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Grote zorgen over Cloud Security
Security in de cloud blijft een heikel punt, ondanks de snelle adoptie van cloudcomputing. 
Dit blijkt onder andere uit het SANS 2020 Cybersecurity Spending Survey-rapport. Meer dan 
de helft van de respondenten haalt het toenemend gebruik van publieke clouds aan als de 
belangrijkste oorzaak van security-inbreuken.2

Uit een recent Cloud Security Report van Check Point komt een even zorgwekkend beeld 
naar voren. Maar liefst 75 procent van de cybersecurityprofessionals bevestigt dat zij zich 
grote zorgen maken over de beveiliging van de publieke cloud. Een jaar eerder lag dit 
percentage nog lager.3 

Zonder automatiseren is het wachten op fouten
Meerdere onderzoeken van Check Point Software Technologies 

tonen echter aan dat securityteams de cloudontwikkelingen 

niet bij kunnen benen. Hoe kunt u met vertrouwen gebruik-

maken van infrastructuur, platformen en applicaties uit de  

publieke cloud? In deze whitepaper schetsen Motiv en  

Check Point hoe u uw beveiliging in de cloud automatiseert en  

vereenvoudigt, en optimaal profiteert van de snelheid en 

schaalbaarheid van de cloud.

Het massale thuiswerken tijdens de coronapandemie heeft  

de cloud een extra zetje in de rug gegeven. Gartner voorspelt  

dat de toch al indrukwekkende uitgaven aan publieke  

clouddiensten in 2021 stijgen met nog eens 18,4 procent.  

Het onderzoeks- en adviesbureau omschrijft werken in de  

cloud dan ook als het ‘nieuwe normaal’. “Nu meer dan ooit.”.
1 1 tinyurl.com/nbp3w2z8

2 tinyurl.com/2sn2zpme

3 tinyurl.com/f57bsajj
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Wat zijn de grootste gevaren?
De zorgen over Cloud Security nemen dus toe in plaats van af. Maar waar maken  
cybersecurityprofessionals zich dan zorgen over? Ook daar geeft het Cloud Security Report 
van Check Point antwoord op. Deze kwetsbaarheden werden door de ruim 650  
ondervraagde professionals het meest genoemd:
1. Configuratiefouten (68 procent);
2. Ongeautoriseerde toegang (58 procent);
3. Onveilige interfaces en API’s (52 procent);
4. Kapen van accounts (50 procent);
5. Extern delen van data (43 procent).

Maar liefst 68 procent van de ondervraagde professionals maakt zich dus zorgen over 
configuratiefouten in hun cloudomgeving. Dit percentage vertelt echter maar een deel van 
het verhaal. Bijvoorbeeld ‘Ongeautoriseerde toegang’ kan ook het gevolg zijn van configu-
ratiefouten. Een gebruiker met te veel rechten heeft door een configuratiefout mogelijk 
ongeautoriseerd toegang tot data of systemen. Hetzelfde geldt voor code die onbedoeld 
volledige toegang heeft tot een public storage-account.

Complexiteit vergroot kans op fouten
Opvallend is dat een jaar eerder ‘slechts’ 40 procent van de cybersecurityprofessionals 
‘Configuratiefouten’ noemde als mogelijke kwetsbaarheid in de publieke cloud.4 De snelle 
stijging is echter eenvoudig te verklaren. Naarmate een organisatie verder is in de adoptie 
van cloud, neemt ook de complexiteit toe.

Een eerste stap naar de cloud is meestal het verplaatsen van applicaties naar een specifiek 
platform van een specifieke cloudprovider. Daarna worden processen geautomatiseerd 
door met API’s koppelingen te maken. In een volgende fase gebruiken bedrijven  
simpelweg alle cloudservices die beschikbaar zijn, van verschillende cloudproviders.  
Het wordt dan al lastiger om het overzicht te behouden.

Sommige organisaties hebben zelf helemaal geen servers meer, maar code. Bij serverless 
computing schrijft de ontwikkelaar een ‘functie’ in bijvoorbeeld JavaScript of C# en geeft 
aan wanneer de cloudprovider deze ‘microservice’ moet uitvoeren. De code wordt 
vervolgens geüpload naar een serverless architectuur zoals AWS Lambda, Google Cloud 
Functions of Azure Functions van Microsoft. Zodra de functie wordt aangeroepen, is het de 
verantwoordelijkheid van de cloudaanbieder om de code uit te voeren. De klant heeft verder 
geen omkijken naar de servers, virtuele machines of containers die daarvoor nodig zijn.

