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Even voorstellen
Wie ben ik?

1. Erwin Kamminga, ruim 27 jaar werkervaring als:
1. Ontwikkelaar (Cobol, Clipper) circa 6 jaar,
2. Business analist circa 10 jaar,
3. IT Architect (oa Mobile Apps) circa 11 jaar,
4. (Parttime) Secure development consultant circa 5 jaar.
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Agenda
Waar gaan we het vandaag over hebben?

1.
2.
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Introductie Secure by Design
Security requirements
•
BIV
•
Generiek versus specifiek
•
Denken als een aanvaller

Waarom Secury by Design?
Welke risico’s lopen we?
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Waarom Secury by Design?
Wat is volgens het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) de kernproblematiek?

Digitalisering is fundament samenleving
1. Terugvalopties en analoge alternatieven vrijwel afwezig
2. Kosten en baten cybersecurity ongelijk verdeeld
3. Afhankelijkheid van beperkt aantal aanbieders en landen
Permanente digitale dreiging
1. Uitvoeren digitale aanval weinig riskant
2. Geavanceerde aanvalsmiddelen laagdrempelig toegankelijk
Digitale weerbaarheid niet overal op orde
1. Onveilige producten en diensten achilleshiel digitale veiligheid
2. Negatieve eﬀecten complexiteit en connectiviteit
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Waarom Secury by Design?
Wat is wettelijk vereist?
General Data Protection Regulation (of AVG)
• Grondslag benodigd voor verwerken
persoonsgegevens,
• Zorgvuldigheid;
• Privacy by design
Boetes; tot 4% van de
totale wereldwijde
• Functionaris gegevenbeschering
jaaromzet in het
• Impact assessment
voorgaande boekjaar
• Verplichtingen:
• Verwerkingsregister
• Gegevensbeschermingsbeleid
• Digitale beveiliging op orde
• Meldplicht datalekken
• Rechten van betrokkenen oa recht op verwijdering
gegevens
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Waarom Secury by Design?
Hoe kunnen we efficiënt security problemen oplossen?
Hoe later in het ontwikkelproces een flaw
moet worden gefixed, hoe duurder (tijd/geld)
de oplossing. (ref. Boehm Curve). Security
flaws des te meer omdat ze vaak een groot
deel van een applicatie beinvloeden.

Application
In the Field

Een groot deel van de security problemen ontstaan
voordat 1 regel code is geschreven
15X
System/Acceptance
Testing
6X

1X
Design
7
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Static
Analysis
Development

Integration
Testing

Testing

Deployment

Secure Development Life Cycle (SDLC) - Introductie
Wat is Secure Development?

Secure by Design

Requirements
BIV Codering,
Abuse cases
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Achitectuur
Secure
architecture,
Threat modeling

Ontwerp
Threat modeling,
Design review

Bouw
Kritieke code
review,
Static code
scanning
Dynamic code
scanning

Test
Securitytest

Secure Development Life Cycle (SDLC) - Agile
Hoe doen we SDLC Agile?

Refinement

Feature
•
•
•
•
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Requirements;
BIV codering &
Abuse cases
Architectuur
Threatmodel (1)
Securitytestplanning

•

Threatmodel (2)

Sprint
•
•
•

Critical Code
review
Static code
scanning
Dynamic code
scanning

Sprint +1 /
Hardening fase
•
•

Pen test / BRA
sessie (afhankelijk
van beslisboom)
Rapportage

Security requirements
Welke security requirements onderscheiden we?

Generiek

Specifiek

Business requirements

System requirements

Enterprise security policies/
gegevensbeschermingsbeleid
(AVG)
BIV codering,

Generieke mitigerende
maatregelen

Abuse cases cq
alternative/unintended flows
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Toegepaste generieke
mitigerende maatregelen,
Aanvullende maatregelen vanuit
threat modeling

Enterprise security policies
Hoe komen we tot Enterprise Security policies?
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Generieke mitigerende maatregelen
Hoe komen we tot toe te passen Enterprise Security policies?

https://github.com/OWASP/owaspmstg/blob/master/Checklists/Mobile_App_Security_Checklist-English_1.1.2.xlsx.
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Generieke mitigerende maatregelen - checklisten
Voorbeeld checklist OWASP mobile app security (https://github.com/OWASP/owaspmstg/blob/master/Checklists/Mobile_App_Security_Checklist-English_1.1.2.xlsx.)
ID

MSTG-ID

V2
2.1
2.2
2.3

MSTG-STORAGE‑1

I

V

Data Storage and Privacy
System credential storage facilities are used appropriately to store sensitive data, such as PII, user credentials or cryptographic
keys.
No sensitive data should be stored outside of the app container or system credential storage facilities.

*
*

*
*

*

*

No sensitive data is written to application logs.

*

*

No sensitive data is shared with third parties unless it is a necessary part of the architecture.

2/3 2/3

The keyboard cache is disabled on text inputs that process sensitive data.
No sensitive data is exposed via IPC mechanisms.
No sensitive data, such as passwords or pins, is exposed through the user interface.

