
Inleiding

Voice over Internet Protocol ofwel VoIP is een begrip dat
een aantal zaken omvat. Het refereert aan een verzame-
ling van hardware, software en protocollen die samen een
spraakverbinding over een datanetwerk mogelijk maken.
Omdat meestal gebruik wordt gemaakt van een bestaan-
de infrastructuur in de vorm van een computernetwerk,
ADSL- of kabel-internetaansluiting, kunnen kosten wor-
den gereduceerd voor zowel bedrijven als particulieren.

Deze kostenreductie kan een drijfveer vormen voor met
name bedrijven om over te stappen van de traditionele
analoge of ISDN-technologie naar deze relatief nieuwe
technologie. De vraag is echter of er een gedegen onder-
zoek plaatsvindt of heeft plaatsgevonden naar de risico’s
die door de nieuwe technologie geïntroduceerd worden.
Immers, de grenzen tussen datacommunicatie en spraak-
verkeer vervagen. En we hoeven de krant maar open te
slaan om te zien welke impact aanvallen op datanet-
werken kunnen hebben.

In dit artikel wordt ingegaan op de technische beveili-
gingsrisico’s die VoIP met zich meebrengt en wordt
gepoogd inzicht te geven in een aantal van de mogelij-
ke oplossingen.

VoIP-componenten

Doordat de meeste bedrijven tegenwoordig beschikken
over een datanetwerk is de vraag ontstaan naar tech-
nologie die het mogelijk maakt om te telefoneren over
deze datanetwerken. Het antwoord op deze vraag heet
‘Voice over IP’ ofwel VoIP. Typische drijfveren om
gebruik te maken van VoIP zijn kostenreductie door her-
gebruik van bestaande infrastructuur en inkrimping van
de ondersteunende diensten; het spraaknetwerk met de
bijbehorende infrastructuur vervalt. Daarnaast kunnen

VoIP is in opkomst. Het communiceren over reeds aanwezige datanetwerken
lijkt veel voordelen te hebben. Aanzienlijke kostenbesparing behoort tot de
mogelijkheden. Net als een hoge mate van flexibiliteit. Maar welke risico’s
worden er geïntroduceerd door VoIP in een organisatie uit te rollen? En hoe
zijn deze risico’s te beheersen?
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de uitgebreidere gebruiksmogelijkheden van VoIP een
overweging zijn om over te stappen.

Om VoIP technisch te implementeren zijn vier compo-
nenten vereist: het netwerk, IP-telefoons, een IP-centrale
en een gateway. De IP-telefoons vervangen de conven-
tionele telefoons. Dit kan in de vorm van een telefoon-
toestel met IP-functionaliteit of in de vorm van een soft-
warepakket dat op desktop of laptop wordt geïnstalleerd.

De IP-centrale vervangt de conventionele telefooncen-
trale. Een VoIP-centrale kan bestaan uit een speciaal
daarvoor ontworpen hardwareoplossing of worden
geïmplementeerd op standaardcomputerapparatuur
door middel van een softwarepakket.

De gateway vormt de grens tussen het datanetwerk en
het telefoonnetwerk. Gesprekken met de buitenwereld
worden door de gateway doorgeschakeld naar het con-
ventionele telefoonnetwerk om een transparante wer-
king mogelijk te maken. Alle genoemde componenten
maken voor onderlinge communicatie gebruik van een
TCP/IP-datanetwerk.

Door spraak te versturen over een datanetwerk wordt
een nieuw fenomeen geïntroduceerd. Conventionele
telefonie vindt plaats door gebruik te maken van ‘circuit
switching’, terwijl VoIP gebruikmaakt van ‘packet swit-
ching’. De eigenschappen van deze technieken verschil-
len op fundamentele punten. Waar de nadruk bij cir-
cuit switching ligt op een end-to-end verbinding – één
vast pad van telefoon naar telefoon –, ligt de nadruk bij
packet switching op beschikbaarheid; alle datapakket-
jes dienen aan te komen, maar de individuele pakketjes
kunnen verschillende wegen afleggen van bron naar
bestemming.

