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1 CONTEXT 
 
 

Op vrijdag 12/05/2017 is een besmetting met een variant van het WannaCrypt (of 

Wanna/WaCry) vastgesteld bij verschillende grote bedrijven in Spanje. Kort daarna heeft 

dezelfde ransomware tot 48 gezondheidsorganisaties in het V.K. getroffen, waarna het 

zich heeft verspreid in meer dan 150 landen over de hele wereld (er wordt opgemerkt dat 

“verspreid” niet betekent “besmet”).  

Ransomware is een soort kwaadaardige software, ontworpen om de toegang tot 

computerbestanden te blokkeren door ze te versleutelen. Hackers vragen dan een som 

geld om de bestanden te herstellen (zie vorig verslag van CERT.be[1]). Eenmaal de 

bestanden besmet zijn, kan het slachtoffer maar weinig doen: ofwel betalen, de 

bestanden herstellen vanuit een back-up of de versleutelde informatie kwijt zijn.  

Het is voorlopig nog onduidelijk wie achter deze aanvallen zit en wat de initiële 

infectievector is.  

Waarom is deze campagne gevaarlijk?  

Eenmaal een toestel van een bedrijfsnetwerk besmet is, verspreidt de malware zich via 

een exploit (kwetsbaarheid) die eerder gebruikt werd door de NSA en recent publiek werd 

gemaakt door de Shadow Brokers.   

Deze kwetsbaarheid is in mei gepatcht door Microsoft, maar aangezien het om een 

recente patch gaat, wordt verondersteld dat veel computer kwetsbaar zijn. Met andere 

woorden, zodra de ransomware één toestel in het netwerkt heeft besmet, zal het zich 

zeer snel binnen dat netwerk verspreiden zonder tussenkomst van de gebruikers.  

Deze malware bestaat uit twee elementen; het eerste verspreidt de malware 

(“dropper”), en het tweede is de malware zelf. Momenteel kunnen onderzoekers de 

uitvoering van de malware stoppen, maar de enige manier om de dropper te stoppen is 

de Microsoft security update MS17-010 installeren.  

Verschillende antivirussen hebben de ransomware-handtekening al opgenomen in hun 

databank.  
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2 AANBEVELINGEN 
 

Hoe kunt u zich wapenen tegen WannaCry?  

Om zich te verdedigen tegen WannaCry dient rekening te worden gehouden met de 

volgende essentiële aanbevelingen:  

 De eindgebruikers bewust maken om de initiële besmetting via phishing te 

voorkomen. Er moet voorzichtig worden omgesprongen met mails die links en 

bijlagen bevatten.   

 Zorg ervoor dat de Microsoft security patch (MS17-010)[2] is geïnstalleerd in heel 

uw organisatie (ook op het interne netwerk) om de verspreiding van de malware 

via de SMB-exploit te voorkomen. Microsoft heeft ook een patch uitgebracht voor 

niet-ondersteunde versies, zoals XP en Windows Server 2003.  

 Zorg ervoor dat de SMB-diensten van Windows services (gewoonlijk TCP-

poort 445) niet rechtstreeks in verbinding staan met het internet. Daarnaast 

kunnen uw systeembeheerders dit protocol ook controleren.  

 Zorg ervoor dat recente back-ups offline beschikbaar zijn en gemakkelijk 

hersteld kunnen worden. 

 White-list de volgende domeinnamen zodanig dat de kill-switch [3] werkt: 

o iuqerfsodp9ifjaposdfjhgosurijfaewrwergwea.com 

o ifferfsodp9ifjaposdfjhgosurijfaewrwergwea.com 

Wat te doen in geval van een besmetting?  

 Alle geïnfecteerde hosts van het netwerk isoleren. 

 De ransomware van het geïnfecteerde systeem verwijderen. Het systeem 

volledig opnieuw installeren indien nodig. 

 Je bestanden terugzetten vanuit je back-ups. Indien je geen back-ups hebt, kan 

je een kopie van de versleutelde bestanden bewaren voor wanneer er een 

ontsleuteltool beschikbaar zou worden [4]. 

 De besmetting melden aan de lokale politie en aan CERT.be. 

Goede praktijken 

 Zorg ervoor dat je altijd over de nieuwste versie van de software beschikt. 

 Upgrade oude stations tot besturingssystemen die veiligheidsupdates 

ondersteunen. 
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 Blijf eindgebruikers regelmatig bewustmaken van phishing en veiligheidsrisico’s. 

 Implementeer interne netwerksegmentering om de schade te beperken in geval 

van gevaar. 
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3 FAQ’S 
 

Q: Wat is de impact van de cyberaanval? 

A: Volgens de recentste verslagen zijn meer dan 200 000 computers in meer dan 150 

landen geïnfecteerd. Het gaat ook om overheidsinstellingen en kleine en grote bedrijven. 

In België lijkt de impact relatief klein te zijn. Deskundigen waarschuwen dat deze 

cyberaanval als een wake-up call moet worden gezien. Anders zullen we kwetsbaar 

blijven voor cyberaanvallen. 

 Q: Welke besturingssystemen liggen onder vuur? 

A: De WannaCry-campagne heeft het momenteel enkel gemunt op besturingssystemen die 

op Windows 8 en lager draaien. 

 Q: Moet ik betalen? 

Het wordt niet aangeraden om losgeld te betalen. Er bestaat geen garantie dat je files na 

de betaling opnieuw toegankelijk zullen zijn. Als je betaalt, betekent dat ook dat je een 

criminele organisatie steunt die cybercriminelen stimuleert om hun illegale activiteiten 

voort te zetten. 

Bovendien is het mogelijk dat de malware na de betaling op je computersysteem blijft 

staan. 

Q: Waar meld ik dat mijn systeem geïnfecteerd is? 

A: Een slachtoffer van ransomware kan het incident altijd melden aan de lokale politie en 

aan CERT.be via het adres <cert@cert.be>. 
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4 BRONNEN 
 
[1] https://cert.be/nl/docs/ransomware-how-protect-and-respond.html 

[2] https://technet.microsoft.com/en-us/library/security/ms17-010.aspx  

[3] https://www.malwaretech.com/2017/05/how-to-accidentally-stop-a-global-

cyber-attacks.html 

[4] Nomoreransom.org 

https://cert.be/nl/docs/uitbraak-wcrywannacry-ransomware.html 

https://blogs.technet.microsoft.com/msrc/2017/05/12/customer-guidance-for-

wannacrypt-attacks/  

https://intel.malwaretech.com/botnet/wcrypt 


