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Samenvatting

Deze white paper biedt overheidsinstanties een overzicht van 
de verantwoordelijkheden en bijbehorende maatregelen die zij 
kunnen nemen om privacy- en informatiebeveiligingsaspecten 
van cloudtoepassingen te implementeren binnen Microsoft 
365 en Azure. De white paper beschrijft daartoe de ‘user 
entity controls’, de additionele beveiligingsmaatregelen 
waarmee Microsoft organisaties faciliteert voor het invullen 
van hun verantwoordelijkheden.

De komende jaren zal bij de meeste centrale en decentrale  
overheidsorganisaties de adoptie van cloudtoepassingenop de 
agenda staan. Bijvoorbeeld om efficiënter te kunnen werken 
en burgers optimaal te bedienen. Het is in alle gevallen 
belangrijk dat (persoons)gegevens in de cloud op een veilige 
manier verwerkt worden.

Door enkele (politieke) ontwikkelingen door de jaren heen is 
de terughoudendheid ten aanzien van cloudtoepassingen  
geleidelijk overgegaan in de omarming ervan door over - 
heidsinstanties. Zo heeft de NBV in 2021 geadviseerd dat 
geclassificeerde gegevens op het niveau BBN2 mogen 
worden verwerkt in de publieke cloud, indien aan een aantal 
voorwaarden is voldaan.

Overheidsinstanties hebben bepaalde verantwoordelijkheden 
ten aanzien van privacy en informatiebeveiliging in cloud-toe 
passingen, zoals Microsoft 365 en Azure. Dit volgt onder meer 
uit toepasselijke wet- en regelgeving en normen, zoals de AVG 
en BIO. 

Microsoft heeft vanuit het ‘shared responsibility model’ 
verantwoordelijkheden rondom het borgen van privacy en 
informatiebeveiliging op hun platforms. De eindverantwoor-
delijkheid voor het borgen van deze aspecten ligt echter bij 
de organisaties zelf. Dat betekent dat organisaties zowel de 
beveiligingsmaatregelen die genomen worden door Microsoft 
moeten valideren, als de maatregelen dienen aan te vullen 
met maatregelen die volledig in eigen beheer zijn. 

Overheidsinstanties zullen altijd zelf 
hun verantwoordelijk heden moeten vaststellen en 
configureren. Microsoft facilteert als cloudleverancier 
overheidsinstanties met het invullen van hun 
verantwoordelijkheden door user entity controls te bieden 
die organisaties zelfstandig kunnen implementeren binnen 
Microsoft 365 en Azure. 

De verantwoordelijkheden van overheidsinstanties die 
besproken worden in deze white paper zijn onder te verdelen 
in vijf domeinen: 

 • Beveiligen en beheren van gegevens

 • Inrichten van logische toegangsbeveiliging

 • Logging en monitoring

 • Beveiligen tegen dreigingen

 • Beveiligen van het netwerk (vooral voor Microsoft Azure)

Per domein geeft de white paper antwoord op de vragen 
welke user entity controls er vanuit Microsoft beschikbaar zijn, 
wat de redenen van gebruik zijn en wat het adoptieadvies is 
om de maatregelen op duurzame wijze binnen de organisatie 
te adopteren. 

De adoptieroute die de white paper ten slotte aanreikt, 
biedt handvatten bij het inrichten van Microsoft 365 en/
of Azure, van de oriëntatiefase tot de sluitende beheer- en 
verbeter fase. Zo kunnen organisaties ervoor zorgen dat 
de adoptie blijvend aansluit op de wensen van de diverse 
belanghebbenden binnen een overheidsinstantie.
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Veilig en verantwoord 
gebruik van 
cloudtoepassingen 
is cruciaal om het 
vertrouwen van 
burgers te winnen 
en op een duurzame 
manier (nieuwe) 
mogelijkheden van de 
cloud te verkennen en 
adopteren.
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1. Introductie en leeswijzer
Deze white paper biedt een overzicht van de verantwoordelijkheden 
en bijbehorende maatregelen die overheidsinstanties kunnen nemen 
om privacy- en informatiebeveiligingsaspecten van cloudtoepassingen 
te implementeren. De white paper beschrijft daartoe een aantal 
‘user entity controls’, de additionele beveiligingsmaatregelen 
waarmee Microsoft organisaties faciliteert bij het invullen van hun 
verantwoordelijkheden.  

De cloud is niet meer weg te denken uit de publieke sector. 
Zo heeft naast de grote digitaliseringsslag, onder andere 
het massale thuiswerken bijgedragen aan de versnelde 
cloudadoptie. De verwachting is dat de komende jaren de 
meeste centrale en decentrale overheidsorganisaties (hierna: 
‘overheidsinstanties’) bezig zullen zijn met het implementeren 
van cloudtoepassingen en met het verkennen van de manieren 
waarop hun organisatie waarde uit deze technologie kan 
halen. Burgers en bedrijven verwachten immers digitaal 
gemak en rekenen erop dat ze voor alles direct bij hun 
overheidsinstanties terecht kunnen.

Er zijn diverse redenen waarom het een gunstige ontwikkeling 
is dat overheidsinstanties op dit moment de overstap naar de 
cloud maken. Het gebruik van cloudtoepassingen vergroot 
allereerst de flexibiliteit binnen de organisatie. Diensten via 
cloudtoepassingen zijn bijvoorbeeld gemakkelijk te raadplegen 
via internet en daarmee niet tijd- en plaatsgebonden. 
Daarnaast maakt de cloud het mogelijk om op een snelle 
manier innovatieve ideeën te testen op een schaalbaar niveau 
en vergroot dit het innovatievermogen van organisaties. 
Organisaties hechten hieraan steeds meer waarde, omdat 
het bijdraagt aan het realiseren van organisatiedoelen 
en uiteindelijk een nog efficiëntere manier van werken 
oplevert. Cloudtoepassingen bieden ook voordelen voor de 
privacybescherming en informatiebeveiliging ten opzichte van 
on-premises systemen die overheidsinstanties gebruiken. Ten 
slotte kan het verwerken van data binnen cloudtoepassingen 
diverse IT-voordelen bieden, zoals het verlagen van de 
beheeractiviteiten binnen de eigen organisatie en het 
vereenvoudigen van het IT-landschap. Dit resulteert in 
hoge mate van ontzorging voor IT-afdelingen binnen 
overheidsorganisaties.  

Capgemini signaleert dat veel overheidsinstanties overwegen 
de overstap naar Microsoft 365 en/of Azure te maken. 
Organisaties hebben behoefte aan inzicht in de omgang 
met gegevensbeveiliging voor cloudtoepassingen en in 
de maatregelen die ze moet nemen als aanvulling op de 
verantwoordelijkheden van de cloudleverancier.

In deze white paper worden de verantwoordelijkheden 
van overheidsinstanties belicht en wordt een overzicht 
geschetst van een aantal fundamentele user entity controls 

die organisaties zelf kunnen instellen (en waarvan het 
raadzaam is dat ze dit doen) om conform relevante wet- en 
regelgeving en normenkaders (Algemene Verordening 
Gegevensbescherming/Baseline Informatiebeveiliging 
Overheid) te handelen. In het licht hiervan komen ook de 
politieke ontwikkelingen op het gebied van de cloudadoptie, 
de theoretische context en een introductie van de 
cloudoplossingen van Microsoft aan bod. 

Het doel van deze white paper is om overheidsinstanties 
handvatten te bieden om op een veilige en 
waardetoevoegende manier een vliegende start te maken 
met de cloudadoptie. Deze white paper bevat ten slotte 
implementatie guidance voor overheidsinstanties om 
aan de hand van hun verantwoordelijkheden privacy- en 
informatiebeveiligingsaspecten te borgen.
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Leeswijzer

In deze white paper komen de 
volgende onderwerpen aan bod:

2. In een notendop: 
Microsoft 365 en Microsoft Azure

Beknopte beschrijving van de cloudoplossingen Microsoft 365 
en Microsoft Azure en de mogelijke abonnementsvormen voor 
overheidsinstanties. 

3. Stand van zaken rond cloudadoptie       
van centrale en decentrale overheid

Tijdslijn van de belangrijkste (politieke) ontwikkelingen  
rondom cloudadoptie voor centrale en decentrale 
overheidsinstanties.

4. Relevante wet- en regelgeving

Uitdieping van de belangrijkste bepalingen uit toepasselijke 
wet- en regelgeving (AVG en BIO) voor de cloudadoptie. 

5. Inrichting van Microsoft 365 
en Azure: een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid

Beschrijving van de verdeling van verantwoordelijkheden 
tussen overheidsinstanties en Microsoft als cloudleverancier

6. User entity controls: Microsoft 365

Overzicht van de user entity controls van Microsoft 365 die 
overheidsinstanties zelfstandig kunnen inrichten. 

7. User entity controls: Microsoft 
Azure

Overzicht van de user entity controls van Microsoft Azure die 
overheidsinstanties zelfstandig kunnen inrichten.

8. Implementatie guidance

Stappenplan waarmee overheidsinstanties privacy en security 
kunnen borgen binnen hun cloudadoptie traject. De focus ligt 
op de adoptie van user entity controls en risicobeoordelingen.
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2. In een notendop: Microsoft 365 en 
Microsoft Azure 

2.1 Microsoft 365

Wat biedt Microsoft 365?
De clouddiensten van Microsoft 365 ondersteunen 
overheidsinstanties bij het verbeteren van hun dienstverlening 
en het realiseren van organisatiedoelen. Microsoft 365 brengt 
Office 365, Windows 101 en Enterprise Mobility and 
Security samen. Daarmee kunnen organisaties onder meer de 
volgende doelen realiseren:

 • Medewerkers kunnen met de applicaties van Office 365 op 
een efficiënte manier hun werkzaamheden uitvoeren en 
(op afstand) samenwerken, waardoor de specifieke locatie 
van een medewerker vrijwel geen rol meer speelt.

 • Windows 10 zorgt dat het IT-beheer voor 
overheidsinstanties in hoge mate wordt vereenvoudigd;

 • Enterprise Mobility + Security biedt een scala aan bevei- 
ligingsmaatregelen die een organisatie kan instellen om 
de cloudomgeving te beschermen. Deze maatregelen 
zijn gericht op belangrijke thema’s als identiteits- en 
toegangsbeheer, gegevensbescherming, bedreigings- en 
cloudbeveiliging.2

1 Windows 11 is inmiddels aangekondigd, zie:  https://www.microsoft.
com/nl-nl/windows/windows-11.

2 Voor meer informatie, zie: https://www.microsoft.com/nl-nl/security/
business/enterprise-m obility-security.

Voor een volledig overzicht van alle apps en services die geleverd 
worden in de verschillende Office 365-licenties, is de volgende web-
site te raadplegen: https://www.microsoft.com/nl-nl/microsoft-365/
products-apps-services.

https://www.microsoft.com/nl-nl/windows/windows-11
https://www.microsoft.com/nl-nl/windows/windows-11
https://www.microsoft.com/nl-nl/security/business/enterprise-mobility-security
https://www.microsoft.com/nl-nl/security/business/enterprise-mobility-security
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Welke abonnementsvormen zijn er 
beschikbaar voor overheidsinstanties?

Voor overheidsinstanties zijn momenteel drie abonnementsvormen van 
Microsoft 365 beschikbaar: F3, E3 en E5. Deze abonnementen spelen 
in op de unieke behoeftes van overheidsorganisaties. Elk abonnement 
wordt aangeboden als licentie per gebruiker. In de praktijk maken 
overheidsinstanties het vaakst gebruik van E3, of E5 omdat dit meer 
beveiligingsopties biedt. Per abonnement verschillen de additionele 
beveiligingsmaatregelen die vanuit Microsoft beschikbaar zijn en die 
overheidsinstanties zelf kunnen regelen. In hoofdstuk 6 en 7 worden 
deze maatregelen nader uitgewerkt.
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2.2 Microsoft Azure

Wat biedt Microsoft Azure? 
Met de diensten van Microsoft Azure kunnen overheidsinstanties 
de waarde van hun gegevens benutten, beveiligde en toegankelijke 
diensten aanbieden aan haar burgers en innovatie binnen de organisatie 
stimuleren. Microsoft Azure biedt op haar publieke cloudplatform meer 
dan 200 producten en clouddiensten waardoor overheidsinstanties 
beschikking hebben tot direct beschikbare en schaalbare ICT capaciteit. 
Voor overheidsinstanties zijn bijvoorbeeld de volgende diensten relevant:

 • Databases: Met de databasefunctionaliteit is het onder 
andere mogelijk om een virtuele server op te zetten voor 
organisatietoepassingen.

 • Opslag: De opslagfunctionaliteit maakt het mogelijk om op 
een schaalbare manier grote hoeveelheden gegevens op te 
slaan in de cloud. Denk bijvoorbeeld aan grote bestanden 
met (burger)gegevens in zaaksystemen.

 • DevOps: De DevOps-functionaliteit ondersteunt de 
organisatie bij het ontwikkelen, testen en controleren van 
applicaties. Dit kan bijdragen aan continue innovatie.

 • Artificial Intelligence (AI): met de AI-functionaliteit 
(kunstmatige intelligentie) kunnen organisaties 
meer waarde uit gegevens halen door geïntegreerde 
hulpprogramma’s in te zetten voor een scala aan 
werkzaamheden.

 • Internet of Things (IoT): De IoT-functionaliteit biedt 
organisaties mogelijkheden voor het beheer en bestuur 

van IoT-toepassingen, zoals watermanagement, het 
verbeteren van de luchtkwaliteit en het bouwen van 
digitale twins.

 • Web: Met de Web Apps-functionaliteit kunnen organisatie 
aan de slag met het bouwen van applicaties, voor zowel 
intern als extern gebruik.

 • Beveiliging: Microsoft Azure biedt voor 
informatiebeveiliging een groot aantal functies die 
organisaties helpen zich te beschermen tegen dreigingen 
binnen de cloudomgeving. Voorbeelden zijn Azure 
Defender, Azure Active Directory, Azure Sentinel en Key 
Vault.

Naast de bovengenoemde diensten zijn er ook networking, integratie 
en identity. Een volledig overzicht van alle diensten die geleverd 
worden in Microsoft Azure, is te vinden op de volgende website: 
https://azure.microsoft.com/nl-nl/services/

Faster time to market

Manage data storage simple

Lower costs

Increased scalability

Reliability, security and compliance

Microsoft tools

The cloud for modern business

Microsoft Azure

https://azure.microsoft.com/nl-nl/services/
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3. Stand van zaken ten aanzien van 
cloudadoptie bij de centrale en 
decentrale overheid
Verschillende Nederlandse partijen hebben een mening gevormd 
over het gebruik van cloudtoepassingen binnen de centrale en 
decentrale overheid. Hoewel overheidsinstanties zich in eerste 
instantie terughoudend opstelden als het ging om de publieke cloud, 
is er in de loop van de tijd verandering gekomen door enkele grote 
gebeurtenissen. Een tijdslijn van de belangrijkste ontwikkelingen van de 
afgelopen jaren.

2011: Brief Minister van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties

De heer Donner, destijds de minister van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties, meldt in 2011 dat het aantal 
leveranciers en clouddiensten vrij groot is, maar slechts een 
klein deel daarvan volwassen genoeg is om daadwerkelijk 
ingezet te worden voor de Nederlandse overheid.3

2015: Eindrapport Minister voor 
Wonen en Rijksdienst

De heer Blok, destijds de minister voor Wonen en Rijksdienst, 
geeft in 2015 in zijn eindrapport aan dat marktpartijen als 
Microsoft betrokken mogen worden bij het realiseren van de 
Rijkscloud. 4 

3 De op dat moment bestaande Cloud-toepassingen voldeden nog 

niet aan de specifieke wensen en verantwoordelijkheden van de 
overheid. Het idee bestond vervolgens om een private Cloud te gaan 
ontwikkelen in overheidsdatacenters. Dit bleek uiteindelijk te kostbaar 
en complex te zijn. 
Zie ook: Tweede Kamer der Staten-Generaal, Brief van de Minister van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2011: https://zoek.officie-
lebekendmakingen.nl/kst-26643-179.html.

4 daar waar dat opportuun is en veilig kan gebeuren, wordt bij het 

realiseren van de Rijkscloud gebruik gemaakt van diensten van markt-
partijen. Daarbij is het essentieel dat de data gegarandeerd veilig zijn 
opgeslagen en veilig kunnen worden gebruikt. Dit vertaalt zich naar 
kaders en richtlijnen over opslag, transport en encryptie. De Rijkscloud 
en alle ondersteunende functionaliteiten en componenten worden 
ingericht conform de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR).” 
Zie ook: Ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties, 
Eindrapport tijdelijke commissie ICT-projecten, 2015: https://kenniso-
penbaarbestuur.nl/media/175943/2eindrapport-tijdelijke-commis-
sie-ict-projecten-januari-2015.pdf.
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2019: Diverse ontwikkelingen
In 2019 hebben de volgende ontwikkelingen plaatsgevonden:

 • Publicatie van het adviesdocument 'CIO Rijk', met daarin 
een verkenning voor het cloudbeleid van de Nederlandse 
Rijksdienst. In het adviesdocument is onder meer het 
Basisbeveiligingsniveau (BBN) in relatie tot de publieke 
cloud uitgewerkt.5

 – Het gebruik van de publieke cloud voor gerubriceerde  
gegevens op niveau BBN1 is onder verschillende voor-
waarden toegestaan.

 – Het gebruik van de publieke cloud voor gegevens op 
niveau BBN2 is niet toegestaan, tenzij aan bepaalde 
voorwaarden wordt voldaan.

 – Het gebruik van de publieke cloud voor gegevens 
hoger dan niveau BBN2 is niet toegestaan.

5 Het doel van deze verkenning was om richting te geven aan het 
gebruik en verdere ontwikkeling van clouddiensten door departe-
menten. Daarnaast gaf het handvatten om ambities te formuleren, 
waarbij rekening wordt gehouden met inzichten van de AIVD voor het 
omgaan met dreigingen door Advanced Persistent Threats (APT’s), 
zoals statelijke actoren. Zie ook: “Notitie: verkenning Cloudbeleid voor 
de Nederlandse Rijksdienst; kenmerk 2019-0000642838”.

De meeste gegevens bij overheidsinstanties vallen onder 
BBN1 of BBN2.

 • De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
en de minister van Veiligheid en Justitie geven in een 
brief de stand van zaken weer rondom het verbeterplan 
met Microsoft. In het verbeterplan zijn onder meer 
aanvullende contractuele bepalingen voor Rijksdiensten 
overeengekomen.6

 • Naar aanleiding van onderhandelingen die VNG heeft 
gevoerd met Microsoft zijn nieuwe voorwaarden voor 
Nederlandse gemeenten tot stand gekomen. Zo is het 
Framework-VNG model in het leven geroepen, bestaande 
uit juridische en commerciële voorwaarden op basis van de 
E3-licentie van Microsoft 365.7

2021: Nota Nationaal Bureau voor 
Verbindingsbeveiliging (NBV)

Het NBV was in 2019 van mening dat gegevenswerking in de 
publieke cloud niet kon voldoen aan het niveau BBN2. In 2021 
heeft het NBV zijn advies bijgesteld.8 In de kern is het advies 
nu dat geclassificeerde gegevens op BBN2 niveau mogen 
worden verwerkt in de publieke cloud, als aan een aantal 
voorwaarden is voldaan. Dit gaat met name om mogelijkheden 
om dreigingen van statelijke actoren te detecteren en/of te 
voorkomen.

6 Op privacy gebied heeft Strategisch Leveranciers-management 
Microsoft Rijk (SLM Microsoft Rijk) in 2019 een Data Protection Impact 
Assessment (DPIA) laten uitvoeren diagnostische gegevensverzamel-
ing in Microsoft Office. Naar aanleiding hiervan is SLM Microsoft Rijk 
een verbeterplan met Microsoft overeengekomen. Er zijn toen onder 
andere aanvullende contractuele bepalingen in het leven geroepen 
die Rijksdiensten kunnen gebruiken om aan hun verplichtingen als 
verwerkingsverantwoordelijke vanuit de AVG te voldoen.
7Zie ook: VNG, “VNG en Microsoft komen gemeentelijke voor-
waarden overeen”, 2019: https://vng.nl/persberichten/vng-en-micro-
soft-komen-gemeentelijke-voorwaarden-overeen en VNG, GT Micro-
soft, 2020: https://www.vngrealisatie.nl/producten/gt-microsoft.
8  Zie ook: Nota: NBV standpunt public-clouddiensten en gerubriceerd 
gegevens (januari 2021); kenmerk 9242d00c-or1-1.2.
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Integriteit/Vertrouwelijkheid

Data Authenticatie Autorisatie Beveiliging data Opslag in de cloud

Publiek toegankelijk 
informatie Openbaar

Geen Geen
Versleutelde opslag van 

gegevens (ter voor-
koming manipulatie)

Mogelijk
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Authenticatie ‘laag’ eH2 

| eIDAS: laag User-ID/
Password

Autorisatie vereist (lid 
van organisatie)

Versleuteling tijdens 
transport buiten eigen 

netwerk van organisatie 
en versleutelde opslag 
van gegevens. Sleutels 

in eigen beheer

Mogelijk 
beschermingsmaat-

regelen
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(bedrijfsvertrouwelijk) 
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persoonsgegevens)
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Autorisatie op 
(specifieke rol)

Versleuteling tijdens 
transport buiten 
eigen netwerk en 
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gegevens. Sleutels in 

eigen beheer
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plicatie/systeem PIA en 
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sleutelde opslag van 
gegevens. Sleutels in 

eigen beheer

Afweging van type 
PIA en bescherming-
smaatregelen BIO-

BBN2

Strafrechtelijke en 
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gegevens
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(legitimatie fysiek o.b.v. 
origineel identiteitsbe-
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Autorisatie op (speci-
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Versleuteling tijdens 
transport en ver-

sleutelde opslag van 
gegevens. Sleutels in 

eigen beheer
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plicatie/systeem PIA en 
beschermingsmaatre-

gelen BIO-BBN2
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tiële informatie

Authenticatie ‘zeer 
hoog’ vereist 

(legitimatie fysiek o.b.v. 
origineel identiteitsbe-

wijs, uitgifte fysiek)
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uitgifte fysiek)
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Niet mogelijk
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4. Relevante wet- en regelgeving
Het gebruik van clouddiensten door (publieke) organisaties is 
gereguleerd in diverse wet- en regelgeving op zowel Europees 
als nationaal niveau. Een belangrijk deel van deze verplichtingen 
heeft betrekking op de bescherming van persoonsgegevens en 
de informatiebeveiliging. Dit hoofdstuk beschrijft op hoofdlijnen 
de belangrijkste verplichtingen voor overheidsorganisaties die 
voortvloeien uit wet- en regelgeving.

Gegevensbescherming
Op het gebied van privacy en gegevensbescherming vormt de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming9 (AVG) de basis 
voor het beschermen van persoonsgegevens. De AVG is van 
toepassing op zowel alle (overheids)organisaties binnen de EU, 
alsmede organisaties buiten de EU die gegevens verwerken 
van Europese ingezetenen.10

De AVG beschrijft onder meer onder welke voorwaarden 
organisaties persoonsgegevens mogen verwerken en aan 
welke eisen ze daarbij moeten voldoen. De AVG baseert 
zich daarbij op een aantal basisbeginselen die gericht zijn 
op het beperken van de verwerking van persoonsgegevens 
en verplichtingen in het kader van de veiligheid. Voor de 
verdeling van verantwoordelijkheden om te voldoen aan 
deze verplichtingen wordt primair onderscheid gemaakt 
tussen de rollen Verwerkingsverantwoordelijke (Controller) 
en Verwerker (Processor). Ter uitvoering van de AVG is in 
Nederland ook nog de Uitvoeringswet Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (UAVG) van toepassing.11 In de UAVG 
wordt invulling gegeven aan de keuzeruimte die aan Europese 
lidstaten wordt geboden voor de implementatie van de AVG.

Een actueel thema rondom gegevensbescherming, is de 
verwerking van persoonsgegevens buiten de Europese 
Economische Ruimte (EER). Wanneer verwerking van
persoonsgegevens buiten de EER plaatsvindt, zijn organisaties 
verplicht om maatregelen te treffen om te zorgen dat 

9 Verordening (EU) 2016/679, Betreffende de bescherming van natu-
urlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens 
en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking 
van Richtlijn 95/46/EG(algemene verordening gegevensbescherming)

10  Website Europese Commissie, FAQ Data Protection, https:/
ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rules-busi-
ness-and-organisations/application-regulation/who-does-data-protec-
tion-law-apply_en

11 Uitvoeringswet Uitvoeringswet Algemene verordening gegevens-
bescherming, https://wetten.overheid.nl/BWBR0040940/2018-05-25

ook buiten de EER de grondrechten van individuen op 
gelijkwaardige wijze worden beschermd als binnen de EER.12 
Door een uitspraak van het Europese Hof in 2020 (bekend 
onder de naam Schrems II) is een van de mechanismen 
waarop dit kon worden geregeld, nietig verklaard.13 Zo werd 
Privacy Shield14 onbruikbaar als mechanisme en worden 
organisaties gedwongen om op andere wijze de export van 
persoonsgegevens te beschermen.

Inmiddels zijn er meerdere maatregelen genomen om die 
bescherming van persoonsgegevens beter te waarborgen. 
Zo heeft de European Data Protection Board (EDPB) 
een handreiking gepubliceerd, waarin het verschillende 
maatregelen beschrijft die organisaties kunnen treffen om 
gegevens ook buiten de EER effectief te beschermen.15 Een 
aantal van die maatregelen kan ook worden genomen met 
behulp van specifieke user entity controls die onder meer 
beschikbaar zijn in Microsoft 365 en Azure16 Bovendien 
heeft de Europese Commissie onlangs een nieuwe versie 
van de Standard Contract Clauses (SCC's) gepubliceerd, 
die ook bijdragen aan effectieve(re) bescherming van 
persoonsgegevens buiten de EER.17

12 De AVG beschrijft deze mechanismen in art. 45 e.v. AVG

13 Judgment in Case C-311/18 Data Protection Commissioner v Face-
book Ireland and Maximillian Schrems

14 Officiële website: https://www.privacyshield.gov/WELCOME

15 EDPB, Recommendations 01/2020 on measures that supplement 
transfer tools to ensure compliance with the EU level of protec-
tion of personal data v2.0, 18 juni 2021, https://edpb.europa.eu/
our-work-tools/our-documents/recommendations/recommenda-
tions-012020-measures-supplement-transfer_en

16 Daarnaast heeft Microsoft een Data Protection Addendum op-
gesteld waarin diverse waarborgen ten aanzien van privacy opge-
nomen zijn. Zie voor de meest recente versie van deze DPA: https://
www.microsoft.com/licensing/docs/view/Microsoft-Products-and-Ser-
vices-Data-Protection-Addendum-DPA.

17 Europese Commissie. Standard Contract Clauses, https://ec.europa.
eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-da-
ta-protection/standard-contractual-clauses-scc_en

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rules-business-and-organisations/application-regulation/who-does-data-protection-law-apply_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rules-business-and-organisations/application-regulation/who-does-data-protection-law-apply_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rules-business-and-organisations/application-regulation/who-does-data-protection-law-apply_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rules-business-and-organisations/application-regulation/who-does-data-protection-law-apply_en
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BBN1

'Wat mag minimaal verwacht worden?' Minimaal 
beveiligingsniveau voor alle informatiesystemen 
binnen de overheid. Gebaseerd op de normen uit 
de AVG en algemeen geldende wet- en regelgeving.

BBN2

Wanneer ambtenaren informatie of bijzondere 
persoonsgegevens met een verhoogd 
vertrouwelijkheidsniveau verwerken. Bewuste 
bescherming van veel gebruikte informatie.

BBN3
Het lekken van deze gegevens heeft gevolgen voor 
de nationale veiligheid. Actieve bescherming van 
vertrouwelijke en kritische informatie.

Informatiebeveiliging
Op het gebied van informatiebeveiliging is het belangrijkste 
normenkader de Baseline Informatiebeveiliging Overheid 
(BIO). De BIO is een normenkader voor informatiebeveiliging 
binnen de hele overheid en vloeit indirect voort uit de 
Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst (VIR) en 
Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst-bijzondere 
informatie (VIRBI). De BIO is gebaseerd op ISO27002 
en volgt daarmee internationale standaarden op het 
gebied van informatiebeveiliging. Het voldoen aan de 
BIO is ook een belangrijk middel om te kunnen voldoen 
aan de beveiligingsverplichtingen op grond van de AVG. 
De BIO biedt op basis van een risicogebaseerde aanpak 
verschillende maatregelen om de beveiliging van informatie 
te waarborgen. Zo bevat de BIO diverse maatregelen voor 
overheidsinstanties om de vertrouwelijkheid, integriteit 
en beschikbaarheid van gegevens binnen de organisatie 
te borgen. De BIO-maatregelen zijn gebaseerd op 14 
informatiebeveiligingsthema’s, waaronder het organiseren 
van informatiebeveiliging, toegangsbeveiliging en het 
beheer van informatiebeveiligingsincidenten. In het domein 
leveranciersrelaties (BIO Hoofdstuk 15) is opgenomen 
hoe een organisatie informatiebeveiliging borgt binnen 
leveranciersrelaties, dus met Microsoft als cloudleverancier. 
Microsoft heeft op basis van haar rol als verwerker 
bepaalde verplichtingen vanuit haar rol als cloudleverancier. 
In deze white paper wordt alleen aandacht besteed 
aan de verantwoordelijkheden van organisaties die als 
verwerkingsverantwoordelijke zijn aan te merken.

De BIO gebruikt Basisbeveiligingsniveau's (BBN's) om het 
risicomanagement hanteerbaar, efficiënt en inzichtelijk 
te houden. Afhankelijk van de BBN dienen bepaalde 
maatregelen te worden geïmplementeerd, naargelang het 
vertrouwelijkheidsniveau van gegevens.

Specifieke wetgeving
Naast de wet- en regelgeving omtrent gegevensbescherming 
en informatiebeveiliging zijn overheden verplicht om aan 
diverse andere (wettelijke) verplichtingen te voldoen. In 
de praktijk zijn er ook in diverse andere wetten bepalingen 
neergelegd die impact hebben op de maatregelen 
die overheden moeten treffen op het gebied van 
informatiebeveiliging. Enkele voorbeelden van wetten 
waarin dit soort verplichtingen zijn vastgelegd, zijn de 
Archiefwet, de Wet politiegegevens (Wpg), de Wet justitiële 
en strafvorderlijke gegevens (Wjsg), de Wet Basisregistratie 
Personen (Wet BRP) en de Beveiligingsvoorschriften voor de 
Rijksdienst.

Het is voor overheden essentieel om een duidelijk beeld te 
creëren van de specifieke verplichtingen die voor hen relevant 
zijn. De bovenstaande wetten zijn slechts voorbeelden en 
geen limitatieve opsomming van alle relevante wet- en 
regelgeving.

Conclusie
De afgelopen jaren legt ook de wetgeving steeds meer 
druk op organisaties om maatregelen te treffen op het 
gebied van informatiebeveiliging en gegevensbescherming. 
De belangrijkste regels vinden daarbij hun oorsprong in 
wetgeving op het gebied van gegevensbescherming en in een 
normenkader als de BIO.