Organisaties ‘klikken’ met andere woorden ‘services bij elkaar’. Met een paar regeltjes code 
hebben ze binnen een paar minuten weer een paar webservers en databases in de lucht 
gebracht. Een gecontroleerd gebruik van de cloud wordt dan wel lastiger. En een fout in de 
configuratie is zo gemaakt. Denk aan een stukje code dat niet volgens het least  
privilege-principe is geschreven, maar onbeperkt toegang heeft tot cloudstorage.

Configuratiefouten met ernstige gevolgen
Een configuratiefout, waardoor een storage-account bijvoorbeeld publiekelijk toegankelijk 
is, kan ernstige gevolgen hebben. Deze incidenten die de media hebben gehaald, bewijzen 
dat wel:

Aanvallers slaagden erin om cloudservers van Tesla te hacken. Die servers gebruikten zij 
vervolgens om de cryptomunt Monero te ontginnen, een proces dat ook wel cryptomining 
wordt genoemd. Al snel bleek dat hier niet echt sprake was van een ‘hack’ maar van een 
verkeerde configuratie: de autofabrikant had simpelweg verzuimd om de beheerportal op 
een juiste manier te beveiligen. De gekoppelde cloudomgeving was hierdoor voor  
iedereen toegankelijk.5

In 2020 kwam Prestige Software negatief in het nieuws. Dit Spaanse bedrijf biedt het  
platform Cloud Hospitality waar hotels de beschikbaarheid van hun kamers kunnen 
doorgeven aan boekingssites. Door een vrij toegankelijk storage-account lagen gevoelige 
gegevens echter open en bloot op straat. Het ging onder andere om details van
hotelreserveringen, creditcardgegevens, paspoortnummers en e-mailadressen van 
hotelbezoekers.6

Een verkeerd geconfigureerd storage-account kan ook worden misbruikt voor het  
verspreiden van ransomware. Een cybercrimineel die toegang heeft tot zo’n account, kan 
hier ook een kwaadaardig bestand in plaatsen. Openen van het bestand is dan voldoende 
voor het verspreiden van malware zoals ransomware.

4 tinyurl.com/htptdkyr

5 tinyurl.com/58fj6n54

6 tinyurl.com/4z9cehy7

1. Cloudomgeving Tesla misbruikt voor cryptomining

3. Ransomware verspreid via storage-accounts

2.  Hotelboekingen op straat door een verkeerd
 geconfigureerd storage-account

‘80 procent van de organisaties is van mening dat 
traditionele beveiligingsoplossingen niet of slechts  

beperkt werken in een cloudomgeving’

‘Check Point biedt een volledig geautomatiseerd
Cloud Security Platform dat snel en eenvoudig in gebruik is te nemen’

Motiv Cloud Security 

http://www.motiv.nl
http://www.motiv.nl
http://tinyurl.com/y2v9kaxw
http://tinyurl.com/htptdkyr
http://tinyurl.com/y3maxdpv
http://tinyurl.com/58fj6n54
http://tinyurl.com/yxr768ny
http://tinyurl.com/4z9cehy7


  © Motiv ICT Security 2021   |   www.motiv.nlwww.motiv.nl   |   © Motiv ICT Security 2021 76

WHITE PAPER Security in de cloud: automated, everywhere

Cloudgebaseerde beveiligingsoplossingen bieden aanzienlijke voordelen. Toch is een  
overstap nog niet zo eenvoudig, zo blijkt wederom uit het onderzoek van Check Point. 
Organisaties noemen als belemmeringen onder andere:

• de deskundigheid en training van het personeel (55 procent);

• budgettaire uitdagingen (46 procent);

• zorgen over privacy van (security-)gegevens (37 procent);

• een gebrek aan integratie met on-premises beveiligingsplatformen (36 procent).

In de praktijk merken we daarnaast dat organisaties worstelen met de gedeelde  
verantwoordelijkheid in de cloud. In de meeste gevallen komt het erop neer dat de  
provider zorgt voor de beveiliging van de cloud, terwijl de klant verantwoordelijk is voor 
alles wat in de cloud staat. Dan moet wel tot op directieniveau duidelijk zijn wat precies  
de eigen verantwoordelijkheid is, en dat het invullen daarvan niet kan zonder budget.  
Het stopt dus niet bij het betalen van de rekeningen van de cloudprovider.

