
Cybercriminelen hebben steeds meer mogelijkheden om zich te 
laten gelden. Het is dan ook geen wonder dat securityleveranciers 
nog steeds volop bezig zijn met de bestrijding van dit fenomeen. 
Steeds vaker krijgen ze ook de beveiliging van Internet of Things-
omgevingen op hun bordje.
 
door: Michiel van Blommestein

Florian Malecki, 
director marketing 

EMEA van SonicWALL

De spot op social media waren 
niet van de lucht toen LG tijdens 
de CES aankondigde dat al hun 

huishoudelijke apparaten over inter-
netconnectiviteit gaan beschikken. 
Website Ars Technica noemde het zelfs 
gekscherend ‘een dreigement’ van de 
Koreaanse elektronicagigant. Toch 
waarschuwt Florian Malecki, director 
marketing EMEA van SonicWALL, dat 
IoT-toepassingen grote consequenties 
hebben voor de beveiliging van 
ICT-omgevingen.

Terrorisme
Natuurlijk staat je leven niet op z’n kop als 
de koelkast door een hack ten onrechte 
meldt dat je geen melk meer hebt grapt 
hij. “Maar het is anders als criminelen een 
fabriek, een slim gebouw, smart city of 
woningen hacken. Vanaf nu hoeven crimi-
nelen geen deuren meer open te breken 
of ramen in te tikken. Door controle te 

nemen over de sloten en ramen, kunnen 
ze deze gewoon van afstand open zetten.”
Het kan erger, waarschuwt Malecki. 
“Herinner je je de aanvallen op het Taj 
Mahal Hotel in Mumbai in 2008 toen terro-
risten een gebouw schietend bestormden 
en een bloedbad veroorzaakten. Dat hoeft 
niet meer. Ze kunnen het gebouw hacken, 
het brandalarm uitschakelen en ’s nachts 
brand stichten. Of de ramen sluiten en 
de airco uitschakelen om de effectiviteit 
te verhogen. Hotelbeheerders krijgen via 
hun systemen bovendien de verkeerde 
informatie. Dat kan levens kosten.”

Hackers krijgen met IoT ook een poten-
tiële schat aan rekenkracht in handen voor 
DDoS-aanvallen. “Als alles verbonden is, 
kan apparatuur ook worden gebruikt om 
een DDoS-aanval te ondersteunen”, zegt 
Malecki. “Je kunt DDoS-aanvallen dus 
verwachten op plekken waar tientallen 
miljarden apparaten bij betrokken zijn.”

Databescherming
En dan is er de enorme uitwisseling 
van data waar IoT de brandstof voor is. 
Malecki wijst op de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) die vanaf 
2018 volledig van kracht is. “Organisaties 
kunnen bij datalekken dan rekenen op hoge 
boetes”, waarschuwt hij. “Je moet weten 
waar de data van IoT-apparaten naartoe 
gaat en waar die opgeslagen wordt. En 
wie er toegang tot heeft. Het apparaat zelf 
moet dus beveiligd worden, maar dat geldt 
ook voor de datastromen die het genereert. 
Omdat IoT-apparaten doorgaans amper 
beveiligd zijn, moet dat dus op netwerk-
niveau gebeuren. Een grote uitdaging, 
want weinig beheerders hebben precies 
zicht op welke IoT-apparaten aanwezig zijn.  
En wat je niet kent, kun je niet beveiligen.”
Leveranciers als SonicWALL willen hun 
partners goed informeren en klaarstomen 
voor deze dreigingen, zegt Malecki. “Sinds 
ons EMEA partnerevent in juni hebben 
we onze trainingen uitgebreid in de hele 
EMEA”, zegt hij. “In februari start ons 
SecureFirst partnerprogramma. Uiteindelijk 
is het van groot belang dat partners hun 
klanten informeren over de ins en outs rond 
compliance. Dus is het verstandig om extra 
diensten aan te bieden, zoals auditing of 
geavanceerde penetratietests.” 
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