In de volgende hoofdstukken wordt beschreven hoe de 
user entity controls van Microsoft kunnen bijdragen aan het 
voldoen aan de wettelijke normen die van toepassing zijn 
op overheidsorganisaties. Hierbij zijn de verschillende user 
entity controls zoveel mogelijk gekoppeld aan de geldende 
standaard binnen de overheid, de BIO, en daarnaast de AVG.

Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat de adviezen die 
worden toegelicht in dit document, uitgaan van de situatie 
waarin Microsoft optreedt als IT-dienstverlener en daarmee 
in de meeste gevallen op basis van de AVG de rol vervult als 
Verwerker.
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5. Inrichting van Microsoft 365 
en Azure: een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid
Zodra een organisatie gegevens naar de cloud verplaatst, 
verandert de verantwoordelijkheid die deze organisatie heeft 
om de gegevens te beveiligen. Een belangrijk thema bij de 
cloudadoptie vormt namelijk het 'shared responsibility 
model' dat Microsoft als cloudleverancier hanteert.18

Dit model houdt in dat de verantwoordelijkheid voor 
gegevensbeveiliging gedeeltelijk bij Microsoft ligt en voor een 
groot deel bij overheidsinstanties zelf. Dit komt onder meer 
door verplichtingen die voortvloeien uit de AVG en de BIO.

De verantwoordelijkheid van de organisatie verschuift op basis 
van de cloudoplossing waarvan gebruik wordt gemaakt. Het 
onderstaande model geeft de verantwoordelijkheidsverdeling 
weer tussen de afnemer en de Cloud Service Provider 
(CSP). Het is belangrijk om te vermelden dat het grijze vlak 
kan bestaan uit organisatorische maatregelen, optionele 
technische maatregelen binnen het cloud platform of 
separate technische oplossingen, waarbij inrichtingskeuzes 
en beheer onder verantwoordelijkheid van de afnemende 
organisatie ligt.

18 Met 'gezamenlijke verantwoordelijkheid' wordt in deze context 
bedoeld: de verantwoordelijkheid van de cloudprovider en met name 
de overheidsinstantie zelf om gebruik te maken van maatregelen en 
inrichtingskeuzes ten aanzien van gegevensbeveiliging. Dit slaat dus 
niet op de definitie van 'gezamenlijke verantwoordelijkheid' vanuit 
wetgeving, bijvoorbeeld art. 26 van de AVG.

Voorbeeld: informatiebeveiliging SaaS PaaS IaaS On-
Premise

Strategie, governance
Monitoring, Security/Threat 
Management, Incident response
Gegevensbeheer- en beveiliging

Logische toegangsbeveiliging

Endpoints & apparaten

Identity & directory infrastructuur

Applicaties en gegevensverwerking

Operating systems & middleware

Netwerkbeveiliging

Hosts (fysiek)

Netwerk (fysiek)

Datacenter (fysiek)

CSP Cloud-
activiteiten

Cloud Service Provider (CSP)

Technologische toepassingen 
van derde partijen

Bedrijfsvoering en processen

Optionele technische 
maatregelen van de Cloud 

Service Provider (CSP)

Technologische Toepassingen 
van derde partijen

Bedrijfsvoering en processen
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dus primair om de verantwoordelijkheid voor het nemen 
van passende technische en organisatorische maatregelen, 
in zowel opzet en bestaan als werking. Overheidsinstanties 
zullen altijd zelf hun verantwoordelijkheden moeten 
vaststellen en configureren om te voldoen aan wetgeving, 
risicobeoordelingen en beleid vanuit hun eigen organisatie.

Microsoft faciliteert overheidsinstanties door het 
bieden van user entity controls (ook wel additionele 
beveiligingsmaatregelen genoemd). Deze inrichtingsopties in 
Microsoft 365 en Azure bieden aanvullende technologie aan 
overheidsinstanties, wat kan helpen bij het invullen van hun 
(wettelijke) verantwoordelijkheden. Let wel, de additionele 
maatregelen hebben uitsluitend betrekking op maatregelen 
waarvoor de cloudoplossingen ruimte bieden. Naast deze 
maatregelen is er uiteraard meer dat overheidsinstanties 
moeten regelen. Dit valt buiten de scope van deze white 
paper.

Hier volgt een beknopt overzicht van de 'eigen' 
verantwoordelijkheden van overheidsinstanties, waarna de 
verantwoordelijkheden in de volgende twee hoofdstukken 
nader worden uitgewerkt.

Ook belangrijk is het feit dat de eindverantwoordelijkheid voor 
gegevensbeveiliging altijd bij de organisatie zelf blijft liggen. 
Dat betekent dat de organisatie zowel de maatregelen die 
genomen worden door Microsoft moet valideren, als deze 
maatregelen moet aanvullen met maatregelen die volledig 
in eigen beheer zijn. In het bovenstaande model gaat het 

Domeinen Verantwoordelijkheden

Beveiligen en beheren van gegevens
De organisatie beveiligt en beheert gegevens, bijvoorbeeld door middel 

van versleuteling en dataclassificatie.

Inrichten logische toegangsbeveiliging
De organisatie treft maatregelen om ervoor te zorgen dat gebruikers enkel 

toegang hebben tot Cloud-omgevingen waartoe zij bevoegd zijn.

Logging en monitoring
De organisatie heeft inzicht in gebruikers- en beveiligingsactiviteiten binnen de 
organisatie, en beoordeelt dit regelmatig om (verbeter)acties te ondernemen.

Beveiligen tegen dreigingen
De organisatie inventariseert informatiebeveiligingsgebeurtenissen 

en onderneemt tijdig actie op beveiligingsincidenten.

Beveiligen van netwerk
(vooral voor Microsoft Azure)                   

De organisatie treft maatregelen om ervoor te zorgen dat 
het netwerk voldoende beveiligd wordt.
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6. Uitgelicht: user entity controls van 
Microsoft 365
Dit hoofdstuk beschrijft de verantwoordelijkheden van 
overheidsinstanties voor het borgen van privacy- en 
informatiebeveiligingsaspecten in Microsoft 365. De 
verantwoordelijkheden zijn ingedeeld in vier domeinen:
het beveiligen en beheren van gegevens, het inrichten van 
logische toegangsbeveiliging, logging en monitoring en 
beveiliging tegen dreigingen. Per domein zijn user entity 
controls (additionele beveiligingsmaatregelen) opgenomen 
die overheidsinstanties faciliteren bij het invullen van hun 
verantwoordelijkheden.

Elke additionele beveiligingsmaatregel geeft een verwijzing 
naar de AVG/BIO weer, een korte beschrijving van de 
beveiligingsmaatregel en de redenen voor gebruik, een 
verwijzing naar de Microsoft website, adoptieadvies en de 
toepasselijke licentievorm(en).
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6.1 Beveiligen en beheren van gegevens

 Domein Verantwoordelijkheden

Beveiligen en beheren
van gegevens

De organisatie beveiligt en beheert gegevens,
bijvoorbeeld door middel van versleuteling en dataclassificatie.

Vanuit het domein beveiligen en beheren van gegevens heeft 
de organisatie de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen 
dat gegevens binnen de cloudomgeving in voldoende mate 
worden beveiligd en beheerd. Daarbij is het bijvoorbeeld 
belangrijk om de juiste keuzes te maken als het gaat om 
rubricering en bewaartermijnen van gegevens, zodat de 
organisatie de juiste maatregelen kan treffen naargelang de 
vertrouwelijkheid van gegevens. Daarnaast is ook van belang 
dat gegevens op een veilige manier verstrekt worden binnen 
de eigen organisatie en aan derden. Met name als het gaat 
om extra gevoelige gegevens van burgers, moet voorkomen 
worden dat deze gegevens door onbevoegden onderschept 
kunnen worden.

De volgende 14 additionele beveiligingsmaatregelen die 
vanuit Microsoft 365 beschikbaar zijn, helpen de organisatie 
op weg met het beheren van gegevens die zich in de 
cloudomgeving bevinden en tevens met het beveiligen van 
gegevens die intern en extern worden uitgewisseld.

Het Microsoft Compliance Center biedt overheidsinstanties 
aanvullend hierop ook verdere mogelijkheden voor de 
beveiliging en het beheer van privacygevoelige informatie.19 

19  Voor meer informatie, zie: https://docs.microsoft.com/en-us/mic-
rosoft-365/compliance/privacy-management?view=o365-worldwide.
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6.1.1 Information 
Governance inrichten

Verwijzing naar AVG/BIO
AVG: art. 32 (beveiliging van de verwerking), art. 5 
(documentatieplicht), art. 30 (verwerkingsregister), art. 37/39 
(functionaris voor de gegevensbescherming) 
BIO: H8 – beheer van informatie, informatieclassificatie, 
behandelen van media 
H18 – naleving van (privacy) wet- en regelgeving

Beschrijving en reden voor gebruik
 • Microsoft Information Governance biedt mogelijkheden 

om uw gegevens te beheren in lijn met wettelijke 
vereisten.20

 • Microsoft Information Governance ondersteunt u bij het 
voldoen aan wettelijke gegevensbeschermingsvereisten. 
Door middel van een workflow kunt u thema's als 
veilige toegang, bescherming tegen dreigingen, 
informatiebescherming en gegevensbeheer plannen en 
implementeren. 

Verwijzing naar Microsoft-website
Information Governance

20Zie voor meer informatie over Information governance: https://docs.
microsoft.com/nl-nl/microsoft-365/compliance/manage-informa-
tion-governance?view=o365-worldwide 

Adoptieadvies
 • Start met het in kaart brengen van de verschillende typen 

gegevens binnen de organisatie die van belang zijn en de 
daarbij behorende bewaartermijnen. Identificeer ook de 
bijbehorende systemen en beheerders. Bronnen hiervoor 
zijn wetgeving, beleid, scans via tooling en eigenaren van 
de gegevens. Ook kan naar het verwerkingsregister van de 
organisatie worden gekeken.

 • Richt een goede governance structuur in. Identificeer 
de rollen die betrokken zijn bij het beheren van 
informatie gedurende de lifecycle. Beschrijf de rollen 
en verantwoordelijken voor het vaststellen van 
bewaartermijnen, het naleven van het beleid en het 
monitoren ervan. Daarbij kan gedacht worden aan 
privacy officers, maar ook de functionaris voor de 
gegevensbescherming.

 • Beschrijf in een plan de bewaartermijnen en de handhaving 
daarvan. Dit kan een combinatie zijn van handmatige, 
semigeautomatiseerde en geautomatiseerde onderdelen. 
Zorg ervoor dat een dergelijk plan regelmatig wordt 
gereviewed.

Licentievorm
E5, E5 (Compliance). O365 E5. F5 (Compliance),
F5 (Sec + Comp).

https://docs.microsoft.com/nl-nl/microsoft-365/compliance/manage-information-governance?view=o365-worldwide


23

6.1.2 Mobiele apparatuur 
beheren en beveiligen

Verwijzing naar AVG/BIO
AVG: art. 32 (beveiliging van de verwerking),
BIO: H6 – mobiele apparatuur beheren en beveiligen

Beschrijving en reden voor gebruik

Microsoft Intune is een cloudgebaseerde dienst die zich richt 
op mobile device management (MDM) en mobile application 
management (MAM). U bepaalt hoe de apparaten van 
uw organisatie, waaronder mobiele telefoons, tablets en 
laptops, worden gebruikt. U kunt ook specifieke beleidsregels 
configureren om toepassingen te beheren.21 De 'light' versie 
van Intune is Basic Mobility & Security.22

Intune is beschikbaar:
 • als een standalone Azure-service;

 • Inbegrepen bij Microsoft 365 en Microsoft 365 voor 
overheidsinstanties;

 • als Mobile Device Management in Microsoft 365

Verwijzing naar Microsoft-website
Microsoft Intune MDM en MAM

21 Zie voor meer informatie: https://docs.microsoft.com/nl-nl/mem/
intune/fundamentals/what-is-intune

22Zie voor meer informatie: https://docs.microsoft.com/en-us/micro-
soft-365/admin/basic-mobility-security/set-up?view=o365-worldwide

Adoptieadvies
 • Richt uw mobiele apparatuur zo in dat bedrijfsinformatie 

niet onbewust kan worden opgeslagen ('zero footprint'). 
Als zero footprint (nog) niet realiseerbaar is, biedt een 
mobiel apparaat (zoals een laptop, tablet of smartphone) 
de mogelijkheid om de toegang te beschermen door 
middel van een toegangsbeveiligingsmechanisme en, 
indien vertrouwelijke gegevens worden opgeslagen, 
versleuteling van die gegevens. In het geval van opslag 
van vertrouwelijke informatie moet op deze mobiele 
apparatuur 'wissen op afstand' mogelijk zijn.

 • Zorg dat de volgende aspecten minimaal zijn 
geïmplementeerd bij de inzet van mobiele apparatuur: (a) 
het device wordt up-to-date gehouden en maakt deel uit 
van hardening, en (b) er wordt gebruik gemaakt van Mobile 
Device Management (MDM)- of van Mobile Application 
Management (MAM)-oplossingen.

 • Als u momenteel geen gebruik maakt van een MDM- of 
MAM-provider, hebt u een aantal opties: 23

 – Intune + Endpoint Manager: als u een cloudoplossing 
wilt, overweeg dan om direct naar Intune te gaan. 
U krijgt de functies voor compliance, configuratie, 
Windows Update en apps in Intune. U krijgt ook de 
voordelen van het Endpoint Manager-beheercentrum, 
dat een webgebaseerde console is.

 – Configuration Manager + Endpoint Manager: Wilt u 
de mogelijkheden van Configuration Manager (on-
premises) gecombineerd met de cloud, overweeg dan 
tenant attach of co-management.

 • U gebruikt momenteel een MDM-provider van derden.24

 • U gebruikt momenteel Configuration Manager.25

Licentievorm
F3, E3 en E5.

23 Zie voor meer informatie: https://docs.microsoft.com/en-us/mem/
intune/fundamentals/deployment-guide-intune-setup#current-
ly-dont-use-anything

24 Zie voor meer informatie: https://docs.microsoft.com/en-us/mem/
intune/fundamentals/deployment-guide-intune-setup#current-
ly-use-a-third-party-mdm-provider

25 Zie voor meer informatie: https://docs.microsoft.com/en-us/mem/
intune/fundamentals/deployment-guide-intune-setup#current-
ly-use-configuration-manager 

https://portal.azure.com/#blade/Microsoft_Intune_DeviceSettings/MemRedirectBlade
https://www.microsoft.com/en-in/security/business/microsoft-endpoint-manager?rtc=1?rtc=1
https://www.microsoft.com/en-in/microsoft-365/government?rtc=1
https://www.microsoft.com/en-in/microsoft-365/government?rtc=1
https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/admin/basic-mobility-security/set-up?redirectSourcePath=%252farticle%252fSet-up-Mobile-Device-Management-MDM-in-Office-365-dd892318-bc44-4eb1-af00-9db5430be3cd&view=o365-worldwide
https://docs.microsoft.com/nl-nl/mem/intune/fundamentals/what-is-intune
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6.1.3 Retentielabels en-
beleid maken

Verwijzing naar AVG/BIO
AVG: art. 5 (opslagbeperking), art. 9 (verwerking van 
bijzondere persoonsgegevens), art. 25 (privacy by design/
default)
BIO: H8 – beheer van bedrijfsmiddelen, classificatie van 
informatie, informatie labelen H18 – naleving van (privacy) 
wet- en regelgeving

Beschrijving en reden voor gebruik

 • Voor de meeste organisaties neemt het volume en de 
complexiteit van hun gegevens dagelijks toe: e-mail, 
documenten, chatberichten enzovoort. Effectief beheren 
of controleren van deze gegevens is belangrijk en 
noodzakelijk.26

 • Retentie van gegevens richt zich op een aantal elementen:

 – Voldoe proactief aan wet- en regelgeving en intern 
beleid die vereisen dat u (persoons)gegevens voor een 
minimale periode moet opslaan.

 – Verminder uw nalevingsrisico in geval van een inbreuk 
op de beveiliging, klachten van betrokkenen of 
aansprakelijkheid, door (persoons)gegevens die u niet 
langer moet of mag opslaan, periodiek te verwijderen.

 – Zorg ervoor dat uw gebruikers alleen werken met 
(persoons)gegevens die actueel en relevant zijn voor 
hun werkzaamheden.

Verwijzing naar Microsoft-website:
Retentielabels en -beleid

26 Voor meer informatie over retentiebeleid en retentielabels, zie: 
https://docs.microsoft.com/nl-nl/microsoft-365/compliance/reten-
tion-policies?view=o365-worldwide

Adoptieadvies
 • Zorg dat de proceseigenaar inzichtelijk heeft gemaakt wat 

de noodzakelijke bewaartermijn is per soort gegevens. 
Houd daarbij rekening met de wettelijke minimale en 
maximale bewaartermijnen die uit specifieke wet- en 
regelgeving blijken.

 • Begrijp hoe retentie werkt in Microsoft 365 en bepaal 
vervolgens of u retentiebeleid of retentielabels - of een 
combinatie daarvan - moet gebruiken: Lees hier meer over 
retentie.

 • Identificeer de retentie-instellingen en -acties die vereist 
zijn door het beleid van uw organisatie of de wet- en 
regelgeving. Bepaal als onderdeel van deze beoordeling 
of u records management gaat gebruiken om deels 
geautomatiseerd aan opslagbeperking te doen.

 •  Stel een retentiebeleid en retentielabels op, gebaseerd 
op de retentie-instellingen en -acties die u hebt 
geïdentificeerd. Voor retentielabels kunt u een 'file 
manager' gebruiken om uw retentielabels in een 
spreadsheet te definiëren en te verfijnen. Importeer 
vervolgens die spreadsheet om uw labels te maken.

 • Publiceer en pas uw retentielabels toe. Terwijl 
retentiebeleid is ontworpen voor 'instellen en vergeten'-
configuratie, zijn retentielabels herbruikbare bouwstenen 
die kunnen worden gebruikt in meerdere beleidsregels 
en kunnen worden opgenomen in de dagelijkse 
werkzaamheden van werknemers.

Licentievorm

 • Handmatige retentielabels: E3 en E5. O365 E3, E5. 
Enterprise Mobility + Security E3, E5. F3.

 • Basis organisatiebreed of locatiebreed retentiebeleid: E3 
en E5. O365 E3, E5. F5 (Compliance add-on).

 • Op regels gebaseerd automatisch retentiebeleid: E5 en E5 
Compliance add-on. O365 E5. F5 (Compliance add-on).

 • Retentie op basis van machine learning: E5 en E5 
Compliance add-on. F5 Compliance add-on.

 • Teams retentiebeleid: E3 en E5. O365 E3, E5. Enterprise 
Mobility + Security E3 en E5. F5 Compliance add-on.

 • Archiefbeheer: E5 en E5 Compliance add-on. O365 E5. 
Compliance add-on. F5 Compliance add-on.

https://docs.microsoft.com/nl-nl/microsoft-365/compliance/retention?view=o365-worldwide
https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/compliance/retention?view=o365-worldwide
https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/compliance/retention?view=o365-worldwide
https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/compliance/records-management?view=o365-worldwide
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6.1.4 Data Loss Prevention 
(DLP) instellen

Verwijzing naar AVG/BIO

AVG: art. 32 (beveiliging van de verwerking) art. 5 
(opslagbeperking), art. 5 (transparantie), art. 25 (privacy by 
design/default), art. 33/34 (melden van datalekken)
BIO: H7 – veilig personeel, bewustzijn, opleiding en training 
ten aanzien van informatiebeveiliging H8 – beheer van 
bedrijfsmiddelen, classificatie van informatie, informatie 
labelen 
H18 – naleving van (privacy) wet- en regelgeving

Beschrijving en reden voor gebruik
 • Data Loss Preventie (DLP) in Office 365 biedt 

mogelijkheden voor het beschermen van (gevoelige) 
gegevens, wanneer deze verplaatst worden en wanneer ze 
worden gedeeld. Het helpt bij het identificeren, monitoren 
en beschermen van gevoelige informatie door middel van 
inhoudsanalyse.27

 • In Microsoft 365 implementeert u preventie van 
gegevensverlies door DLP-beleidslijnen te definiëren en 
toe te passen.

Verwijzing naar Microsoft-website:
Data Loss Preventie

27 Voor meer informatie over DLP, zie: https://docs.microsoft.
com/nl-nl/microsoft-365/compliance/data-loss-prevention-poli-
cies?view=o365-worldwide

Adoptieadvies
 • Inventariseer allereerst in hoeverre de inzet van 

DLP aansluit op de wensen van de organisatie; niet 
altijd is de inzet van DLP nodig om een passende 
informatiebeveiliging in te richten.

 • Maak medewerkers ervan bewust dat zij allen de 
verantwoordelijkheid hebben om bedrijfsinformatie te 
beschermen. Iedereen dient bekend te zijn met de regels 
en verplichtingen met betrekking tot informatiebeveiliging 
en daar waar relevant de speciale eisen voor gerubriceerde 
omgevingen. Het is aan te raden om regels omtrent 
geheimhouding op te nemen in arbeidsovereenkomsten 
en daarnaast specifieke beleidsregels, procedures en 
werkinstructies op te stellen om de kans op en de gevolgen 
van het uitlekken van gegevens te minimaliseren.

 • Classificeer en label de informatie in alle 
informatiesystemen door middel van een expliciete 
risicoafweging, zodat duidelijk is welke bescherming nodig 
is. Weeg daarbij steeds af wat de kans is dat een incident 
zich voordoet en wat de eventuele gevolgen zouden zijn.

 • Let voor de implementatie van DLP op de volgende 
punten: technologieplanning voor DLP, planning 
van bedrijfsprocessen voor DLP en planning van de 
organisatiecultuur voor DLP.

 • Alle DLP-beleidslijnen vereisen dezelfde informatie van u:

 – Kies wat u wilt monitoren - Microsoft 365 wordt 
geleverd met veel voorgedefinieerde beleidssjablonen 
om u op weg te helpen of u kunt een aangepast beleid 
maken.

 – Kies waar u wilt monitoren - u kiest een of meer 
locaties die u door DLP wilt laten controleren op gevo-
elige informatie.28

 – Kies de voorwaarden waaraan moet worden voldaan 
om een beleid toe te passen op een item - u kunt 
vooraf geconfigureerde voorwaarden accepteren of 
aangepaste voorwaarden definiëren.29

 – Kies de actie die moet worden ondernomen wanneer 
aan de beleidsvoorwaarden is voldaan - de acties zijn 
afhankelijk van de locatie waar de activiteit plaatsvin-
dt.30

28 Zie hier een lijst met items die gemonitord kunnen worden: https://
docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/compliance/dlp-learn-about-
dlp?view=o365-worldwide#dlp-policy-configuration-overview

29 Bijvoorbeeld als een item een gespecificeerd gevoeligheidslabel 
heeft.

30 Bijvoorbeeld Teams Chat en Channel: Blokkeer het delen van gevoe-
lige informatie in de chat of het kanaal. 

https://docs.microsoft.com/nl-nl/microsoft-365/compliance/data-loss-prevention-policies?view=o365-worldwide
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 – Bepaal de juiste (juridische) grondslag voor het geb-
ruik van een DLP-beleid. Let daarbij op dat de rechten 
en vrijheden (privacy) van medewerkers niet onnodig 
worden geschonden door de inzet van DLP.

 • Informeer medewerkers over het gebruik van DLP en de 
gevolgen voor hun rechten en vrijheden (privacy). Dit kan 
door dit in een privacyverklaring op te nemen of hier apart 
over te communiceren.

 • Nadat u een DLP-beleid hebt opgesteld in het compliance 
center, wordt het opgeslagen in een centrale beleidsopslag 
en vervolgens gesynchroniseerd met de verschillende 
inhoudsbronnen, zoals Exchange Online, OneDrive, 
Sharepoint Online, Word, enz.

 • Borg dat het overtreden van het DLP-beleid door 
medewerkers als informatiebeveiligingsincident, of zelfs 
als datalek, wordt aangemerkt.

 • Let op: De informatie die momenteel beschikbaar is over 
DLP binnen de Microsoft informatiebronnen is mogelijk 
niet meer up-to-date. De informatie hierover wordt nog 
door Microsoft bijgewerkt en geherstructureerd. Microsoft 
zal te zijner tijd de bijgewerkte artikelen op de website 
plaatsen.

Licentievorm

 • Office 365 Data Loss Prevention (DLP) voor e-mails en 
bestanden: E3 en E5, O365 E3 en E5. F5 (Compliance) en F5 
(Security + Compliance).

 • Communicatie DLP (Teams chat): E5, E5 (Compliance). 
O365 E5. F5 (Compliance) en F5 (Security + Compliance).

 • Endpoint DLP: E5, E5 (Compliance). F5 (Compliance) en F5 
(Security + Compliance).
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6.1.5 Customer Lockbox 
Instellen

Verwijzing naar AVG/BIO

AVG: art. 32 (beveiliging van de verwerking) art. 6 
(rechtmatigheid van de verwerking), art. 25 (privacy by design/
default)
BIO: H9 – toegangsbeveiliging 
H15 – leveranciersrelaties en het beheer daarvan 
H18 – naleving van (privacy) wet- en regelgeving

Beschrijving en reden voor gebruik
 • Customer Lockbox zorgt ervoor dat Microsoft geen 

toegang heeft tot uw inhoud om een servicebewerking 
uit te voeren zonder uw expliciete goedkeuring. Door 
het gebruik van Customer Lockbox moet steeds expliciet 
toegang moet worden aangevraagd.31

 • Soms moet een Microsoft-medewerker toegang krijgen 
tot de gegevens van een organisatie om de hoofdoorzaak 
te bepalen en het probleem op te lossen. Customer 
Lockbox vereist dat de technicus toegang aanvraagt bij de 
organisatie als laatste stap in de goedkeuringsworkflow. 
Dit geeft organisaties de mogelijkheid om deze aanvragen 
goed te keuren of te weigeren en direct toegangsbeheer 
aan de organisatie te bieden.

Verwijzing naar Microsoft-website
Customer Lockbox

31 Zie voor meer informatie: https://docs.microsoft.com/en-us/
microsoft-365/compliance/get-started-with-advanced-ediscovery-
?view=o365-worldwide

Adoptieadvies
 • Stel op basis van een expliciete risicoafweging 

de beheersmaatregelen met betrekking tot 
leverancierstoegang tot bedrijfsinformatie vast. Let er 
daarbij op dat de beheersmaatregelen de aanwezige 
risico's moeten mitigeren. Het uitvoeren van een verkorte 
risicoanalyse kan daarbij helpen.

 • U kunt Customer Lockbox inschakelen en configureren in 
het Microsoft 365 of Microsoft 365 admin center.

 • Nadat u een Customer Lockbox-verzoek hebt goedgekeurd, 
verleent de Microsoft-engineer de noodzakelijke rechten 
om toegang te krijgen tot klantgegevens door vooraf 
goedgekeurde cmdlets te gebruiken. Acties die worden 
ondernomen door Microsoft-engineers in reactie op 
Customer Lockbox-verzoeken worden geregistreerd en 
zijn toegankelijk in het auditlogboek in het Beveiligings- en 
compliancecentrum.

 • Voordat u het auditlogboek kunt gebruiken, moet u enkele 
stappen uitvoeren om auditlogboekregistratie in te stellen. 
Zie 'Het auditlogboek doorzoeken' in het beveiligings- en 
compliancecentrum voor meer informatie.

Licentievorm
E5 en E5 Compliance. O365 E5. F5 (Security) en F5 (Security + 
Compliance). 

https://docs.microsoft.com/nl-nl/microsoft-365/compliance/customer-lockbox-requests?view=o365-worldwide
https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/compliance/customer-lockbox-requests?view=o365-worldwide#how-do-i-opt-in-to-customer-lockbox
https://docs.microsoft.com/en-us/
https://docs.microsoft.com/en-us/
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6.1.6 eDiscovery instellen

Verwijzing naar AVG/BIO

AVG: art. 32 (beveiliging van de verwerking), art. 5 
(documentatieplicht) art. 25 (privacy by design/default)
BIO: H16 – informatiebeveiligings incidenten beheren, 
verantwoordelijkheden en procedures, bewijsmateriaal 
H18 – naleving van (privacy) wet- en regelgeving

Beschrijving en reden voor gebruik

 • eDiscovery, is het proces van het identificeren en leveren 
van elektronische informatie die kan worden gebruikt als 
bewijs in (juridische) geschillen.32

 • U kunt met eDiscovery in Office 365 zoeken naar gegevens 
in Exchange Online-mailboxen, Office 365 Groups, 
Microsoft Teams, SharePoint Online- en OneDrive voor 
Bedrijven-sites en Skype voor Bedrijven-gesprekken.

 • Met het zoekhulpmiddel Inhoud kunt u mailboxen en sites 
in dezelfde zoekopdracht op eDiscovery doorzoeken.33

 • Core eDiscovery is een basis eDiscovery-hulpprogramma 
waarmee organisaties inhoud in Microsoft 365 en Office 
365 kunnen doorzoeken en exporteren.34

 • Advanced eDiscovery biedt een end-to-endwerkstroom 
voor het bewaren, analyseren en exporteren van gegevens 
in het kader van juridische geschillen of interne en externe 
onderzoeken van uw organisatie.35

Verwijzing naar Microsoft-website
eDiscovery

32 Zie voor meer informatie: https://docs.microsoft.com/nl-nl/
microsoft-365/compliance/ediscovery?view=o365-worldwide#con-
tent-search-in-the-security--compliance-center

33 Zie voor meer informatie over het hulpprogramma Inhoud zoeken: 
https://docs.microsoft.com/nl-nl/microsoft-365/compliance/ediscov-
ery?view=o365-worldwide#content-search

34 Zie voor meer informatie over Core eDiscovery: https://docs.
microsoft.com/nl-nl/microsoft-365/compliance/ediscovery-
?view=o365-worldwide#core-ediscovery

35 Zie voor meer informatie over Advanced eDiscovery: https://
docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/compliance/ediscovery-
?view=o365-worldwide#advanced-ediscovery

https://docs.microsoft.com/nl-nl/microsoft-365/compliance/ediscovery?view=o365-worldwide
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Adoptieadvies
 • Stel beleid en/of procedures op waarmee wordt geborgd 

dat betrokken medewerkers op een verantwoorde manier 
omgaan met eDiscovery. Let er daarbij extra op dat er 
duidelijke instructies zijn opgesteld om te voorkomen dat 
medewerkers zonder reden gegevens kunnen scannen of 
inkijken.

 • Zorg daarnaast voor een strikt onderscheid tussen 
werkgerelateerde gegevens en gegevens voor persoonlijk 
gebruik, bijvoorbeeld aangegeven door de aanduiding 
'persoonlijk' als bestandstitel of naam van een map.

