
 

 

Hacken telefooncentrales levert miljoenen op 
 

Een softwarematige PBX (telefooncentrale) is een flexibele en 
schaalbare oplossing voor uw bedrijfstelefonie. De mogelijkheden 
zijn makkelijk te implementeren in uw bedrijfsprocessen. Denk 
bijvoorbeeld aan de installatie van Apps op de mobiele telefoons, 
om via het systeem naar buiten te bellen. 
 

In de oplossing van een softwarematige PBX schuilen echter grote gevaren voor bedrijven op 
het gebied van online beveiliging. Door onwetendheid wordt de beveiliging niet goed genoeg 
ingesteld, waardoor professionele hackers op uw kosten wereldwijd via internet bellen 
zonder dat u het in de gaten heeft. U komt erachter wanneer u de factuur ontvangt. En dan 
is het te laat.  
 
Een ongewijzigd standaardwachtwoord is de meest voorkomende reden dat 
telefooncentrales door kwaadwillenden worden gehackt. 
 
Bij elk systeem, en dan vooral de ip-centrales, is het van belang dat het besturingsysteem 
altijd wordt voorzien van de laatste beveiligingsupdates. 'Dit voorkomt dat bekende 
vulnerabilities worden gebruikt om op het systeem binnen te komen', verder kun je er op 
rekenen dat cybercrimininelen willen inbreken in een apparaat dat is aangesloten op het 
netwerk. '  
 
Dus voip-centrales, telecomservers of back-upapparaten zijn gelijkwaardig in kwetsbaarheid 
aan iedere andere computer in het netwerk. Dat betekent dat trojan horses, virussen, hacks 
en ander slechts ook hier hun weg vinden. Het hangt allemaal af van de populariteit van een 
bepaald apparaat of zoiets eerder of later gebeurt. Je kunt er echter wel op rekenen dat het 
gebeurt.'  
 
Het hacken van telefooncentrales kost het Nederlandse bedrijfsleven jaarlijks 11 miljoen 
euro. De providers bagatelliseren dat want ze verdienen er zelf ook aan. Daarnaast blijkt dat 
het niet om enkele tientallen hacks gaat van Nederlandse bedrijfstelefooncentrales, maar 
om minimaal 700 inbraken per jaar. Dit staat in schril contrast met de 25 tot 30 meldingen 
die KPN jaarlijks zegt binnen te krijgen. 
 
Voor dieven is het lucratief om in te breken op telefooncentrales van bedrijven omdat 
daarmee bijvoorbeeld dure betaallijnen in het buitenland gebeld kunnen worden.  
 
Bedrijven die niet letten op de beveiliging van telefooncentrales, moeten de consequenties 
daarvan zelf dragen. Dat is de uitkomst van een rechtszaak tussen KPN en een tweetal 
telefoonpartners.  
 
Telefoonpartners van KPN draaien zelf op voor 16.000 euro als gevolg van hacks in 
telefooncentrales.  
 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.dezwijger.nl/attachment/74161&imgrefurl=http://www.dezwijger.nl/74161/nl/telefoon&h=526&w=750&tbnid=amQEQtkFd07BbM:&zoom=1&docid=xAnU1HmNBGtsOM&ei=xewmVfS5E8jdPa-FgPAE&tbm=isch&ved=0CFoQMygzMDM


 

 

De telefooncentrale van het openbare Werkman College in Groningen is gehackt geweest. 
Op kosten van de school is langdurig met het buitenland gebeld. Dat meldt het Dagblad van 
het Noorden. De kosten van de gesprekken bedragen ongeveer 13.000 euro. 
 
Een Rotterdams bedrijf was daardoor in twee nachten 30.000 euro krijt. De betaalde 
nummers zijn in handen van de criminelen.  
 
Volgens MarketCap varieert de schade tussen enkele duizenden en tienduizenden euro’s. 
Gemiddeld is een gehackt bedrijf 16.000 euro kwijt, wat jaarlijks in Nederland neerkomt op 
11 miljoen euro. 
 
Dat bedrag kan mogelijk nog hoger liggen omdat veel organisaties deze problemen niet aan 
de grote klok willen hangen, denken de onderzoekers. Ook zullen verschillen van 
bijvoorbeeld 20.000 euro per maand bij multinationals niet direct opvallen. Naar schatting 
bedraagt de werkelijke schade 15 miljoen euro per jaar. 
 
De belangrijkste reden om een telefooncentrale te hacken is duidelijk: bellen zonder er zelf 
voor te betalen. Voor hackers met slechte bedoelingen zijn VoIP-centrales extra interessant. 
Als ze eenmaal "binnen zijn", houden ze de telefoonlijnen vaak nachtenlang open naar hun 
eigen buitenlandse betaalnummers. Zo strijken ze de opbrengsten zelf op, terwijl u voor de 
kosten opdraait. 
 
 
 
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2012:BX1419 
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2012:BY5981 
 
 
 

http://www.dvhn.nl/nieuws/groningen/article10854733.ece/Hackers-bellen-op-kosten-school
http://www.dvhn.nl/nieuws/groningen/article10854733.ece/Hackers-bellen-op-kosten-school