Door gebruik van packet switching kan de volgorde van
ontvangst van de pakketjes verschillen van de volgorde
van versturen. De ontvanger dient te wachten tot alle
pakketjes ontvangen zijn om vervolgens het originele
bericht weer op te stellen. Dit kan tot problemen leiden
bij gesprekken over dit type netwerken. Vertragingen
in de verbinding kunnen zeer vervelend zijn. Een ver-
traging van meer dan honderd milliseconden wordt in
een telefoongesprek als zeer storend ervaren, grotere
vertragingen kunnen het voeren van een conversatie
zelfs onmogelijk maken. Om dit te ondervangen wordt
er gebruikgemaakt van ‘Quality of Service’ (QoS) en vir-
tuele netwerken (VLAN’s).

QoS is een protocol dat prioriteiten van verkeersstromen
regelt. Het is hierdoor mogelijk VoIP-verkeer voorrang
te geven op ander netwerkverkeer. VLAN’s scheiden net-
werken op logische wijze. Zo kunnen meerdere ver-
keersstromen over één kabel lopen zonder dat deze twee
stromen invloed op elkaar hebben. Hierdoor heeft men
de beschikking over afgeschermde verkeerspaden: één

voor VoIP en één voor datacommunicatie. Veel van de
risico’s die in dit artikel zullen worden behandeld, heb-
ben te maken met het doorbreken van deze essentiële
scheiding.

Risico’s

Met de voor VoIP benodigde techniek en infrastructuur
worden nieuwe risico’s geïntroduceerd, en oude geher-
introduceerd. Deze risico’s hebben betrekking op het
functioneren van het telefoonsysteem, de vertrouwe-
lijkheid en integriteit van gesprekken en de beveiliging
van de functionaliteiten zoals mailboxen, teleconferen-
ties, telefoonlijsten en de identiteit van de gebruiker (de
zogenoemde subscriber identity). Om waarborgen aan
te kunnen brengen is inzicht in de aanwezige risico’s
noodzakelijk.
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De technische risico’s spitsen zich hoofdzakelijk toe op
risico’s die te maken hebben met ongeautoriseerd men-
selijk ingrijpen: het hacken van VoIP. Risico’s als defec-
te apparatuur, lijnstoringen en andere zaken zullen
wegens het algemene karakter buiten beschouwing wor-
den gelaten.

Signalering

Naast verschillen kent VoIP ook een grote overeen-
komst met traditionele telefonie. Deze betreft de aan-
wezigheid van een tweedeling in de basisprotocollen:
het signaleringspad en het spraakpad. Het signale-
ringspad gebruikt communicatieprotocollen om infor-
matie te versturen over de te bellen partij, de beller,
doorschakelingen, lijninstellingen, features, opzoek-
mogelijkheden en andere niet-spraakgerelateerde func-
ties. Het spraakpad bevat de feitelijke audio, in geco-
deerde of gecomprimeerde vorm. In de traditionele
telefonie was het signaleringspad lange tijd zeer kwets-
baar, wat het voor hackers redelijk eenvoudig maakte
om gratis te bellen.
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De oplossing voor de zwakten in het signaleringspad
bleek bij traditionele telefonie te bestaan uit de imple-
mentatie van een compleet afgeschermd signalerings-
netwerk. Spraak en data waren volkomen gescheiden:
de eindgebruiker (‘subscriber’) had geen enkele invloed
meer op de signalering. Deze scheiding is bij VoIP vrij-
wel geheel ongedaan gemaakt, en heeft de subscriber
weer gedeeltelijk toegang gegeven tot het signalerings-
pad en heeft daarmee een aantal risico’s opnieuw
geïntroduceerd.

Momenteel bestaan er twee protocolsets die de signale-
ring implementeren: ‘Session Initiation Protocol’ (SIP)
en de door het ITU gedefinieerde H.323. SIP ([rfc3261])
is een eenvoudig protocol dat enigszins lijkt op het
HTTP-protocol met het belangrijke verschil dat het niet
een TCP- maar een UDP-gebaseerd protocol is. H.323
bestaat uit een set van protocollen waarmee Call Sign-
alling, Call Control, Registration Administration Status
en andere zaken worden afgehandeld.

De ontwikkeling van het telefonienetwerk heeft een
lange historie. Veel van het fundamentele onderzoek
naar spraaknetwerken is in de Verenigde Staten
uitgevoerd, bij onder meer AT&T Bell Labs. Een
grote sprong voorwaarts was de ontwikkeling van de
automatische telefonie. Deze werd mogelijk gemaakt
door het gebruik van signaleringsprotocollen. Omdat
het enige netwerk dat op dat moment beschikbaar
was het spraaknetwerk zelf was, was het gevolg dat
de signaleringsprotocollen, evenals de spraak zelf,
gebruikmaakten van dat ene netwerk.