 • De functionaliteit content search is inbegrepen in de 
meeste basispakketten van Microsoft.36

 • Voor Core eDiscovery zijn een aantal voorbereidende 
taken die een IT-beheerder en eDiscovery-manager 
moeten uitvoeren voordat u dit hulpprogramma kunt gaan 
gebruiken:

 – Stap 1: De juiste licenties controleren en toewijzen.37

 – Stap 2: eDiscovery-machtigingen toewijzen.38

 – Stap 3: Een kern-eDiscovery-zaak maken.39

 • Voor Advanced eDiscovery gelden dezelfde stappen als 
voor Core eDiscovery, maar dan met andere vereisten voor 

licenties en machtigingen.40

36 Voor uitgebreide instructies en mogelijkheden, zie: https://
docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/compliance/ediscovery-
?view=o365-worldwide#content-search

37 Zie voor meer informatie: https://docs.microsoft.com/en-us/micro-
soft-365/compliance/get-started-core-ediscovery?view=o365-world-
wide#step-1-verify-and-assign-appropriate-licenses

38 Om toegang te krijgen tot Core eDiscovery of om te worden 
toegevoegd als lid van een Core eDiscovery-zaak, moeten aan 
een gebruiker de juiste machtigingen worden toegewezen. Meer 
specifiek moet een gebruiker worden toegevoegd als lid van de 
rollengroep eDiscovery Manager in het Office 365 Beveiligings- en 
compliancecentrum. Leden van deze rollengroep kunnen Core 
eDiscovery-zaken maken en beheren. Zie voor meer informatie 
en specificaties: https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/
compliance/get-started-core-ediscovery?view=o365-worldwide#step-
2-assign-ediscovery-permissions

39 Zie voor meer informatie: https://docs.microsoft.com/en-us/micro-
soft-365/compliance/get-started-core-ediscovery?view=o365-world-
wide#step-3-create-a-core-ediscovery-case

40 Zie voor meer informatie: https://docs.microsoft.com/en-us/
microsoft-365/compliance/get-started-with-advanced-ediscovery-
?view=o365-worldwide

Licentievorm
 • Inhoud zoeken: Ms 365 E3, E5 en E5 Compliance. O365 E3 

en E5. Ms 365 F3, F5 (Security) en F5 (Compliance)

 • Core eDiscovery: Ms 365 E3, E5 en E5 (Compliance), O365 
E3 en E5. Ms 365 F5 Compliance.

 • Advanced e-Discovery: Ms 365 E5 en E5 Compliance. O365 
E5. Ms 365 F5 Compliance.
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6.1.7 Starten met Insider 
Risk Management

Verwijzing naar AVG/BIO
AVG: art. 32 (beveiliging van de verwerking)
BIO: H7 – veilig personeel, disciplinaire procedure
H18 – naleving van (privacy) wet- en regelgeving

Beschrijving en reden voor gebruik
 • Insider Risk Management is een oplossing in Microsoft 

365 die helpt interne risico's te minimaliseren door u in 
staat te stellen risicovolle activiteiten in uw organisatie te 
detecteren, te onderzoeken en actie te ondernemen.41

 • Medewerkers hebben via de digitale werkplek toegang tot 
het maken, beheren en delen van gegevens via een breed 
spectrum van platforms en diensten. In de meeste gevallen 
beschikken organisaties over beperkte resources en 
hulpmiddelen om organisatiebrede risico's te identificeren 
en te beperken en tegelijkertijd te voldoen aan de  privacy- 
en securitynormen voor gebruikers.

 • Insider Risk Management maakt gebruik van de volledige 
breedte van service- en thirdparty-indicatoren om u 
te helpen snel risicoactiviteiten te identificeren, te 
beoordelen en daarop te reageren. Door gebruik te maken 
van logs van Microsoft 365 en Microsoft Graph, kunt u 
met Insider Risk Management specifieke beleidsregels 
definiëren om risico-indicatoren te identificeren. Met deze 
beleidsregels kunt u risicovolle activiteiten identificeren en 
actie ondernemen om deze risico's te beperken.

Verwijzing naar Microsoft-website
Insider risk Management

41Voor meer informatie, zie: https://docs.microsoft.com/nl-nl/micro-
soft-365/compliance/insider-risk-management?view=o365-worldwide

Adoptieadvies
 • Identificeer de juiste belanghebbenden in uw organisatie 

om samen te werken voor het nemen van acties 
op waarschuwingen en gevallen van insiderrisico's 
(bijvoorbeeld stakeholders op het gebied van 
Informatietechnologie, Compliance, Privacy, Security, HR 
en Legal).

 • Plan een review- en onderzoeksaanpak. Selecteer 
specifieke stakeholders om de waarschuwingen en 
meldingen op regelmatige basis te monitoren en te 
beoordelen in het Microsoft 365 compliancecentrum. Zorg 
ervoor dat u begrijpt hoe u verschillende stakeholders 
zult toewijzen aan de verschillende rollengroepen die 
beschikbaar zijn in het Insider Risk Management.

 • Begrijpen van eisen en afhankelijkheden. Insider Risk 
Management plannen en de licenties controleren.
Vereisten voor beleidssjablonen: Afhankelijk van de 
beleidssjabloon die u kiest, zijn er vereisten die u 
moet begrijpen en plannen voordat u het Insider Risk 
Management in uw organisatie configureert.42

 • Test Insider Risk management eerst met een kleine groep 
gebruikers in een productieomgeving.

Licentievorm
E5 en E5 (Compliance). F5 (Security) en F5 (Security + 
Compliance).

42 Om implementaties voor alle organisatie mogelijk te maken, biedt 
Windows Hello for Business een scala aan implementatieopties aan: 
https://docs.microsoft.com/nl-nl/microsoft-365/compliance/insid-
er-risk-management-plan?view=o365-worldwide#understand-require-
ments-and-dependencies

https://docs.microsoft.com/nl-nl/microsoft-365/compliance/insider-risk-management-solution-overview?view=o365-worldwide
https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/compliance/insider-risk-management-plan?view=o365-worldwide.
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6.1.8 Double Key Encryption Faciliteren

Verwijzing naar AVG/BIO

AVG: art. 32 (beveiliging van de verwerking; 
pseudonimisering), art. 4 (definities; pseudonimisering), art. 9 
(verwerken van bijzondere persoonsgegevens)
BIO: H10 – cryptografische maatregelen
H18 – naleving van (privacy) wet- en regelgeving

Beschrijving en reden voor gebruik
 • Double Key Encryption (DKE) gebruikt twee sleutels 

samen om beveiligde inhoud te openen. Microsoft slaat 
één sleutel op in Microsoft Keyvault en u houdt de andere 
sleutel vast, geheel in eigen beheer. U hebt volledige 
controle over een van uw sleutels met de service Double 
Key Encryption. U kunt beveiliging toepassen met de 
geïntegreerde labelingclient van Azure Information 
Protection op uw belangrijke gegevens.

 • Double Key Encryption is bedoeld voor uw meest gevoelige 
gegevens die aan de strengste beveiligingsvereisten zijn 
onderworpen. DKE is niet bedoeld voor alle gegevens. 
Redenen om DKE te overwegen:

 – U wilt ervoor zorgen dat alleen u beveiligde inhoud 
onder alle omstandigheden kunt ontsleutelen.

 – U wilt niet dat Microsoft zelf toegang heeft tot 
beveiligde gegevens.

 – U hebt wettelijke vereisten voor het vasthouden 
van sleutels binnen een geografische grens. Alle 
sleutels die u hebt voor gegevensversleuteling en 
ontsleuteling, worden bewaard in uw datacenter.

Verwijzing naar Microsoft-website
Double Key Encryption

Adoptieadvies
 • Inventariseer voor welke categorieën (persoons)gegevens 

DKE gebruikt zou kunnen worden om te voldoen aan 
specifieke wet- en regelgeving, bijvoorbeeld BBN3 
gerubriceerde gegevens. Betrek hierbij de juridische 
afdeling en functionarissen die werken met gevoelige 
persoonsgegevens.

 • Stel regels op voor het toepassen van cryptografische 
beheersmaatregelen en neem dit op in (schriftelijk) beleid 
en procedures waarin staat uitgewerkt welke gegevens 
onder welke omstandigheden versleuteld moeten worden. 
Ook dient hier aandacht besteed te worden aan de rollen 
en verantwoordelijkheden die gebruikers(groepen) hierin 
hebben en in welke mate cryptografische maatregelen in 
de dagelijkse werkzaamheden van het personeel moeten 
worden geïntegreerd. Beslis voor welke categorieën 
informatie of persoonsgegevens versleuteling moet 
worden toegepast en richt procedures in waarmee dit 
wordt geborgd op zowel technisch als organisatorisch 
vlak. Train vervolgens het personeel dat hiermee in de 
werkzaamheden in aanraking komt.

 • Zorg dat voldaan is aan de passende standaarden voor 
cryptografische toepassingen. Hanteer in het geval van 
PKIoverheidcertificaten de PKIoverheideisen t.a.v. het 
sleutelbeheer. Hanteer in de overige situaties de standaard 
ISO-11770 voor het beheer van cryptografische sleutels.

 • Werk de minimale vereisten uit in uw cryptografiebeleid. 
Bespreek dit ook met uw IT-manager of cryptobeheerder.43

 • Implementeer de DKE-service zoals beschreven in dit 
artikel.

 • Gebruik Double Key Encryption-labels. Ga naar 
Informatiebeveiliging in het Microsoft 365 
compliancecentrum en maak een nieuw label met Double 
Key Encrytion. Zie Toegang tot inhoud beperken door 
gevoeligheidslabels te gebruiken om versleuteling toe te 
passen.

Licentievorm
E5

43 Hieronder vallen de volgende onderwerpen: (a) Wanneer cryptogra-
fie ingezet wordt, (b) wie verantwoordelijk is voor de implementatie, 
(c) wie verantwoordelijk is voor het sleutelbeheer, (d) welke normen 
als basis dienen voor cryptografie en de wijze waarop de normen 
van het Forum worden toegepast, (e) de wijze waarop het bescher-
mingsniveau vastgesteld wordt en (f) bij communicatie tussen organi-
saties het beleid onderling vastgesteld wordt.

https://docs.microsoft.com/nl-nl/microsoft-365/compliance/double-key-encryption?view=o365-worldwide
https://docs.microsoft.com/nl-nl/microsoft-365/compliance/double-key-encryption?view=o365-worldwide#deploy-dke
https://docs.microsoft.com/nl-nl/microsoft-365/compliance/double-key-encryption?view=o365-worldwide#deploy-dke
https://compliance.microsoft.com/homepage
https://compliance.microsoft.com/homepage
https://docs.microsoft.com/nl-nl/microsoft-365/compliance/encryption-sensitivity-labels?view=o365-worldwide
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6.1.9 Advanced Message 
Encryption faciliteren

Verwijzing naar AVG/BIO 

AVG: art. 32 (beveiliging van de verwerking; 
pseudonimisering), art. 4 (definities; pseudonimisering), art. 9 
(verwerken van bijzondere persoonsgegevens) 
BIO: H10 – cryptografische maatregelen, sleutelbeheer, beleid 
H18 – naleving van (privacy) wet- en regelgeving

Beschrijving en reden voor gebruik 
 • Met Advanced Message Encryption kunt u voldoen 

aan nalevingsverplichtingen die flexibelere controles 
vereisen voor externe geadresseerden en hun toegang tot 
versleutelde e-mailberichten.44

 • U kunt gevoelige e-mailberichten die buiten de organisatie 
worden gedeeld, beheren met automatisch beleid.

 • U configureert dit beleid om gevoelige informatietypen 
te identificeren of u kunt trefwoorden gebruiken om 
de beveiliging te verbeteren. Nadat u het beleid hebt 
geconfigureerd, koppelt u beleidsregels aan aangepaste 
e-mailsjablonen en voegt u vervolgens een vervaldatum 
toe voor extra controle over e-mailberichten die aan het 
beleid voldoen.

 • U kunt alleen een vervaldatum intrekken en instellen voor 
e-mailberichten die naar externe geadresseerden zijn 
verzonden.

Verwijzing naar Microsoft-website
Advanced Message Encryption

44 Zie voor meer informatie over Advanced Message Encryption: 
https://docs.microsoft.com/nl-nl/microsoft-365/compliance/ome-ad-
vanced-message-encryption?view=o365-worldwide

Adoptieadvies
 • Stel regels op voor het toepassen van cryptografische 

beheersmaatregelen en neem dit op in (schriftelijk) beleid 
en procedures waarin staat uitgewerkt welke gegevens 
onder welke omstandigheden versleuteld moeten worden. 
Ook dient hier aandacht besteed te worden aan de rollen 
en verantwoordelijkheden die gebruikers(groepen) hierin 
hebben en in welke mate cryptografische maatregelen in 
de dagelijkse werkzaamheden van het personeel moeten 
worden geïntegreerd. Beslis voor welke categorieën 
informatie of persoonsgegevens versleuteling moet 
worden toegepast en richt procedures in waarmee dit 
wordt geborgd op zowel technisch als organisatorisch 
vlak. Train vervolgens het personeel dat hiermee in de 
werkzaamheden in aanraking komt.

 • Zorg dat bij het implementeren voldaan is aan de passende 
standaarden voor cryptografische toepassingen. Hanteer in 
het geval van PKIoverheidcertificaten de PKIoverheideisen 
t.a.v. het sleutelbeheer. Hanteer in de overige situaties 
de standaard ISO-1177035 voor het beheer van 
cryptografische sleutels.

 • Werk de minimale vereisten uit in uw cryptografiebeleid.45

 • Stel een vervaldatum in voor e-mail die is versleuteld 
door Office 365 Advanced Message Encryption. Beheer 
gevoelige e-mailberichten die buiten de organisatie 
worden gedeeld met automatisch beleid dat de beveiliging 
verbetert door de toegang via een beveiligde webportal 
tot versleutelde e-mailberichten af te sluiten.

Licentievorm
E5, E5 (Compliance). O365 E5. F5 (Compliance), 
F5 (Sec + Comp).

45 Hieronder vallen de volgende onderwerpen: (a) Wanneer cryptogra-
fie ingezet wordt, (b) wie verantwoordelijk is voor de implementatie, 
(c) wie verantwoordelijk is voor het sleutelbeheer, (d) welke normen 
als basis dienen voor cryptografie en de wijze waarop de normen 
van het Forum worden toegepast, (e) de wijze waarop het bescher-
mingsniveau vastgesteld wordt en (f) bij communicatie tussen organi-
saties het beleid onderling vastgesteld wordt.

https://docs.microsoft.com/nl-nl/microsoft-365/compliance/ome-advanced-message-encryption?view=o365-worldwide
https://docs.microsoft.com/nl-nl/microsoft-365/compliance/ome-advanced-expiration?view=o365-worldwide
https://docs.microsoft.com/nl-nl/microsoft-365/compliance/ome-advanced-expiration?view=o365-worldwide
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6.1.10 Inrichten van Information 
Protection (Office 365)

Verwijzing naar AVG/BIO

AVG: art. 9 (verwerking van bijzondere persoonsgegevens) art. 
32 (beveiliging van de verwerking), art. 28 (verwerkers/derde 
partijen) 
BIO: H8 – beheer van bedrijfsmiddelen, classificatie van 
informatie, informatie labelen 
H10 – cryptografische maatregelen

Beschrijving en reden voor gebruik
 • Voor specifieke doeleinden werken personen in uw 

organisatie vaak samen met anderen binnen de organisatie, 
maar ook met externe personen. Dit betekent dat de 
inhoud niet langer achter een firewall blijft. De inhoud kan 
overal worden gebruikt, op verschillende apparaten, apps 
en services. Wanneer de inhoud elders wordt gebruikt, 
wilt u dat dit gebeurt in een veilige, beschermde manier 
die voldoet aan het bedrijfs- en nalevingsbeleid van uw 
organisatie.

 • Information Protection voor Office 365 werkt met 
zogenaamde sensitivity labels ('vertrouwelijkheidslabels').46

 • Met vertrouwelijkheidslabels uit de Microsoft Information 
Protection-oplossing kunt u de gegevens van uw 
organisatie classificeren en versleutelen en ervoor zorgen 
dat de productiviteit van gebruikers en hun vermogen om 
samen te werken niet worden belemmerd.

Verwijzing naar Microsoft-website
Information Protection

46 Zie voor meer informatie over classificatie en vertrouwelijkheid-

slabels: https://docs.microsoft.com/nl-nl/microsoft-365/compliance/
sensitivity-labels?view=o365-worldwide

Adoptieadvies
 • Identificeer de verschillende soorten gevoelige gegevens 

binnen de organisatie.47 Zorg voor een goed beeld van de 
verschillende soorten gegevens die belangrijk zijn om te 
beschermen.

 • Richt Data Governance in binnen de organisatie. Definieer 
rollen en verantwoordelijken omtrent het gebruik van 
gegevens en leg verantwoordelijkheden vast in beleid.

 • Maak een overzicht van verschillen typen 
(gevoelige) gegevens. Creëer een overzicht waarin 
definities en terminologie worden vastgelegd. 
Koppel deze verschillende typen gegevens aan 
het bestaande gegevensclassificatieschema in het 
informatiebeveiligingsbeleid (bijvoorbeeld BBN1, BBN2 of 
BBN3).

 • Bepaal per type gegevens of het toepassen handmatig of 
automatisch moet plaatsvinden.

 • Zorg voor duidelijke en herkenbare labels bij handmatige 
classificatie. Zorg voor toegankelijke uitleg en instructies 
voor het gebruik.

 • Zorg voor een goede balans tussen werkbaarheid en 
controle over gegevens. Verplicht het handmatig instellen 
van labels alleen als dat noodzakelijk is.

Licentievorm
 • Handmatige vertrouwelijkheidslabels: E3, E5. O365 

E3, E5. Enterprise Mobility + Security E3, E5. F1, F3, F5 
(Compliance), F5 (Sec + Comp).

 • Automatische vertrouwelijkheidslabels: E5, E5 
(Compliance). O365 E5. Enterprise Mobility + Security E5. 
F5 (Compliance), F5 (Sec + Comp).

 • Machine-learning vertrouwelijkheidslabels: E5, E5 
(Compliance). F5 (Compliance), F5 (Sec + Comp).

47 Artikel 9 AVG beschrijft wat onder 'gevoelige gegevens' wordt 

verstaan.

https://docs.microsoft.com/nl-nl/microsoft-365/compliance/information-protection?view=o365-worldwide
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6.1.11 Rechten van 
betrokkenen

Verwijzing naar AVG/BIO

AVG: art. 12 t/m art. 23 (rechten van betrokkenen)
BIO: H18 – naleving van (privacy) wet- en regelgeving

Beschrijving en reden voor gebruik
 • Personen (ook wel ‘betrokkenen’ genoemd) hebben vanuit 

de privacywetgeving verschillende rechten om controle te 
houden over hun persoonsgegevens. Denk bijvoorbeeld 
aan het recht om persoonsgegevens die een organisatie 
van iemand bezit:

 – in te zien;

 – te rectificeren;

 – te verwijderen;

 – te beperken, en; 

 – over te dragen.

 • Privacy management, een functionaliteit binnen M365, 
biedt een centraal platform voor medewerkers binnen 
uw organisatie die betrokken zijn bij het afhandelen van 
verzoeken met betrekking tot rechten van betrokken die 
uw organisatie ontvangt.

 • Privacy management stelt medewerkers, die 
verantwoordelijk zijn voor het voldoen aan verzoeken 
van betrokkenen, in staat om betrokkenen gemakkelijk 
te identificeren en hun persoonsgegevens te herleiden in 
bijvoorbeeld Microsoft Exchange, SharePoint, OneDrive 
en Teams. Het is daarnaast mogelijk om geautomatiseerde 
flows in te stellen voor het afhandelen van verzoeken. 

Verwijzing naar Microsoft website
Rechten van betrokken

Adoptieadvies
 • Stel de privacy management functionaliteit zodanig in dat 

deze aansluit op uw bestaande procedure en processen 
rondom het afhandelen van rechten van betrokkenen. 

 • Indien u dergelijke procedures en/of processen nog niet 
heeft binnen uw organisatie, stel deze dan schriftelijk op 
zodat aan de documentatieverplichting vanuit art. 5 AVG 
wordt voldaan. 

 • Let erop dat bij het uitoefenen van het recht op 
gegevenswissing (‘vergetelheid’) rekening wordt gehouden 
met wettelijke bewaartermijnen en de retentieperiode 
zoals die binnen de organisatie zijn vastgesteld. 

 • Let bij het automatiseren van de flows om de rechten 
van betrokkenen te waarborgen, goed op de vereisten 
uit art. 22 AVG over geautomatiseerde besluitvorming. 
Zorg voor menselijke tussenkomst als het om gevoelige 
verwerkingsactiviteiten gaat. 

Licentievorm
 • E3, E5. 

https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/compliance/privacy-management-subject-rights-requests?view=o365-worldwide
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6.1.12 Datalekmeldingen 
afhandelen

Verwijzing naar AVG/BIO

AVG: art. 33 en 34 AVG (datalekmeldingen)
BIO: H16 – Beheer van informatiebeveiligingsincidenten

Beschrijving en reden voor gebruik
 • Een datalek kan zich voordoen als bijvoorbeeld een 

onbevoegde persoon toegang krijgt tot gegevens van 
medewerkers van uw organisatie die opgeslagen zijn 
binnen Microsoft omgevingen. Het is dan zaak om hier 
tijdig en zorgvuldig mee om te gaan. 

 • Organisaties zijn als verwerkingsverantwoordelijke 
verantwoordelijk om te beoordelen welke privacy risico’s 
door datalekken kunnen ontstaan en of een datalek 
gemeld moet worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens 
en/of aan betrokkenen. Het Microsoft platform helpt 
organisaties hierin te voldoen door, als een datalek zich 
voordoet die door Microsoft vanuit haar rol als verwerker 
ontdekt wordt, een melding bij de organisatie te maken. 
De melding bevat informatie die nodig is om als organisatie 
een datalekmelding af te handelen.

Verwijzing naar Microsoft website
Datalekmeldingen 

Adoptieadvies
 • Gebruik het Azure Active Directory-beheerdersportal om 

een medewerker vanuit uw organisatie te definiëren als 
contactpersoon ingeval dat Microsoft een datalek meldt 
bij uw organisatie. Overweeg hiertoe de Privacy Officer of 
Functionaris Gegevensbescherming (FG) van uw organisatie 
aan te wijzen als contactpersoon. 

 • Hanteer uw huidige proces voor het afhandelen van 
datalekken als uitgangspunt zodra er een melding 
vanuit Microsoft wordt gedaan. Denk hierbij aan de 
het inventariseren en wegen van de privacy risico’s, het 
nemen van risico mitigerende maatregelen de wettelijke 
termijn van 72 uur waarbinnen mogelijk een melding moet 
plaatsvinden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en/of 
betrokkenen.

Licentievorm
 • N.v.t. 

https://docs.microsoft.com/en-us/compliance/regulatory/gdpr-breach-notification
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6.1.13 DPIA 
ondersteuning

Verwijzing naar AVG/BIO

AVG: art. 35 (gegevensbeschermingseffectbeoordeling)
BIO: H18 – naleving van (privacy) wet- en regelgeving

Beschrijving en reden voor gebruik
 • Als organisatie ben je als verwerkingsverantwoordelijke in 

sommige gevallen wettelijk verplicht om een DPIA (Data 
Protection Impact Assessment) uit te voeren op bepaalde 
processen. 

 • Microsoft heeft als verwerker de plicht om 
verwerkingsverantwoordelijken te ondersteunen bij de 
naleving van de DPIA-vereisten die zijn vastgelegd in de 
AVG. Om organisaties te ondersteunen, biedt Microsoft 
relevante informatie aan die als input gebruikt kan worden 
voor DPIA’s die zien op Microsoft-services.

Verwijzing naar Microsoft website
DPIA ondersteuning 

Adoptieadvies
 • Bepaal of een DPIA voor het gebruik van Office365 binnen 

uw organisatie vereist is aan de hand van de criteria die u 
binnen uw eigen organisatie gebruikt en met behulp van 
deze tabel (stap 1).

 • Voer, indien noodzakelijk, een DPIA uit volgens de 
procedure binnen uw eigen organisatie. Maak gebruik 
van relevante informatie vanuit Microsoft ter input voor 
de DPIA met behulp van deze tabel (stap 2) en bekijk de 
DPIA service elements matrix voor informatie over diverse 
Microsoft-services. 

 • Overweeg bij het uitvoeren van een DPIA een 
multidisciplinaire aanpak. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de 
inzet van medewerkers van de afdelingen IT, legal, privacy 
en het primaire proces.

 • U kunt bij het vastleggen van de resultaten uit de DPIA 
optioneel gebruik maken van het DPIA template van 
Microsoft, bijvoorbeeld als er geen template binnen uw 
organisatie voorhanden is.  

 • Richt een proces in, of sluit aan bij een bestaand proces 
binnen uw organisatie, waarbij geborgd wordt dat 
maatregelen die voortvloeien uit de DPIA worden 
opgevolgd door een toe te kennen eigenaar. 

Licentievorm
 • N.v.t. 

https://docs.microsoft.com/nl-NL/compliance/regulatory/gdpr-dpia-office365
https://docs.microsoft.com/en-us/compliance/regulatory/gdpr-dpia-office365?view=o365-worldwide#part-1--determining-whether-a-dpia-is-needed
https://docs.microsoft.com/en-us/compliance/regulatory/gdpr-dpia-office365?view=o365-worldwide#part-1--determining-whether-a-dpia-is-needed
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=102395
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=102398
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6.1.14 Regels opstellen 
voor Customer Key

Verwijzing naar AVG/BIO

AVG: art. 32 (beveiliging van de verwerking; 
pseudonimisering), art. 4 (definities; pseudonimisering) 
BIO: H10 – cryptografische maatregelen, sleutelbeheer

Beschrijving en reden voor gebruik
 • Uw gegevens worden in de Microsoft 365 service altijd 

versleuteld met BitLocker en Distributed Key Manager 
(DKM). Customer Key biedt extra bescherming tegen het 
weergeven van gegevens door onbevoegde systemen 
of personeel en vormt een aanvulling op de BitLocker-
schijfversleuteling in Microsoft-datacenters.

 • Serviceversleuteling is niet bedoeld om te voorkomen 
dat medewerkers van Microsoft toegang krijgen tot uw 
gegevens. In plaats daarvan helpt Customer Key u om te 
voldoen aan wettelijke of nalevingsvereisten voor het 
beheren van hoofdsleutels.

 • U machtigt Microsoft 365 services expliciet om uw 
versleutelingssleutels te gebruiken om cloudservices 
met toegevoegde waarde te leveren, zoals eDiscovery, 
antimalware, antispam, zoekindexering en dergelijke, en 
u verbetert zo de mogelijkheid van uw organisatie om te 
voldoen aan de vereisten voor naleving van afspraken met 
cloudserviceproviders.

 • Met de Customer Key slaat u de zogenaamde 
hoofdversleutelingssleutels voor de geselecteerde 
Microsoft 365 gegevens in rust op. Zo oefent u zelf de 
controle over de versleutelingssleutels van uw organisatie 
uit.

Verwijzing naar Microsoft-website
Customer Key

Adoptieadvies
 • Maak algemene afspraken voor de omgang met 

cryptografische maatregelen en het beheren van sleutels. 
Stel regels op voor het toepassen van cryptografische 
beheersmaatregelen en neem dit op in (schriftelijk) beleid 
en procedures waarin staat uitgewerkt welke gegevens 
onder welke omstandigheden versleuteld moeten worden. 
Ook dient hier aandacht besteed te worden aan de rollen 
en verantwoordelijkheden die gebruikers(groepen) hierin 
hebben en in welke mate cryptografische maatregelen in 
de dagelijkse werkzaamheden van het personeel moeten 
worden geïntegreerd. Beslis voor welke categorieën 
informatie of persoonsgegevens versleuteling moet 
worden toegepast en richt procedures in waarmee dit 
wordt geborgd op zowel technisch als organisatorisch 
vlak. Train vervolgens het personeel dat hiermee in de 
werkzaamheden in aanraking komt.

 • Denk goed na over het beheer van de customer key. 
Het ontzeggen van toegang zorgt ervoor dat alleen 
uw organisatie de sleutels kan beheren. Let op: dit kan 
gevolgen hebben voor wettelijke- of nalevingsvereisten. 
Controleer goed of dit het geval is, alvorens u de toegang 
voor Microsoft hiervoor verwijdert.

 • Zorg dat voldaan is aan de passende standaarden voor 
cryptografische toepassingen. Hanteer in het geval van 
PKIoverheidcertificaten de PKIoverheideisen t.a.v. het 
sleutelbeheer. Hanteer in de overige situaties de standaard 
ISO-11770 voor het beheer van cryptografische sleutels.

 • Werk de minimale vereisten uit in uw cryptografiebeleid en 
bespreek dit met uw cryptobeheerder.48

Licentievorm
E5, E5 (Compliance). O365 E5. F5 (Compliance), 
F5 (Sec + Comp).

48 Hieronder vallen de volgende onderwerpen: (a) Wanneer cryptogra-
fie ingezet wordt, (b) wie verantwoordelijk is voor de implementatie, 
(c) wie verantwoordelijk is voor het sleutelbeheer, (d) welke normen 
als basis dienen voor cryptografie en de wijze waarop de normen 
van het Forum worden toegepast, (e) de wijze waarop het bescher-
mingsniveau vastgesteld wordt en (f) bij communicatie tussen organi-
saties het beleid onderling vastgesteld wordt.

https://docs.microsoft.com/nl-nl/microsoft-365/compliance/customer-key-overview?view=o365-worldwide
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6.2 Inrichten logische 
toegangsbeveiliging

Vanuit het domein Inrichten logische toegangsbeveiliging 
heeft de organisatie de verantwoordelijkheid om de 
cloudomgeving zodanig in te richten, dat gebruikers de 
juiste toegangsrechten tot alleen de benodigde applicaties 
hebben. Daarbij is het bijvoorbeeld belangrijk om de 
authenticatie en autorisatie van gebruikers goed in te richten 
en controlemechanismen te adopteren, die onder andere voor 
veilige aanmeldingen en wachtwoorden zorgen.

In veel gevallen ontstaan beveiligingsincidenten en/of 
datalekken namelijk als de toegangsbeveiliging van applicaties 
niet toereikend is ingericht, waardoor onbevoegde personen 
onbedoeld toegang kunnen krijgen tot gegevens binnen de 
organisatie.

De volgende 12 additionele beveiligingsmaatregelen die 
vanuit Microsoft 365 beschikbaar zijn, helpen de organisatie 
op weg met het inrichten van sterke toegangsbeveiliging, 
het identificeren van risico's rondom identiteiten en het 
verbeteren van aanmeldings- en wachtwoordprocedures.

Domeinen Verantwoordelijkheden

Inrichten logische 
toegangsbeveiliging

De organisatie treft maatregelen om ervoor te zorgen dat gebruikers alleen toegang 
hebben tot applicaties waartoe zij bevoegd zijn.
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6.2.1 Multi-Factor Authenticatie 
(MFA) instellen

Verwijzing naar AVG/BIO.

AVG: Art. 32 (beveiliging van de verwerking), art. 9 (verwerking 
bijzondere persoonsgegevens), art. 33 (datalekken)
BIO: H9 – toegangsbeveiliging, beveiligde inlogprocedures, 
authenticatie 
H11 – fysieke beveiliging, beveiliging van apparatuur

Beschrijving en reden voor gebruik
 • Meervoudige verificatie (Multi-Factor Authentication, 

oftewel MFA) is een proces waarbij een medewerker van de 
organisatie tijdens het aanmeldingsproces wordt gevraagd 
om zich op een aanvullende manier te identificeren. MFA 
(meervoudige verificatie) voegt dus als het ware een 
extra beveiligingslaag toe aan het aanmeldingsproces. Er 
kan bijvoorbeeld gevraagd worden een code op zijn/haar 
mobiele telefoon in te voeren of om een vingerafdrukscan 
te geven.

 • Een geschikte methode om de beveiliging te verbeteren 
voor werknemers van de organisatie die bijvoorbeeld 
vanuit huis werken, is MFA (meervoudige verificatie) 
inschakelen. Wanneer er een tweede vorm van 
authenticatie vereist is, wordt de beveiliging verhoogd, 
omdat deze extra factor niet gemakkelijk te verkrijgen of 
te dupliceren is voor een aanvaller.

