams zijn beter in het verkopen van credentials tot een netwerk 

van een slachtoffer en andere teams richten zich eerder op het benutten van die 

aangekochte credentials om intellectuele eigendom te stelen van het slachtoffer of voor 

financieel gewin. 

Momenteel zijn er twee veelgebruikte technieken om toegang te krijgen tot het netwerk 

van het slachtoffer: Remote Desktop Protocol (RDP) brute-forcing en de meestgekende 

indringingsvector aller tijden: phishing. 

Servers die toegankelijk zijn vanaf het internet met een slecht geconfigureerde RDP-

toegang worden op grote schaal misbruikt door aanvallers. Zodra een aanvaller zich kan 

aanmelden, is het slechts een kwestie van tijd voordat hij kan escaleren van 

gebruikersrechten naar adminrechten.  

Een andere populaire manier om toegang te krijgen tot het netwerk van het slachtoffer is 

via een phishing-e-mail. Een goed opgestelde phishing-e-mail en een onoplettende 

gebruiker volstaan in de meeste gevallen om toegang te krijgen. Zodra de aanvaller 

toegang heeft, kan hij de computer van het slachtoffer versleutelen. De cyber community 

noemt het versleutelen de tweede fase van een aanval. Een populair voorbeeld is de 

Emotet-trojan, die voornamelijk via spam-mails wordt verspreid. De infectie wordt 

verspreid via kwaadaardige scripts, documentbestanden met macro's of kwaadaardige 

links. De Emotet-malware lokt gebruikers om op kwaadaardige bestanden te klikken door 

gebruik te maken van misleidende taal over "Uw factuur", "Betalingsgegevens" of mogelijk 

een verwachte zending van bekende bedrijven. 

De Emotet malware kan uw contactlijst stelen, zich verspreiden over de adreslijst van het 

slachtoffer, het brute force van accounts, heeft C2-mogelijkheden, en ten slotte kan het 

andere malware, zoals TrickBot, installeren. 

Trickbot, in combinatie met de banktrojan Dyre, werd voor het eerst vastgesteld in 

september 2016. Het was oorspronkelijk ontworpen om vertrouwelijke en gevoelige 

informatie te stelen, zoals inloggegevens, bankgegevens en online accountgegevens die in 

browsersessies zijn opgeslagen. 

De afgelopen jaren hebben we echter gezien dat de mogelijkheden ervan zich modulair 

hebben uitgebreid tot het verzamelen van informatie over apparaten en netwerken van 

geïnfecteerde apparaten. 

Nadat de aanvaller het netwerk volledig is binnengedrongen, kan hij de belangrijkste 

servers in de organisatie uitkiezen om de meeste schade toe te brengen. Aanvallers 
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hebben de neiging om te handelen wanneer de kans kleiner is dat ze worden 

gedetecteerd, bijvoorbeeld in het weekend of buiten de kantooruren. 

LockerGoga, een zeer actieve ransomwarefamilie, werd geïdentificeerd tijdens de Norsk 

Hydro- en Altran-aanval: de aanvaller kreeg met gestolen inloggegevens in eerste 

instantie toegang tot een publiek toegankelijk systeem en bewoog zich daarna lateraal 

door het netwerk via RDP. 

De Ryuk-ransomware, een variant van de LockerGoga-ransomware, werd vastgesteld bij 

aanvallen die in december 2018 verschillende Amerikaanse krantenagentschappenhebben 

platgelegd.  
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4 LOCKERGOGA 
 

De beveiligingscommunity vermoedt dat FIN6 de dreigingsactor is die slachtoffers tracht 

te infecteren met LockerGoga. FIN6 richtte zich voorheen vooral op het stelen van 

betaalkaartgegevens. Het lijkt erop dat ze hun activiteiten hebben verschoven naar 

ransomware om meer winst te behalen. 

LockerGoga richtte zich onder andere op Altran, Norsk Hydro, Hexion en Momentive, 

allemaal grote ondernemingen. De schade blijft niet beperkt tot financiële schade; 

ransomware kan ook collaterale schade aanbrengen, bv. fysieke schade. Ransomware kan 

bovendien leiden tot gewonden in geval van een gecompromitteerde controller in de 

industriesector, of zelfs tot ernstige slachtoffers in een medische faciliteit. 

Hoewel het onduidelijk is hoe de criminelen in eerste instantie toegang hebben gekregen 

tot het netwerk, verschilt de modus operandi niet veel van andere indringingen. De 

aanvallers gebruiken veelgebruikte tools zoals Metasploit, CobaltStrike of Mimikatz, en 

verplaatsen zich lateraal over het netwerk met de bedoeling domeinbeheergegevens te 

achterhalen. Tenslotte gebruiken ze de Active Directory om de ransomware te 

verspreiden.  

