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Internetverbindingen Solcon afluisterbaar door
configuratiefout
AMSTERDAM - In ieder geval honderden verbindingen van internetprovider Solcon zijn
afluisterbaar als gevolg van een configuratiefout in consumentenmodems. Volgens het
bedrijf zijn klanten zelf verantwoordelijk voor de instellingen.

Het probleem speelt in de routers van klanten met een Zyxel-modem.
Daarop kan vanaf internet worden ingelogd met een standaard
gebruikersnaam en hetzelfde wachtwoord. Het lek werd ontdekt door
een bron die tegenover NU.nl spreekt op voorwaarde van anonimiteit.

Uit onderzoek blijkt dat in ieder geval 400 modems van de
internetprovider open staan. Door in te loggen op de apparaten is het
mogelijk alle instellingen te veranderen. Daardoor kan bijvoorbeeld
het verkeer via een versleutelde verbinding worden omgeleid naar
een server in het buitenland.

Een test toonde vervolgens aan dat niet alleen de inhoud van het verkeer in veel gevallen af te
luisteren is, maar dat zelfs als een beveiligde site wordt bezocht duidelijk is welke sites te
bezoeken zijn. De verandering zal voor een gebruiker nauwelijks merkbaar zijn.

Niet verantwoordelijk

Na melding bij NU.nl heeft internetprovider Solcon een team op het probleem gezet. “We
hebben geconstateerd dat we inderdaad met de usernaam en wachtwoord in kunnen loggen
op een aantal Zyxel-modems die bij onze klanten staan”, stelt een zegsvrouw in een reactie.
“We zien dat klanten veelal zelf settings hebben zitten wijzigen.”

Het bedrijf wijst erop dat zij modems uitleveren volgens een bepaald pakket, maar dat de klant
vrij is om zelf wijzigingen door te voeren. “Maar dan komen er wel risico’s, zodat ingelogd kan
worden op de modems”, vindt de voorlichter.

Ze stelt dat het probleem serieus wordt genomen en betrokken klanten hebben een e-mail
ontvangen met het advies om de firewall aan te passen. “Het is een bewuste keuze van
Solcon om de klant dit zelf te laten doen. We gaan dit niet voor de klant doen, maar we wijzen
hem erop wat hij kan doen ons advies.”

Zorgplicht

Of dit vanuit beveiligingsoogpunt voldoende is betwijfelt Bart Jacobs, hoogleraar
informatiebeveiliging aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. “Ik vind dat we met zijn allen er
naartoe moeten dat we een zorgplicht hebben”, stelt hij in een reactie tegenover NU.nl.

In de auto-industrie ziet hij dat bijvoorbeeld. “Er worden ook geen auto's verkocht waarbij de
gebruiker zelf de remmen aan moet zetten, en de fabrikant bij een ongeluk kan zeggen: ‘eigen
verantwoordelijkheid van de gebruiker’ als dat niet gebeurd is.”

“We zien al jaren iedere keer hetzelfde in de ICT. Misschien moeten we dit toch sterker
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Dat moeten we wel Europees oplossen. Maar je ziet dat het opleggen van een zorgpplicht in
de Verenigde Staten enorm goed werkt.”

Door: NU.nl/Brenno de Winter

Gerelateerde artikelen

29/10/2012 Telecombedrijven vragen gebruikers beveiligingslek te melden

24/08/2012 Aantal internetverbindingen blijft toenemen

17/05/2012 'Beveiligingslek webwinkel Perry Sport'

02/10/2011 'Beveiligingslek HTC groter dan gedacht'

Lees meer over

Eerdere berichten

Vandaag

D66 pleit voor een Europese digitale markt
Internetactivist Aaron Swartz (26) overleden
'Auteursrecht niet beschermd door downloadverbod'
Extensie maakt torrents downloaden vanuit browser mogelijk
Internetverbindingen Solcon afluisterbaar door configuratiefout
Internetactivist Aaron Swartz overleden
Facebook-bericht aan Mark Zuckerberg kost 100 dollar
Spotify vreest dominantie Google op muziekmarkt
VS waarschuwen voor beveiligingslek in Java

Gisteren

Microsoft trekt op 15 maart stekker uit MSN
Problemen met deel website UWV
Netwerkstoring na brand in rechtbank
'Google misbruikt machtspositie'
Overheid waarschuwt voor Joomla-lek
'Amazon geeft cd-kopers gratis mp3's'
'Half miljoen webbestellingen te laat'
Hyves richt zich op kinderen
Google-topman ziet geen vooruitgang Noord-Korea
DigiD doet het weer

Eerder

Nederland tekent VN-telecomverdrag niet
Linkedin heeft 200 miljoen gebruikers
Limburgse politie opnieuw slordig met mailadressen
Nederlandse sites gehackt om anti-islamfilm
DigiD offline na lek in platform
Hackers persen Canadees uitzendbureau af
'Pan-Europees telecomnetwerk in de maak'
'Iran verantwoordelijk voor cyberaanvallen Amerikaanse banken'
'Nederlandse ICT-markt herstelt dit jaar'

62

Aanbevelen

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie.

Sluit

Internetverbindingen Solcon afluisterbaar door configura... http://www.nu.nl/internet/3002375/internetverbindingen-...

2 of 3 01/12/2013 11:23 PM



NU.nl is onderdeel van het netwerk van Sanoma Media Netherlands groep

Mobiele provider MTV verlaat KPN voor T-Mobile
Chinese softwarepiraat bekent schuld in VS
Facebook vernieuwt ontwerp van profielpagina
Blokkade internetadvertenties Frankrijk van de baan
Recordaantal downloads Apple App Store
'Pirate Bay best bezochte torrentsite'
Regionale omroepen komen met gemeenschappelijke app
Coolblue behaalt omzetgroei van bijna 50 procent
Google-topman op bezoek in N-Korea
Hackmeldpunt vindt richtlijn ethisch hacken 'uit balans'
Iran ontwikkelt software om sociale media te controleren
Twittergebruikers bepalen einde Amerikaanse tv-serie
'Steeds minder mensen dragen bij aan Wikipedia'
Amerikaan krijgt vijf jaar cel voor filmpiraterij
Google waarschuwt niet meer voor censuur in China
Spotify schrapt stilletjes downloadoptie
Facebook laat gebruikers gratis met elkaar bellen
'Onvrede over agressieve aanpak Google+'
Aantal gebruikers mobiel bankieren in 2012 verdubbeld
VS tegen reis Google-topman naar Noord-Korea
Opnieuw certificatenverlener gehackt

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie.

Sluit

Internetverbindingen Solcon afluisterbaar door configura... http://www.nu.nl/internet/3002375/internetverbindingen-...

3 of 3 01/12/2013 11:23 PM