Verwijzing naar Microsoft-website 
Meervoudige verificatie

Adoptieadvies
 • Het toepassen van MFA (meervoudige verificatie) binnen 

M365 biedt gebruikers veel vrijheid in het kiezen van 
verificatiemiddelen. Voor een organisatie is het van 
belang om vooraf goed na te denken over welke middelen 
passen binnen de organisatie (bijvoorbeeld app of 
hardwaretoken). Houd hierbij rekening met onderwerpen 
als gegevensclassificatie, gebruiksgemak en risico's.

 • Definieer beleid en richt processen in voor het registreren 
van MFA (meervoudige verificatie) voor nieuwe gebruikers 
en het beheren van MFA-sleutels binnen M365. Denk ook 
na over welke eisen moeten worden gesteld voorafgaand 
aan de uitgifte/registratie van bijvoorbeeld tokens.

 • Zorg voor voldoende ondersteuning voor gebruikers 
bij verlies of diefstal van een middel. Zorg bovendien 
voor een meldplicht, zodat aan de wettelijke termijnen 
voor het melden van datalekken aan de Autoriteit 
Persoonsgegevens en/of betrokkenen kan worden voldaan. 
Verplicht in ieder geval gebruikers om verlies en diefstal 
direct melden.

 • Train beheerders, administratieve medewerkers en support 
in het bieden van ondersteuning bij nieuwe gebruikers en 
gebruikers die problemen ondervinden.

Licentievorm
F3, E3 en E5.

https://www.microsoft.com/nl-nl/security/business/identity-access-management/mfa-multi-factor-authentication
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6.2.2 (Risicogebaseerde) 
Conditionele toegang inrichten

Verwijzing naar AVG/BIO

AVG: art. 5 (minimale gegevensverwerking), art. 32 (beveiliging 
van de verwerking), art. 35 (gegevensbeschermingseffect-
beoordeling)
BIO: H9 – toegangsbeveiliging, beveiligde inlogprocedures, 
authenticatie 
H11 – fysieke beveiliging, beveiliging van apparatuur, mobiele 
apparaten

Beschrijving en reden voor gebruik
 • Conditionele toegang is de tool die je kunt gebruiken voor 

real time, context gedreven authenticatie, bijvoorbeeld 
op basis van locatie, apparaat, etc. Conditionele 
toegang vormt de kern van het nieuwe besturingsvlak 
op basis van identiteiten. Conditionele toegang biedt 
overheidsinstanties flexibiliteit om MFA (meervoudige 
verificatie) in te schakelen voor gebruikers tijdens 
specifieke aanmeldingsgebeurtenissen. Het is belangrijk 
daarbij naar de bijkomende risico's te kijken.

 • Door het beleid voor conditionele toegang te 
hanteren, kunnen organisaties waar nodig de juiste 
toegangscontroles toepassen zodat de organisatie veilig 
blijft en gebruikers niet onnodig belemmerd worden.

 • Een aanmeldingsrisico doet zich voor als het 
waarschijnlijk is dat een bepaalde verificatieaanvraag 
niet is geautoriseerd door de identiteitseigenaar. 
Organisaties kunnen beleid voor conditionele toegang 
opstellen met Azure AD Identity Protection-detectie van 
aanmeldingsrisico's.

 • De meeste gebruikers vertonen bij het aanmelden 'normaal 
gedrag' dat kan worden getraceerd. Wanneer gebruikers 
afwijkend gedrag vertonen, zou het riskant kunnen zijn om 
hen toe te staan zich zomaar aan te melden. Organisaties 
kunnen dan via risicogebaseerde conditionele toegang die 
gebruikers blokkeren of vragen om meervoudige verificatie 
uit te voeren om te bewijzen dat ze echt zijn wie ze zeggen 
te zijn.

Verwijzing naar Microsoft-website
Conditionele toegang

Adoptieadvies
 • Betrek alle stakeholders bij de implementatie van 

conditionele toegang. Voorbeelden van stakeholders zijn: 
Eindgebruikers, Applicatie-eigenaren, IT Helpdesk, Security 
Officers en IAM-architecten.

 • Start met een analyse van risico's om vast te stellen 
wanneer gebruik van conditionele toegang gewenst is 
en definieer usecases waarin gebruik gewenst is. Het 
uitgangspunt is altijd dat conditioneel toegangsbeheer 
een goede balans zoekt tussen veiligheid en productiviteit. 
Hiervoor zijn drie factoren essentieel: Gebruikers, Objecten 
en Omstandigheden.

 • Maak beleid waarin voor verschillende usecases 
verschillende minimumvereisten worden vastgelegd. 
Dit beleid is een beschrijving van If-Then-regels. Tip: 
Minimaliseer het aantal beleidsregels.

 • Meet de impact van beleid voorafgaand aan de uitrol 
door middel van rapporten. Hiervoor zou een BIV-analyse 
(Beschikbaarheid, Integriteit en Vertrouwelijkheid) kunnen 
worden uitgevoerd.

 • Communiceer aankomende wijzigingen duidelijk aan de 
eindgebruikers. Een andere ervaring tijdens het inloggen 
kan leiden tot vragen, argwaan en onduidelijkheden. Zorg 
voor de aanwezigheid van voldoende ondersteuning bij de 
uitrol van wijzigingen.

 • Test het beleid door middel van een pilot voorafgaand aan 
de uitrol ervan.

Licentievorm
F3, E3 en E5.

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/conditional-access/overview
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6.2.3 Privileged Identity 
Management

Verwijzing naar AVG/BIO

AVG: art. 32 (beveiliging van de verwerking), art. 6 (recht-
matigheid) 
BIO: H6 – organiseren van informatiebeveiliging, scheiding van 
taken, mobiele apparaten 
H9 – toegangsbeveiliging, identificatie, toegangsrechten van 
gebruikers

Beschrijving en reden voor gebruik
 • Privileged Identity Management (PIM) biedt tijdelijke 

verhoging van autorisaties en bevoegdheden. Het is een 
service waarmee u de toegang (autorisaties) tot belangrijke 
resources in de organisatie kunt beheren en bewaken. 
Deze resources omvatten resources in Azure AD, Azure 
en andere Microsoft Online services zoals Office 365 of 
Microsoft Intune.

 • Privileged Identity Management biedt op tijd en op 
goedkeuring gebaseerde beheerfunctieactivering aan. 
Enkele kenmerken van Privileged Identity Management 
zijn:

 – Tijdgebonden toegang toewijzen aan resources met 
begin- en einddatums

 – Goedkeuring vereisen om bevoorrechte rollen te 
activeren

 – MFA (meervoudige verificatie) afdwingen om een rol 
te activeren

 – Gebruik rechtvaardiging om te begrijpen waarom 
gebruikers activeren

 – Meldingen ontvangen wanneer bevoorrechte rollen 
worden geactiveerd

 – Toegangsbeoordelingen uitvoeren om ervoor te zor-
gen dat gebruikers nog steeds rollen nodig hebben

 – Controlegeschiedenis downloaden voor interne of 
externe audit

 • Organisatie willen het aantal gebruikers dat toegang heeft 
tot beveiligde informatie of resources minimaliseren, 
omdat daarmee de kans wordt verkleind dat een 
onbevoegde persoon toegang krijgt. Gebruikers moeten 
echter nog steeds beheerderstaken kunnen uitvoeren in 
Azure AD-, Azure-, Office 365- of SaaS-apps. Organisaties 
kunnen gebruikers just-in-time (JIT) beheertoegang geven 
tot Azure-resources en Azure AD. Daarnaast krijgen ze 
inzicht in wat gebruikers doen met hun beheerdersrechten.

Verwijzing naar Microsoft-website
Privileged Identity Management

Adoptieadvies
 • Maak beleid waarin wordt beschreven hoe Priviliged 

Identities worden toegekend en ingetrokken voor de 
verschillende gebruikers(groepen), welke typen Priviliged 
Identities er zijn, hoe deze geclassificeerd worden en hoe 
beleid dient te worden toegepast. Stel vervolgens een 
(schriftelijk) proces op waarmee deze vereisten worden 
geïntegreerd in de dagelijkse werkzaamheden van de 
betrokken gebruikers(groepen).

 • Werk volgens het least-privilege principe. Trek in beginsel 
adminrechten in voor gebruikers en ken ze alleen toe voor 
specifieke applicaties en taken. Implementeer Just-In-Time 
Privileges die na verloop van tijd automatisch ingetrokken 
worden. Baseer de tijdspaden op het tijdsbestek 
dat een gebruiker of groep, gelet op diens taken, 
noodzakelijkerwijs toegang moet hebben tot bepaalde 
applicaties.

 • Implementeer specifieke beveiligingsmaatregelen 
voor Priviliged Accounts. Overweeg het gebruik van 
MFA (meervoudige verificatie) voor het inloggen en 
voer uitgebreide risicobeoordelingen uit om risicovolle 
situaties te inventariseren. Pas beheersmaatregelen 
toe om de gevonden risico's in het PIM-domein te 
mitigeren. Configureer het loggen en het monitoren 
van dergelijke accounts zorgvuldig, om uitgevoerde 
activiteiten te kunnen controleren en daar adequaat op te 
kunnen reageren. Besteed daarbij extra aandacht aan de 
invulling van specifieke wet- en regelgeving ten behoeve 
van het loggen/monitoren van gevoelige (persoons)
gegevensverwerkingen.

Licentievorm
E5.

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/privileged-identity-management/pim-configure
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6.2.4 Privileged Access 
Management

Verwijzing naar AVG/BIO

AVG: art. 32 (beveiliging van de verwerking), art. 9 (verwerk-
ing bijzondere persoonsgegevens), art. 25 (privacy by design/
default)
BIO: H9 – toegangsbeveiliging, beheer van (speciale) toegangs-
rechten van gebruikers, toegangsbeveiliging van systeem en 
toepassing

Beschrijving en reden voor gebruik

 • Geprivilegieerd toegangsbeheer, of Privileged Access 
Management (PAM), maakt het mogelijk om een veilige 
online omgeving in te stellen, waarin alleen vertrouwde 
gebruikers 'just-in-time' toegang hebben tot bepaalde 
mappen, bestanden en groepen via tijdsgebonden 
workflows. De vertrouwde gebruikers, die toegang 
hebben tot belangrijke resources in het netwerk, kunnen 
beheersactiviteiten uitvoeren die gebaseerd zijn op de 
rechten die aan hen zijn toegekend.

 • PIM (zie p. 36) verschilt van PAM, doordat bij PIM de focus 
ligt op het toepassen van beveiliging op rolniveau van 
medewerkers binnen de organisatie. Bij PIM gaat het 
om het beheren van toegangsrechten voor AD (active 
directory)-rollen en rollengroepen, terwijl PAM M365 
alleen van toepassing is op taakniveau.

 • Het inschakelen van geprivilegieerd toegangsbeheer 
in Microsoft 365 is één van de manieren om 
een overheidsorganisatie te beschermen tegen 
informatiebeveiligingsincidenten en datalekken. Deze 
kunnen ontstaan door beveiligingsproblemen bij 
bestaande geprivilegieerde beheerdersaccounts die 
toegang hebben tot gevoelige gegevens of kritieke 
instellingsopties. Door het voeren van een strikt PAM-
beleid wordt de kans op en de impact van dergelijke 
privacy- en informatiebeveiligingsincidenten verkleind.

Verwijzing naar Microsoft-website
Privileged Access Management

Adoptieadvies
 • Maak beleid waarin de interne regels beschreven 

staan voor het toekennen en intrekken van logische 
toegangsrechten van vertrouwde gebruikers. Volg 
daarbij het 'least-privilege’ principe; zorg ervoor dat 
gebruikers(groepen) niet meer rechten hebben dan zij 
nodig hebben voor het uitvoeren van hun taken. Werk 
het beleid uit in gedetailleerde processen en workflows, 
waarmee inzichtelijk wordt welke gebruikers(groepen) 
er zijn en waarom zij bepaalde toegangsrechten wel/niet 
toebedeeld krijgen. Maak het periodiek beoordelen van 
PAM onderdeel van het relevante beleid en procedures.

 • Begin in de implementatie met de inventarisatie van de 
gebruikers(groep) die de (technische) goedkeuring mag 
geven op de uitgifte van geprivilegieerde toegangsrechten, 
voordat de toegangsrechten per gegevensbron 
worden toegekend. Doe dit volgens het principe van 
'separation of duties', waarbij een duidelijke scheiding van 
toegangsrechten wordt doorgevoerd, passend bij de rol en 
de verantwoordelijkheden van gebruikers(groepen).

 • Bij het implementeren van PAM dienen eerst de 
(technische) vereisten vanuit zowel de hardware als 
software opgesteld te worden. Wanneer deze in beeld 
zijn, kunnen de geprivilegieerde toegangsrechten 
per gegevensbron worden uitgedeeld. Ook hier dient 
het 'least-privilege' principe toegepast te worden. 
Overweeg om speciale wachtwoordvereisten in te 
stellen voor gebruikers(groepen) met geprivilegieerde 
toegangsrechten. Configureer het loggen en het 
monitoren van dergelijke accounts zorgvuldig, om 
uitgevoerde activiteiten te kunnen controleren en daar 
adequaat op te kunnen reageren.

Licentievorm
E5.

https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/compliance/privileged-access-management-overview?view=o365-worldwide
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6.2.5 Toegangsbeoordelingen 
faciliteren

Adoptieadvies
 • Bepaal voor welke groepen gebruikers een periodieke 

review van toegangsbevoegdheden noodzakelijk en 
gewenst is. Doe dit in ieder geval voor beheerders en 
andere groepen gebruikers met verhoogde privileges, 
voor gastgebruikers en voor medewerkers die een andere 
functie krijgen binnen de organisatie, alsmede voor 
gebruikers die de organisatie verlaten.

 • Vraag applicatie-, systeem- en/of proceseigenaren 
regelmatig te controleren of alle (interne en externe) 
gebruikersaccounts die toegang hebben tot een applicatie 
of systeem nog steeds toegang nodig hebben.

 • Controleer ook regelmatig of groepen en 
groepslidmaatschappen nog logisch en noodzakelijk 
zijn. Een wildgroei aan Azure AD-groepen kan leiden tot 
ongewenste toegang doordat niet goed zichtbaar is welke 
groepen waartoe toegang geven.

Licentievorm
E5.

Verwijzing naar AVG/BIO

AVG: art. 32 (beveiliging van de verwerking),
BIO: H9 – toegangsbeveiliging, logging, monitoring, periodieke 
beoordelingen

Beschrijving en reden voor gebruik
 • De functionaliteit van toegangsbeoordelingen maakt 

samenwerking eenvoudiger. Gebruikers kunnen lid 
worden van groepen, (externe) gastgebruikers uitnodigen, 
toegang aanvragen tot cloudapplicaties in Azure en 
werken vanaf verschillende (beheerde en niet-beheerde) 
apparaten. De consequentie is dat periodieke controle van 
toegangsbevoegdheden noodzakelijk is.

 • In de ideale situatie volgt iedere gebruiker het 
toegangsbeleid. Het kan echter voorkomen dat een 
gebruiker tijdelijk een uitzondering nodig heeft op 
het toegangsbeleid. Deze uitzonderingen dienen ook 
regelmatig gecontroleerd en beoordeeld te worden, zodat 
deze weer ingetrokken worden wanneer mogelijk.

 • Met toegangsbeoordelingen kunnen organisaties 
groepslidmaatschappen, toegang tot bedrijfstoepassingen 
en roltoewijzingen controleren en beheren.

 • Een beheerder kan de toegang van de gebruiker 
regelmatig controleren om er zeker van te zijn dat alleen 
de juiste medewerkers toegang hebben tot bepaalde 
omgevingen.

Verwijzing naar Microsoft-website
Toegangsbeoordelingen

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/governance/access-reviews-overview
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6.2.6 Entitlement 
Management

Verwijzing naar AVG/BIO

AVG art. 32 (beveiliging van de verwerking), art. 5 (minimale 
gegevensverwerking; opslagbeperking)
BIO: H9 – Identiteitsbeheer, toegangsbeveiliging

Beschrijving en reden voor gebruik

Entitlement Management (EM) is een functie voor 
identititsbeheer waarmee organisaties de identiteits- en 
toegangscyclus op schaal kunnen beheren, door werkstromen 
voor toegangsaanvragen, toegangstoewijzingen, beoordelin-
gen en vervaldatums te automatiseren.

In veel organisaties vormt toegangsbeheer een uitdaging, 
omdat voorwaarden veranderen, dagelijks nieuwe applicaties 
gebruikt worden of medewerkers extra toegangsrechten 
nodig hebben. Met Entitlement Management kan de toegang 
tot groepen en applicaties efficiënt worden beheerd voor 
zowel interne als externe gebruikers.

Verwijzing naar Microsoft-website

Entitlement Management

Adoptieadvies
 • Zorg voor een concrete en duidelijke entitlement 

strategie die aansluit bij de beheerorganisatie en het 
identiteitsmanagement van de IT-organisatie. Dit kan 
resulteren in een duidelijk implementatieplan met 
duidelijke doelen die nodig zullen zijn alvorens EM wordt 
geïmplementeerd.

 • Bij het implementeren van EM moet er duidelijkheid 
worden gecreëerd aangaande de verschillende 
mogelijkheden die er zijn waaraan de entitlements 
verbonden zijn. Deze zullen gekeurd moeten worden om 
te bepalen of de entitlement past bij de mogelijke diverse 
rollen.

 • Nadat een juiste rollenmatrix is gecreëerd voor alle 
applicatie kunnen er toegangspakketten worden gemaakt 
die verschillende entitlements samenvoegt tot een groep 
of rol. Deze kunnen overeenkomen met functies en rollen 
binnen een organisatie.

 • Toegangspakketten kunnen qua beheer toegewezen 
worden aan andere rollen binnen de organisatie. Dit kan 
leiden tot versnelling en verbetering van het gebruik en 
de toegangsverlening voor gebruikers, wat de business 
ten goede komt. Tevens verlicht dit het werk van de 
IT-organisatie, die niet in alle gevallen kan bepalen of de 
gebruiker werkelijk recht heeft op de gevraagde functies 
en rollen.

 • Gebruikers buiten de organisatie worden na aanvraag en 
toewijzing van een toegangspakket ook direct gecreëerd 
in de directory van de organisatie. Wanneer de toegang 
verloopt door de regels van de entitlements, zal de 
gebruiker alle toegang ontnomen worden en indien 
geen andere toegangspakketten zijn toegewezen kan de 
gebruiker ook direct verwijderd worden.

 • Het creëren van de toegangspakketten moet met zorg 
gebeuren. Indien gebruikers pakketten toegewezen krijgen 
met diverse rollen of entitlements kan het zijn dat de 
gebruiker overbevoorrechte toegang krijgt tot gegevens, 
inhoud, systemen en applicaties.

Licentievorm
E5.

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/governance/entitlement-management-overview
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6.2.7 Identiteitsbescherming als 
hulpmiddel gebruiken

Verwijzing naar AVG/BIO

AVG: art. 32 (beveiliging van de verwerking), art. 25 (privacy by 
design/default)
BIO: H12 - beveiliging bedrijfsvoering, bedieningsprocedures 
en verantwoordelijkheden
H13 - informatietransport

Beschrijving en reden voor gebruik
 • Identiteitsbescherming is een hulpmiddel waarmee 

organisaties drie belangrijke taken kunnen uitvoeren:

 – Automatiseren van detectie en herstel van identiteits-
risico's;

 – Risico's onderzoeken met behulp van gegevens in de 
portal;

 – Risicogerelateerde detectiegegevens versturen naar 
derde partijen voor verdere analyse.

 • Identiteitsbescherming maakt gebruik van de inzichten die 
Microsoft verwerkt en past deze toe om als organisatie 
de gebruikers te kunnen beschermen, onder andere door 
dreigingen te analyseren.

 • De signalen die identiteitsbescherming genereert vormen 
een hulpmiddel voor beheerders binnen de organisatie om 
detecties te bekijken en indien nodig (handmatig) actie te 
ondernemen. Zo worden accounts actief beschermd en 
blijft de organisatie geautomatiseerd op de hoogte van de 
meest recente dreigingen voor identiteiten.

Verwijzing naar Microsoft-website
Identiteitsbescherming

Adoptieadvies
 • Neem het gebruik van de functionaliteiten rondom 

identiteitsbescherming op in bestaand beleid en in de 
procedures rondom conditionele toegangsbeveiliging. 
Besteed daarbij aandacht aan de verschillende identiteiten 
die binnen de organisatie worden beschermd en wat de 
omstandigheden zijn om risicomitigerende maatregelen 
te nemen. Een voorbeeld is dat bij hoge risico's altijd 
maatregelen genomen worden, dat bij gemiddelde risico's 
alleen onderbouwd geen aanvullende maatregelen nodig 
zijn, en dat lage risico's worden geaccepteerd. Leg de 
verantwoordelijkheden hiervoor bij de juiste personen 
in de organisatie en borg dit schriftelijk, zoals in een 
risicoacceptatieprocedure.

 • Zorg ervoor dat de inrichting van Identiteitsbescherming 
aansluit op de inrichting van conditionele 
toegangsbeveiliging, zoals hierboven beschreven. De 
geïnventariseerde dreigingen kunnen door de organisatie 
vertaald worden naar nieuwe beleidsregels of procedures, 
indien de meest recente dreigingen dit eisen. Als een 
organisatie werkt met een Security Information and Event 
Management-tool (SIEM), kunnen de verzamelde gegevens 
verder worden onderzocht door deze in de SIEM-tool in 
te voeren. Zo blijft een organisatie op de hoogte van de 
meest recente dreigingen, om hier vervolgens gepast op te 
kunnen reageren.

 • Stel een (schriftelijk) proces op waarmee wordt geborgd 
dat geïnventariseerde identiteitsrisico's periodiek worden 
beoordeeld en dat risicomitigerende maatregelen 
worden genomen, conform de beleidsregels rondom 
identiteitsbescherming.

 • Het delen van detectiegegevens met derde partijen is 
optioneel; beoordeel in hoeverre dit in lijn is met het 
beleid van de eigen organisatie omtrent gegevensdeling 
met derde landen. Het is van belang dat er een 
rechtvaardigingsgrond is om de gegevensverwerking door 
deze partijen te laten uitvoeren.

Licentievorm
E5.

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/identity-protection/overview-identity-protection
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6.2.8 Advanced Security 
Reports

Verwijzing naar AVG/BIO

AVG: art. 32 (beveiliging van de verwerking), art. 5 (documen-
tatieplicht)
BIO: H9 – beoordeling toegangsrechten
H12 – beveiligde bedrijfsvoering, vastleggen van gebeurtenis-
sen en monitoren H16 – beheer van informatiebeveiligingsinci-
denten en verbetering

Beschrijving en reden voor gebruik

De Advanced Security Reports helpen de identiteiten binnen 
de organisatie te beschermen. Er zijn twee soorten beveilig-
ingsrapporten:

 • Gebruikers aangemerkt als risico – met dit rapport wordt 
een overzicht gegeven van gebruikersaccounts die 
mogelijk zijn gehackt.

 • Risicovolle aanmeldingen - met dit rapport krijg wordt een 
indicatie gegeven van aanmeldingspogingen die mogelijk 
zijn uitgevoerd door een onbevoegd persoon.

Met de Advanced Security Reports houden organisaties zicht 
op de risico's rondom gehackte gebruikersaccounts en aan-
meldingspogingen door onbevoegde personen.

Verwijzing naar Microsoft-website
Advanced Security Reports

Adoptieadvies
 • Sluit aan bij de regels in de beleidsstukken en procedures 

omtrent logging en monitoring binnen de organisatie. 
Wijs aan (applicatie)beheerders de taak toe detecties in 
beide rapporten periodiek te bekijken en indien nodig 
actie te ondernemen. Stel een schriftelijke procedure op 
waarmee de rollen en verantwoordelijkheden hiervoor 
worden geborgd. Zorg ervoor dat de geconstateerde 
informatiebeveiligingsrisico's worden gecommuniceerd 
naar de verantwoordelijken voor het beheer van 
toegangsrechten in de organisatie. Breng in kaart wat de 
acties zijn die uitgevoerd moeten worden indien op basis 
van de Advanced Security Reports geconcludeerd wordt 
dat een gebruikersaccount gevaar loopt.

 • Documenteer de opvolging van bevindingen en behandel 
deze conform de organisatieprocedure voor het 
afhandelen van beveiligingsincidenten of datalekken.

Licentievorm
F3, E3 en E5.

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/reports-monitoring/overview-reports
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6.2.9 Single sign-on voor andere 
SaaS-oplossingen mogelijk maken

Adoptieadvies
 • SaaS-applicaties zullen de SSO-techniek van de idP moeten 

ondersteunen. Het behoeft duidelijk onderzoek of SaaS dit 
kan, of dat er additionele functionaliteit aangeschaft moet 
worden, zoals add-ons of verhoging van het licentiemodel.

 • Het behoeft onderzoek om zeker te zijn of de SaaS-
applicatie multilicentiemodellen ondersteunt. Indien er 
externe identiteiten gebruik maken van de inhoud van de 
SaaS-applicatie kan het zijn dat deze dit na SSO niet meer 
kunnen.

 • Bij SaaS-applicaties moet onderzocht worden hoe SSO kan 
worden uitgerold. Veelal is de SSO-functie een "aan of uit"-
situatie zonder dat SSO gesegmenteerd naar gebruikers 
kan worden uitgerold.

 • SSO is direct verbonden met een identity management-
systeem. Dit betekend dat er duidelijk zicht en een relatie 
is met de identiteit van de gebruiker die toegang verlangt 
tot de SaaS-applicatie.

Licentievorm
F3, E3 en E5.

Verwijzing naar AVG/BIO

AVG: art. 32 (beveiliging van de verwerking), art. 25 (privacy by 
design/default)
BIO: H6 – apparaatbeheer, gebruik van apparaten
H9 – toegangsbeveiliging, toegangsrechten en verantwoor-
delijkheden van gebruikers, identificatie, authenticatie

Beschrijving en reden voor gebruik

Single Sign-On (SSO) biedt meer veiligheid met toegang tot 
Software-as-a-Service (SaaS) en verhoogt het gebruikers-
gemak. Het implementeren van SSO maakt het mogelijk om 
gefragmenteerd wachtwoordbeheer binnen SaaS-oplossingen 
te minimaliseren en tevens de gebruikersverantwoordelijkheid 
terug te dringen. SSO voor SaaS wordt meestal gerealiseerd 
met behulp van standaarden als SAML en OIDC 49. De gebrui-
ker ervaart minder frictie omdat de serviceprovider (SP) en 
de idP (identiteitsprovider) in samenspraak acteren en alleen 
een authenticatiemoment verwachten als de gebruiker zich 
opnieuw moet authenticeren of wanneer de idP-sessie niet 
gestart is. Veelal wordt SSO in samenspraak geïmplementeerd 
met MFA-functionaliteit om meer veiligheid te garanderen.

Verwijzing naar Microsoft-website 
Single sign-on to other SaaS

49 Voor meer informatie over SAML en OIDC, zie: https://docs.micro-
soft.com/en-us/azure/active-directory/develop/scenario-token-ex-
change-saml-oauth.

https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/enterprise/microsoft-365-client-support-single-sign-on?view=o365-worldwide
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6.2.10 Wachtwoordbeveiliging

Verwijzing naar AVG/BIO

AVG: art. 32 (beveiliging van de verwerking), art. 9 (verwerking 
bijzondere persoonsgegevens)
BIO: H9 – toegangsbeveiliging en beheer, sterke wachtwoor-
den

Beschrijving en reden voor gebruik
 • De wachtwoordbeveiligingsoptie detecteert en 

blokkeert (varianten van) zwakke wachtwoorden en 
kan ook aanvullend zwakke wachtwoorden blokkeren, 
specifiek voor de organisatie. Zo worden wachtwoorden 
die gebruikers invoeren automatisch vergeleken met 
wereldwijde lijsten met erkende zwakke wachtwoorden.

 • De wachtwoordbeveiligingsoptie blokkeert alle 
welbekende en zwakke wachtwoorden die onder 
andere gebruikt kunnen worden in 'password spray 
attacks’ (pogingen om toegang te krijgen tot een groot 
aantal gebruikersaccounts met enkele veelgebruikte 
wachtwoorden). Ook kunnen organisatiespecifieke 
termen worden toegevoegd waar wachtwoorden op 
gecontroleerd kunnen worden, bijvoorbeeld het gebruik 
van locatie- en afdelingsnamen van overheidsinstanties.

Verwijzing naar Microsoft-website
Wachtwoordbeveiliging

Adoptieadvies
 • Sluit voor het instellen van de organisatiespecifieke zwakke 

wachtwoorden aan bij het bestaande wachtwoordbeleid 
van de organisatie waarin deze geïdentificeerd zijn.

 • Indien het bestaande wachtwoordbeleid hierover niets 
vermeldt: inventariseer welke wachtwoorden specifiek als 
'zwak' voor de organisatie kunnen worden aangemerkt. Let 
daarbij op:

 – Organisatienamen

 – Locaties waar de organisatie gevestigd is

 – Veelgebruikte interne termen

 – Afkortingen die een betekenis hebben in de organisa-
tiecontext

 • Voer periodiek een check uit of de samengestelde lijst met 
organisatiespecifieke zwakke wachtwoorden nog steeds 
passend is voor de organisatie.

 • Neem het belang van sterke wachtwoorden op als thema 
in bewustwordingscampagnes. Focus daarbij op de lengte 
en de complexiteit van wachtwoorden. Dwing vervolgens 
technisch de eisen af voor de lengte en complexiteit bij het 
instellen van wachtwoorden door gebruikers.

Licentievorm
F3, E3 en E5.

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/authentication/concept-password-ban-bad
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6.2.11 Windows Hello for 
Business instellen

Verwijzing naar AVG/BIO

AVG: art. 32 (beveiliging van de verwerking), art. 9 (verwerken 
van bijzondere persoonsgegevens)
BIO: H7 – veilig personeel, disciplinaire procedure H10 – cryp-
tografische maatregelen, multi-factor authenticatie (MFA), 
sleutelbeheer
H09 – geheime authenticatie-informatie gebruiken
H12 – beveiligde bedrijfsvoering, logging, monitoring

Beschrijving en reden voor gebruik

Met Windows Hello for Business kunnen gebruiksnamen 
en wachtwoordaanmeldingen in Windows worden 
vervangen door twee-factor authenticatie op basis van een 
'asymmetrisch sleutelpaar'. Windows Hello for Business 
biedt organisaties een alternatief voor het gebruik van 
'standaard' wachtwoorden. Hiermee kan een hogere mate van 
bescherming worden geboden voor gevoelige categorieën 
informatie of persoonsgegevens, indien een organisatie daar 
behoefte aan heeft.

Verwijzing naar Microsoft-website
Windows Hello for Business

Adoptieadvies
 • Begin met het kiezen van een type implementatie.50 Het is 

belangrijk om te begrijpen dat Windows Hello for Business 
een gedistribueerd systeem is en een goede planning 
vereist over meerdere teams binnen een organisatie. Kies 
het implementatiemodel op basis van de bronnen waartoe 
uw gebruikers toegang hebben.

 • Voor bijna alle implementaties van Windows Hello for 
Business is een Azure-account nodig.