Een bekend voorbeeld van signaleringsprotocollen
zijn de tonen die te horen zijn als een telefoonnum-
mer wordt gekozen. Dit is het ‘Dial Tone Multi
Frequency’ (DTMF)-protocol.

Oudere (analoge) telefooncentrales onderling
gebruiken gelijksoortige protocollen die van andere
tonen gebruikmaken, zoals gedefinieerd in de
CCITT5- en R2-signaleringsprotocollen. Deze com-
municatie vond wederom over dezelfde lijnen
plaats als de spraakcommunicatie en was dus min
of meer beschikbaar voor de gebruiker (in-band-
signalering). Hackers kunnen in veel delen van de
wereld nog steeds profiteren van deze kwetsbaar-
heid door zelf de signaleringsprotocollen te emule-
ren met speciale toongenerators. Met behulp van
zogenaamde ‘Blue Boxes’ kan men door zelf signale-
ringsprotocollen te emuleren de besturing van de
telefooncentrales overnemen. Hackers die zich
hiermee bezighouden worden ‘phone freaks’ ofwel
‘phreakers’ genoemd. Wie de hackerfilm ‘Sneakers’

heeft gezien, zal deze vorm van hacken wellicht
bekend voorkomen.

Met de invoering van digitale telefooncentrales is
een nieuwe manier van signaleren geïmplementeerd
die geen gebruik meer maakt van het spraakpad,
maar van een gescheiden signalerings- en datapad
(out-of-band signalling). Dit is het ‘Common Channel
Signalling System CCITT7’, kortweg SS7. Dit signale-
ringsprotocol geldt als ‘onhackbaar’ omdat het niet
mogelijk is voor een hacker om hierop in te breken
vanaf zijn eigen spraaklijn.

Kader 1. Telefoon-
hackers oude stijl.

Figuur 3. Een 
‘blue box’ (1972).



SIP-zwakheden

SIP is gebaseerd op het User Datagram Protocol (UDP).
Hierdoor bestaat geen goed sessiemanagement op con-
nectieniveau. Een aanvaller kan eenvoudig UDP-pak-
ketten injecteren op het netwerk en zich voordoen als
een ander, een techniek die ‘spoofing’ heet. Indien er
geen maatregelen worden getroffen om spoofing te voor-
komen is het dan ook zonder meer mogelijk om bestaan-
de verbindingen te verbreken of verbindingen op te zet-
ten onder de identiteit van een andere subscriber.

Het SIP-protocol voorziet echter in een authenticatie-
mechanisme dat vrijwel identiek is aan HTTP Basic
Authentication. Zodra de SIP-server (dit kan ook net
zoals bij HTTP een proxy-server zijn) een connectie bin-
nenkrijgt, zal deze vragen om een gebruikersnaam en
wachtwoord. Uiteraard gelden hierbij dezelfde risico’s
als bij normaal gebruik van gebruikersnamen en wacht-
woorden: gebruikers kiezen een slecht wachtwoord, hac-
kers kunnen geautomatiseerde ‘password crackers’
gebruiken of de authenticatiefunctie wordt uitgescha-
keld vanwege het gebruikersgemak.

Maar zelfs met het gebruik van authenticatie kan een
gebruiker die toegang heeft tot het SIP-protocol zijn
identiteit eenvoudig vervalsen, omdat het niet meer dan
één regel in de SIP-header is die door de subscriber aan
de server wordt doorgegeven.

Een andere zwakheid van SIP is dat de gebruiker welis-
waar aan de SIP-server kan worden geauthenticeerd,
maar niet andersom. Het is dus mogelijk voor een aan-
valler om zich voor te doen als de legitieme SIP-server
en zo alle signalering te manipuleren en de gesprekken
uiteindelijk te onderscheppen. Het is dus cruciaal om te
voorkomen dat dergelijke ‘rogue devices’ in een VoIP-
netwerk geplaatst worden en/of hun aanwezigheid te
detecteren. Dit kan onder andere door het VoIP-netwerk
compleet van de eindgebruiker af te schermen en even-
tueel te implementeren als IPsec-tunnel over het bestaan-

de netwerk. IPsec voorziet door gebruik van encryptie
in vrijwel alle ontbrekende componenten van SIP, name-
lijk sterke authenticatie, confidentialiteit en sessiebe-
heersing.