In het geval van LockerGoga heeft de groep van dreigingsactoren legitieme certificaten 

gestolen van andere bedrijven om legitieme antivirussoftware na te bootsen. Ze hebben 

ook een "kill tasks".bat-bestand gebruikt om antivirussoftware, netwerkkaarten te 

modificeren, het wijzigen van het lokale admin-wachtwoord, etc…. Na encryptie wordt 

het ransombericht verzonden met de vraag naar losgeld om de gegevens te decrypteren. 

 
Overzicht threat actor: FIN6 ( © CERT.be) 
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5 RYUK 
 

Ryuk is voor het eerst vastgesteld in augustus 2018 en heeft sindsdien vele bekende 

slachtoffers geïnfecteerd, zoals Amerikaanse krantenagentschappen, waterbedrijven, 

cloudhosting-bedrijven etc. 

Ryuk heeft een opvallende gelijkenis met Hermes, een andere ransomware die gebruikt 

wordt door de Lazarus-groep, een Noord-Koreaanse groep van threat actors. Net als 

Hermes zal Ryuk zijn payload droppen en uitvoeren en daarna zijn sporen wissen door 

zichzelf te verwijderen. De payload verbergt zich door zich te injecteren in processen die 

door NT/AUTHORITY worden uitgevoerd, waarbij ervoor wordt gezorgd dat de csrss.exe, 

explorer.exe en lsass.exe services worden vermeden. Om de schade te maximaliseren, 

probeert de malware een lange lijst van processen en diensten plat te leggen, waaronder 

beveiligingssoftware, voordat de ransomware bestanden begint te versleutelen. En net als 

Hermes probeert Ryuk, wanneer het klaar is met de bestanden van een computer te 

versleutelen, alle schaduwkopieën te verwijderen, waardoor het niet meer mogelijk is om 

bestanden terug te zetten van vóór de aanval. 

Wat Ryuk erg interessant maakt, is het verspreidingsmechanisme. In tegenstelling tot 

andere ransomware gebruikt het Emotet en Trickbot. Sommige onderzoekers denken dat 

Ryuk een laatste poging is om meer geld van het doelwit af te persen, na het ontfutselen 

van gevoelige gegevens uit het systeem van het slachtoffer. 

 

onderdeel grafische analyse van de Ryuk malware familie (© CERT.be) 
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6 VERDEDIGING TEGEN 
RANSOMWARE 
 

Er is geen wondermiddel als het gaat om de bescherming tegen ransomware. Aangezien 

het doel van de criminele groep die ransomware inzet financieel gewin is, is het 

aangeraden om uw netwerk te beschermen met een defense in depth approach om het 

moeilijker te maken voor de aanvaller om een succesvolle ransomware-aanval uit te 

voeren. Een aanvaller zal een winstanalyse maken en zal zijn interesse verliezen als de 

tijd die de aanval in beslag neemt niet opweegt tegen het losgeld dat hij zal verdienen.  

de verdediging tegen ransomware is ook effectief tegen andere bedreigingen. 

6.1 Back-ups 

• Back-ups zijn het belangrijkste aspect voor een herstel na een incident waarbij 

sprake is van losgeld. Het maken van een back-up van elk cruciaal bestand en 

systeem is een van de sterkste verdedigingen tegen ransomware. Als u 

compromissen moet sluiten over het aantal back-ups dat u kunt maken, 

beoordeel dan wat de meest kritische informatie voor uw bedrijf is. 

• Alle gegevens kunnen worden hersteld naar een vorig opslagpunt. Back-

upbestanden moeten periodiek worden getest om er zeker van te zijn dat de 

gegevens volledig en niet corrupt zijn. Testen is erg belangrijk! 

• Gebruik de 3-op-1-regel: 2 verschillende media op locatie en 1 locatie op 

afstand. Selecteer een ervan als offline back-up. 

• Beperk de gebruikers die toegang hebben tot uw back-up. Hoe geïsoleerder, hoe 

beter. 

• Ook logboeken moeten deel uitmaken van uw back-upstrategie (SIEM etc.). 

6.2 Patchen 

• Het patchen van uw systemen zal een aanval niet voorkomen, maar het zal het 

voor een aanvaller veel moeilijker maken om de malware te verspreiden. 

• De meeste software die door bedrijven wordt gebruikt, wordt regelmatig 

bijgewerkt door de softwaremaker. Deze updates kunnen patches bevatten om 

de software beter te beveiligen tegen bekende bedreigingen.  

• Elk bedrijf zou een medewerker moeten aanwijzen om de software bij te 

werken. Hoe minder mensen betrokken zijn bij het updaten van het systeem, 

hoe minder de aanvalsmogelijkheden voor criminelen. 

