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en opende hij een issue op GitHub. 
Anderen gingen mee op onderzoek 
en zo werd een versleutelde payload 
ontdekt. Na een collectieve zoek-
tocht werd de payload met een bru-
te-force dictionary attack ontcijferd 
en ontdekte men dat de module zich 
op de Bitcoin-wallet Copay richtte. 
En zo ontdekte men dat het om 
malware ging die de geheime sleutel 
van een Copay-gebruiker verkrijgt, 
met een publieke sleutel versleutelt 
en dan via http uploadt naar een 
server.

Dit voorval deed de discussie 
over veilige softwareontwikkeling 
wederom opwaaien. Dominic Tarr 
is wellicht wat te snel op de kans 
gesprongen om het maintainership 
van event-stream over te dragen aan 
een vreemde. Maar ook de projec-
ten die event-stream gebruiken, 
hadden het beter kunnen doen door 
de bibliotheken die ze gebruiken 
wat nauwkeuriger te onderzoeken. 
Uiteindelijk is gelukkig erger voorko-
men, doordat de broncode volledig 
open was en een wakkere gebruiker 
op GitHub de verdachte commits 
van right9ctrl opmerkte.

https://github.com/dominictarr/
event-stream/issues/116

EU LOOFT BELONING  
UIT VOOR BEVEILIGINGS-
FOUTEN IN OPEN 
SOURCE SOFTWARE

Als onderdeel van het Eu-
ropese project FOSSA (Free 

and Open Source Software Audit) 
heeft de Europese Commissie 
bugbounty’s opgestart voor 15 
open source projecten. Het gaat 
om de projecten Filezilla, Apache 
Kafka, Notepad++, PuTTY, VLC 
Media Player en midPoint op het 
bugbountyprogramma HackerOne 
en de projecten Flux TL, KeePass, 
7-Zip, Digital Signature Services, 
Drupal, GNU C library, PHP Symfo-
ny, Apache Tomcat en WSO2 op het 
bugbountyprogramma Intigriti. 

Het bedrag dat de Europese Com-
missie voor beveiligingsfouten in 
de projecten over heeft, varieert 
van € 25.000,- tot € 90.000,- per 
project, in totaal € 851.000,-. De 
beloning die de vinder van een 
beveiligingsfout krijgt, hangt af 
van de ernst van het gevonden 
probleem en het belang van de soft-
ware. Deelnemen kan via één van 
de twee bugbountyprogramma’s. 
De einddatum om in aanmerking 
te komen voor een beloning voor 
een gemelde beveiligingsfout is 
afhankelijk van het project 31 juli 
2019 tot 15 oktober 2020.

https://juliareda.eu/2018/12/
eu-fossa-bug-bounties/

MEER DAN 150 MILJOEN 
WEBSITES GEBRUIKEN 
TLS-CERTIFICAAT VAN 
LET’S ENCRYPT

Let’s Encrypt kende in 2018 een 
enorme groei. Aan het einde 

van het jaar bleken maar liefst meer 
dan 150 miljoen websites een tls-cer-
tificaat van de gratis certificaatau-
toriteit te gebruiken. De Internet 
Security Research Group (ISRG), de 
organisatie achter Let’s Encrypt, 
verwacht tegen het einde van 2019 
zo’n 210 miljoen websites van een 
tls-certificaat te voorzien.

De webserver Apache heeft al 
een module met ondersteuning 
voor het ACME-protocol van Let’s 
Encrypt, mod_md. ISRG hoopt in 
2019 eenzelfde ondersteuning in 
nginx te kunnen aankondigen. 
Verder staat ook multi-perspective 
validation op de planning: wanneer 
je een certificaat aanvraagt, zal 
Let’s Encrypt vanaf verschillende 
netwerken (verschillende Autono-
mous Systems) je controle over het 
domein valideren. Zo wordt het 
stukken moeilijker voor een aanval-
ler om de validatie om de tuin te lei-
den en een certificaat te verkrijgen 
voor een domein waarover hij geen 
controle heeft.

Let’s Encrypt gaat ook het 
Certificate Transparency-project 
van Google inzetten en andere CA’s 
toegang geven. Door tls-certificaten 
realtime te loggen, wordt het moge-
lijk om sneller problemen met CA’s 
te ontdekken. Een derde plan voor 
2019 is om het root-certificaat en de 
tussenliggende certificaten van RSA 
naar ECDSA over te schakelen.

https://letsencrypt.org

EN VERDER
Op het 35ste Chaos Com-
munication Congress (CCC) 

demonstreerden onderzoekers 
hoe ze hardwarewallets van Trezor 
en Ledger voor cryptocurrency’s 
konden kraken. Onderzoekers van 
de Radboud Universiteit Nijmegen 
legden enkele self-encrypting ssd’s 
op de pijnbank en vonden heel wat 
kritieke zwakheden waardoor de 
onversleutelde data te recupereren 
waren. En de ontdekkers van Melt-
down en Spectre hebben samen met 
andere onderzoekers weer nieuwe 
speculative execution beveiligings-
fouten in processoren onthuld.

De Nextcloud-client ondersteunt 
nu op alle platforms end-to-end en-
cryptie. Je kiest welke gegevens op je 
Nextcloud-server je op deze manier 
wilt versleutelen. Ze zijn dan overi-
gens niet meer in de webbrowser te 
bekijken, te bewerken of te delen. 
En een nieuwe versie van Firefox 
Focus voor Android geeft je meer 
controle over cookies en tracking en 
waarschuwt je als je een bekende 
gevaarlijke website bezoekt.

Onderzoekers van de Radboud  
Universiteit Nijmegen legden enkele 
self-encrypting ssd’s op de pijnbank
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