SIP is echter wel een simpel en robuust protocol en is
daarom momenteel erg populair aan het worden door
goedkope implementaties.

H.323-zwakheden

H.323 is een TCP-gebaseerde protocolset en biedt daar-
door inherent meer beveiliging dan SIP; het injecteren
van pakketten in de stroom is door de TCP-sessiebe-
heersing al vele malen moeilijker en het spoofen daar-
mee ook. Het is echter nog steeds mogelijk een rogue
H.323-server in het netwerk in te zetten. Ook het kra-
ken van de authenticatiegegevens van de subscriber is
nog steeds een optie. Inherente zwakheden in het pro-
tocol zijn echter in tegenstelling tot SIP nog niet bekend.
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Protocoleindpunten

Zowel SIP als H.323 wordt door een IP-centrale, tus-
senliggende proxy-servers en de telefoontoestellen
ondersteund. De implementatie van deze protocollen
kan echter een zwakheid vormen. Net zoals bij alle ande-
re protocollen kunnen ook hier implementatiefouten
worden gemaakt. Met name moet hierbij worden
gedacht aan gebrekkige invoercontrole die bijvoorbeeld
buffer overflows tot gevolg kan hebben. Maar ook
Denial-of-Service (DoS) aanvallen door het versturen
van pakketten waarmee de apparatuur van de subscri-
ber niet kan omgaan, zijn al meermalen gerapporteerd.

De SIP- of H.323-server is over het algemeen een nor-
male server, met een besturingssysteem als Windows,
Linux of Unix. Deze serversoftware bevat de nodige
zwakheden en dient daarom een hoge graad van bevei-
liging te kennen. Overbodige netwerkdiensten, gebrui-
kersaccounts en applicaties dienen te worden verwijderd
van het platform en ook moeten adequate beheermaat-
regelen worden geïmplementeerd. Hoewel vaak wordt
gesproken over VoIP-beveiliging in de zin van het bevei-
ligen van de gesprekken tegen direct afluisteren
(‘sniffing’), valt het te verwachten dat aanvallen op de
SIP- en H.323-proxies een vele malen groter risico zijn.
Immers, hiermee valt niet één enkel gesprek af te luis-
teren, maar kan de gehele VoIP-infrastructuur worden
gecontroleerd.

Het is daarom des te belangrijker dat het VoIP-netwerk
compleet van de gebruiker wordt afgeschermd. Gebrui-
kerstoegang op IP-niveau is absoluut uit den boze. Bij
gebruik van software op een standaarddesktop of -lap-
top is een dergelijke afscherming onmogelijk, waardoor
deze VoIP-implementaties voor serieus gebruik zeer af
te raden zijn.

Infrastructuur

Een derde aspect zijn de risico’s die gepaard gaan met
de onderliggende infrastructuur. Routers en switches
vormen de ruggengraat van elk TCP/IP-netwerk, maar
in hoeverre deze geschikt zijn om toe te passen voor VoIP
is een belangrijke vraag. Er zijn zeer veel bekende zwak-
heden die betrekking hebben op de wijze waarop rou-
ters en switches communiceren. Zo is het afluisteren van
netwerkverkeer, ook binnen een geswitchte omgeving,
voor een geschoolde hacker redelijk eenvoudig.

Om toch een goede afscherming van het VoIP-netwerk
te bereiken dient een logische scheiding te worden geïm-
plementeerd. Veel literatuur volstaat met een verwijzing
naar het implementeren van Virtual Local Area Networks
(VLAN’s). Het toepassen van VLAN’s beschermt slechts
in beperkte gevallen afdoende. VLAN’s worden logisch
gedefinieerd op switches en/of routers. De beveiliging
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van een VLAN staat of valt dus met de beveiliging van
die componenten. De ervaring leert dat routers en
switches in de meeste bedrijfsnetwerken zeer slecht zijn
beveiligd. Ze worden via het reguliere kantoornetwerk
beheerd, wachtwoorden zijn slecht gekozen, foutieve
inlogpogingen worden niet geregistreerd en kritische
updates worden niet of nauwelijks geïnstalleerd. Meest-
al ontstaan daarnaast ook nog configuratiefouten door
menselijk handelen of falende change-managementpro-
cessen.

Het doorbreken van een VLAN-afscherming is hierdoor
niet alleen mogelijk, maar vaak ook zeer eenvoudig. De
grootste technische bedreiging van VoIP is daarom een
aanvaller die vanaf het kantoornetwerk via de switches
de VoIP VLAN’s kan bereiken en van daaruit de SIP- of
H.323-centrale kan aanvallen.