Het zijn precies deze obstakels die Check Point wegneemt met CloudGuard Cloud Native 
Security. Check Point biedt hiermee een volledig geautomatiseerd Cloud Security Platform 
dat bovendien snel en eenvoudig in gebruik is te nemen. Daarmee is (het gebrek aan) 
deskundigheid en training van het personeel geen valide argument meer om niet met 
cloud-based security aan de slag te gaan.

Ook van een ‘gebrekkige integratie met on-premises beveiligingsplatformen’ is geen  
sprake. CloudGuard biedt een centraal beheerplatform voor het beheren en beveiligen 
van zowel cloudimplementaties en -workloads als (legacy) on-premises IT. Het is wat 
Check Point noemt ‘Security Automated Everywhere’. En worden er data naar de cloud 
gestuurd voor analyse? Dan blijven die altijd in een regio naar keuze.

Het CloudGuard Cloud Native Security-portfolio bestaat uit meerdere componenten  
waarmee u een solide basis legt voor een veilig gebruik van de cloud. We noemen er vijf:

Wat maakt Cloud Security lastig?
Dat 75 procent van de cybersecurityprofessionals zich grote  

zorgen maakt over de beveiliging in de publieke cloud, komt 

niet alleen door de toegenomen complexiteit en gebrek aan 

controle. Uit het eerder aangehaalde Cloud Security Report 

blijkt ook dat 80 procent van de organisaties van mening is dat 

de traditionele beveiligingsoplossingen waar ze gebruik van 

maken niet of slechts beperkt werken in een cloudomgeving.

Over Check Point
Check Point Software Technologies Ltd, de grootste pure-play securityleverancier  
wereldwijd, biedt toonaangevende oplossingen en beschermt klanten tegen  
cyberaanvallen met een ongeëvenaarde vangstratio van malware en andere soorten 
aanvallen. Check Point biedt een complete security-architectuur met zeer uitgebreide en 
intuïtieve beheersoplossingen, die de netwerken tot en met de mobiele toestellen van 
bedrijven beschermt. Check Point beschermt meer dan 100.000 organisaties van elke 
omvang. Bij Check Point beveiligen we de toekomst.

 CloudGuard Cloud Native Security

Belemmerende factoren

‘75 procent van de cybersecurityprofessionals maakt zich  
grote zorgen over de beveiliging van de publieke cloud’

Component 1:  Cloud Security Posture Management
Cloud Security Posture Management (CSPM) biedt een ‘24/7 monitoring’ van alles wat in 
de cloud staat, en van de configuratie van die assets. Daarvoor wordt met behulp van API’s 
de volledige cloudconfiguratie in deze clouddienst geladen. Detecteert CSPM risicovolle  
configuratiefouten en kwetsbaarheden in cloudinfrastructuren? Of loopt compliance met 
wet- en regelgeving of standaarden zoals de ISO 27001 gevaar? Dan krijgt de organisatie 
hiervan een notificatie.

Ook geeft CSPM adviezen voor verbetering. Zo kan de clouddienst adviseren om voor 
bepaalde accounts multifactorauthenticatie in te stellen, of encryptie als uit de monitoring 
blijkt dat daar ten onrechte geen sprake van is. Indien gewenst kan CSPM ook zelf een  
‘reparatie’ uitvoeren (auto-remediation).

CSPM kijkt niet alleen naar de live omgeving, maar ziet er ook tijdens de ‘bouwfase’ op toe 
dat code veilig wordt ontwikkeld. Bij serverless computing scant CSPM de broncode, de 
containers en eventuele third party libraries. Door code in een vroegtijdig stadium te  
scannen, weet u wat er uiteindelijk in productie gaat en kunt u bij geconstateerde fouten 
tijdig ingrijpen. Zo blijft de cloudomgeving te allen tijde binnen de vangrails die u als  
organisatie plaatst.
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Fix the basics: ook in de cloud
Net zoals bij on-premises IT moet ook in de cloud de  