• Maandelijkse patching is een must, een gefaseerde aanpak (test dan prod.) is 

een troef. 

• U moet ook een inventaris van uw activa opmaken: een duidelijk beeld van wat 

er op uw netwerk aanwezig is. 
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6.3 Procedures & awareness 

• Bekijk uw incident response-proces: u dient een uitgebreid incident response-

proces te ontwikkelen om te weten hoe u met ransomware-infecties moet 

omgaan. Dit proces moet ook de manier omvatten waarop incidenten worden 

geprioriteerd, geregistreerd, beheerd, verholpen, hersteld en waar nodig 

geëscaleerd. Denk ook aan externe communicatie. 

• Implementeer een robuust cybersecurity-awereness sprogramma voor de 

bewustmaking rond cyberveiligheid. 

• Voer regelmatig phishingtests uit en informeer gebruikers. Sensibiliseer 

gebruikers over het belang om niet "Click Happy" te zijn en over hoe je malspam 

en phishing kunt herkennen. 

• Zorg voor opleiding van uw (IT-)medewerkers. 

6.4 Monitoring 

• Controleer op gecompromitteerde inloggegevens. 

• Controleer de DNS-logboeken (Domain Name System) op ongebruikelijke 

activiteiten. 

• Verbeter de zichtbaarheid van beveiligingsevents: SIEM. 

• Implementeer een IDS-/IPS-oplossing (Intrusion Detection System/Intrusion 

Prevention System). 

• Stel standaardnetwerkgedrag vast: weet wat normaal is voor uw netwerk. 

• Zorg ervoor dat User Access Control (UAC) is ingeschakeld op Windows. 

6.5 Netwerk 

• Implementeer netwerksegmentatie: afzonderlijke gebruikers, productie, 

wifi etc. 

6.6 Beheer van rechten 

• Beperk administratieve rechten en shares. 

• Gebruik veilige, complexe  en unieke wachtwoorden. 

• Controleer op gecompromitteerde inloggegevens. 

• Goede Credential Tracking: elke werknemer, aannemer en persoon die toegang 

krijgt tot systemen creëert een potentieel kwetsbaar punt voor ransomware. 

Personeelsverloop, het niet bijwerken van wachtwoorden en ongepaste 

beperkingen kunnen de kans op een aanval op deze punten nog vergroten. 

• Sta het besturingssysteem toe om de bestandsextensies weer te geven. 

• Schakel AutoPlay uit. 

• Blokkeer USB-opslag. 

• Implementeer advertentieblokkeringssoftware aan de netwerkperimeter. 
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• Implementeer Threat Intelligence. 

 

6.7 E-mail 

• Verbeter de e-mailbeveiliging met DMARC, SPF en DKIM. 

6.8 Endpoint protection 

• Zorg ervoor dat de antivirussoftware is bijgewerkt en dat alle functies zijn 

ingeschakeld. 

• Schakel ActiveX in Office-bestanden uit. 

• Uw pc moet zo geconfigureerd zijn dat het niet mogelijk is om uitvoerbare 

bestanden uit de volgende mappen te openen: Appdata, LocalAppData, Temp, 

ProgramData, Desktop. Test uw beleid voordat u in productie gaat! 

• Implementeer Windows AppLocker: application whitelisting (lijst van veilige 

toepassingen). 

• Schakel macro's in Office-bestanden uit. 

• Upgrade naar de laatste versie van Windows. 



 

Ransomware - 27 June 2019 - TLP: WHITE ______________________________________________________ 12 

7 PUBLIC FACING OPEN RDP-
POORTEN 
 

7.1 Stijging aanvallen via RDP 

De voorbije maanden hebben we een aanzienlijke toename van ransomware-aanvallen via 

RDP-poorten opgemerkt. Sommige criminele bendes zijn gespecialiseerd in het brute-

forcen van RDP-credentials en verkrijgen op deze manier toegang tot het netwerk van 

slachtoffers. De toegangsgegevens worden vaak verkocht aan andere criminele bendes die 

vervolgens toegang krijgen tot het netwerk van de slachtoffers,daarna een 

verkenningsfase starten om vervolgens een ransomware-aanval uit tetvoeren. Er zijn 

incidenten bekend waarbij de aanvallers ongeveer zeven maanden op het slachtoffer zijn 

systeem aanwezig zijn voordat de ransomware-aanval werd uitgevoerd. 

CERT.be oordeelt dat dit soort (RDP)-aanvallen ernstig zijn, en 

een van de meest kritische intiele aanvalsvectoren zijn bij een 

ransomware-aanval 

7.2 Bescherming tegen RDP aanvallen 

• Evalueer de noodzaak om RDP open te hebben op systemen en beperk indien 

nodig de verbindingen tot specifieke, betrouwbare hosts. 