 • Leg uw implementatiebeslissingen gaandeweg vast in 
het Windows Hello for Business planning worksheet. Dit 
helpt u alle informatie te verzamelen die u nodig hebt 
om het planningsproces te voltooien. Bovendien beschikt 
u direct over de juiste adoptiegids voor uw persoonlijke 
implementatie.

 • Registreer al uw apparaten bij de identiteitsprovider. 
De identiteitsprovider is afhankelijk van het 
implementatiemodel.51

 • Alle gebruikers die Windows Hello for Business gebruiken, 
moeten hun publieke sleutel hebben geregistreerd bij de 
identiteitsprovider.

 • Leg uw personeel uit hoe ze Hello for Business moeten 
gebruiken voordat u dit verplicht stelt op de werkplek.52

Licentievorm
F3, E3 en E5.

50 Om implementaties voor alle organisatie mogelijk te maken, biedt 
Windows Hello for Business een scala aan implementatieopties aan: 
https://docs.microsoft.com/nl-nl/windows/security/identity-protec-
tion/hello-for-business/hello-planning-guide#deployment-models

51Zie voor meer informatie over wie de identityprovider is (hiervoor 
is de Windows Hello for Business planning worksheet nodig):https://
docs.microsoft.com/nl-nl/windows/security/identity-protection/hel-
lo-for-business/hello-planning-guide#device-registration-1

52 Zie voor meer informatie over hoe u uw personeel 

kunt voorbereiden: https://docs.microsoft.com/nl-nl/windows/securi-
ty/identity-protection/hello-for-business/hello-prepare-people-to-use

https://docs.microsoft.com/en-us/windows/security/identity-protection/hello-for-business/hello-deployment-guide
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/security/identity-protection/hello-for-business/hello-deployment-guide
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6.2.12 Self-service voor 
wachtwoordherstel

Verwijzing naar AVG/BIO

AVG: art. 32 (beveiliging van de verwerking)
BIO: H9 – toegangsbeveiliging van systeem en toepassing, 
wachtwoorden, identificatie, authenticatie 

Beschrijving en reden voor gebruik

 • Azure Active Directory (Azure AD) self-service voor 
wachtwoordherstel (SSPR) biedt gebruikers de 
mogelijkheid om hun wachtwoord te wijzigen of opnieuw 
in te stellen, zonder tussenkomst van de beheerder of 
helpdesk. Als het account van een gebruiker is vergrendeld 
of als deze zijn/haar wachtwoord vergeet, kan de gebruiker 
aanwijzingen volgen om zichzelf te deblokkeren en weer 
aan het werk te gaan.

 • De self-service voor wachtwoordherstel vermindert 
helpdeskoproepen en productiviteitsverlies wanneer 
een gebruiker zich niet kan aanmelden bij op zijn of haar 
apparaat of toepassing.

Verwijzing naar Microsoft-website
Self-service voor wachtwoordherstel

Adoptieadvies
 • Betrek bij de implementatie van SSPR alle relevante 

stakeholders. Voorbeelden van relevante stakeholders 
zijn: helpdeskmedewerkers, technische ondersteuning en 
beheerders.

 • Combineer de implementatie van SSPR met de 
implementatie van MFA. Dit is van belang omdat SSPR 
gebruikmaakt van andere authenticatiemethoden die zijn 
geconfigureerd.

 • Communiceer duidelijk naar gebruikers welke wijzigingen 
er zullen plaatsvinden en welke acties van hen verwacht 
worden.

 • Zorg ervoor dat gebruikers voldoende ondersteuning tot 
hun beschikking krijgen als zij tegen problemen aanlopen 
bij het instellen of gebruik van SSPR.

 • Start de uitrol van SSPR met een pilot waarin de 
werkbaarheid wordt getest in een kleine groep.

Licentievorm
F3, E3 en E5.

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/authentication/concept-sspr-howitworks
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6.3 Logging en monitoring

Domeinen Verantwoordelijkheden

Logging en monitoring
De organisatie heeft inzicht in gebruikers- en beveiligingsactiviteiten binnen de organisa-
tie en beoordeelt deze regelmatig om (verbeter)acties te ondernemen.

Vanuit het domein logging en monitoring heeft de organisatie 
de verantwoordelijkheid om zicht te houden op gebruikersac-
tiviteiten en de beveiligingsstatus binnen de organisatie. Met 
het loggen van handelingen van bijvoorbeeld medewerkers 
en het monitoren van de beveiligingsstatus van de cloudom-
geving kan een organisatie op efficiënte wijze beveiligingsin-
cidenten onderzoeken en daarnaast het beveiligingsbeleid op 
basis van bevindingen verbeteren.

Zonder het loggen van gebruikersactiviteiten heeft een organ-
isatie geen inzicht in wie, welke (persoons)gegevens op welke 
locatie heeft verwerkt. De kans op beveiligingsincidenten 
en datalekken kan daardoor toenemen, als bijvoorbeeld een 
beheerder zonder loggegevens niet in staat is om te achterha-
len door wie bepaalde gegevens verwijderd of gelekt zijn. Het 
monitoren van de beveiligingsstatus van de cloudomgeving 
voorkomt daarnaast dat dreigingen onopgemerkt negatieve 
consequenties kunnen hebben voor de organisatie.

De volgende twee additionele beveiligingsmaatregelen die 
vanuit Microsoft 365 beschikbaar zijn, helpen de organisatie 
met het tijdig doorvoeren van verbeteracties op basis van 
waardevolle inzichten.
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6.3.1 Aanzetten van 
auditlogs

Verwijzing naar AVG/BIO

AVG: art. 32 (beveiliging van de verwerking)
BIO: H12 - beveiliging bedrijfsvoering, logging/monitoring

Beschrijving en reden voor gebruik
 • De auditingfunctionaliteit in het Microsoft 

365-compliancecentrum geeft inzage in activiteiten binnen 
het platform. Hiermee kunnen overheidsinstanties inzage 
krijgen in gebruikers- en beheeractiviteiten binnen tools 
als Microsoft Teams, SharePoint Online, Microsoft Stream, 
enz. Zo kan bijvoorbeeld worden gecontroleerd of een 
gebruiker een bepaald document heeft geopend, gewijzigd 
of verwijderd.

Microsoft 365 biedt twee
auditoplossingen:

 • Basic Audit: maakt het mogelijk om gebruikers- en 
beheeractiviteiten te loggen en te doorzoeken. De 
bewaartermijn van auditrecords is 90 dagen.

 • Advanced Audit: bouwt voort op de mogelijkheden 
van Basic Audit door het bieden van beleid voor het 
bewaren van auditlogboeken, het langer bewaren van 
auditrecords (tot maximaal 10 jaar), hoogwaardige cruciale 
gebeurtenissen en hogere bandbreedtetoegang tot de 
Office 365 Management Activity API.

 • Inzage in gebruikers- en beheeractiviteiten kan 
overheidsinstanties bijvoorbeeld helpen bij het 
onderzoeken van (beveiligings)incidenten en 
datalekken, forensische en interne onderzoeken en 
nalevingsverplichtingen.

Verwijzing naar Microsoft-website
Auditlogboek

Adoptieadvies
 • Begin met het opstellen van beleid waarin de kaders 

worden beschreven voor het loggen en monitoren van 
gegevens.

 • Houd bij het maken van beleid rekening met elementen als 
dataclassificatie, typen gegevens en bescherming van de 
rechten en vrijheden van betrokkenen.

 • Implementeer waarborgen die voorkomen dat de 
integriteit, vertrouwelijkheid en beschikbaarheid van 
auditlogboeken wordt aangetast.

 • Implementeer een strikt toegangsbeleid en houd u daarbij 
aan basisbeginselen als least-privilege en separation-of-
duties.

 • Beschrijf processen voor het analyseren en monitoren van 
loggegevens.

 • Kiest u voor "Basic Audit", zorg dan dat auditrecords 
worden geëxporteerd voor de bewaartermijn van 90 dagen 
afloopt.

 • Maak strikt onderscheid tussen bedrijfsactiviteiten en 
persoonlijke activiteiten die door de werknemer binnen 
de Microsoft omgeving worden uitgevoerd. Beperk het 
bijhouden van logs voor de persoonlijke doeleinden van de 
werknemer.

Licentievorm
 • E3: Basic Audit

 • E5 (of E5 compliance add-on): Advanced audit

https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/compliance/auditing-solutions-overview?view=o365-worldwide&viewFallbackFrom=o365-worldwide.
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6.3.2 Secure Score

Verwijzing naar AVG/BIO

AVG: art. 32 (beveiliging van de verwerking)
BIO: H5 – informatiebeveiligingsbeleid, monitoring

Beschrijving en reden voor gebruik

Secure Score biedt een gecentraliseerd dashboard waarmee 
overheidsinstanties de beveiliging voor Microsoft 365-iden-
titeiten, gegevens, apps, apparaten en infrastructuur kunnen 
bewaken en verbeteren.

In het dashboard worden punten ge-
geven voor:

 • het configureren van door Microsoft aanbevolen 
beveiligingsfuncties;

 • het uitvoeren van beveiliging-gerelateerde taken (zoals het 
bekijken van rapporten) of;

 • het aanpakken van aanbevelingen met een toepassing of 
software van derden.

Hoe hoger de score, des te meer verbeteracties er zijn uitgevo-
erd. Tevens bevat Secure Score concrete implementatiericht-
lijnen.

Secure Score helpt overheidsinstanties vanuit een gecentrali-
seerd dashboard met het beschermen tegen dreigingen. Dit 
wordt gefaciliteerd door:

 • Aanrijking van rapportages over de huidige 
beveiligingsstatus van de organisatie.

 • Verbetering van beveiligingspostuur door vindbaarheid, 
zichtbaarheid, richtlijnen en controle te bieden.

 • Vergelijking met benchmarks en vaststelling van KPI's (Key 
Performance Indicators).

Verwijzing naar Microsoft-website
Secure Score

Adoptieadvies
 • Creëer een functie binnen de organisatie, bijvoorbeeld 

een (applicatie)beheerder, die periodiek de Secure Score-
controle uitvoert.

 • Bepaal hoe frequent deze controles worden uitgevoerd, 
bijvoorbeeld elk half jaar.

 • Controleer vóór het inrichten van beveiligingsmaatregelen 
eerst Microsoft 365 Secure Score in het Microsoft 
365-beveiligingscentrum. Met inzichten in de 
beveiligingsstatus kan vervolgens op basis van Secure 
Score-aanbevelingen de juiste acties worden ondernomen. 
Wijs de acties toe aan verantwoordelijke personen binnen 
de organisatie en controleer op de naleving ervan.

 • Zet Secure Score in als inventarisatiemiddel om de 
organisatie te ondersteunen bij het beoordelen van het 
informatiebeveiligingsbeleid en de herijking ervan op basis 
van de bevindingen.

Licentievorm
F3, E3 en E5.

https://www.microsoft.com/nl-nl/security/business/microsoft-secure-score
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6.4 Beveiliging tegen dreigingen

Domeinen Verantwoordelijkheden

Beveiliging tegen dreigingen
De organisatie inventariseert informatiebeveiligingsgebeurtenissen en 

onderneemt tijdig actie op beveiligingsincidenten.

Vanuit het domein beveiliging tegen dreigingen heeft de 
organisatie de verantwoordelijkheid om mogelijke informatie-
beveiligingsgebeurtenissen en incidenten in kaart te brengen 
en hier tijdig op te acteren. Eindpunten, identiteiten en e-mail 
kunnen bijvoorbeeld doelwit zijn voor aanvallen. Denk onder 
andere aan phishing en malware. Het is belangrijk om te voor-
komen dat deze dreigingen schade kunnen aanrichten binnen 
de organisatie.

De volgende 17 additionele beveiligingsmaatregelen die 
vanuit Microsoft 365 beschikbaar zijn, helpen de organisatie 
met het verlagen van de kans op en de impact van beveilig-
ingsincidenten. Hiermee borgt een organisatie onder andere 
de continuïteit van processen, de bescherming van (gevoe-
lige) gegevens van burgers en worden hoge kostenposten 
als gevolg van aanvallen die systemen kunnen platleggen, 
voorkomen.
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Microsoft
Defender

Microsoft 365 Defender is een geïntegreerde suite voor be-
drijfsdefensie vóór en na inbreuk die interne detectie, preven-
tie, onderzoek en antwoord coördineert in eindpunten, iden-
titeiten, e-mail en toepassingen om geïntegreerde bescherm-
ing te bieden tegen geavanceerde aanvallen.

Er zijn vier Microsoft 365 
Defender-services die hieronder 
nader besproken worden:

 • Microsoft Defender voor Eindpunt (voorheen 'Microsoft 
Defender ATP')

 • Microsoft Defender voor Office 365 (voorheen 'Office 365 
ATP')

 • Microsoft Defender voor identiteit

 • Microsoft Cloud App Security
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6.4.1 Microsoft Defender 
voor Eindpunt aanzetten

Verwijzing naar AVG/BIO

AVG: art. 32 (beveiliging van de verwerking)
BIO: H12 – beveiligde bedrijfsvoering, malware, technische 
kwetsbaarheden

Beschrijving en reden voor gebruik
 • Microsoft Defender voor Eindpunt is een 

beveiligingsplatform voor zakelijke eindpunten dat is 
ontworpen voor bedrijfsnetwerken om geavanceerde 
dreigingen te voorkomen, te detecteren, te onderzoeken 
en erop te reageren.

 • Defender voor Eindpunt maakt gebruik van de volgende 
combinatie van technologie die is ingebouwd in Windows 
10 en de cloudservice van Microsoft: gedragssensoren 
voor eindpunten, cloudbeveiligingsanalyse en 
dreigingsinformatie.

Verwijzing naar Microsoft-website
Microsoft Defender voor Eindpunt

Adoptieadvies
 • Scan uw computers en media regelmatig bij wijze van 

voorzorgsmaatregel. Scan hierbij alle bestanden, inclusief 
alle bijlagen en downloads die zijn ontvangen, vóór gebruik 
op malware.

 • Ontdek kwetsbaarheden en verkeerde configuraties. Als 
de kans op misbruik en de verwachte schade beide hoog 
zijn (NCSC-classificatie kwetsbaarheidswaarschuwingen), 
moeten patches zo snel mogelijk worden geïnstalleerd. 
Tref in de tussentijd op basis van een expliciete 
risicoafweging mitigerende maatregelen.

 • Check eerst of aan de minimale (technische) voorwaarden 
voor implementatie is voldaan.53

 • Zorg ervoor dat de diagnostische gegevensservice is 
ingeschakeld op alle apparaten in uw organisatie. Deze 
service is standaard ingeschakeld. Het is een goede 
gewoonte om te controleren of u sensorgegevens van 
deze service krijgt.

 • Plan uw Microsoft Defender voor Eindpunt-implementatie, 
zodat u de beveiligingsmogelijkheden binnen de suite kunt 
maximaliseren en uw bedrijf beter kunt beschermen tegen 
cyberdreigingen.

Licentievorm
E5, E5 Security add-on, F5 Security add-on.

53 Hieronder vallen de licentievoorwaarden, de browservoorwaarden, 
enz.: https://docs.microsoft.com/nl-nl/microsoft-365/security/defend-
er-endpoint/minimum-requirements?view=o365-worldwide
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volgende
mogelijkheden:

 • Cloud-native

 • Co-management

 • On-premises

 • Evaluatie en locale 
onbaording

 • Lookaal script (maximal 
10 apparaten)

 • Groepsbeleid

 • Microsoft Endpoint 
Manager/ Microsoft 
System Center Mobile 
Device Manager 2008

 • Microsoft Endpoint 
Configuration Manager

 • Script Encoder

 • Eindpuntdetectie en- 
antwoord

 • Beveiliging van de 
volgende generatie

 • Surface-beperking 
voor aanvallen

https://docs.microsoft.com/nl-nl/microsoft-365/security/defender-endpoint/microsoft-defender-endpoint?view=o365-worldwide
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6.4.2 Microsoft Defender voor 
Office 365 aanzetten

Office 365-beveiliging biedt drie belangrijke beveiligingsser-
vices die zijn gekoppeld aan uw abonnementstype:

 • Exchange Online Protection (EOP)

 • Microsoft Defender voor Office 365 Abonnement 1 
(Defender voor Office P1)

 • Microsoft Defender voor Office 365 Abonnement 2 
(Defender voor Office P2)

De Office 365-beveiliging is gebaseerd op de kernbevei-
ligingen die door EOP worden geboden. EOP is aanwezig in 
elk abonnement waar Exchange Online-postvakken kunnen 
worden gevonden (alle beveiligingsproducten die hier worden 
besproken, zijn namelijk gebaseerd op de cloud).

Elk onderdeel is een cumulatieve laag van beveiliging en ziet 
er als volgt uit: 
Hoewel elk van deze services één van de doelen Beschermen, 
Detecteren, Onderzoeken en Reageren benadrukt, kunnen 
alle doelen in iedere service in meer of mindere mate voor-
komen.

De kern van Office 365-beveiliging is EOP-beveiliging. Micro-
soft Defender voor Office 365 P1 bevat EOP. Defender voor 
Office 365 P2 bevat P1 en EOP. De structuur is cumulatief. 
Daarom moet u bij het configureren van dit product beginnen 
met EOP en naar Defender voor Office 365 toewerken.

Ter volledigheid zal EOP hieronder kort worden beschreven, 
maar omdat het deel is van ieder Microsoft-basisabonnement, 
zal deze user entity control niet verder worden uitgewerkt.

Exchange Online Protection 
(EOP)

Verwijzing naar AVG/BIO

AVG: art. 32 (beveiliging van de verwerking)
BIO: H12 – beveiligde bedrijfsvoering, malware, technische 
kwetsbaarheden

Beschrijving en reden voor gebruik
 • Exchange Online Protection (EOP) is de cloudfilterservice 

die uw organisatie beschermt tegen spam, malware 
en andere e-mailrisico's. EOP is opgenomen in alle 
Microsoft 365-organisaties met Exchange Online 
postvakken.54Hiermee voorkomt u brede, op volume 
gebaseerde, bekende aanvallen.

 • EOP beschermt uw organisatie met behulp van een 
filtersysteem. Bij een inkomende e-mail wordt adequaat en 
snel gereageerd als er een dreiging wordt geconstateerd.

 • EOP wordt uitgevoerd op een wereldwijd netwerk 
van datacenters die zijn ontworpen om de beste 
beschikbaarheid te bieden.

Verwijzing naar Microsoft-website
Microsoft Defender voor Office 365

Beschikbare licentievorm
E3.

54 Zie voor meer informatie: https://docs.microsoft.com/nl-nl/mi-
crosoft-365/security/office-365-security/exchange-online-protec-
tion-overview?view=o365-worldwide
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https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/security/office-365-security/overview?view=o365-worldwide
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6.4.3 Microsoft Defender 
voor Office 365 plan 1

Anti-phishingbeleid

Verwijzing naar AVG/BIO

AVG art. 32 (beveiliging van de verwerking)
BIO: H12 – beveiligde bedrijfsvoering, malware
H13 – communicatiebeveiliging, passendheid en juistheid van 
elektronische berichten, beveiliging tegen phishing

Beschrijving en reden voor gebruik

 • Onder phishing verstaan we valse e-mails die worden 
verstuurd met de bedoeling gegevens van slachtoffers 
te verkrijgen. Spoofing is wanneer het Van-adres in een 
e-mailbericht (het afzenderadres dat wordt weergegeven 
in e-mailclients) niet overeenkomt met het domein van de 
e-mailbron.55

 • Microsoft Defender biedt hiervoor een anti-phishingbeleid 
aan dat de phishingbeveiligingen aangeeft die u wilt 
in- of uitschakelen en de acties om opties toe te passen. 
Met een anti-phishingregel geeft u de prioriteits- en 
geadresseerdefilters op (op wie het beleid van toepassing 
is) voor een anti-phishingbeleid.

 • EOP-klanten krijgen standaard anti-phishing, maar 
Microsoft Defender voor Office 365 bevat meer functies 
en controles om aanvallen te voorkomen, te detecteren en 
te herstellen.56

Verwijzing naar Microsoft-website
Anti-phishing

55 Zie voor meer informatie over het anti-phishingbeleid in Mi-
crosoft 365: https://docs.microsoft.com/nl-nl/microsoft-365/
security/office-365-security/configure-mdo-anti-phishing-poli-
cies?view=o365-worldwide

56 Zie voor meer informatie: https://docs.microsoft.com/nl-nl/
microsoft-365/security/office-365-security/recommended-set-
tings-for-eop-and-office365?view=o365-worldwide#anti-phishing-poli-
cy-settings-in-microsoft-defender-for-office-365

Adoptieadvies
 • Voldoe aan de standaarden voor de beveiliging van 

elektronische (e-mail)berichten tegen phishing en 
tegen afluisteren op basis van de 'pas toe of leg uit'-
lijst van het Forum Standaardisatie.57 Voor beveiliging 
van websiteverkeer gelden de open standaarden tegen 
afluisteren op de 'pas toe of leg uit'-lijst van het Forum.

 • Configureer en wijzig uw anti-phishingbeleid in Defender 
voor Office 365 in de Microsoft 365 Defender-portal of in 
Exchange Online PowerShell.

 • U moet over toegewezen machtigingen beschikken in 
Exchange Online voordat u een dergelijk beleid kunt 
configureren: 58

 – Als u anti-phishingbeleid wilt toevoegen, wijzigen 
en verwijderen, moet u lid zijn van de rollengroepen 
Organisatiebeheer of Beveiligingsbeheerder.

 – Als u alleen-lezen toegang wilt tot anti-phishingbeleid, 
moet u lid zijn van de rollengroepen Globale lezer of 
Beveiligingslezer.

 • Het standaard anti-phishingbeleid in Microsoft 
Defender voor Office 365 biedt spoofbeveiliging 
en postvakinformatie voor alle geadresseerden. De 
andere beschikbare functies voor imitatiebeveiliging en 
geavanceerde instellingen zijn echter niet geconfigureerd 
of ingeschakeld in het standaardbeleid. Als u alle 
beveiligingsfuncties wilt inschakelen, wijzigt u het 
standaardbeleid voor phishing of maakt u extra anti-
phishingbeleid.

Licentievorm
E5, E5 Security, Office E5, F5 (Security), 
F5 (Security + Compliance).

57 Het Forum Standaardisatie onderzoekt ieder half jaar het gebruik 
van veilige standaarden voor websites en e-mail bij overheidsorgani-
saties. Het toepassen van standaarden is geen eenmalige actie, maar 
vereist voortdurende aandacht, zo blijkt uit de meest recente meting. 
Zie hier voor de 'pas toe of leg uit'-lijst. 

58 Zie voor meer informatie over machtigingen: https://docs.microsoft.
com/nl-nl/exchange/permissions-exo/permissions-exo

https://docs.microsoft.com/nl-nl/microsoft-365/security/office-365-security/set-up-anti-phishing-policies?view=o365-worldwide#spoof-settings
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6.4.4 Realtime rapportages

Verwijzing naar AVG/BIO

AVG: art. 32 (beveiliging van de verwerking)
BIO: H16 – beheer van informatiebeveiligingsincidenten, zwak-
ke plekken in de informatiebeveiliging

Beschrijving en reden voor gebruik
 • De beveiligingsmogelijkheden die beschikbaar zijn in het 

beveiligings- en compliancecentrum omvatten realtime 
rapporten en inzichten waarmee uw beveiligings- en 
compliancebeheerders zich kunnen concentreren op 
kwesties met hoge prioriteit, zoals beveiligingsaanvallen of 
verhoogde verdachte activiteiten.

Verwijzing naar Microsoft-website

Realtime rapporten

Adoptieadvies
 • Zet een meldloket en meldprocedure (waarin de taken 

en verantwoordelijkheden van het meldloket staan 
beschreven) voor beveiligingsincidenten vast.

 • Meld interne incidenten zo snel mogelijk, maar in 
ieder geval binnen 24 uur na bekendwording. Stel de 
proceseigenaar verantwoordelijk voor het oplossen 
van beveiligingsincidenten. Zorg voor een maandelijkse 
rapportage van de opvolging van incidenten aan de interne 
verantwoordelijke.

 • Publiceer een Coordinated Vulnerability Disclosure (CVD) 
procedure zodat uw medewerkers en contractanten weten 
wat er van hen wordt verwacht met betrekking tot de 
vermeende zwakheden in de informatiebeveiliging.

 • Check of u de juiste machtigingen hebt: organisatiebeheer, 
beveiligingsbeheerder, beveiligingslezer of globale lezer.59

 • Als u geen gegevens ziet in uw Defender voor Office 
365-rapporten, controleert u of uw beleid correct is 
ingesteld. Uw organisatie moet beleidsregels voor Safe 
Koppelingen en Safe Bijlagen 60 hebben gedefinieerd, 
zodat Defender Office 365-beveiliging kan worden 
gebruikt.

Licentievorm
E5, E5 Security, Office E5, F5 (Security), 
F5 (Security + Compliance).

59 Zie voor meer informatie over de rollen: https://docs.microsoft.
com/en-us/microsoft-365/security/office-365-security/permis-
sions-in-the-security-and-compliance-center?view=o365-worldwide

60 Beide worden hieronder nader uitgelegd.

https://docs.microsoft.com/nl-nl/office365/servicedescriptions/office-365-advanced-threat-protection-service-description#real-time-reports
https://docs.microsoft.com/nl-nl/microsoft-365/security/office-365-security/set-up-safe-links-policies?view=o365-worldwide
https://docs.microsoft.com/nl-nl/microsoft-365/security/office-365-security/set-up-safe-attachments-policies?view=o365-worldwide
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6.4.5 Safe Bijlagen Aanzetten

Verwijzing naar AVG/BIO

AVG: art. 32 (beveiliging van de verwerking)
BIO: H12 – beveiliging bedrijfsvoering, beheersmaatregelen 
tegen malware
H13 – communicatiebeveiliging en de juistheid van elek-
tronische berichten (e-mail)

Beschrijving en reden voor gebruik
 • Safe Bijlagen biedt een extra beveiligingslaag 

voor e-mailbijlagen die al zijn gescand door anti-
malwarebeveiliging in EOP. In Safe Bijlagen wordt een 
virtuele omgeving gebruikt om bijlagen in e-mailberichten 
te controleren voordat ze worden bezorgd bij 
geadresseerden (een proces dat 'detonatie' wordt 
genoemd).

Verwijzing naar Microsoft-website
Safe Bijlagen

Adoptieadvies
 • Beheers en beperk het downloaden van bestanden op 

basis van risico en need-of-use.

 • Informeer de gebruikers over de risico’s van het surfgedrag 
en het klikken op onbekende koppelingen.

 • Er is geen standaardbeleid voor Safe Bijlagen, dus als u 
de beveiliging van Safe Bijlagen wilt krijgen, moet u één 
of meerdere Safe Bijlagen-beleidsregels opstellen. Dit 
doet u in het beveiligings- en compliancecentrum of in 
PowerShell.61

 • U moet de volgende machtigingen hebben toegewezen:

 – Als u beleidsregels voor Safe Bijlagen wilt maken, wijzi-
gen en verwijderen, moet u lid zijn van de rollengroep-
en Organisatiebeheer of Beveiligingsbeheerder in het 
beveiligings- en compliancecentrum en lid zijn van de 
rollengroep Organisatiebeheer in Exchange Online.

 – Als u alleen-lezen toegang wilt tot het Safe Bijla-
gen-beleid, moet u lid zijn van de rollengroepen 
Globale lezer of Beveiligingslezer in het beveiligings- 
en compliancecentrum.

 • Het scannen van bijlagen vindt plaats op dezelfde plek 
waar uw Microsoft 365-gegevens zich bevinden. Check 
voor meer informatie over waar uw gegevens precies zijn 
de geografie van datacenters.

Licentievorm
E5, E5 Security, Office E5, F5 (Security),
F5 (Security + Compliance).

61 Zie voor meer informatie over instellingen voor Safe Bijlagen: 
https://docs.microsoft.com/nl-nl/microsoft-365/security/office-365-se-
curity/set-up-safe-attachments-policies?view=o365-worldwide

https://docs.microsoft.com/nl-nl/microsoft-365/security/office-365-security/anti-malware-protection?view=o365-worldwide
https://docs.microsoft.com/nl-nl/microsoft-365/security/office-365-security/anti-malware-protection?view=o365-worldwide
https://docs.microsoft.com/nl-nl/microsoft-365/security/office-365-security/safe-attachments?view=o365-worldwide
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6.4.6 Safe Koppelingen

Verwijzing naar AVG/BIO

AVG: art. 32 (beveiliging van de verwerking)
BIO: H12 – beveiliging bedrijfsvoering, beheersmaatregelen 
tegen malware
H13 – communicatiebeveiliging en de juistheid van elek-
tronische berichten (e-mail)

Beschrijving en reden voor gebruik
 • Safe Koppelingen is een functie die het scannen van URL's 

en het herschrijven van inkomende e-mailberichten in de 
e-mailstroom mogelijk maakt, en verificatie van URL's en 
koppelingen in e-mailberichten en op andere locaties.

 • Met Safe Koppelingen kunt u uw organisatie beschermen 
tegen schadelijke koppelingen die worden gebruikt bij 
phishing en andere aanvallen.

Verwijzing naar Microsoft-website

Safe Koppelingen

Adoptieadvies
 • Beheers en beperk het downloaden van bestanden op 

basis van risico en need-of-use.

 • Informeer de gebruikers over de risico’s van het surfgedrag 
en het klikken op onbekende koppelingen.

 • Er is geen standaard koppelingsbeleid voor Safe 
Koppelingen. Als u Safe Koppelingen van URL's wilt 
scannen, moet u één of meerdere Safe Koppelingen-
beleidsregels opstellen.62 Dit kan in de Microsoft 365 
Defender-portal of in PowerShell.

 • Wijs eerst de volgende machtigingen toe als u wilt werken 
met Safe Koppelingen-beleidsregels:

 – U moet lid zijn van de rollengroepen Organisatiebe-
heer of Beveiligingsbeheerder in de Microsoft 365 
Defender-portal en lid zijn van de rollengroep Organi-
satiebeheer in Exchange Online.

 – Voor alleen-lezen toegang tot Safe Koppelingen-be-
leid, moet u lid zijn van de rollengroepen Globale lezer 
of Beveiligingslezer.

 • Let op: er worden voortdurend nieuwe functies 
toegevoegd aan Microsoft Defender voor Office 365. Als er 
nieuwe functies worden toegevoegd, moet u mogelijk uw 
bestaande Safe Koppelingen-beleid aanpassen.63 Zorg voor 
een periodieke update van de software.

Licentievorm
E5, E5 Security, Office E5, F5 (Security),
F5 (Security + Compliance).

62 Zie voor meer informatie over instellingen van Safe Koppelingen: 
https://docs.microsoft.com/nl-nl/microsoft-365/security/office-365-se-
curity/set-up-safe-links-policies?view=o365-worldwide

63 Houdt deze koppeling in de gaten voor updates van Safe Koppelin-
gen-functies: https://docs.microsoft.com/nl-nl/microsoft-365/security/
office-365-security/defender-for-office-365?view=o365-world-
wide#new-features-in-microsoft-defender-for-office-365

https://docs.microsoft.com/nl-nl/microsoft-365/security/office-365-security/safe-links?view=o365-worldwide
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6.4.7 Microsoft Defender 
voor Office 365 plan 2

Aanvalssimulatietraining

Verwijzing naar AVG/BIO

AVG: art. 32 (beveiliging van de verwerking)
BIO: H7 – bewustzijn, opleiding en training ten aanzien van 
informatiebeveiliging

Beschrijving en reden voor gebruik
 • U kunt de aanvalssimulatietraining gebruiken om 

realistische aanvalsscenario’s in uw organisatie uit te 
voeren. Deze gesimuleerde aanvallen kunnen u helpen 
om gebruikers te trainen voordat een echte aanval zich 
voordoet.

