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hetzelfde blijft, verandert de gebrui-
kerservaring niet: ouderlijk toezicht 
en malwaredetectie blijven werken. 
Voor beheerde bedrijfsnetwerken 
komt er binnenkort meer informatie 
op de Chrome Enterprise-blog.

De Amerikaanse burgerrechtenbe-
weging EFF heeft internetproviders 
wereldwijd opgeroepen om DoH te 
ondersteunen. Zo wil de organisatie 
voorkomen dat er een gecentrali-
seerd ecosysteem ontstaat waarbij 
maar een beperkt aantal bedrijven 
zoals Cloudflare en Google DoH 
ondersteunen en dus dns-verzoeken 
van miljarden gebruikers verwerken.

https://support.mozilla.org/en-US/
kb/configuring-networks-disable-
dns-over-https
https://www.chromium.org/
developers/dns-over-https

LEK IN MAILSERVER 
EXIM GEEFT 
ROOTPRIVILEGES 

Een ernstige kwetsbaarheid in 
de mailserver Exim kon door 

een aanvaller op afstand misbruikt 
worden om rootprivileges te verkrij-
gen als de server TLS ingeschakeld 
had. Dat kon al door één specifiek 
pakket tijdens de TLS-handshake 
te sturen bij het begin van de 

verbinding. Exim handelde immers 
een SNI (Server Name Indication) 
met een backslash gevolgd door null 
incorrect af. De kwetsbaarheid is 
aanwezig in alle versies van Exim tot 
en met 4.92.1.

Eind juni werd Exim geplaagd 
door een andere root exploit die 
lokaal en in sommige configuraties 
ook op afstand uit te buiten was. De 
fout was aanwezig in versies 4.87 tot 
en met 4.91. Al snel na de publicatie 
dook er een worm op die de fout 
uitbuitte. In september bleek de 
fout nog altijd actief misbruikt te 
worden door een cryptominer op 
mailservers waarop beheerders 
geen updates geïnstalleerd hadden. 
Op internet draaien zo’n 5 miljoen 
mailservers op Exim, bleek uit een 
recente scan door beveiligingsbedrijf 
Rapid7. Bijna drie vierde draaide 
een recente versie. In Nederland 
draaien volgens het Nationaal Cyber 
Security Centrum (NCSC) minstens 
183.000 Exim-servers.

https://www.exim.org/

SIDN LABS ONTWIK-
KELT FIREWALL VOOR 
IOT-APPARATEN 

Stichting Internet Domeinre-
gistratie Nederland (SIDN), de 

organisatie die de domeinnamen 
onder .nl beheert, heeft met SPIN 
(Security and Privacy for In-home 
Networks) een firewall ontwikkeld 
die internet moet beschermen tegen 
aanvallen van gecompromitteerde 
IoT-apparaten. De software draait 
op OpenWrt en is opensource. Het 
Zwitserse bedrijf embeDD zal SPIN 
in DD-WRT integreren en SIDN biedt 
SPIN ook aan in zijn eigen Open-
Wrt-gebaseerde routerbesturings-
systeem Valibox. De software is ook 
te installeren op een Raspberry Pi 
en er komt een image voor de Turris 
Omnia-router.

SPIN moet het voor gebruikers 
toelaten om eenvoudig het netwerk-
verkeer van hun IoT-apparaten te 
visualiseren, waardoor ze sneller 
merken wanneer een apparaat ge-
compromitteerd is. Alle verwerking 
gebeurt daarbij lokaal op de router 
van de gebruiker, zodat zijn privacy 
te allen tijde beschermd is.

https://spin4home.nl/

WEER KWETS-
BAARHEDEN IN 
INTEL-PROCESSOREN    

Op BlackHat sprak een onder-
zoeker van BitDefender over 

een nieuwe variant van de kwets-
baarheid Spectre 1 in Intel-proces-
soren: SWAPGS. De kwetsbaarheid 
laat programma’s toe om geprivilegi-
eerd geheugen uit te lezen waar ze 
normaal geen toegang tot hebben, 
zoals Linux-kernelgeheugen. De 
naam van de kwetsbaarheid komt 
van de gelijknamige instructie die 
64-bits Intel-processoren hebben.

Daarna vonden onderzoekers 
van de VU Amsterdam een andere 
kwetsbaarheid in Intel-serverpro-
cessoren. De aanval noemden ze 
NetCAT (Network Cache ATtack). 
De kwetsbaarheid is aanwezig in 
de functie Data-Direct I/O (DDIO), 
die netwerkapparatuur het tragere 
werkgeheugen laat omzeilen om 

de prestaties van servertoepas-
singen te verbeteren. Doordat de 
netwerkapparatuur en de processor 
met DOIO een cache delen, kan een 
aanvaller uit de aankomsttijd van 
pakketten gevoelige informatie 
afleiden, zoals welke letters mensen 
intypen, zelfs als dat in een versleu-
telde ssh-sessie is.

https://www.bitdefender.com/busi-
ness/swapgs-attack.html
https://www.vusec.net/projects/
netcat/

EN VERDER  
Op het browserfront is er heel 
wat aan het veranderen op 

beveiligingsgebied. Mozilla test in 
de Verenigde Staten een proxy-
dienst, Firefox Private Network, die 
gebruikmaakt van servers van Cloud-
flare. Google Chrome zal gebruikers 
waarschuwen als ze in een website 
inloggen waarvan accounts gelekt 
zijn. Mozilla biedt sinds Firefox 70 al 
iets soortgelijks aan.

Google en Mozilla tonen een 
waarschuwing in hun browsers als 
iemand het CA-certificaat van de 
overheid van Kazachstan geïnstal-
leerd heeft. Het land verplichtte zijn 
burgers immers dit te installeren 
zodat het https-verkeer zou kunnen 
onderscheppen. En Google wil de 
levensduur van tls-certificaten be-
perken tot 13 maanden. Het voorstel 
kreeg op een bijeenkomst van het 
CA/Browser Forum de steun van 
Apple en Let’s Encrypt. Bij proble-
men zullen uitgegeven certificaten 
dan immers sneller verlopen.

Vanaf 1 januari 2020 ontvangt 
Python 2 geen beveiligingsupdates 
meer. Het Nederlandse en het Britse 
NCSC waarschuwen ervoor dat het 
tijd is om naar Python 3 over te 
stappen. Een overstap naar TLS 1.2 
voor mailservers is helaas nog niet 
onmiddellijk mogelijk: er zijn nog 
steeds mailservers die het onveilige 
TLS 1.0 of TLS 1.1 vereisen.
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Een ernstige kwetsbaarheid in de 
mailserver Exim kon door een aanvaller 
op afstand misbruikt worden om 
rootprivileges te verkrijgen
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