
Public

Cybersecurity wordt al te vaak aanzien als een zuiver ICT-probleem.
Het is zonder twijfel een gegeven waarbij ICT een cruciale rol speelt, maar juist doordat te veel
zaakvoerders er op deze manier naar kijken, maken we het voor cybercriminelen vandaag veel

te gemakkelijk.

Er zijn high level gezien 2 “poorten” die een cybercrimineel gebruikt om een onderneming
binnen te geraken: de technische poort en de menselijke poort. Een CEO moet zich wel degelijk
met BEIDEN bezig houden, maar we zoomen in deze presentatie specifiek in op de menselijke
poort.
Cybersecurity is te lang een domein geweest van experten die de boodschap vaak TE complex 
overbrachten. Cybercrime is daardoor een ‘ver-van-mijn-bed-show’ gebleven voor de meeste
mensen en DAT creëert een nonchalance die hackers al te graag misbruiken. De menselijke
poort sluit je door cybersecurity als een ‘te vermarkten’ boodschap te beschouwen: in 
eenvoudige, aantrekkelijke taal breng je basis tips en know how over naar de medewerkers. 
Enkele voorbeeldjes hoe je dat kan doen op volgende slides.
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Public

Phishing is DE nummer 1 techniek in cyberaanvallen.
Door mensen te misleiden zetten cybercriminelen hun eerste stap in uw onderneming. Door 
hetzij het verkrijgen van paswoorden, hetzij installeren van een virus. 
Aandacht voor phishing is DE belangrijkste verdedigingsmaatregel die je moet overbrengen aan
je medewerkers. “Medewerkers” in de logica van cybersecurity zijn ALLE mensen die met PC’s 
van je onderneming werken (ongeacht of ze op je payroll staan of niet).

Met drie tips doorprik je bijna alle phishing-mails:
1) Een logo of naam van ondertekenaar is geen bewijs van ‘echtheid’ van de mail. Dit is 

publieke informatie die je op het internet kan vinden. IEDEREEN kan zo’n logo in een mail 
plakken. Laat je daar niet door misleiden.

2) Kijk naar de afzender en de linken door er even met je pijltje over te blijven hangen. Dan 
krijg je het afzendadres volledig te zien. Ziet er dat verdacht uit? Onmiddellijk stoppen.

3) De inhoud van de mail: Beloven ze je zaken die TE mooi zijn om waar te zijn? Of zijn het zeer
assertieve mails die je onder druk zetten om DRINGEND iets te doen? VERWACHT je zo’n
boodschap van deze afzender?
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Public

Paswoorden vormen letterlijk de sleutel tot je onderneming. Toch gaan de meeste mensen hier zeer
nonchalant mee om.
Om het voor zichzelf gemakkelijk te maken bezondigen ze zich al te vaak aan 2 grote fouten:
- Het paswoord is veel te makkelijk te raden. (algemeen bv “12345678”, of via info op social media 

bv de naam van kinderen, partner of huisdier)
- Herbruiken van dezelfde paswoorden voor verschillende toepassingen of websites
Daardoor volstaat het voor een cybercrimineel om je 1x een paswoord te ontfutselen via phishing 
om via dat paswoord in al je andere toepassingen in te breken.

Met eenvoudige geheugentrucjes kan je het leven met paswoorden terug ‘verteerbaar’ maken.
Gebruik paswoordzinnen bv
“Mijn paswoord van 2018 is geheim” geeft als paswoord “Mpv2ig” als je telkens de 1e letter 
neemt
Of je kiest een lang paswoord dat je goed kan onthouden en vervangt steeds hetzelfde lettertje
(of lettertjes) door een letter van de toepassing of website. (zie voorbeeldje op de slide)
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https://www.linkedin.com/in/tamarabrandt

The bird has been set free tamara.brandt-schoorl@cegeka.com



+ 2500
happy customers

+ 4000
engaged employees

1992
Founding date of our 

family-owned company

12,4 %
revenue growth in 2016

65 %
of revenue is recurring

10
Offices in 10 
European countries

5
high performance and redundant

data centers



A EUROPEAN ICT INTEGRATOR

BELGIUM & LUXEMBOURG
Hasselt (HQ) + Data center
Leuven
Brussels
Antwerp
Ghent
Liège
St. Vith
Luxembourg

THE NETHERLANDS
Veenendaal
Eindhoven
Geleen + Data center

GERMANY
Munich
Stüttgart
Frankfurt (2)
Cologne
Steinfeld + Data center
Cloppenburg
Oldenburg

AUSTRIA
Vienna + Data center
Neulengbach
Graz

ROMANIA
Bucharest
Iasi

ITALY
Milan (2)
Padua
Rome

CZECH REPUBLIC
Prague

SLOVAKIA
Bratislava

FRANCE
Paris 



Waarom Security? 

Cyber 
spionage

Cyber 
terrorisme

Identiteits
fraude

Malware 

Data verlies

CEO fraude

Phishing

Hacking

Cyber 
criminelen

Ransomware

Cyber 
activisme

Social 
engineering

Imago
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Waarom Privacy?