Maar ook de VLAN-hacking technologie staat niet stil.
Er zijn nieuwe zwakheden bekend die het zelfs bij goed
beveiligde switches toch mogelijk maken om tussen
VLAN’s te ‘hoppen’ ([vlan]) door gebruik te maken van
zwakheden in de VLAN-trunking protocollen. Gelukkig
zijn deze hacks nog niet publiek waardoor de fabrikan-
ten en gebruikers van VLAN’s voorlopig nog de moge-
lijkheid hebben om zich hiertegen te wapenen.

In veel netwerken zullen ook tal van andere mogelijk-
heden bestaan om de scheiding tussen data- en VoIP-
netwerken te doorbreken. Denk bijvoorbeeld aan
Domain Name Servers (DNS) die de vertaling van IP-
adres naar hostnaam verzorgen. In veel gevallen zal de
VoIP-DNS dezelfde zijn als de gewone bedrijfs-DNS. Het
compromitteren van de DNS vormt daarmee een ingang
voor de VoIP-VLAN.

Om VLAN-, DNS- en andere infrastructuurgerelateerde
aanvallen te voorkomen dienen daarom alle servers,
switches en routers die een onderdeel van de VoIP-infra-
structuur vormen, uitermate goed beveiligd te zijn en
dient het patch-management op orde te zijn en te blij-
ven. Out-of-band management voor deze componenten

VLAN ‘VoIP’
poort 1, 3, 4

VLAN ‘data’
poort 2, 5, 6

Figuur 6. Virtual 
Local Area Networking.



valt ook zeer aan te raden om beheerinterfaces af te
schermen van de reguliere netwerkgebruikers.

Media

Het vierde risicogebied is het spraakpad: het medium
dat wordt verstuurd. Hoewel de naam VoIP automatisch
spraak suggereert, zijn binnen VoIP naast audio- ook
videoprotocollen gedefinieerd. De risico’s liggen hier
natuurlijk voor de hand: afluisteren, signaalinjectie en
signaalverwijdering. Dit is het risicogebied dat natuur-
lijk het meest aanspreekt en in de media ook enige aan-
dacht heeft gekregen. Toch is dit gebied het minst inte-
ressant voor een aanvaller en ook het eenvoudigst te
mitigeren. Link-encryptie door middel van VPN’s of con-
tent-encryptie door de VoIP-telefoon lossen dit probleem
voor het grootste deel op.

Desalniettemin is een aantal aanvallen op dit spraakpad
bekend. Om de spraak over te dragen wordt gebruikge-
maakt van het Real-time Transport Protocol (RTP). Een
nieuwer protocol, het Real-time Transport Streaming
Protocol (RTSP), wordt ook wel gebruikt. Naast de
gebruikelijke implementatiefouten die een risico vormen
speelt hier het feit mee dat het mogelijk is om je als aan-
valler voor te doen als een ander en je als RTP-proxy tus-
sen de zender en de ontvanger te positioneren. De bel-
ler denkt dat hij met de ontvanger spreekt, maar in wer-
kelijkheid spreekt hij met de aanvaller. De aanvaller belt
aan de andere kant normaal de ontvanger en verbindt
de twee met elkaar door, maar kan nu wel alle ver-
keersstromen tussen zender en ontvanger onderschep-
pen. Dit type aanval wordt ‘man in the middle’ (MitM)
genoemd.

Hoewel voor het slagen van een dergelijke aanval aan
een hoeveelheid randvoorwaarden moet worden vol-
daan, zijn op internet al implementaties van deze aan-
valsvorm te vinden zoals het tool ‘vomit’ ([vomit]).

Toegang tot het VoIP-netwerk kan ook leiden tot het
afluisteren van gesprekken door het sniffen van het ver-
keer. Op geswitchte netwerken is het mogelijk om met
vervalste Adress Resolution Protocol (ARP)-pakketten
verkeer daar te krijgen waar het niet langs hoort te
komen. Het is zeer moeilijk switches hiertegen te bevei-
ligen, en omdat de spraak meestal niet versleuteld maar
alleen eenvoudig gecomprimeerd is, kunnen gesprekken
op deze manier worden afgeluisterd. Link-encryptie of
IPsec VPN’s kunnen dit risico echter eenvoudig mitige-
ren.