Verwijzing naar Microsoft-website

Aanvalssimulatietraining

Adoptieadvies
 • Alle medewerkers hebben de verantwoordelijkheid om 

bedrijfsinformatie te beschermen. Iedereen kent de regels 
en verplichtingen met betrekking tot informatiebeveiliging 
en daar waar relevant de speciale eisen voor gerubriceerde 
omgevingen. Zorg dat alle beginnende medewerkers en 
contractanten binnen drie maanden na indiensttreding een 
training hebben gevolgd om dit bewustzijn te creëren.

 • De machtigingen moeten aan u zijn toegewezen in het 
beveiligings- en compliancecentrum of in Azure Active 
Directory voordat u kunt werken met aanvalssimulatie. U 
moet lid zijn van Organisatiebeheer, Beveiligingsbeheerder 
of één van de volgende rollen:

 – Aanvalssimulatorbeheerders: maakt en beheert alle 
aspecten van aanvalssimulatiecampagnes.

 – Attack Simulator Payload Authors: maakt payload die 
een beheerder later kan starten.

 • Hoewel het proces voor het maken en plannen van 
simulaties is ontworpen om frictieloos te zijn, vereist 
het uitvoeren van simulaties op organisatieniveau vaak 
planning. Google Safe Browsen, netwerkproxyinstellingen 
en filters van stuurprogramma’s kunnen de URL's voor 
phishingsimulatie onbedoeld blokkeren.

Licentievorm
E5, E5 Security, Office E5, F5 (Security), 
F5 (Security + Compliance).

https://docs.microsoft.com/nl-nl/microsoft-365/security/office-365-security/attack-simulation-training-get-started?view=o365-worldwide
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6.4.8 geautomatiseerde 
identificatie en respons

Verwijzing naar AVG/BIO

AVG: art. 32 (beveiliging van de verwerking), art. 33/34 
(melden van datalekken) 
BIO: H16 – Beheer van informatiebeveiligingsincidenten, rap-
portage van  informatiebeveiligingsgebeurtenissen en zwakke 
plekken in de informatiebeveiliging

Beschrijving en reden voor gebruik
 • Soms kunnen beveiligingsteams worden overstelpt 

door het aantal waarschuwingen dat wordt geactiveerd. 
Geautomatiseerde mogelijkheden voor identificatie en 
respons (AIR) in Microsoft Defender voor Office 365 
kunnen helpen.

 • AIR-mogelijkheden omvatten geautomatiseerde 
onderzoeksprocessen in reactie op bekende dreigingen die 
vandaag de dag bestaan. De juiste herstelacties wachten 
op goedkeuring, zodat uw beveiligingsteam kan reageren 
op gedetecteerde dreigingen.

Verwijzing naar Microsoft-website 
Geautomatiseerd onderzoek en antwoord

Adoptieadvies
 • Stel een meldloket en meldprocedure (waarin de taken 

en verantwoordelijkheden van het meldloket staan 
beschreven) voor beveiligingsincidenten vast.

 • Meld interne incidenten zo snel mogelijk, maar in 
ieder geval binnen 24 uur na bekendwording. Stel de 
proceseigenaar verantwoordelijk voor het oplossen 
van beveiligingsincidenten. Zorg voor een maandelijkse 
rapportage van de opvolging van incidenten aan de 
verantwoordelijke.

 • AIR-mogelijkheden zijn opgenomen in Microsoft Defender 
voor Office 365, mits uw beleid en waarschuwingen 
zijn geconfigureerd. Hebt u hulp nodig? Volg de 
richtlijnen in Beschermen tegen bedreigingen om de 
beveiligingsinstellingen in te stellen of te configureren 
(Auditregistratie moet bijvoorbeeld zijn ingeschakeld!).

 • Controleer het waarschuwingsbeleid van uw organisatie, 
met name het standaardbeleid in de categorie 
Bedreigingsbeheer.

 • Zorg dat de juiste machtigingen voor het gebruik van AIR-
mogelijkheden zijn verleend.64

Licentievorm
E5, E5 Security, Office E5, F5 (Security), 
F5 (Security + Compliance).

64 Zie voor meer informatie over machtigingen voor AIR-mogeli-
jkheden: https://docs.microsoft.com/nl-nl/microsoft-365/security/of-
fice-365-security/office-365-air?view=o365-worldwide#required-per-
missions-to-use-air-capabilities

https://docs.microsoft.com/nl-nl/microsoft-365/security/office-365-security/automated-investigation-response-office?view=o365-worldwide
https://docs.microsoft.com/nl-nl/microsoft-365/security/office-365-security/protect-against-threats?view=o365-worldwide
https://docs.microsoft.com/nl-nl/microsoft-365/compliance/alert-policies?view=o365-worldwide#default-alert-policies
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6.4.9 Campagneweergaven 
Aanzetten

Verwijzing naar AVG/BIO

AVG: art. 32 (beveiliging van de verwerking), art. 33/34 
(melden van datalekken) 
BIO: H12 – beveiliging bedrijfsvoering, beheersmaatregelen 
tegen malware 
H16 – rapportage van informatiebeveiligingsincidenten en 
zwakke plekken in de informatiebeveiliging

Beschrijving en reden voor gebruik
 • Campagneweergaven in de Microsoft 365 Defender-

portal identificeert en categoriseert phishingaanvallen in 
de service. Campagneweergaven kunnen u helpen met 
efficiënt

 • onderzoek, reageren op phishing-aanvallen en beter inzicht 
in het bereik van de aanval. 

 • Een campagne is een gecoördineerde e-mailaanval op een 
of meer organisaties.

 • Met Campagneweergaven kunt u het grote beeld van een 
aanval sneller en completer zien.

Verwijzing naar Microsoft-website 
Campagneweergaven

Adoptieadvies
 • Informeer de gebruikers over de risico’s van het surfgedrag 

en het klikken op onbekende koppelingen.

 • Zet een meldloket en meldprocedure (waarin de taken 
en verantwoordelijkheden van het meldloket staan 
beschreven) voor beveiligingsincidenten vast.

 • Meld interne incidenten zo snel mogelijk, maar in 
ieder geval binnen 24 uur na bekendwording. Stel de 
proceseigenaar verantwoordelijk voor het oplossen 
van beveiligingsincidenten. Zorg voor een maandelijkse 
rapportage van de opvolging van incidenten aan de 
verantwoordelijke.

Licentievorm
E5, E5 Security, Office E5, F5 (Security),
F5 (Security + Compliance).

https://docs.microsoft.com/nl-nl/microsoft-365/security/office-365-security/campaigns?view=o365-worldwide
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6.4.10 Detectie van 
Gecompromitteerde gebruikers

Verwijzing naar AVG/BIO

AVG: art. 32 (beveiliging van de verwerking), art. 33/34 
(melden van datalekken) 
BIO: H16 – rapportage van informatiebeveiligingsincidenten 
en zwakke plekken in de informatiebeveiliging

Beschrijving en reden voor gebruik
 • Dit is een uitbreiding op de AIR-mogelijkheden (van 

Geautomatiseerd onderzoek en antwoord) in het Microsoft 
Defender voor Office 365 plan 2. De uitbreiding omvat 
de mogelijkheid om een gecompromitteerd proces voor 
gebruikersbeveiliging op te zetten.

 • Hiermee kan het beveiligingsteam van uw organisatie het 
volgende doen:

 – De detectie van gecompromitteerde gebruikersac-
counts versnellen;

 – Beperk het bereik van een inbreuk wanneer een ac-
count wordt gecompromitteerd; en

 – Reageer effectiever en efficiënter op gecompromit-
teerde gebruikers.

 • Let op: Automatisering helpt uw team voor 
beveiligingsbewerkingen, maar vervangt deze niet. 
Met mogelijkheden voor geautomatiseerd onderzoek 
en antwoord kan een gecompromitteerde gebruiker 
al vroeg worden gedetecteerd, maar uw team voor 
beveiligingsbewerkingen moet waarschijnlijk onderzoek 
doen en herstellen.

Verwijzing naar Microsoft-website 
Detectie van gecompromitteerde gebruikers

Adoptieadvies
 • Zet een meldloket en meldprocedure (waarin de taken 

en verantwoordelijkheden van het meldloket staan 
beschreven) voor beveiligingsincidenten vast.

 • Meld interne incidenten zo snel mogelijk, maar in 
ieder geval binnen 24 uur na bekendwording. Stel de 
proceseigenaar verantwoordelijk voor het oplossen 
van beveiligingsincidenten. Zorg voor een maandelijkse 
rapportage van de opvolging van incidenten aan de interne 
verantwoordelijke.

 • AIR-mogelijkheden zijn opgenomen in Microsoft Defender 
voor Office 365, mits uw beleid en waarschuwingen 
zijn geconfigureerd. Hebt u hulp nodig? Volg de 
richtlijnen in Beschermen tegen bedreigingen om de 
beveiligingsinstellingen in te stellen of te configureren 
(Auditregistratie moet bijvoorbeeld zijn ingeschakeld!).

 • Controleer het waarschuwingsbeleid van uw organisatie, 
met name het standaardbeleid in de categorie 
Bedreigingsbeheer.

 • Zorg dat de juiste machtigingen voor het gebruik van AIR-
mogelijkheden zijn verleend.65

Licentievorm
E5, E5 Security, Office E5, F5 (Security), 
F5 (Security + Compliance).

65 Zie voor meer informatie over machtigingen voor AIR-mogeli-
jkheden: https://docs.microsoft.com/nl-nl/microsoft-365/security/of-
fice-365-security/office-365-air?view=o365-worldwide#required-per-
missions-to-use-air-capabilities

https://docs.microsoft.com/nl-nl/microsoft-365/security/office-365-security/address-compromised-users-quickly?view=o365-worldwide
https://docs.microsoft.com/nl-nl/microsoft-365/security/office-365-security/protect-against-threats?view=o365-worldwide
https://docs.microsoft.com/nl-nl/microsoft-365/compliance/alert-policies?view=o365-worldwide#default-alert-policies
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6.4.11 Dreigingsverkenner

Verwijzing naar AVG/BIO

AVG: art. 32 (beveiliging van de verwerking), art. 33/34 
(melden van datalekken) 
BIO: H16 – rapportage van informatiebeveiligingsincidenten 
en zwakke plekken in de informatiebeveiliging

Beschrijving en reden voor gebruik
 • Het realtimedetectierapport is beschikbaar in Defender 

voor Office 365 plan 1. Dreigingsverkenner is beschikbaar 
in Defender voor Office 365 plan 2.

 • Met het rapport Realtimedetecties kunt u detecties in real 
time bekijken. Dreigingsverkenner doet dit ook, maar biedt 
ook extra details voor een bepaalde aanval.

 • Een weergave Alle e-mail is beschikbaar in 
Dreigingsverkenner, maar niet in het rapport 
Realtimedetecties.-

 • Meer filtermogelijkheden en beschikbare acties zijn 
opgenomen in Dreigingsverkenner.

Verwijzing naar Microsoft-website

Dreigingsverkenner

Adoptieadvies
 • Zet een meldloket en meldprocedure (waarin de taken 

en verantwoordelijkheden van het meldloket staan 
beschreven) voor beveiligingsincidenten vast.

 • Meld interne incidenten zo snel mogelijk, maar in 
ieder geval binnen 24 uur na bekendwording. Stel de 
proceseigenaar verantwoordelijk voor het oplossen 
van beveiligingsincidenten. Zorg voor een maandelijkse 
rapportage van de opvolging van incidenten aan de 
verantwoordelijke.

 • Dreigingsverkenner is opgenomen in Defender voor Office 
365 plan 2. Het realtimedetectierapport is opgenomen in 
Defender voor Office 365 plan 1.

 • Plan om licenties toe te wijzen voor alle gebruikers die 
moeten worden beveiligd door Defender voor Office 
365. Verkenner- en realtimedetecties tonen alleen 
detectiegegevens voor gelicentieerde gebruikers, 
zoals machtigingen die zijn verleend aan een 
Beveiligingsbeheerder of Beveiligingslezer.

Licentievorm
E5, E5 Security, Office E5, F5 (Security),
F5 (Security + Compliance).

https://docs.microsoft.com/nl-nl/microsoft-365/security/office-365-security/threat-explorer?view=o365-worldwide
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6.4.12 Threat Trackers

Verwijzing naar AVG/BIO

AVG: art. 32 (beveiliging van de verwerking), art. 33/34 
(melden van datalekken)
BIO: H12 – beveiliging bedrijfsvoering, beheersmaatregelen 
tegen malware H16 – rapportage van informatiebeveiligingsin-
cidenten en zwakke plekken in de informatiebeveiliging

Beschrijving en reden voor gebruik
 • Threat Trackers zijn informatieve widgets en 

weergaven die u informatie bieden over verschillende 
cyberbeveiligingsproblemen die van invloed kunnen zijn op 
uw organisatie.

 • Threat Trackers stellen het beveiligingsteam van uw 
organisatie in staat om cyberbeveiligingsrisico's te 
ontdekken en actie te ondernemen.

 • Met Threat Trackers worden geavanceerde 
malwaredreigingen gemarkeerd die zijn gedetecteerd door 
Safe Bijlagen.

Verwijzing naar Microsoft-website 
Threat Trackers

Adoptieadvies
 • Beheers en beperk het downloaden van bestanden op 

basis van risico en need-of-use.

 • Informeer de gebruikers over de risico’s van het surfgedrag 
en het klikken op onbekende koppelingen.

 • Zet een meldloket en meldprocedure (waarin de taken 
en verantwoordelijkheden van het meldloket staan 
beschreven) voor beveiligingsincidenten vast.

 • Meld interne incidenten zo snel mogelijk, maar in 
ieder geval binnen 24 uur na bekendwording. Stel de 
proceseigenaar verantwoordelijk voor het oplossen 
van beveiligingsincidenten. Zorg voor een maandelijkse 
rapportage van de opvolging van incidenten aan de 
verantwoordelijke.

 • Zorg ervoor dat uw beveiligingsteam de juiste rollen en 
machtigingen heeft toegewezen. U moet een Globale 
beheerder of Beveiligingsbeheerder zijn, of de rol Zoeken 
en zuiveren ('Search and Purge') toegewezen hebben 
gekregen in de Microsoft 365 Defender-portal.66

 • Kijk uit naar de nieuwe Trackers die verschijnen in uw 
Microsoft 365-omgeving. Ga naar E-mail & samenwerking > 
Threat Tracker voor meer opties.

 • Het is aanbevolen om ook Safe Koppelingen en Safe 
Bijlagen te hebben geconfigureerd voor u Threat Trackers 
gebruikt.

Licentievorm
E5, E5 Security, Office E5, F5 (Security), 
F5 (Security + Compliance).

66 Zie voor meer informatie over deze machtigingen: https://docs.
microsoft.com/en-gb/microsoft-365/security/office-365-security/per-
missions-in-the-security-and-compliance-center?view=o365-worldwide

https://docs.microsoft.com/nl-nl/microsoft-365/security/office-365-security/threat-trackers?view=o365-worldwide
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6.4.13 Safe Documenten

Verwijzing naar AVG/BIO

AVG: art. 32 (beveiliging van de verwerking), art. 33/34 
(melden van datalekken)
BIO: H12 – beveiliging bedrijfsvoering, beheersmaatregelen 
tegen malware
H13 – communicatiebeveiliging, passendheid en juistheid van 
elektronische berichten

Beschrijving en reden voor gebruik
 • Safe Documenten is een functie die Microsoft Defender 

voor Eindpunt gebruikt om documenten en bestanden te 
scannen die worden geopend in Beveiligde weergave of 
Application Guard for Office.

 • Om u te beschermen tegen beveiligingsrisico's stuurt Safe 
Documenten bestanden naar de Microsoft Defender voor 
Eindpunt-cloud voor analyse.

 • Bestanden die via Safe Documenten worden verstuurd, 
worden niet langer in Defender bewaard dan nodig is voor 
analyse (gewoonlijk minder dan 24 uur).

Verwijzing naar Microsoft-website 
Safe Documenten

Adoptieadvies
 • Beheers en beperk het downloaden van bestanden op 

basis van risico en wanneer het downloaden van Safe 
Documenten strikt noodzakelijk is.

 • Informeer de gebruikers over de risico’s van het surfgedrag 
en het klikken op onbekende koppelingen.

 • Installeer de patches zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 
een week, als de kans op misbruik en de verwachte schade 
beide hoog zijn.

 • U moet over toegewezen machtigingen beschikken in 
Exchange Online voordat u de procedures in dit artikel 
kunt uitvoeren:

 – Als u Safe Documenten-instellingen wilt configureren, 
moet u lid zijn van de rollengroepen Organisatiebe-
heer of Beveiligingsbeheerder.

 – Als u alleen-lezen toegang wilt tot Safe Document-
en-instellingen, moet u lid zijn van de rollengroepen 
Globale lezer of Beveiligingslezer.

 • Gebruik het beveiligings- en compliancecentrum om Safe 
Documenten te configureren.

Licentievorm
E5, E5 (Security), F5, F5 (Security + Compliance).

https://docs.microsoft.com/en-gb/microsoft-365/security/office-365-security/safe-docs?view=o365-worldwide
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6.4.14 Application Guide 
for Office
Verwijzing naar BIO/AVG

AVG: art. 32 (beveiliging van de verwerking), art. 33/34 
(melden van datalekken) 
BIO: H12 – beveiliging bedrijfsvoering, beheersmaatregelen 
tegen malware

Beschrijving en reden voor gebruik
 • Microsoft Defender Application Guard voor Office helpt 

voorkomen dat niet-vertrouwde bestanden toegang 
krijgen tot vertrouwde bronnen, zodat uw bedrijf veilig is 
tegen nieuwe aanvallen.

Verwijzing naar Microsoft-website 
Microsoft Defender Application Guard voor Office

Adoptieadvies
 • Zorg dat aan de minimale hardwarevereisten67 en minimale 

softwarevereisten68 is voldaan.

 • De Application Guide voor Office kan eventueel 
geïntegreerd worden met Microsoft Defender voor 
Eindpunt en Microsoft Defender voor Office 365.69

Licentievorm
E5, E5 Security, F5 (Security), F5 (Security + Compliance).

67 Hardwarevereisten: https://docs.microsoft.com/nl-nl/microsoft-365/
security/office-365-security/install-app-guard?view=o365-world-
wide#minimum-hardware-requirements

68 Softwarevereisten: https://docs.microsoft.com/nl-nl/microsoft-365/
security/office-365-security/install-app-guard?view=o365-world-
wide#minimum-software-requirements

69 Zie voor meer informatie over integratie met Microsoft Defender 
voor Eindpunt en Microsoft Defender voor Office 365 hier.

https://docs.microsoft.com/nl-nl/microsoft-365/security/office-365-security/install-app-guard?view=o365-worldwide
https://docs.microsoft.com/nl-nl/microsoft-365/security/office-365-security/install-app-guard?view=o365-worldwide#integration-with-microsoft-defender-for-endpoint-and-microsoft-defender-for-office-365
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6.4.15 Microsoft Defender 
voor identiteit aanzetten

Verwijzing naar BIO/AVG

AVG: art. 32 (beveiliging van de verwerking), art. 33/34 
(melden van datalekken)
BIO: H9 – toegangsbeveiliging, toegang tot netwerken en 
netwerkdiensten
H13 – communicatie beveiliging, beveiliging van netwerkdien-
sten

Beschrijving en reden voor gebruik
 • Microsoft Defender voor identiteit (voorheen Azure 

Advanced Threat Protection, ook bekend als Azure 
ATP) is een cloudgebaseerde beveiligingsoplossing 
die gebruikmaakt van uw on-premises Active 
Directory-signalen voor het identificeren, detecteren 
en onderzoeken van geavanceerde bedreigingen, 
gecompromitteerde identiteiten en kwaadaardige acties 
van insiders gericht op uw organisatie.

 • SecOp-analisten kunnen zo onder andere: gebruikers en 
activiteiten monitoren op basis van analyses; in Active 
Directory opgeslagen gebruikersidentiteiten en referenties 
beschermen; verdachte gebruikersactiviteiten en 
geavanceerde aanvallen in de hele kill chain70 identificeren 
en onderzoeken.

Verwijzing naar Microsoft-website
Microsoft Defender voor identiteit

70 De cyber kill chain is een reeks stappen die de stadia van een cyber-
aanval traceren, van de vroege verkenningsfasen tot de exfiltratie van 
gegevens.

Adoptieadvies
 • Zorg dat alleen geauthentiseerde apparatuur toegang kan 

krijgen tot een vertrouwde zone. Gebruikers met eigen of 
ongeauthenticeerde apparatuur (Bring Your Own Device) 
krijgen alleen toegang tot een niet-vertrouwde zone.

 • Gebruik detectievoorzieningen (zoals beschreven in de 
richtlijn voor implementatie van detectieoplossingen), 
zoals het Nationaal Detectie Netwerk (alleen voor 
rijksoverheidsorganisaties) of GDI om binnenkomend 
dataverkeer binnen de organisatie te bewaken/analyseren 
op kwaadaardige elementen.

 • U moet een Globale beheerder of Beveiligingsbeheerder 
zijn om toegang te krijgen tot de Defender voor identiteit-
portal.

 • Zorg dat ten minste één van de genoemde directory 
services-accounts leestoegang heeft tot alle objecten in de 
bewaakte domeinen.

 • Zie hier voor vereisten voor de Defender voor identiteit-
portal. Zie hier voor de Vereisten voor Defender voor 
identiteit Network Name Resolution (NNR). Zie hier voor 
vereisten voor Defender voor identiteit-sensoren. Zie hier 
voor vereisten voor de zelfstandige sensor van Defender 
voor identiteit

 • Defender voor identiteit bestaat uit een cloudservice in 
Azure en geïntegreerde sensoren die op domeincontrollers 
kunnen worden geïnstalleerd. Als u fysieke servers 
gebruikt, is capaciteitsplanning van cruciaal belang. 
Maak gebruik van de sizing tool om ruimte toe te wijzen 
aan uw sensoren. Raadpleeg ook de handleiding voor 
capaciteitsplanning voor Defender voor identiteit.71

Licentievorm
E5 en E5 (Security). F5 (Security + Compliance).

71 Zie voor de handleiding voor capaciteitsplanning voor Defender 
voor identiteit: https://docs.microsoft.com/en-us/defender-for-identi-
ty/capacity-planning

https://docs.microsoft.com/nl-nl/defender-for-identity/what-is
https://docs.microsoft.com/nl-nl/defender-for-identity/prerequisites#before-you-start
https://docs.microsoft.com/nl-nl/defender-for-identity/prerequisites#before-you-start
https://docs.microsoft.com/nl-nl/defender-for-identity/prerequisites#defender-for-identity-portal-requirements
https://docs.microsoft.com/nl-nl/defender-for-identity/prerequisites#before-you-start
https://docs.microsoft.com/nl-nl/defender-for-identity/prerequisites#defender-for-identity-sensor-requirements
https://docs.microsoft.com/nl-nl/defender-for-identity/prerequisites#defender-for-identity-standalone-sensor-requirements
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6.4.16 Cloud App 
Discovery

Verwijzing naar AVG/BIO

AVG: art. 32 (beveiliging van de verwerking),
BIO: H7 – veilig personeel, disciplinaire procedure H12 – bev-
eiligde bedrijfsvoering, logging, monitoring

Beschrijving en reden voor gebruik
 • Cloud App Discovery analyseert traffic logs binnen de 

organisatieomgeving aan de hand van de cloud-app-
catalogus van Microsoft Cloud App Security om zo 
gebruikte cloudapplicaties te detecteren en classificeren. 
De apps worden gerangschikt en gescoord op basis van 
zo'n 80 risicofactoren.

 • De factoren geven doorlopend inzicht in het cloudgebruik, 
'schaduw-IT’ en het risico dat schaduw-IT72 vormt voor de 
informatie binnen de organisatie.

 • Microsoft biedt twee varianten van deze functionaliteit. 
Azure AD Cloud App Discovery is onderdeel van de 
Azure Active Directory Premium P1-licentie en kan 
gebruikt worden om meer dan 16.000 cloudapplicaties 
te detecteren en classificeren. Microsoft Cloud App 
Security daarentegen is een volledige suite met CASB-
mogelijkheden (Cloud Access Security Broker) waarmee 
informatiebeveiligingsbeleid voor preventie van 
gegevensverlies (DLP) geboden wordt.

Verwijzing naar Microsoft-website
Cloud App Discovery

72 De IT-activiteiten die niet in beeld zijn bij de organisatie of die buiten 
de beleidsregels en afspraken plaatsvinden. Dit kan diverse infor-
matiebeveiligings- en privacyrisico's opleveren voor uw organisatie. 

Adoptieadvies
 • In Azure AD Cloud App Discovery is het mogelijk om 

zowel handmatig als geautomatiseerd logboeken van 
netwerkverkeer te uploaden voor analyse en detectie van 
cloudapplicaties.

 • Wanneer de organisatie geen licentie heeft die toegang 
biedt tot deze functionaliteit, kan het de moeite waard 
zijn om door middel van een risicoanalyse te onderzoeken 
of hier behoefte aan is. Een risicoanalyse kan uitwijzen 
hoe groot het risico op gegevensverlies door en naar 
(onbeheerde) cloudapplicaties is.

 • Neem het bewust roekeloos gebruik van 'schaduw-IT' 
op als onderdeel in de disciplinaire procedure binnen 
de afdeling Personeelszaken, om onveilig gedrag te 
ontmoedigen en medewerkers verantwoordelijk te 
houden.

Licentievorm
F3, E3 en E5.

https://docs.microsoft.com/en-us/cloud-app-security/set-up-cloud-discovery
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6.4.17 BitLocker

Verwijzing naar AVG/BIO

AVG: art. 32 (beveiliging van de verwerking),
BIO: H9 – toegangsbeveiliging, beperking van toegang tot in-
formatie, beveiligde inlogprocedure, technische hulpmiddelen

Beschrijving en reden voor gebruik
 • BitLocker Drive Encryption is een functie voor 

gegevensbescherming die in het besturingssysteem wordt 
geïntegreerd en een oplossing biedt voor de dreiging van 
gegevensdiefstal of -ontmaskering door zoekgeraakte, 
gestolen of op onjuiste wijze buiten gebruik gestelde 
computers.

 • BitLocker helpt onbevoegde toegang tot gegevens 
te beperken door de beveiliging van bestanden en 
systemen te verbeteren. BitLocker helpt ook gegevens 
ontoegankelijk te maken wanneer met BitLocker beveiligde 
computers buiten gebruik worden gesteld of worden 
gerecycled.

Verwijzing naar Microsoft-website
BitLocker

Adoptieadvies
 • BitLocker heeft een aantal specifieke 

hardwarevoorwaarden.73

 • Log het gebruik van BitLocker (als systeemhulpmiddel) 
en maak deze logging ieder halfjaar beschikbaar voor 
onderzoek.

 • Om de organisatie gereed te maken voor BitLocker, dient 
u eerst een audit te verrichten op uw huidige digitale 
omgeving. Voer een informele audit uit om uw huidige 
beleid, procedures en hardwareomgeving te bepalen.

 • Installeer de Trusted Platform Module (TPM).74

Licentievorm
E3 en E5, F3.

73 Zie hiervoor: https://docs.microsoft.com/nl-nl/windows/security/
information-protection/bitlocker/bitlocker-overview#system-require-
ments

74 BitLocker helpt door middel van encryptiesleutels en authenticatie 
onbevoegde toegang tot gegevens op verloren of gestolen comput-
ers te voorkomen. De Trusted Platform Module (TPM) is een hard-
warecomponent die door de computerfabrikanten in veel nieuwe 
computers wordt geïnstalleerd en die voor dit doel wordt gebruikt. 
Bepaal of u computers zult ondersteunen die geen TPM versie 1.2 of 
hoger hebben in uw omgeving. Als u ervoor kiest BitLocker op dit type 
computer te ondersteunen, moet een gebruiker een USB-startsleutel 
gebruiken om het systeem op te starten. Dit vereist extra ondersteun-
ingsprocessen vergelijkbaar met meervoudige verificatie (MFA).

https://docs.microsoft.com/nl-nl/windows/security/information-protection/bitlocker/bitlocker-overview
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7. Uitgelicht: User entity controls 
Microsoft Azure
Dit hoofdstuk beschrijft de verantwoordelijkheden van over-
heidsinstanties voor het borgen van privacy- en informatiebev-
eiligingsaspecten in Microsoft Azure.

Microsoft Azure maakt gebruik van beveiliging in meerdere 
lagen van de producten en services. Deze beveiliging wordt 
geleverd vanuit de wereldwijde datacenters van Microsoft 
waar alle Azure diensten worden gehost. De beveiliging-
smaatregelen zijn geïntegreerd in alle hardware- en software-
onderdelen en bieden extra beveiliging tegen dreigingen zoals 
een (Distributed) Denial-of-Service-aanval (DDoS).

De verantwoordelijkheden zijn ingedeeld in vijf domeinen: 
het beveiligen en beheren van gegevens, het inrichten van lo-
gische toegangsbeveiliging, logging en monitoring, beveiliging 
tegen dreigingen en beveiliging van het netwerk. Per domein 
zijn user entity controls (additionele beveiligingsmaatregelen) 
opgenomen die overheidsinstanties faciliteren bij het invullen 
van hun verantwoordelijkheden. Elke additionele beveiliging-
smaatregel geeft een verwijzing naar de AVG/BIO weer, een 
korte beschrijving van de beveiligingsmaatregel en de redenen 
voor gebruik, een verwijzing naar de Microsoft website en 
adoptie advies.



74

7.1 Beveiligen en beheren van gegevens

Vanuit het domein beveiligen en beheren van gegevens heeft 
de organisatie de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen 
dat gegevens binnen de cloudomgeving in voldoende mate 
worden beveiligd en beheerd. Daarbij is het bijvoorbeeld 
belangrijk om de juiste keuzes te maken rondom de classifi-
catie en opslag van gegevens, zodat de organisatie de juiste 
maatregelen kan treffen naargelang de vertrouwelijkheid van 
gegevens. Daarnaast is ook van belang dat gegevens op een 
veilige manier verstrekt worden binnen de eigen organisatie 
en aan derden.

De volgende vier additionele beveiligingsmaatregelen die 
vanuit Microsoft Azure beschikbaar zijn, helpen de organisatie 
op weg met het beheren van gegevens die zich in de cloudom-
geving bevinden en tevens het beveiligen van gegevens die 'at 
rest' (dit omvat alle objecten en statische gegevens die zijn op-
geslagen op fysieke media) en 'in transit' (wanneer gegevens 
worden weggeschreven of opgehaald) worden uitgewisseld.

Domeinen Verantwoordelijkheden

Beveiligen en beheren 
van gegevens

De organisatie beveiligt en beheert gegevens, bijvoorbeeld door 
middel van versleuteling en dataclassificatie.
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7.1.1 Azure AD gebruiken 
voor opslagverificatie

Verwijzing naar AVG/BIO

AVG: art. 6 (rechtmatigheid), art. 32 (beveiliging van de ver-
werking)
BIO: H6 – organiseren van informatiebeveiliging, scheiding van 
taken
H9 – toegangsbeveiliging, identificatie, toegangsrechten van 
gebruikers
H12 - beveiliging bedrijfsvoering, verslaglegging en monitor-
ing
H13 - beheer van netwerkbeveiliging

Beschrijving en reden voor gebruik
 • Azure Active Directory biedt de mogelijkheid om verificatie 

en autorisatie te bieden voor verschillende opslaglocaties, 
zoals Blob- en Queue-opslag.