Weten dat u wordt bekeken 
verandert alles wat u doet

Uw gegevens hebben
waarde

Je weet niet wat de toekomst 
in petto heeft

Het normaliserende effect 
van surveillance - verlies van 
uw vermogen om vrij te zijn

Als u niet betaalt, bent u niet 
de consument, maar het 

product dat wordt verkocht

Een stukje informatie wordt 
gedefinieerd door zijn 

context





GDPR, anyone?





Security & Privacy
Ken het verschil



Security & Privacy
Ken het verschil



Security & Privacy
Bedrijfsinformatie

- Breken
- Gescheiden 

blijven
- Kan dicht

- Koken
- Afgesloten 

kast



Enquête 
Privacy?

• WWW.MENTI.COM



Plaats in de organisatie

Ga naar WWW.MENTI.COM en gebruik de code 116468



Security & Privacy
Casus







Security & Privacy
Casus

• Securitymaatregelen

invloed op privacy

– Wat is belangrijker?

• Geen privacy zonder

effectief security 

programma

• ‘Ik heb niets te

verbergen’

– Privacy gaat over 

vrijheid, 

beschermen van 

identiteit en

keuzevrijheid!



Security & Privacy
Hand in hand

• Geen succesvol privacy programma zonder steun van een succesvol

security programma

Security controls limiteren
toegang tot 

persoonsgegevens

Bescherming tegen
ongeautoriseerd gebruik



Security & Privacy
Hand in hand

• Geen succesvol security programma zonder steun van een succesvol

privacy programma

Logingegevens, maar geen
restrictie op raadplegen

persoonsgegevens

Securitymaatregelen
implementeren met respect 

voor privacy



Security & Privacy
Niet te veel zout en een snufje peper



Security & Privacy
Plaats in de organisatie?

Rationaliseren 
gemene deler

Embedden door 
alle 

bedrijfsprocessen

Stakeholders en 
vertegenwoordigers Keyfuncties

Privacy by design

Privacy by default

Security by
design

Security by
default



W W W .  C E G E K A .   C O M

linkedin.com/company/cegeka
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• Erwin Geirnaert
• Chief Hacking Officer

Hacking web applications – Financieel Forum Limburg – 25 April 2017



History
+15 years of experience in Web and Application Security

Founded in 2005 by Erwin Geirnaert and Jessica Nieuwdorp

Main office in Leuven (Rotselaar)

Absolute experts in securing your business and e-business applications
Web, mobile, IoT, cloud, infrastructure,..

+ 20 FTE

Strategic member of the SecureLink Group, since 2015



Vision & solutions

Securing sensitive data on-premise and in the cloud 

Securing accessibility of that data via mobile apps, APIs, web applications, IoT, etc.

ZIONSECURED

ZIONVERIFIED

ZIONSDLC



Some real-life examples
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Client-side JavaScript





Ethical hacking award :)



OWASP Top 10 Application Security Risks

A1 Injection
A2 Broken Authentication and Session Management
A3 Cross-Site Scripting (XSS)
A4 Broken Access Control
A5 Security Misconfiguration
A6 Sensitive Data Exposure
A7 Insufficient Attack Protection
A8 Cross-Site Request Forgery (CSRF)
A9 Using Components with Known Vulnerabilities
A10 Underprotected APIs



Old-school HTML Web Application



Single Page Application



OWASP Juice Shop

https://github.com/bkimminich/juice-shop



Tools

• Burp Suite
• Browser 
• Developer Tools - Console
• Human brain
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BurpSuite



Insufficient attack protection

• 10_million_password_list_top_100000.txt
• Find password of the admin
• Show token on jwt.io – OMG!



SQL Injection
Correct query:
SELECT * FROM Users
WHERE email = 'admin@juice-sh.op' AND password = '0192023a7bbd73250516f069df18b500’

Get ALL from table USERS IF the e-mail is admin@juice-sh.op AND the password matches this hash.

Attack query:
SELECT * FROM Users
WHERE email = 'admin@juice-sh.op ’ - - ' AND password = '0192023a7bbd73250516f069df18b500’

Get ALL from table USERS IF the e-mail is admin@juice-sh.op IGNORE THE REST



Administration access

• Logged in as Administrator, but nothing is different
• Dig deeper: JavaScript remember…
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Login as the CISO

• Locate the user e-mail address
• Login using SQL injection
• Examine the cookie with JWT token
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XSS – Steal authentication cookie

• <script>alert(document.cookie)</script>
• Decode cookie using www.jwt.io
• Md5crack the hash 
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Forgotten content

• Folder /ftp
• What is that?
• Hmm, unable to download file 
• The good old null byte attack: %00 anyone
• Keepass database
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Access somebody his basket

• Let’s see how the basket works
• Change the ID
• Bingo!
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Questions?

• info@zionsecurity.com
• www.zionsecurity.com
• 016297922
• Wingepark 5B/102, 3110 Rotselaar
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