Content

Het vijfde risicogebied is de inhoud van het spraakpad.
Feitelijk betreft het hier slechts één risico, maar wel één

dat, indien slecht gemanaged, fnuikend voor de
gebruikservaring van VoIP zou kunnen zijn, namelijk
‘spam over internet telefonie’ (SPIT) ([spit]). Net als
gewone spam via e-mail wordt verstuurd, kunnen
spraakberichten via VoIP worden verstuurd. Het schrik-
beeld van een continu rinkelende telefoon waar, als er
wordt opgenomen, alleen nog maar viagrareclames wor-
den gehoord, behoeft geen verdere uitleg.

Gateway control en interfacing

Het laatste risicogebied is de koppeling met het tradi-
tionele telefonienetwerk, de buitenwereld. Deze inter-
facing is ook weer door een VoIP-specifiek protocol geïm-
plementeerd. Het Media Gateway Control Protocol
(MGCP) of MeGaCo-protocol biedt de mogelijkheid om
te ‘vertalen’ tussen VoIP en het analoge telefoonnet, tus-
sen VoIP en ISDN en ook tussen VoIP en VoIP. Omdat
hier een verbinding met de buitenwereld tot stand wordt
gebracht, wordt een nieuwe bedreiging geïntroduceerd:
die van de externe aanvaller.

Bij alle voorgaande risico’s was het voor een aanvaller
nodig om op de een of andere wijze toegang te hebben
tot de VoIP-eindpunten of -infrastructuur. Dit betekent
in de meeste gevallen toegang tot het bedrijfspand of
computernetwerk. Bij de media gateway kan dat anders
liggen en daarom dienen ten aanzien van de beveiliging
van deze gateway additionele maatregelen te worden
getroffen.

Daarnaast geldt dat in het traditionele netwerk voor-
zieningen zijn getroffen die het mogelijk maken om in
noodsituaties toch bepaalde lijnen te blijven gebruiken.
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als ze voor de vijfde keer die dag naar het

datacenter wordt gestuurd



Als de stroom uitvalt dan is het meestal nog altijd moge-
lijk 112 te bellen. Op een VoIP-netwerk worden de kan-
sen om daarin te slagen echter minimaal.

Ook zijn voor de hulpdiensten, politie en justitie voor-
zieningen getroffen die gesprekken traceerbaar en afluis-
terbaar maken. In veel landen wordt aan de hand van
het caller-id-record bepaald waar de ambulance of
brandweer heen moet rijden. Het is erg vervelend als dit
caller-id-record altijd verwijst naar de locatie van de
media gateway. De brandweer zou raar opkijken als ze
voor de vijfde keer die dag naar het datacenter wordt
gestuurd.

Voor dit probleem bestaat nog geen afdoende oplossing.
Wel zijn er voor particuliere gebruikers van VoIP voor-
zieningen getroffen, maar als de stroom uitvalt kun-
nen zij nog steeds niet bellen. Corporate VoIP-imple-
mentaties dienen daarom te zorgen voor beschikbaar-
heid van back-uplijnen en noodstroomvoorzieningen
die ook de telefoontoestellen voeden in het geval van
calamiteiten.

Conclusie

De complexe structuur van de VoIP-protocollen en -infra-
structuur maakt dat het aantal aangrijpingspunten voor
een succesvolle aanval enorm is toegenomen ten opzich-
te van traditionele telefonie. Bedreigingen die tot nu toe
het domein van datanetwerken waren, worden nu gepro-
jecteerd op spraaknetwerken.
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Daarnaast blijkt het gebruik van gemeenschappelijke
infrastructuur een aantal risico’s te introduceren die
additionele maatregelen noodzakelijk maken zoals het
extra beveiligen van servers, switches en routers.

Het ondervangen van de nieuw geïntroduceerde risi-
co’s brengt een grote investering met zich mee. Kosten
die meestal niet meegerekend worden in de initiële
ramingen.

Het is echter zeer de vraag of dit voor het succes van
VoIP enig verschil zal maken. VoIP brengt natuurlijk niet
alleen toegenomen bedreigingen met zich mee, maar
ook zeer uitgebreide gebruiksmogelijkheden, veelal lage-
re gesprekskosten en toekomstvastheid. De te verwach-
ten doordringingsgraad, gebruikersacceptatie en het
zakelijke succes van VoIP maken het echter essentieel
dat de beveiliging van VoIP al in het vroege ontwerp-
stadium zeer serieus de aandacht krijgt.
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