• Controleer of cloud-omgevingen voldoen aan de best practices, zoals 

gedefinieerd door de cloud-dienstverlener. Nadat de installatie van de 

cloudomgeving is voltooid, moet u ervoor zorgen dat de RDP-poorten niet zijn 

ingeschakeld, tenzij dit nodig is voor een zakelijk doel. 

• Plaats een systeem met een open RDP-poort achter een firewall en verplicht 

gebruikers om VPN te gebruiken via een firewall. 

• Voer regelmatig controles uit om er zeker van te zijn dat RDP, poort 3389, niet 

open staat voor het openbare internet. 

• Zorg voor sterke wachtwoorden en een sterk beleid voor het blokkeren van 

accounts als verdediging tegen brute force-aanvallen. 

• Maak regelmatig back-ups van alle systemen, in overeenstemming met het 

risicomanagementbeleid, om de impact van gegevensverlies te beperken. Sla de 

back-ups offline op, omdat sommige ransomware back-upbestanden kan 

versleutelen als ze op het netwerk zijn aangesloten. Gebruik een back-

upsysteem waarmee meerdere exemplaren van de back-ups kunnen worden 

opgeslagen, voor het geval een kopie van de back-ups gecodeerde of 

geïnfecteerde bestanden bevat. Controleer of de back-ups operationeel zijn. 
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8 APPENDIX 
 

8.1 Referenties 

• https://www.crowdstrike.com/blog/big-game-hunting-with-ryuk-another-

lucrative-targeted-ransomware/ 

• https://otx.alienvault.com/pulse/5b7b53caac373e795cccd7d0 

• https://research.checkpoint.com/ryuk-ransomware-targeted-campaign-break/ 

• https://littlefield.co/threes-a-crowd-new-trickbot-emotet-ryuk-ransomware-

16d1e25f72f4 

• https://www.helpnetsecurity.com/2017/05/15/prevent-ransomware-guide/ 

• https://www.cert.ssi.gouv.fr/actualite/CERTFR-2019-ACT-005/ 

• https://www.fireeye.com/blog/threat-research/2019/01/a-nasty-trick-from-

credential-theft-malware-to-business-disruption.html 

• https://www.fireeye.com/blog/threat-research/2019/04/pick-six-intercepting-

a-fin6-intrusion.html 

• https://securingtomorrow.mcafee.com/other-blogs/mcafee-labs/ryuk-

ransomware-attack-rush-to-attribution-misses-the-point/ 

• https://www.latimes.com/local/lanow/la-me-ln-times-delivery-disruption-

20181229-story.html 

• https://research.checkpoint.com/ryuk-ransomware-targeted-campaign-break/ 

• https://www.cybereason.com/blog/triple-threat-emotet-deploys-trickbot-to-

steal-data-spread-ryuk-ransomware 

• https://blog.malwarebytes.com/threat-analysis/2017/08/trickbot-comes-with-

new-tricks-attacking-outlook-and-browsing-data/ 

• https://securelist.com/the-banking-trojan-emotet-detailed-analysis/69560/ 

• https://www.forcepoint.com/blog/x-labs/thanks-giving-emotet 

• https://www.fireeye.com/blog/threat-research/2019/04/pick-six-intercepting-

a-fin6-intrusion.html 

• https://nakedsecurity.sophos.com/2018/12/18/after-samsam-ryuk-shows-

targeted-ransomware-is-still-evolving/ 

• https://blog.malwarebytes.com/cybercrime/malware/2019/01/ryuk-

ransomware-attacks-businesses-over-the-holidays/ 
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9 CONTACT 
  

 

CERT.be 
Federal Cyber Emergency Team  
Wetstraat 16 
1000 Brussel 
info@certbe 

 

Centrum voor Cybersecurity België  
Wetstraat 16  
1000 Brussel 
info@ccb.belgium.be 

Disclaimer 

Deze gids en de bijbehorende documenten zijn opgesteld door het Centrum voor Cybersecurity 
België (CCB), een federale overheidsdienst opgericht bij koninklijk besluit van 10 oktober 2014 en 
onder het gezag van de eerste minister. 
Alle teksten, lay-out, ontwerpen en elementen van welke aard ook in deze gids zijn onderworpen 
aan de wetgeving op de auteursrechten. Uittreksels uit deze gids mogen alleen voor niet-
commerciële doeleinden worden gereproduceerd, mits bronvermelding. Het Centrum voor 
Cybersecurity België wijst alle aansprakelijkheid voor de inhoud van deze gids af. 
De verstrekte informatie: 

• is uitsluitend van algemene aard en heeft niet tot doel alle specifieke gevallen te 

behandelen; 

• is niet noodzakelijk op alle punten volledig, nauwkeurig of up-to-date. 
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