2/3 2/3
2/3 2/3
*
*

No sensitive data is included in backups generated by the mobile operating system.
The app removes sensitive data from views when moved to the background.
The app does not hold sensitive data in memory longer than necessary, and memory is cleared explicitly after use.
The app enforces a minimum device-access-security policy, such as requiring the user to set a device passcode.
The app educates the user about the types of personally identifiable information processed, as well as security best practices
the user should follow in using the app.

2/3
2/3
2/3
2/3
2/3

MSTG-STORAGE‑3
MSTG-STORAGE‑4
MSTG-STORAGE‑5
MSTG-STORAGE‑6

2.7
2.8
2.9
2.10
2.11

MSTG-STORAGE‑7
MSTG-STORAGE‑8
MSTG-STORAGE‑9
MSTG-STORAGE‑10
MSTG-STORAGE‑11

2.12

MSTG-STORAGE‑12
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B

MSTG-STORAGE‑2

2.4
2.5
2.6
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Detailed Verification Requirement

2/3
2/3
2/3
2/3
2/3

BIV codering - overview
Wat is een BIV Codering?
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BIV codering – dataclassificatie
Hoe classificeren we de gegevens?

0. Openbaar

1. Bedrijfsintern

2. Vertrouwelijk

3. Geheim

Persoonsgegevens

Nvt

Nvt

Bijvoorbeeld NAW,
emailadres.

Bijzondere persoonsgegevens
zoals BSN, medische gegevens
en dergelijke.

Overige
gegevens

Bijvoorbeeld brochures,
publieke webcontent.

Bijvoorbeeld
bedrijfsvestigingsgegevens

Bijvoorbeeld beleidsstukken,
nog niet gepubliceerde
gegevens.

Bijvoorbeeld strategische
plannen.
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BIV codering – Financiële en imagoschade
Hoe groot is de financiële en imagoschade?

Beschikbaarheid; Wat is de maximale schade bij onbeschikbaarheid van informatie?
Integriteit; Wat is de maximale schade bij onjuiste en/of onvolledige informatie?
Vertrouwelijkheid; Wat is de maximale schade bij lekken van informatie?
Laag (<… Euro)

Financiële schade

Imagoschade
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Midden (Tussen … Euro en …
Euro)

Hoog (> … Euro)

Generieke mitigerende maatregelen – toepassing obv BIV
Voorbeeld checklist OWASP mobile app security

ID

MSTG-ID

V2
2.1
2.2
2.3

MSTG-STORAGE‑1

I

V

Data Storage and Privacy
System credential storage facilities are used appropriately to store sensitive data, such as PII, user credentials or cryptographic
keys.
No sensitive data should be stored outside of the app container or system credential storage facilities.

*
*

*
*

*

*

No sensitive data is written to application logs.

*

*

No sensitive data is shared with third parties unless it is a necessary part of the architecture.

2/3 2/3

The keyboard cache is disabled on text inputs that process sensitive data.
No sensitive data is exposed via IPC mechanisms.
No sensitive data, such as passwords or pins, is exposed through the user interface.

2/3 2/3
2/3 2/3
*
*

No sensitive data is included in backups generated by the mobile operating system.
The app removes sensitive data from views when moved to the background.
The app does not hold sensitive data in memory longer than necessary, and memory is cleared explicitly after use.
The app enforces a minimum device-access-security policy, such as requiring the user to set a device passcode.
The app educates the user about the types of personally identifiable information processed, as well as security best practices
the user should follow in using the app.

2/3
2/3
2/3
2/3
2/3

MSTG-STORAGE‑3
MSTG-STORAGE‑4
MSTG-STORAGE‑5
MSTG-STORAGE‑6

2.7
2.8
2.9
2.10
2.11

MSTG-STORAGE‑7
MSTG-STORAGE‑8
MSTG-STORAGE‑9
MSTG-STORAGE‑10
MSTG-STORAGE‑11

2.12

MSTG-STORAGE‑12
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B

MSTG-STORAGE‑2

2.4
2.5
2.6
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Detailed Verification Requirement

2/3
2/3
2/3
2/3
2/3

Denken als een aanvaller
Welke moeilijke woorden gebruiken we bij het denken als een aanvaller?
Threat actor:
Causes harm

Threat/Risk:
Chance * impact of harm occurring
System security
requirements

Countermeasure:
Reduces risk
Asset:
Valuable resource

Vulnerability:
Exploitable
weakness
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Threat actors
Wie willen hacken en wat doen ze?
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Assets
Welke zaken zijn interessant voor hackers en waarom?
Asset
Digitale
transacties
Data

Motivatie aanvallers
Financieel gewin middels digitaal
frauderen.
Financieel gewin middels verhandelen
data.

Voorbeeld
Geld laten overboeken naar een
eigen rekening.
Verhandelen Identiteitsgegevens
tbv identity theft
Authenticatiegegevens tbv toegang
verschaffen

(Gedeelde ) IT
componenten

Continuïteitverstoring,
Potentiële opstap naar andere
functionaliteiten

Platleggen website.

Documentatie

Informatie over zwakke plekken

Security ontwerpen, security
testrapporten

……..
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Abuse cases – prioriseren use cases
Welke use cases leveren het hoogste risico op?