 • Met Azure AD-verificatie kunt u het toegangsbeheer op 
basis van rollen gebruiken om specifieke machtigingen 
voor gebruikers, groepen en toepassingen te verlenen aan 
Blob- en Queue-opslag binnen Azure.

Verwijzing naar Microsoft-website
Azure AD gebruiken voor opslagverificatie

Adoptieadvies

 • Gebruik Azure AD voor het verifiëren van de toegang 
tot opslag. Verleen gebruikers de rol 'lezer' om het 
opslagaccount voor hen zichtbaar te maken in de portal, 
samen met de rol 'opslag-blobgegevenslezer' om 
leestoegang tot blobgegevens te verlenen. Gebruikers die 
blobs moeten maken of wijzigen, kunnen in plaats daarvan 
de rol 'Storage Blob Data Contributor' krijgen.

 • Richt een proces in om de privacyrechten van betrokkenen 
te kunnen waarborgen in de Azure AD.

 • Role Based Access Control (RBAC) kan worden gebruikt 
om toegang te verlenen tot subscription resources, een 
resourcegroup of tot afzonderlijke resources zoals een 
opslagaccount en blobcontainer. Roltoewijzingen kunnen 
worden gedaan via de Azure Portal of via hulpprogramma's 
zoals Azure PowerShell, Azure CLI of Azure Resource 
Manager templates.

 • Ontwikkelaars worden aangeraden om Managed Identities 
voor Azure-resources te gebruiken voor toepassingen in 
Azure of Azure AD-service-principals te gebruiken voor 
apps die buiten Azure worden uitgevoerd.

https://docs.microsoft.com/nl-nl/azure/security/fundamentals/identity-management-best-practices#use-azure-ad-for-storage-authentication
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7.1.2 Data-at-rest 
beschermen

Verwijzing naar AVG/BIO

AVG: art. 6 (rechtmatigheid), art. 32 (beveiliging van de verw-
erking)
BIO – H10 – Cryptografische maatregelen

Beschrijving en reden voor gebruik
 • Het beschermen van data-at-rest met encryptie is een 

algemene beveiligingsvereiste. Aanvallen op data-at-rest 
kunnen resulteren in fysieke toegang tot hardware waar de 
gegevens zijn opgeslagen en waardoor ook de gegevens 
zelf buitgemaakt kunnen worden. Gegevensversleuteling 
voorkomt dat er toegang verkregen wordt tot de eigenlijke 
gegevens omdat deze versleuteld opgeslagen worden.

 • Azure biedt ondersteuning voor het versleutelen van data-
at-rest.

 • Azure biedt de mogelijkheid om encryption-at-rest volledig 
te beheren in Azure.

 • Gegevensversleuteling is een verplichte stap voor 
gegevensprivacy.

 • Naast deze optie biedt Microsoft ook Storage Service 
Encryption, Client-side Encyption en Azure Disk 
Encryption.75

Verwijzing naar Microsoft-website

Data-at-rest beschermen

75 Voor meer informatie, zie: https://docs.microsoft.com/en-us/azure/
security/fundamentals/overview

Adoptieadvies
 • Gebruik Azure Disk Encryption om VM-disks van Windows 

en Linux IaaS te versleutelen. Disk Encryption combineert 
de standaard Windows BitLocker-functie en de Linux DM-
cryptografie functie voor de versleuteling van disks.

 • Azure Storage en Azure SQL Database kunnen data-
at-rest standaard versleutelen en veel services bieden 
versleuteling als optie. Gebruik Azure Key Vault om de 
sleutels te beheren.

 • Versleutel disks voordat de gevoelige gegevens ernaar toe 
geschreven worden.

 • Inventariseer welke gegevensverwerkingen binnen 
en buiten de Europese Economische Ruimte 
(EER) plaatsvinden. Zorg ervoor dat (gevoelige) 
persoonsgegevens de juiste bescherming krijgen in het 
licht van de Schrems II aanbevelingen van de European 
Data Protection Board (EDPB)76 

76 Zie voor meer informatie: https://edpb.europa.eu/sites/default/
files/consultation/edpb_recommendations_202001_supplementary-
measurestransferstools_en.pdf). 

https://docs.microsoft.com/nl-nl/azure/security/fundamentals/data-encryption-best-practices#protect-data-at-rest
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7.1.3 Data-in-transit 
beschermen

Verwijzing naar AVG/BIO

AVG: art. 6 (rechtmatigheid), art. 32 (beveiliging van de ver-
werking)
BIO – H10 – Cryptografische maatregelen

Beschrijving en reden voor gebruik

 • Het beschermen van data-in-transit is een essentieel 
onderdeel van de beveiligingsstrategie om gegevens 
te beschermen. Gebruik over het algemeen SSL-/TLS-
protocollen om gegevens tussen verschillende locaties 
uit te wisselen. In bepaalde gevallen moet het gehele 
communicatiekanaal tussen uw lokale infrastructuur en de 
cloud worden geïsoleerd met behulp van een VPN.

Verwijzing naar Microsoft-website
Data-in-transit beschermen

Adoptieadvies
 • Gebruik Azure VPN gateway bij het verzenden van 

versleuteld verkeer over het openbare internet tussen een 
virtueel Azure-netwerk en een on-premises locatie.

 • Gebruik de Azure-portal om Azure storage services te 
beheren. Alle transacties worden dan uitgevoerd via 
HTPPS. Ook de Azure storage HTTPS REST API kan gebruikt 
worden om te communiceren met Azure Storage.

 • Gebruik ExpressRoute in scenarios waarin grote sets 
gegevens met grote snelheid verplaatst moeten worden. 
Als u ervoor kiest om ExpressRoute te gebruiken, kunt u 
de gegevens ook in de toepassing zelf versleutelen door 
SSL/TLS of andere protocollen te gebruiken voor extra 
bescherming.

 • Maak voor interactie met Azure Storage gebruik van de 
Azure Portal. Alle transacties binnen de Azure Portal 
worden uitgevoerd via HTTPS. U kunt ook opslag rest API 
over https gebruiken om te communiceren met Azure 
Storage.

 • Inventariseer welke gegevensverwerkingen binnen 
en buiten de Europese Economische Ruimte 
(EER) plaatsvinden. Zorg ervoor dat (gevoelige) 
persoonsgegevens de juiste bescherming krijgen in het 
licht van de Schrems II aanbevelingen van de European 
Data Protection Board (EDPB).77 

77 Zie voor meer informatie: https://edpb.europa.eu/sites/default/files/
consultation/edpb_recommendations_202001_supplementarymea-
surestransferstools_en.pdf

https://docs.microsoft.com/nl-nl/azure/security/fundamentals/data-encryption-best-practices#protect-data-in-transit
https://edpb.europa.eu/sites/default/files/consultation/edpb_recommendations_202001_supplementarymeasurestransferstools_en.pdf
https://edpb.europa.eu/sites/default/files/consultation/edpb_recommendations_202001_supplementarymeasurestransferstools_en.pdf
https://edpb.europa.eu/sites/default/files/consultation/edpb_recommendations_202001_supplementarymeasurestransferstools_en.pdf
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7.1.4 Beveiligde e-mail, documenten 
en gevoelige gegevens

Verwijzing naar AVG/BIO

AVG: art. 6 (rechtmatigheid), art. 32 (beveiliging van de verw-
erking) BIO – H8 - Informatieclassificatie H10 – Cryptografische 
maatregelen

Beschrijving en reden voor gebruik
 • Azure Information Protection kan ingezet worden om 

documenten en e-mailberichten te classificeren, labelen 
en beveiligen. Dit kan automatisch worden gedaan 
door beheerders die regels en voorwaarden definiëren, 
handmatig door gebruikers, of een combinatie van beiden 
waarbij gebruikers aanbevelingen krijgen.

 • Classificatie kan te allen tijde worden geïdentificeerd, 
ongeacht waar de gegevens worden opgeslagen of 
met wie ze worden gedeeld. De labels bevatten visuele 
markeringen, zoals een koptekst, voettekst of watermerk. 
Metagegevens worden als ongecodeerde tekst aan 
bestanden en koppen van e-mails toegevoegd. De leesbare 
tekst zorgt ervoor dat andere services de classificatie 
kunnen identificeren en passende maatregelen kunnen 
nemen.

Verwijzing naar Microsoft-website
Beveiligde e-mail, documenten en gevoelige gegevens

Adoptieadvies
 • Inventariseer welke gegevensverwerkingen op basis 

van wettelijke verplichtingen een extra beveiligingslaag 
moeten hebben. Denk aan medische gegevens of het BSN. 

 • Implementeer Azure Information Protection.

 • Pas labels toe die overeenkomen met uw bedrijfsvereisten. 
Bijvoorbeeld: een label met de naam 'uiterst vertrouwelijk' 
toepassen op alle documenten en e-mailberichten die 
uiterst vertrouwelijke gegevens bevatten, om deze 
gegevens te classificeren en te beveiligen. Vervolgens 
hebben alleen gemachtigde gebruikers toegang tot deze 
gegevens, met de beperkingen die u opgeeft.

 • Configureer gebruikerslogboekregistratie voor Azure 
Rights Management (RMS) zodat u kunt controleren hoe 
de Azure Information Protection gebruikt wordt.

 • Informeer medewerkers over het gebruik Azure van 
Information Protection. Geef waar nodig extra trainingen 
aan medewerkers die dagelijks met gevoelige gegevens 
werken en de functionaliteiten veelvuldig zullen gebruiken.

https://docs.microsoft.com/nl-nl/azure/security/fundamentals/data-encryption-best-practices#secure-email-documents-and-sensitive-data
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7.2 Inrichten logische toegangsbeveiliging

Domeinen Verantwoordelijkheden

Inrichten logische 
toegangsbeveiliging

De organisatie treft maatregelen om ervoor te zorgen dat gebruikers alleen toegang heb-
ben tot applicaties waartoe zij bevoegd zijn.

Vanuit het domein Inrichten logische toegangsbeveiliging 
heeft de organisatie de verantwoordelijkheid om de cloudom-
geving zodanig in te richten, dat gebruikers de juiste toegangs-
rechten tot alleen de benodigde applicaties hebben. Daarbij is 
het bijvoorbeeld belangrijk om de authenticatie en autorisatie 
van gebruikers goed in te richten en controlemechanismen 
te adopteren, die onder andere voor veilige aanmeldingen en 
wachtwoorden zorgen.

De volgende 10 additionele beveiligingsmaatregelen die 
vanuit Microsoft Azure beschikbaar zijn helpen de organisatie 
op weg met het inrichten van sterke toegangsbeveiliging, het 
identificeren van risico's rondom identiteiten en het ver-
beteren van aanmeldings- en wachtwoordprocedures.
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7.2.1 Identiteit behandelen als 
de primaire beveiligingslaag

Verwijzing naar AVG/BIO

AVG: art. 32 (beveiliging van de verwerking) 
BIO: H6 – organiseren van informatiebeveiliging, scheiding van 
taken
H9 – toegangsbeveiliging, identificatie, toegangsrechten van 
gebruikers

Beschrijving en reden voor gebruik
 • Identiteitsbeheer is het proces van het verifiëren en 

autoriseren van entiteiten zoals gebruikersaccounts, 
systeemaccounts, of processen. Vanaf het moment 
dat cloudtoepassingen en BYOD (Bring Your Own 
Device) apparaten geïntroduceerd werden, heeft er een 
verschuiving plaatsgevonden van de traditionele focus op 
netwerkbeveiliging naar identiteiten. Dit komt doordat 
het aanvalsoppervlak veranderde, doordat gegevens niet 
alleen meer op interne systemen verwerkt werden, maar 
ook in de cloud en op verschillende soorten (beheerde en 
niet-beheerde) apparaten. Beveiliging op netwerkniveau 
is sindsdien niet meer zo effectief als het was binnen de 
traditionele omgevingen.

 • Azure Active Directory (Azure AD) is de oplossing in 
Azure voor identiteits- en toegangsbeheer in Azure. Het 
combineert belangrijke directoryservices, toegangsbeheer 
voor en toepassingen en identiteitsbeveiliging in één 
oplossing.

Verwijzing naar Microsoft-website
Identiteit behandelen als de primaire beveiligingslaag

Adoptieadvies
 • Centreer beveiligings- en detectiecontroles rond 

gebruikers- en service-identiteiten. Gebruik Azure AD om 
de verschillende besturingselementen en identiteiten 
samen te voegen.

 • Integreer uw on-premises directories met Azure AD. 
Gebruik Azure AD Verbinding maken om uw on-premises 
directory te synchroniseren met uw clouddirectory.

 • Schakel Password hash synchronization in. Dit is een functie 
die wordt gebruikt om hashes van gebruikerswachtwoords 
van een on-premises Active Directory te synchroniseren 
met Azure Active Directrory. 

 • Synchroniseer geen accounts met hoge bevoegdheden 
vanuit de on-presmises Active Directory met Azure AD. 
Wijzig de standaardconfiguratie van Azure AD Connect 
zodat deze accounts eruit gefilterd worden. Deze 
configuratie vermindert het risico dat aanvallers vanuit de 
cloud toegang tot de on-premises Active Directory kunnen 
krijgen.

https://docs.microsoft.com/nl-nl/azure/security/fundamentals/identity-management-best-practices#treat-identity-as-the-primary-security-perimeter
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7.2.2 Identiteitsbeheer 
centraliseren

Verwijzing naar AVG/BIO

AVG: art. 32 (beveiliging van de verwerking)
BIO: H9 – toegangsbeveiliging, identificatie, toegangsrechten 
van gebruikers

Beschrijving en reden voor gebruik
 • Integreer in scenario’s de on-premises en clouddirectories 

Met behulp van deze integratie kunnen de accounts 
beheerd worden vanaf één locatie, ongeacht waar het 
account gecreëerd wordt.

 • Integratie van de on-premises en clouddirectories 
vereenvoudigt het beheer van identiteiten. Gebruikers 
kunnen één identiteit gebruiken om toegang te 
krijgen tot cloud- en on-premises resources. Dit zorgt 
voor vermindering van securityrisico’s omdat de 
configuratiecomplexiteit gereduceerd wordt en er minder 
menselijke fouten gemaakt worden.

Verwijzing naar Microsoft-website
Identiteitsbeheer centraliseren

Adoptieadvies
 • Wijs één Azure Active Directory aan als de 

verantwoordelijke directory voor zakelijke en organisatie-
accounts. Integreer de on-premises directory's met Azure 
AD door middel van Azure AD Connect en synchroniseer 
de lijst accounts met Azure Active Directory. Houd hierbij 
rekening met het feit dat accounts met veel rechten 
binnen Active Directory niet gesynchroniseerd worden. 
Dit is een standaardinstelling in Azure AD Connect en deze 
instelling vermindert het risico dat aanvallers vanuit de 
cloud bij de on-premises omgeving kunnen met behulp van 
deze accounts.

 • Zet wachtwoord-hashsynchronisatie aan. Dit is een functie 
waarmee een hash van een reeds gehasht wachtwoord 
wordt gesynchroniseerd van een on-premises Active 
Directory naar Azure Active Directory.

 • Maak voor het ontwikkelen van nieuwe toepassingen 
gebruik van Azure AD voor verificatie. Azure AD biedt 
de volgende producten aan om die verificatie te 
ondersteunen:

 – Azure AD voor medewerkers met een werkaccount.

 – Azure AD B2B voor gastgebruikers en externe part-
ners.

 – Azure AD B2C om klanten zich te laten registreren, 
aanmelden of hun profielen te beheren wanneer ze 
uw toepassingen gebruiken. Azure AD B2C biedt ook 
ondersteuning voor externe accounts.

https://docs.microsoft.com/nl-nl/azure/security/fundamentals/identity-management-best-practices#centralize-identity-management
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7.2.3 Verbonden tenants 
beheren

Adoptieadvies
 • Globale beheerders kunnen gebruikers of groepen 

gebruikers de rol Gebruikerstoegangsbeheerder toewijzen. 
Daarmee is het mogelijk om een overzicht te krijgen van de 
verschillende verbindingen binnen de productieomgeving 
in Azure. Met deze rechten is het mogelijk om een 
overzicht te krijgen van alle abonnementen, netwerken en 
groepen binnen de Azure-productieomgeving.

 • Schakel deze rechten weer uit nadat de beveiligingsrisico's 
in kaart zijn gebracht.

Verwijzing naar AVG/BIO

AVG: art. 32 (beveiliging van de verwerking)
BIO: H6 – organiseren van informatiebeveiliging, scheiding van 
taken 
H9 – toegangsbeveiliging, identificatie, toegangsrechten van 
gebruikers

Beschrijving en reden voor gebruik
 • Om beveiligingsrisico’s in kaart te kunnen brengen en te 

kunnen beoordelen heeft de IT-organisatie inzicht nodig 
in alle connecties die van buitenaf gemaakt worden met 
de productieomgeving in Azure. Dit kunnen bijvoorbeeld 
externe tenants zijn, abonnementen of netwerken 
(bijvoorbeeld ExpressRoute of VPN-verbindingen).

 • Door dit overzicht en inzicht kan er bepaald worden of het 
beleid van uw organisatie, eventuele wettelijke vereisten 
en andere securityinstellingen op de juiste manier gevolgd 
worden.

Verwijzing naar Microsoft-website
Verbonden tenants beheren

https://docs.microsoft.com/nl-nl/azure/security/fundamentals/identity-management-best-practices#manage-connected-tenants
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7.2.4 Eenmalige 
aanmelding inschakelen

Adoptieadvies
 • Integreer met behulp van Azure AD Connect de 

on-premises Active Directory met Azure Active 
Directory. Azure Active Directory kan dan als centrale 
identiteitsprovider fungeren zodat gebruikers hun 
primaire werkaccount kunnen gebruiken om in te loggen 
op alle beheerde apparaten, Microsoft SaaS-producten 
(zoals Microsoft 365), maar ook applicaties van andere 
aanbieders zoals Google Apps en Salesforce.

 • Overheidsorganisaties die gebruik maken van één enkele 
bron voor hun identiteiten in samenwerking met SSO, zijn 
beter beveiligd dan in gevallen waar gebruikers meerdere 
gebruikersaccounts en wachtwoorden nodig hebben. 
Dit vergroot namelijk de kans dat gebruikers dezelfde 
wachtwoorden gebruiken voor meerdere applicaties, of 
dat ze zwakkere wachtwoorden gaan gebruiken.

Verwijzing naar AVG/BIO

AVG: art. 32 (beveiliging van de verwerking)
BIO: H6 – organiseren van informatiebeveiliging
H9 – toegangsbeveiliging, identificatie, toegangsrechten van 
gebruikers

Beschrijving en reden voor gebruik
 • Maak om beheerders zo productief mogelijk te laten zijn, 

gebruik van eenmalige aanmelding (single sign-on (SSO)) 
tussen apparaten, applicaties en services. Met behulp van 
SSO hoeven beheerders slechts één keer in te loggen en 
kunnen zij daarna gebruik maken van meerdere applicaties 
zonder iedere keer een gebruikersnaam of wachtwoord te 
hoeven invullen.

 • Beheerders hebben voor hun werk vaak toegang nodig 
tot meerdere applicaties en/of systemen. Door uw 
identiteitsbeheer te centraliseren en alle applicaties, 
apparaten en services hiervan beheerders te laten maken 
voor de authenticatie en autorisatie van beheerders, kunt 
u SSO aanbieden aan uw beheerders. Deze beheerders 
kunnen dan met één account toegang krijgen tot alle 
resources die zij nodig hebben, of die zich nu in de cloud of 
in de on-presmises omgeving bevinden.

Verwijzing naar Microsoft-website
Single sign-on inschakelen

https://docs.microsoft.com/nl-nl/azure/security/fundamentals/identity-management-best-practices#enable-single-sign-on
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7.2.5 Meervoudige verificatie (MFA) 
afdwingen voor beheerders

Verwijzing naar AVG/BIO

AVG: art. 32 (beveiliging van de verwerking), art. 9 (verwerking 
bijzondere persoonsgegevens)
BIO: H9 – toegangsbeveiliging- en beheer, sterke wachtwoor-
den, multi-factor wachtwoorden

Beschrijving en reden voor gebruik
 • Meervoudige verificatie (multi-factor authenticatie (MFA) 

is een authenticatiemethode waarbij de gebruiker twee 
stappen succesvol moet doorlopen om toegang te krijgen 
tot een applicatie of systeem. In de tweede stap tijdens 
het aanmeldproces wordt er dan om een aanvullende vorm 
van authenticatie gevraagd, zoals het invoeren van een 
code op hun mobiele telefoon of het uitvoeren van een 
vingerafdrukscan.

MFA voorkomt niet alleen diefstal van wachtwoorden, maar 
ook brute-force-aanvallen of social engineering en social 
hacking. MFA is een van de beste veiligheidsmaatregelen om 
organisaties, gebruikers en privacygevoelige gegevens te 
beschermen.

Verwijzing naar Microsoft-website
Meervoudige verificatie afdwingen voor gebruikers

Adoptieadvies

Er zijn meerdere opties voor het inschakelen van MFA. Wat de 
beste optie is, is afhankelijk van uw doelen en de beschikbare 

Azure AD-licentie.
 • Inventariseer voor welke gegevensverwerkingen het 

verplicht is om MFA in te stellen, bijvoorbeeld als dit 
wettelijk bepaald is (denk aan medische gegevens).

 • MFA inschakelen voor alle gebruikers en 
aanmeldingsmethoden met Azure AD-standaard: met deze 
optie kunt u op eenvoudige wijze MFA afdwingen voor alle 
gebruikers in uw omgeving met een strikt beleid voor de 
volgende onderdelen:

 – Beheeraccounts en aanmeldingsmechanismen voor 
beheerders.

 – MFA-uitdaging vereisen via Microsoft Authenticator 
voor alle gebruikers.

 – Verouderde verificatieprotocollen beperken.

Deze methode is beschikbaar voor alle licenties, maar kan niet 
samen met bestaand beleid voor voorwaardelijke toegang 
worden gebruikt (wat de aanbevolen methode is).

 • Schakel MFA in door de gebruikersstatus te wijzigen. Dit 
is de traditionele methode voor het inschakelen van MFA. 
Deze optie werkt met Azure AD MFA in Azure én met de 
MFA-serverversie. Wanneer u deze methode gebruikt, 
moeten gebruikers elke keer dat ze zich aanmelden MFA 
uitvoeren.

 • MFA met beleid voor voorwaardelijke toegang. Met deze 
optie kunt u MFA inschakelen in specifieke gevallen. 
Voorbeelden hiervan zijn vanaf specifieke locaties, vanaf 
apparaten die niet herkend worden binnen Azure, enz. In 
dit geval hoeven gebruikers niet altijd MFA te gebruiken 
om in te loggen, maar alleen in gevallen waarin er 
afwijkingen zijn en het systeem het niet vertrouwt. Dit 
biedt de beste gebruikerservaring. Dit is onderdeel van de 
Azure AD Premium P1-licentie.

 • MFA met beleid voor voorwaardelijke toegang op basis van 
risico's. Dit geeft de volgende mogelijkheden:

 – Mogelijke beveiligingsproblemen detecteren die van 
invloed zijn op de gebruikersaccounts binnen uw 
organisatie.

 – Automatische antwoorden configureren op gedete-
ceerde verdachte acties die zijn gerelateerd aan de 
gebruikersaccounts binnen uw organisatie.

 – Verdachte incidenten onderzoeken en passende 
maatregelen nemen om deze op te lossen.

Dit is onderdeel van Azure AD Identity Protection en on-
derdeel van de Azure AD Premium P2-licentie.

https://docs.microsoft.com/nl-nl/azure/security/fundamentals/identity-management-best-practices#enforce-multi-factor-verification-for-users
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7.2.6 Op rollen gebaseerd 
toegangsbeheer gebruiken

Verwijzing naar AVG/BIO

AVG: art. 32 (beveiliging van de verwerking)
BIO: H6 – organiseren van informatiebeveiliging, scheiding van 
taken, mobiele apparaten
H9 – toegangsbeveiliging, identificatie, toegangsrechten van 
gebruikers

Beschrijving en reden voor gebruik
 • Binnen Azure worden rechten en machtigingen toegekend 

op basis van op rollen gebaseerd toegangsbeheer (RBAC). 
Hiermee kunt u beheren wie er toegang heeft tot Azure-
resources, wat ze kunnen doen met deze resources en op 
welke gebieden ze toegang hebben.

 • Het toekennen van specifieke rollen binnen Azure aan 
groepen gebruikers of losse gebruikers voorkomt dat 
er beveiligingsrisico’s ontstaan door menselijke en 
automatiseringsfouten. Ga hier uit van de least-privilege en 
need-to-know principes.

Verwijzing naar Microsoft-website
Op rollen gebaseerd toegangsbeheer gebruiken

Adoptieadvies
 • Gebruik Azure RBAC om rechten en machtigingen toe 

te wijzen aan gebruikers, groepen en toepassingen. Dit 
is een methode om op effectieve en efficiënte wijze 
toegangscontrole in te richten. Zorg ervoor dat de 
beheerders in uw organisatie de rechten en machtigingen 
toegewezen krijgen die passen bij hun rol in de dagelijkse 
werkzaamheden. Stel een plan op om de rollen toe te 
kennen aan de juiste personen en deze rollen ook weer 
(automatisch) te kunnen intrekken als daar redenen voor 
zijn. Het bereik van een roltoewijzing in Azure RBAC 
kan een abonnement, een resourcegroep of een enkele 
resource zijn.

 • Verleen beveiligingsteams toegang om Azure-resources 
te bekijken, zodat ze risico's kunnen beoordelen en 
verhelpen. Geef beveiligingsteams de rol van Azure RBAC-
beveiligingslezer. U kunt de hoofdbeheergroep of de 
segmentbeheergroep gebruiken, afhankelijk van het bereik 
van verantwoordelijkheden.

 • Verleen beveiligingsrollen toegang tot Azure 
Security Center. Met behulp van Security Center 
kunnen beveiligingsteams snel risico's identificeren 
en verhelpen. Voeg beveiligingsteams toe aan 
de Azure RBAC-beveiligingsbeheerdersrol, zodat 
ze beveiligingsbeleidsregels kunnen bekijken, 
beveiligingsbeleid kunnen weergeven en bewerken, 
waarschuwingen en aanbevelingen kunnen weergeven en 
deze kunnen afwijzen.

 • Geef beveiligingsteams met directe operationele 
verantwoordelijkheden de juiste machtigingen. Controleer 
de standaard rollen in Azure voor de juiste roltoewijzing. 
Als de standaard rollen niet voldoen aan de specifieke 
behoeften van uw organisatie, kunt u aangepaste rollen 
maken.

https://docs.microsoft.com/nl-nl/azure/security/fundamentals/identity-management-best-practices#use-role-based-access-control
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7.2.7 Beperk het gebruik 
van beheeraccounts

Verwijzing naar AVG/BIO

AVG: art. 32 (beveiliging van de verwerking) 
BIO: H6 – organiseren van informatiebeveiliging, scheiding van 
taken 
H9 – toegangsbeveiliging, identificatie, toegangsrechten van 
gebruikers 
H12 - beveiliging bedrijfsvoering, verslaglegging en monitor-
ing

Beschrijving en reden voor gebruik
 • Beheeraccounts zijn accounts die meer toegangsrechten 

hebben dan een gewone gebruiker binnen het systeem. 
Dit kunnen zowel menselijke en niet-menselijke gebruikers 
zijn zoals applicaties en machine-identities. Beveilig deze 
accounts en minimaliseer het aantal personen en accounts 
dat toegang heeft tot beveiligde informatie of resources. 
Dit vermindert de kans dat een kwaadwillende gebruiker 
toegang krijgt of een geautoriseerde gebruiker per 
ongeluk gevoelige gegevens kan openen of wijzigen.

 • Beheeraccounts worden vaak gebruikt om systemen te 
beheren. Hackers richten zich vooral op deze accounts om 
toegang te krijgen tot de gegevens en systemen van een 
organisatie. Om dit zo goed mogelijk te beveiligen, is het 
belangrijk om deze accounts en de systemen waar deze 
accounts rechten toe hebben, zoveel mogelijk te isoleren. 
Dit vermindert het risico dat hackers toegang tot de 
onderliggende systemen kunnen krijgen.

Verwijzing naar Microsoft-website
Beperk het gebruik van beheeraccounts

Adoptieadvies
 • Ontwikkel en volg een roadmap waarmee deze toegang 

stapsgewijs beveiligd kan worden tegen hackers. Elke 
fase van de roadmap moet erop gericht zijn om het 
voor hackers steeds moelijker te maken om binnen te 
komen in het systeem. Microsoft raadt de volgende vier 
roadmapfasen aan.

 – Fase 1 (24-48 uur): Meest kritieke systemen beveiligen

 – Fase 2 (2-4 weken): De meest gebruikte aanvalstech-
nieken beperken

 – Fase 3 (1-3 maanden): In kaart brengen en volledige 
controle krijgen over alle beheerdersrollen binnen het 
IT-landschap

 – Fase 4 (zes maanden en daarna): Stappen ondernemen 
om het platform steeds meer te beveiligen

 • Schakel Azure AD Privileged Identity Management in. 
Nadat u Privileged Identity Management (onderdeel van 
de Azure AD Premium P2-licentie) hebt ingeschakeld, 
ontvangt u een e-mailbericht met meldingen voor 
gewijzigde rollen en toegang. Deze meldingen geven een 
vroegtijdige waarschuwing wanneer gebruikers worden 
toegevoegd aan rollen met privileged accounts.

 • Zorg ervoor dat alle essentiële beheerdersaccounts 
worden beheerd met Azure AD-accounts. Verwijder 
alle externe accounts uit essentiële beheerdersrollen 
(bijvoorbeeld Microsoft-accounts zoals Hotmail.com, Live.
com en Outlook.com).

 • Zorg ervoor dat alle belangrijke beheerdersrollen een 
apart account hebben voor de beheertaken om te 
voorkomen dat phishing en andere aanvallen zich kunnen 
voordoen. Maak een afzonderlijk beheerdersaccount 
dat de benodigde bevoegdheden heeft voor het 
uitvoeren van de beheertaken. Blokkeer het gebruik 
van deze beheerdersaccounts voor dagelijkse 
productiviteitssoftware, zoals Microsoft 365 E-mail of een 
willekeurige webbrowser.

 • Implementeer just-in-time-toegang (JIT) om de rechten 
alleen toe te kennen voor de tijd dat deze daadwerkelijk 
nodig is en daarna weer uit te schakelen.

 • Identificeer en categoriseer alle accounts waaraan 
bevoorrechte rollen toegekend zijn. Nadat u Azure AD 
Privileged Identity Management hebt ingeschakeld, maakt 
u een overzicht van de gebruikers die deel uitmaken van 
de Globale beheerder, Beheerder met bevoorrechte rollen 
en andere rollen met veel rechten binnen Azure. Verwijder 
alle accounts die niet meer nodig zijn.

 • Definieer ten minste twee accounts voor toegang in 
noodgevallen. Met behulp van deze twee accounts kunnen 
de beheerdersaccounts beperkt worden. Deze accounts 
worden dan niet toegewezen aan specifieke personen en 
worden alleen gebruikt in scenario's waarin de reguliere 
beheerdersaccounts niet gebruikt kunnen worden.