basisbeveiliging op orde zijn. Dat kan door invulling te geven 

aan de eerste zes Critical Security Controls for Effective Cyber 

Defense van het Center for Internet Security (CIS), waarvan  

Motiv een ‘member’ is. U weet dan welke ‘assets’ in de cloud 

staan. Ook dwingt u hiermee af dat deze assets veilig zijn  

geconfigureerd, dat de toegangsrechten op de juiste manier  

zijn ingesteld, dat er sprake is van een doorlopend  

vulnerabilitymanagement en dat auditlogs worden  

bijgehouden en gecontroleerd. 7

CloudGuard Cloud Native Security helpt u bij het inrichten van 

die basisbeveiliging. Zo weet u dat met Cloud Security Posture 

Management het asset-, vulnerability- en het configuratie- 

management doorlopend op orde zijn. Motiv staat u uiteraard 

bij als het gaat om implementatie en beheer, en kan als geen 

ander beoordelen welke security het beste aansluit op uw  

situatie. Ook kunnen we een koppeling realiseren met ons  

SOC voor onder andere threat hunting en geautomatiseerde  

mitigatie.

Component 2:  Workload Protection

Component 3:  Cloud Application Security

Component 4:  Cloud Network Security

Component 5:  Cloud Intelligence & Threat Hunting

Workload Protection biedt een cloud-agnostische beveiliging, waarmee organisaties elke 
workload waar dan ook automatisch kunnen beveiligen. Daarvoor biedt het onder andere 
automatische provisioning, autoscaling en geautomatiseerde updates van policies.

Workload Protection scant moderne cloud-workloads waaronder serverless functies en 
containers op kwetsbaarheden en dreigingen. Tijdens runtime kan Workload Protection 
afwijkend gedrag detecteren en aanvallen blokkeren. Ook het arbeidsintensieve proces van 
het definiëren en toekennen van toegangsrechten wordt hiermee geautomatiseerd.

Uiteraard moet ook de connectiviteit met uw cloudapplicaties en API’s goed beveiligd zijn. 
Daarvoor kunt u een Web Application Firewall (WAF) inzetten die aanvallen op een  
webapplicatie herkent. Een WAF brengt echter veel beheer, regels, uitzonderingen en  
false positives met zich mee.

Met AppSec pakt Check Point de zaken anders aan door gebruik te maken van machine 
learning en contextuele kunstmatige intelligentie. AppSec leert hoe normaal gebruik van 
een applicatie eruitziet, en analyseert bij ieder verzoek in hoeverre er sprake is van een  
afwijking van het ‘normaal’. Elk verzoek krijgt een score die bepaalt hoe waarschijnlijk het is 
dat het verzoek kwaadaardig is.

De netwerkbeveiliging die on-premises vanzelfsprekend is, heeft u ook in de cloud nodig. 
Met componenten zoals firewalls, IPS’s en antivirus voorkomt u dat bijvoorbeeld doel- 
gerichte en langdurige cyberaanvallen en zero-days de cloud en workloads infecteren.

CloudGuard Cloud Network Security biedt een geavanceerde threat prevention en  
geautomatiseerde cloudnetwerkbeveiliging via een virtuele beveiligingsgateway, met 
uniform beveiligingsbeheer voor al uw multicloud- en on-premises omgevingen.

Kwaadaardige activiteiten in uw cloudomgeving wilt u natuurlijk zo snel mogelijk  
waarnemen. Daarvoor is het ook in de cloud belangrijk dat de logging op orde is, zodat u 
terug kunt kijken wat er is gebeurd met een cloudaccount en afwijkingen in het netwerk-
verkeer kunt opsporen.

Cloud Intelligence importeert de auditlogs van de cloudomgeving en de flowlogs die het 
verkeer omschrijven. Die logs worden vervolgens gevisualiseerd zodat het direct is te zien 
als bijvoorbeeld een machine verbinding maakt met een kwaadaardig IP-adres. Voor de 
threat hunting kunnen SOC-engineers in deze visualisatie doorklikken om te zien wat er 
exact is gebeurd.

7 tinyurl.com/5ecr3cch
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Wilt u meer weten over Motiv’s gestructureerde aanpak voor Cloud Security?
Kijk dan op www.motiv.nl

Meer weten?  

Over Motiv
Motiv is dé ICT-securityspecialist die organisaties in de publieke en private sector  
voorziet van IT-beveiligingsoplossingen en -diensten, ter voorkoming van  
cybercriminaliteit, datadiefstal en datalekken. Ruim honderdvijftig betrokken  
security-professionals lossen bij Motiv elke dag complexe vraagstukken op.  
Sinds 17 februari 2021 is Motiv onderdeel van Atos.
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