Prioriseer de use cases op risico:
1. Use cases mbt authenticeren en autoriseren
2. Use cases met een hoog risicoprofiel (B=3 en/of I=3 en/of V=3) zoals:
1. Use cases waarbij financïele stromen afgehandeld worden
2. Use cases waarbij bijzondere persoonsgegevens (BSN, gezondheid, financiële positie, overige V=3 gegevens) verwerkt
worden

3. Use cases met een medium risicoprofiel (I=2 en/of V=2)
4. Overige use cases
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Abuse cases obv checklists
Hoe kunnen abuse cases vastgesteld worden?
BIV Generieke Abuse cases

B

Platleggen (gedeelde ) componenten

B
B

I

Gijzelen data
Overige abuse cases mbt
onbeschikbaarheid
Manipuleren (financiële) stromen middels
manipuleren transacties/wijzigingen
Vervuilen van administraties

I
I
V

Ontkennen wijzigingen/transacties
Overige abuse cases mbt integriteit
Lekken persoon herleidbare gegevens

V

Overige abuse cases mbt vertrouwelijkheid.

I
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Abuse cases van <use case>

Threat agent

Bruto
Impact Bruto
kans
(H/M/L) risico
(H/M/L)
(H/M/L)

Vaststellen mitigaties – specifieke system requirements
Hoe kunnen mitigerende maatregelen vastgesteld worden?

Threat modeling

Opstellen
datastroom
diagram
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Vaststellen
threats
(STRIDE)

Wegen
threats

Vaststellen
mitigerende
maatregelen

Vaststellen
of restrisico
laag is

Typen threats - STRIDE
Een korte uitleg van de verschillende soorten aanvalsmogelijkheden
SPOOFING IDENTITY – authenticatie gegevens van een ander gebruiken
“Je kunnen voordoen als een ander”
TAMPERING WITH DATA – aanpassen van data (in transit / at rest )
“Ongeautoriseerd wijzigen van data”
REPUDIATION – aantoonbaarheid van uitgevoerde acties
“Ik heb die transactie nooit uitgevoerd”

INFORMATION DISCLOSURE – lekken van informatie
“Diefstal van gegevens (identiteit, medisch ed)”
DENIAL OF SERVICE – onbeschikbaar maken (uitschakelen, overbelasten)
“API’s overvragen”
ELEVATION OF PRIVILEGE – verhoogde rechten verkrijgen
“Uitvoeren commando’s door remote Internet user”
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Threatmodeling - Applicatielandschap
Voorbeeld tekentechniek; Hoe ziet mijn applicatielandschap er op hooflijnen uit?

App

Klant

Server

Website

Medewerker
Internet
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Corporate
network

Threat modeling – Gegevensstroomdiagram
Voorbeeld tekentechniek: Sequence diagram

Klant

Klant App

1a. Ingevoerde
Gegevens

Medewerker

Website

Server

1b.Requestgegevens; authenticatie, inhoud
1c. Verwerking
gegevens

1d. Responsegegevens
2b. Requestgegevens; authenticatie, inhoud

2a. Ingevoerde
Gegevens

2d. Responsegegevens

2c. Verwerking
gegevens

3. Pushnotificatie; gegevens

4a.Ingevoerde
Gegevens

4b. Requestgegevens; authenticatie, inhoud

4d. Responsegegevens
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4c. Verwerking
gegevens

Threat modeling - Vaststellen mitigaties en restrisico
Pas STRIDE toe per gegevensstroom in het stroomdiagram. Stel vast welke aanvullende security maatregelen
benodigd zijn en of het restrisico tot laag gemitigeerd is.
Stap
(pen)

Threat type

1.
1.
1.
1.
1.
1.
1a.
1a.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
4.
4.
4.
4.
4.
4.27

Spoofing
Tampering
Repudiation
Information disclosure
Denial of service
Elevation of privilege
Spoofing
Denial of service
Spoofing
Tampering
Repudiation
Information disclosure
Denial of service
Elevation of privilege
Spoofing
Tampering
Repudiation
Information disclosure
Denial of service
Elevation of privilege
Spoofing
Tampering
Repudiation
Information disclosure
Denial of service
Elevation of privilege
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Threat

Threat agent rol Bruto
kans

Impact Bruto
Mitigaties Prevent
risico
(H/M/L)

Mitigaties Detect & Respond

Restrisico

Wrap up
Hoe kom ik tot security requirements?

Generieke security requirements

Vaststellen
Enterprise
security
policies

Obv
frameworks
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Vaststellen
generieke
mitigaties

Obv Enterprise
security
policies en
marktstandaarden

Specifieke security requirements

Vaststellen
BIV

Obv Business
Impact
Analyse (BIA)

Toepassen
generieke
mitigaties

Obv BIV en
checklist(en)
generieke
mitigaties

Scopen en
prioriseren
use cases

Obv risico

Opstellen
abuse cases

Eventueel obv
checklist

Vaststellen
specifieke
mitigaties

Obv Threat
modeling van
het
datastroom
diagram

Vragen?

29
Vertrouwelijk