 • Schakel Azure AD MFA in voor accounts die de Globale 
beheerder, Beheerder met bevoorrechte rollen en andere 
rollen met veel rechten binnen Azure hebben.

 • Maak gebruik van Microsoft 365 Aanvalssimulator of een 
andere tool om de beheerdersaccounts regelmatig te 
testen op huidige aanvalstechnieken

https://docs.microsoft.com/nl-nl/azure/security/fundamentals/identity-management-best-practices#lower-exposure-of-privileged-accounts
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7.2.8 Beperk locaties waar 
resources worden gecreëerd

Verwijzing naar AVG/BIO

AVG: art. 6 (rechtmatigheid), art. 32 (beveiliging van de ver- 
werking)
BIO: H6 – organiseren van informatiebeveiliging, scheiding van 
taken
H9 – toegangsbeveiliging, identificatie, toegangsrechten van 
gebruikers
H12 - beveiliging bedrijfsvoering, verslaglegging en monitor-
ing H13 - beheer van netwerkbeveiliging

Beschrijving en reden voor gebruik
 • Organisaties willen de controle houden over waar 

resources gecreëerd kunnen worden in Azure. Azure 
beschikt over datacenters over de hele wereld; dit beidt 
ook de mogelijkheid om regio's te kiezen waarin resources 
aangemaakt worden.

 • Om wettelijke redenen kan het belangrijk zijn om services 
te gebruiken en gegevens alleen in Europese regio's op te 
slaan.

Verwijzing naar Microsoft-website
Beperk locaties waar resources worden gecreëerd

Adoptieadvies
 • Stel beleid en procedures op rondom het (geografische) 

gebruik van Azure en waar resources gecreëerd kunnen 
worden. Stem daarbij goed af met uw functionaris 
gegevensbescherming en privacy officers, en besluit vanuit 
waar de hosting mag plaatsvinden. Het is belangrijk om een 
weloverwogen besluit hierover te nemen, aangezien de 
plek van hosting bepaalt in hoeverre uw organisatie onder 
de territoriale reikwijdte van de AVG valt.

 • Definieer en dwing het beleid en de procedures af met 
behulp van Azure Resource Manager, zodat er alleen 
resources en gegevens kunnen worden opgeslagen in 
vooraf gedefinieerde regio's binnen Azure. Hiermee 
voorkomt u dat gebruikers niet-ondersteunde of niet-
toegestane regio's kunnen kiezen of meer resources 
kunnen creëren dan nodig is.

https://docs.microsoft.com/nl-nl/azure/security/fundamentals/identity-management-best-practices#control-locations-where-resources-are-created
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7.2.9 Een oplossing voor 
sleutelbeheer kiezen

Verwijzing naar AVG/BIO
AVG art. 32 (beveiliging van de verwerking)
BIO: H6 – organiseren van informatiebeveiliging, scheiding van 
taken, mobiele apparaten
H9 – toegangsbeveiliging, identificatie, toegangsrechten van 
gebruikers H10 - sleutelbeheer

Beschrijving en reden voor gebruik
 • Azure Key Vault wordt gebruikt om cryptografische 

sleutels en geheime informatie te beveiligen voor 
cloudservices. Hierin kunnen developers eenvoudig 
sleutels aanmaken en migreren naar productiesleutels. 
Beheerders kunnen de rechten toekennen en intrekken.

 • Azure Key Vault biedt ook ondersteuning voor HSM's 
(Hardware Security Modules) met behulp van kluizen 
(containers).

 • Azure Key Vault kan ingezet worden voor het aanvragen en 
vernieuwen van Transport Layer Security (TLS) certificaten. 
Het biedt een robuuste ondersteuning voor het lifecycle 
management van certificaten.

Verwijzing naar Microsoft-website
Een oplossing voor sleutelbeheer kiezen

Adoptieadvies
 • Gebruik Azure RBAC vooraf gedefinieerde rollen. Als de 

vooraf gedefinieerde rollen niet aan uw scenario voldoen, 
kunt u uw eigen rollen definiëren.

 • Toegang tot Azure Key Vault wordt geregeld door twee 
verschillende niveaus die onafhankelijk van elkaar werken: 
management- en dataniveau. Gebruik Azure RBAC om te 
bepalen wie waar toegang toe heeft.

 • Sla certificaten op in Azure Key Vault. Azure Resource 
Manager kan de opgeslagen certificaten toepassen 
op Azure VM's tijdens de implementatie. Door het 
configureren van de juiste rechten (RBAC) op de Key 
Vault kan er bepaald worden wie er toegang heeft tot de 
certificaten. Op deze manier worden alle certificaten op 
een centrale plek beheerd.

 • Zorg ervoor dat verwijderde Key Vaults of objecten 
hersteld kunnen worden. Schakel soft delete en purge 
protection in voor Key Vault, zeker voor sleutels die 
gebruikt worden voor "data-at-rest”. Voer regelmatig Key 
Vault recovery uit.

https://docs.microsoft.com/nl-nl/azure/security/fundamentals/data-encryption-best-practices#choose-a-key-management-solution
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7.2.10 Gebruik beveiligde 
werkstations

Verwijzing naar AVG/BIO

AVG art. 32 (beveiliging van de verwerking)
BIO: H6 – organiseren van informatiebeveiliging, mobiele 
apparatuur 
H11 – beveiliging van de omgeving, apparatuur

Beschrijving en reden voor gebruik
 • Omdat de meeste aanvallen uitgevoerd worden op 

eindgebruikers en gebruikers steeds meer devices 
gebruiken, wordt het aantal endpoints ook steeds groter. 
Een hacker die toegang heeft tot de inloggegevens van 
een gebruiker kan deze gegevens gebruiken om toegang 
te krijgen tot de gegevens van een organisatie. In gevallen 
dat inloggegevens van beheerders worden gebruikt, wordt 
deze dreiging nog veel hoger.

Verwijzing naar Microsoft-website
Gebruik beveiligde werkstations

Adoptieadvies
 • Gebruik een privileged Access-werkstation om de 

kwetsbaarheid op werkstations te verminderen. Deze 
werkstations kunnen het aantal aanvallen beperken en 
ervoor te zorgen dat gegevens veiliger zijn.

 • Implementeer Endpoint Protection. Hiermee kan 
beveiligingsbeleid worden afgedwongen op alle apparaten 
die worden gebruikt voor het ophalen en opslaan van 
gegevens, ongeacht de locatie (cloud of on-premises).

https://docs.microsoft.com/nl-nl/azure/security/fundamentals/data-encryption-best-practices#manage-with-secure-workstations
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7.3 Logging en monitoring

Domeinen Verantwoordelijkheden

Logging en monitoring
De organisatie heeft inzicht in gebruikers- en beveiligingsactiviteiten binnen de organisa-

tie en beoordeelt deze regelmatig om (verbeter)acties te ondernemen.

Vanuit het domein logging en monitoring heeft de organisatie 
de verantwoordelijkheid om zicht te houden op de 
beveiligingsstatus binnen de organisatie.

Met het monitoren van de beveiligingsstatus van de cloudom
geving kunnen organisatie op efficiënte wijze beveiligingsin-
cidenten onderzoeken en daarnaast het beveiligingsbeleid 
op basis van bevindingen verbeteren. Het monitoren van 
de beveiligingsstatus van de cloudomgeving voorkomt dat 
dreigingen onopgemerkt negatieve consequenties hebben 
voor de organisatie.

De volgende twee additionele beveiligingsmaatregelen die 
vanuit Microsoft Azure beschikbaar zijn, helpen de organisatie 
met het tijdig doorvoeren van verbeteracties op basis van 
waardevolle inzichten. 
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7.3.1 Plannen voor routinematige 
beveiligingsverbeteringen

Verwijzing naar AVG/BIO

AVG: art. 32 (beveiliging van de verwerking)
BIO: H12 - beveiliging bedrijfsvoering, verslaglegging en 
monitoring

Beschrijving en reden voor gebruik
 • Informatiebeveiliging is altijd in beweging. Daarom is het 

belangrijk om regelmatig een vinger aan de pols te houden 
en up-to-date te blijven met de laatste ontwikkelingen en 
waar nodig bij te sturen. Met Identity Secure Score binnen 
het beveiligingscentrum van de Azure Active Directory-
tenant krijgen overheidsorganisaties deze inzichten.

 • Identity Secure Score is een product waarmee organisaties 
inzicht kunnen krijgen in de beveiliging van identiteiten 
binnen Azure en toekomstige verbeteringen kunnen 
plannen. Identity Secure Score analyseert iedere 48 uur 
automatisch de beveiligingsconfiguratie van de Azure 
AD-tenant en vergelijkt de instellingen met de aanbevolen 
procedures.

 • Zie ook ‘Secure Score’ van het hoofdstuk M365 in dit 
document voor meer informatie.

Verwijzing naar Microsoft-website
Plannen voor routinematige beveiligingsverbeteringen

Adoptieadvies
 • Plan regelmatig beveiligingsbeoordelingen en 

verbeteringen op basis van de best practices op het gebied 
van informatiebeveiliging binnen de overheid met behulp 
van Identity Secure Score. Gebruik het daarnaast om de 
verbeteringen die gerealiseerd zijn door de tijd heen in 
kaart te brengen.

 • Identificeer de juiste belanghebbenden in uw organisatie 
om in actie te komen bij waarschuwingen en gevallen 
van beveiligingsrisico's (bijvoorbeeld stakeholders op het 
gebied van informatietechnologie, compliance, privacy, 
security, HR en legal).

 • Plan een review- en onderzoeksaanpak. Selecteer 
specifieke stakeholders om de waarschuwingen en 
meldingen op regelmatige basis te monitoren en te 
beoordelen in Indentity Secure Score. Zorg ervoor dat u 
begrijpt hoe u verschillende stakeholders toewijst aan de 
verschillende rollengroepen die beschikbaar zijn in Azure 
Active Directory.

https://docs.microsoft.com/nl-nl/azure/security/fundamentals/identity-management-best-practices#plan-for-routine-security-improvements
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7.3.2 Azure Monitor

Verwijzing naar AVG/BIO

AVG: art. 4 (documentatieplicht), 32 (beveiliging van de ver-
werking)
BIO: H12 - beveiliging bedrijfsvoering, verslaglegging en 
monitoring

Beschrijving en reden voor gebruik
 • Azure Monitor kan gebruikt worden voor het 

verzamelen, analyseren en handelen aan de hand van 
telemetriegegevens in een Azure-omgeving. De toepassing 
helpt u begrijpen hoe toepassingen presteren en stelt 
proactief problemen vast die betrekking hebben op de 
toepassingen en de bronnen waarvan ze afhankelijk zijn.

Verwijzing naar Microsoft-website
Azure Monitor

Adoptieadvies
 • Stel beleid en procedures op om te bepalen hoe de 

gegevens in de Azure Monitor-omgeving worden verwerkt 
en richt processen in om de inrichting van Azure Monitor 
periodiek te controleren. Bepaal daarbij hoe vaak de 
controles plaatsvinden en op welke wijze gevonden 
risico's moeten worden gemitigeerd. Richt Azure Monitor 
vervolgens in conform uw beleid en procedures.

 • Zorg eventueel voor een koppeling met bestaande 
beheer-, security- en monitoringssystemen.

 • Plan een review- en onderzoeksaanpak. Wijs specifieke 
stakeholders aan om de waarschuwingen en meldingen op 
regelmatige basis te monitoren en te beoordelen in Azure 
Monitor.

 • Identificeer de juiste belanghebbenden in uw organisatie 
om in actie te komen bij waarschuwingen en gevallen 
van beveiligingsrisico's (bijvoorbeeld stakeholders op het 
gebied van informatietechnologie, compliance, privacy, 
security, HR en legal)

https://docs.microsoft.com/nl-nl/azure/azure-monitor/overview
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7.4 Beveiliging tegen dreigingen

Domeinen Verantwoordelijkheden

Beveiliging tegen dreigingen
De organisatie inventariseert informatiebeveiligingsgebeurtenissen en 

onderneemt tijdig actie op beveiligingsincidenten.

Vanuit het domein beveiliging tegen dreigingen heeft de 
organisatie de verantwoordelijkheid om mogelijke informatie-
beveiligingsgebeurtenissen en incidenten in kaart te brengen 
en hier tijdig op te acteren. Werkstations, apparaten, identite-
iten en e-mail kunnen bijvoorbeeld doelwit zijn voor aanvallen. 
Denk onder andere aan phishing en malware. Het is belangrijk 
om te voorkomen dat deze dreigingen schade kunnen aan-
richten binnen de organisatie.

De volgende twee additionele beveiligingsmaatregelen die 
vanuit Microsoft Azure beschikbaar zijn, helpen de organisatie 
met het verlagen van de kans op en de impact van beveilig-
ingsincidenten. Hiermee borgt een organisatie onder andere 
de continuïteit van processen, de bescherming van (gevoe-
lige) gegevens van burgers en worden hoge kostenposten 
als gevolg van aanvallen die systemen kunnen platleggen, 
voorkomen.
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7.4.1 Actief controleren op 
verdachte activiteiten

Verwijzing naar AVG/BIO

AVG: art. 32 (beveiliging van de verwerking) art. 33/34 (melden 
van datalekken)
BIO: H12 - beveiliging bedrijfsvoering, verslaglegging en 
monitoring
H13 - beheer van netwerkbeveiliging

Beschrijving en reden voor gebruik
 • Het is essentieel om verdachte activiteiten in een vroeg 

stadium te kunnen ontdekken en verder te kunnen 
onderzoeken. Azure AD biedt een aantal functies om 
overheidsorganisaties hierin te ondersteunen.

 • Een actief identiteitsbewakingssysteem kan snel verdacht 
gedrag detecteren en waarschuwingen versturen voor 
verder onderzoek.

Verwijzing naar Microsoft-website
Actief controleren op verdachte activiteiten

Adoptieadvies
 • Gebruik Azure AD Premium anomalierapporten. Beschik 

over processen en procedures voor beheerders om deze 
rapporten dagelijks of op aanvraag uit te voeren (meestal 
in een scenario voor het reageren op incidenten).

 • Zorg ervoor dat het systeem u actief op de hoogte stelt 
van alle risico’s en het risiconiveau. Azure AD Identity 
Protection biedt een dashboard waarmee alle risico’s in 
kaart worden gebracht en stuurt e-mails met dagelijkse 
samenvattingen. Hiermee kan er een op risico gebaseerd 
beleid geconfigureerd worden dat automatisch kan 
reageren op risico's die in een bepaald risiconiveau vallen.

https://docs.microsoft.com/nl-nl/azure/security/fundamentals/identity-management-best-practices#actively-monitor-for-suspicious-activities
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7.4.2 Azure Security Center

Verwijzing naar AVG/BIO

AVG: art. 32 (beveiliging van de verwerking)
BIO: H12 - beveiliging bedrijfsvoering, verslaglegging en 
monitoring

Beschrijving en reden voor gebruik
 • Azure Security Center is een beveiligingsbeheersysteem 

voor de Azure-infrastructuur. In de omgeving worden 
technische controles uitgevoerd op de omgeving en wordt 
inzicht gegeven in de (beveiligings)status van bronnen.

 • In het Security Center worden de werkpakketten technisch 
gecontroleerd en preventieve acties voorgesteld. Ook kan 
het systeem worden ingericht om beveiligingsmeldingen te 
tonen, bijvoorbeeld wanneer er technische bedreigingen 
zijn.

Verwijzing naar Microsoft-website

Azure Security Center

Adoptieadvies
 • Stel beleid en procedures op om te bepalen hoe de 

gegevens in het Azure Security Center worden verwerkt 
en richt processen in om de inrichting van Security 
Center periodiek te controleren. Maak het gebruik 
van Azure Security Center onderdeel van de dagelijkse 
werkzaamheden van security officers. Stel hiertoe 
schriftelijke werkinstructies op, zodat geborgd is dat 
de toepassingen correct worden gebruikt. Richt Azure 
Security Center vervolgens in conform uw beleid en 
procedures voor het beveiligen tegen dreigingen. Bepaal 
daarbij hoe vaak de controles plaatsvinden en op welke 
wijze gevonden dreigingen moeten worden gemitigeerd.

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/security-center/security-center-introduction
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7.5 Beveiligen van het netwerk

Domeinen Verantwoordelijkheden

Beveiligen van het netwerk
De organisatie treft maatregelen om ervoor te zorgen dat het 

netwerk voldoende beveiligd wordt.

Een organisatie heeft de verantwoordelijkheid om te borgen 
dat het netwerk van de cloudomgeving voldoende beveiligd 
wordt tegen mogelijke informatiebeveiligingsgebeurtenissen. 
Dit kan door informatiebeveiligingsincidenten in kaart te 
brengen en hier tijdig op te acteren door maatregelen te 
treffen. Eindpunten, identiteiten en e-mail kunnen 
bijvoorbeeld doelwit zijn voor aanvallen. Denk onder andere 
aan phishing en malware. Het is belangrijk om te voorkomen 
dat deze dreigingen schade kunnen aanrichten binnen de 
organisatie.

De volgende 10 additionele beveiligingsmaatregelen die
vanuit Microsoft Azure beschikbaar zijn, helpen de organisatie 
met het verlagen van de kans op en de impact van
beveiligingsincidenten. Hiermee borgt een organisatie onder 
andere de continuïteit van processen, de bescherming van 
(gevoelige) gegevens van burgers en worden hoge 
kostenposten als gevolg van aanvallen die systemen kunnen 
platleggen, voorkomen.

In dit onderdeel beschrijven we de best practices die binnen 
Azure die ingezet kunnen worden om het netwerk van uw 
organisatie te beveiligen. Deze best practices zijn gebaseerd 
op de platformmogelijkheden binnen Azure en de 
verschillende producten die geboden worden op het gebied 
van netwerken. 
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7.5.1 Sterke 
netwerkbesturingselementen gebruiken

Verwijzing naar AVG/BIO

AVG: art. 32 (beveiliging van de verwerking) 
BIO: H12 - beveiliging bedrijfsvoering, verslaglegging en 
monitoring 
H13 - beheer van netwerkbeveiliging, informatietransport

Beschrijving en reden voor gebruik
 • Virtuele machines die zijn verbonden met een virtueel 

Azure-netwerk, kunnen verbinding maken met apparaten 
in hetzelfde virtuele netwerk, verschillende virtuele 
netwerken, internet of uw eigen on-premises netwerken.

 • Zet met behulp van Azure Virtual Networks een 
netwerkverbinding op tussen verschillende Azure 
Virtual Machines. Hiermee worden de virtuele 
netwerkinterfacekaarten verbonden met een 
virtueel netwerk om TCP/IP-communicatie tussen 
netwerkapparaten toe te staan.

Verwijzing naar Microsoft-website
Sterke netwerkbesturingselementen gebruiken

Adoptieadvies

Centraliseer tijdens de planningsfase van uw netwerk en de 
beveiliging van uw netwerk het volgende:

 • Beheer van basisnetwerkfuncties zoals ExpressRoute, 
virtueel netwerk, subnet inrichten en IP-adressering.

 • Governance van netwerkbeveiligingselementen, zoals 
een virtueel netwerkapparaat, ExpressRoute, virtuele 
netwerken en subnet inrichten en IP-adressering

 • Maak gebruik van netwerk managementtools voor het 
monitoren en beveiligen van uw netwerk. Hiermee krijgt 
u een goed overzicht van alle netwerk onderdelen. Azure 
Monitor biedt een cloud native oplossing hiervoor.

 • Plan een review- en onderzoeksaanpak. Selecteer 
specifieke stakeholders om de waarschuwingen en 
meldingen op regelmatige basis te monitoren en te 
beoordelen in Azure Monitor of andere netwerwerk 
managementtools.

 • Maak zoveel mogelijk gebruik van automatische 
deployments van netwerkonderdelen inclusief 
beveiligingscontrolles. Dit vermindert het aantal menselijke 
fouten die gemaakt worden met handmatige acties en 
zorgt daardoor voor betere beveiliging.

https://docs.microsoft.com/nl-nl/azure/security/fundamentals/network-best-practices#use-strong-network-controls
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7.5.2 Logisch segmenteren van subnetten

Verwijzing naar AVG/BIO

AVG: art. 32 (beveiliging van de verwerking)
BIO: H13 - beheer van netwerkbeveiliging, 
netwerksegmentatie

Beschrijving en reden voor gebruik
 • Virtuele Azure-netwerken zijn vergelijkbaar met LAN's 

in uw on-premises netwerk. Het idee achter een virtueel 
Azure-netwerk is dat u een netwerk maakt op basis van één 
privé-IP-adresruimte, waarop u al uw virtuele machines van 
Azure kunt plaatsen. De beschikbare privé-IP-adresruimten 
bevinden zich in de klassen A (10.0.0.0/8), klasse B 
(172.16.0.0/12) en klasse C (192.168.0.0/16).

 • Azure maakt, net als binnen on-premises netwerken, ook 
gebruik van subnetten. Ook hier is het van essentieel 
belang dit op de juiste manier in te richten.

Verwijzing naar Microsoft-website
Logisch segmenteren van subnetten

Adoptieadvies
 • Segmenteer de grotere adresruimte in subnetten. Gebruik 

op CIDR gebaseerde principes voor het maken van uw 
subnetten.

 • Netwerktoegangsbeheer tussen subnetten maken. 
Routering tussen subnetten gebeurt automatisch en u 
hoeft geen routeringstabellen te configureren. Standaard 
zijn er geen besturingselementen voor netwerktoegang 
tussen de subnetten die u maakt in een virtueel Azure-
netwerk.

 • Gebruik een netwerkbeveiligingsgroep voor bescherming 
tegen ongevraagd verkeer in subnetten binnen Azure. 
Netwerkbeveiligingsgroepen maken gebruik van de 5-tuple 
benadering (bron-IP, bron poort, doel-IP, doel poort en 
laag 4-Protocol) om regels voor toestaan/weigeren voor 
netwerkverkeer te maken. U kunt verkeer naar en van 
meerdere IP-adressen, of van en naar hele subnetten, 
toestaan of weigeren voor een enkel IP-adres.

 • Vermijd kleine virtuele netwerken en subnetten voor 
eenvoud en flexibiliteit. De meeste organisaties voegen 
meer resources toe dan oorspronkelijk gepland, en het 
opnieuw toewijzen van adressen is arbeidsintensief. Het 
gebruik van kleine subnetten zorgt dan voor veel overhead. 
Zet subnetten breed op om ervoor te zorgen dat u klaar 
bent voor toekomstige groei.

https://docs.microsoft.com/nl-nl/azure/security/fundamentals/network-best-practices#logically-segment-subnets
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7.5.3 Adopteer een Zero Trust-aanpak

Verwijzing naar AVG/BIO

AVG: art. 32 (beveiliging van de verwerking)
BIO: H13 - beheer van netwerkbeveiliging, informatietransport

Beschrijving en reden voor gebruik
 • Perimeternetwerken zorgen ervoor dat er een veilige 

verbinding tussen uw cloudnetwerken en uw on-premises 
of fysieke datacenternetwerken mogelijk is, naast 
verbinding van en naar internet. Een perimeternetwerk 
wordt ook wel een gedemilitariseerde zone of DMZ 
genoemd.

 • Netwerken op basis van een perimeternetwerk gaan ervan 
uit dat alle systemen binnen het netwerk kunnen worden 
vertrouwd. Maar de werknemers van vandaag hebben 
vanaf elke locatie op verschillende apparaten en apps 
toegang tot de resources van de organisatie, waardoor 
deze beveiligingsmaatregelen niet meer afdoende zijn. 
Toegangsbeheerbeleid dat alleen gericht is op personen 
die toegang hebben tot een resource, is niet meer 
voldoende. Beveiligingsbeheerders moeten ook bepalen 
hoe een resource wordt geopend om het evenwicht tussen 
beveiliging en productiviteit in balans te krijgen.

Verwijzing naar Microsoft-website
Adopteer een Zero Trust-aanpak

Adoptieadvies
 • Geef voorwaardelijke toegang tot resources op basis van 

apparaat, identiteit, assurance, netwerklocatie en meer. 
Met voorwaardelijke toegang van Azure AD kunt u de juiste 
toegangscontroles toepassen door geautomatiseerde 
beslissingen voor toegangsbeheer te implementeren op 
basis van de vereiste voorwaarden.

 • Schakel poorttoegang alleen in na workflowgoedkeuring. 
U kunt just-in-time-VM-toegang in Azure Security Center 
gebruiken om inkomend verkeer naar uw Azure VM's te 
vergrendelen, waardoor de blootstelling aan aanvallen 
wordt verkleind.

 • Verleen tijdelijke machtigingen voor het uitvoeren van 
geprivilegieerde taken, waarmee wordt voorkomen dat 
kwaadwillende of niet-gemachtigde gebruikers toegang 
krijgen nadat de machtigingen zijn verlopen. Toegang 
wordt alleen verleend wanneer gebruikers deze nodig 
hebben.

 • Gebruik just-in-time-toegang (JIT) in Azure AD Privileged 
Identity Management of in een oplossing van derden 
om machtigingen te verlenen voor het uitvoeren van 
geprivilegieerde taken.

https://docs.microsoft.com/nl-nl/azure/security/fundamentals/network-best-practices#adopt-a-zero-trust-approach
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7.5.4 Routeringsgedrag beheren

Verwijzing naar AVG/BIO

AVG: art. 32 (beveiliging van de verwerking)
BIO: H13 - beheer van netwerkbeveiliging, 
netwerksegmentatie, informatietransport

Beschrijving en reden voor gebruik
 • Wanneer virtuele machines (VM) in een virtueel Azure-

netwerk worden geplaatst, kan de VM verbinding maken 
met elke andere willekeurige VM in hetzelfde virtuele 
netwerk, zelfs als de andere VM's zich op verschillende 
subnetten bevinden. Dit is mogelijk omdat de verzameling 
systeemroutes die standaard zijn ingeschakeld, dit type 
communicatie mogelijk maakt. Met deze standaardroutes 
kunnen VM's op hetzelfde virtuele netwerk verbindingen 
met elkaar initiëren en met internet (alleen voor uitgaande 
communicatie met internet).

 • Hoewel de standaard systeemroutes handig zijn voor 
veel implementatiescenario's, zijn er situaties waarin 
de routeringsconfiguratie moeten worden aangepast. 
Configureer het adres om specifieke bestemmingen te 
bereiken.

Verwijzing naar Microsoft-website
Routeringsgedrag beheren

Adoptieadvies
 • Configureer door de gebruiker gedefinieerde routes 

wanneer u een beveiligingsapparaat binnen een virtueel 
netwerk implementeert.

 • Maak gebruik van netwerk managementtools voor een 
goed overzicht van de routering binnen uw netwerk. Azure 
Monitor biedt een cloud native oplossing hiervoor.

 • Maak zoveel mogelijk gebruik van automatische 
deployments van netwerkroutering. Dit vermindert 
het aantal menselijke fouten die gemaakt worden 
door handmatige acties en zorgt daardoor voor betere 
beveiliging.

https://docs.microsoft.com/nl-nl/azure/security/fundamentals/network-best-practices#control-routing-behavior
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7.5.5 Virtuele netwerkapparaten gebruiken

Verwijzing naar AVG/BIO

AVG: art. 32 (beveiliging van de verwerking)
BIO: H13 - beheer van netwerkbeveiliging, 
netwerksegmentatie, informatietransport

Beschrijving en reden voor gebruik
 • Netwerkbeveiligingsgroepen en door de gebruiker 

gedefinieerde routing bieden een zekere mate van 
netwerkbeveiliging op het netwerk en de transportlagen 
van het OSI-model. In sommigen gevallen is het 
noodzakelijk om beveiliging op hogere niveaus in de stack 
te implementeren. Implementeer in dergelijke situaties 
virtuele netwerkbeveiligingsapparaten van derden (Azure-
partners).

 • Virtuele netwerkbeveiligingsapparaten bieden betere 
beveiliging dan wat er op het netwerkniveau aan services 
wordt aangeboden. Hieronder vallen de volgende services 
en ondersteuning:

 – Firewall

 – Inbraakdetectie/inbraakpreventie

 – Beheer van beveiligingsproblemen

 – Toepassingsbeheer

 – Anomaliedetectie op basis van het netwerk

 – Webfiltering

 – Antivirus

 – Botnet-beveiliging

Verwijzing naar Microsoft-website
Virtuele netwerkapparaten gebruiken

Adoptieadvies
 • Ga naar de Azure Marketplace en zoek naar ' Beveiliging ' 

en 'netwerk beveiliging' om de beschikbare Azure Virtual 
Network-beveiligings apparaten te vinden. Stel deze zo in 
dat ze aansluiten op de informatiebeveiligingsrisico's die 
binnen de organisatie gemitigeerd moeten worden.

 • Maak zoveel mogelijk gebruik van automatische 
deployments van virtuele netwerkapparaten. Dit 
vermindert het aantal menselijke fouten die gemaakt 
worden door handmatige acties en zorgt daardoor voor 
betere beveiliging.

 • Plan een review- en onderzoeksaanpak. Selecteer 
specifieke stakeholders om de waarschuwingen en 
meldingen op regelmatige basis te monitoren en te 
beoordelen in Azure Monitor of andere netwerwerk 
managementtools.

https://docs.microsoft.com/nl-nl/azure/security/fundamentals/network-best-practices#use-virtual-network-appliances
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7.5.6 Perimeternetwerken voor 
beveiligingszones implementeren

Verwijzing naar AVG/BIO

AVG: art. 32 (beveiliging van de verwerking)
BIO: H13 - beheer van netwerkbeveiliging, 

netwerksegmentatie, informatietransport

Beschrijving en reden voor gebruik
 • Een perimeternetwerk (ook wel DMZ genoemd) is 

een fysiek of logisch netwerksegment dat een extra 
beveiligingslaag vormt tussen uw bedrijfsmiddelen 
en internet. Gespecialiseerde apparaten voor 
netwerktoegangsbeheer aan de rand van een 
perimeternetwerk bieden alleen gewenst verkeer in uw 
virtuele netwerk.

 • Met de inzet van perimeternetwerken kunt u zich 
richten op het beheer, de bewaking, logboekregistratie 
en rapportage van uw netwerktoegang op de 
apparaten aan de rand van uw virtuele Azure-netwerk. 
Een perimeternetwerk is de locatie waar u normaal 
gesproken DDoS-preventie (Distributed Denial of 
service), inbreukdetectie/indringingssystemen (ID's/
IP's), firewallregels en beleidsregels, webfiltering, 
antimalware van het netwerk enzovoort inschakelt. De 
netwerkbeveiligingsapparaten bevinden zich tussen 
internet en uw virtuele Azure-netwerk en hebben een 
interface op beide netwerken.

Verwijzing naar Microsoft-website
Perimeternetwerken voor beveiligingszones implementeren

Adoptieadvies
 • Gebruik een perimeternetwerk voor alle 

hogebeveiligingsimplementaties om het niveau van 
netwerkbeveiliging en toegangsbeheer voor uw Azure-
resources te verbeteren. U kunt Azure of een oplossing van 
derden gebruiken om een extra beveiligingslaag tussen uw 
bedrijfsmiddelen en internet te bieden.

 – Oplossingen binnen Azure: Azure firewall en de 
Web Application firewall in Application Gateway 
bieden basisbeveiliging met een volledige firewall 
als een service, ingebouwde hoge beschikbaarheid, 
onbeperkte cloudschaalbaarheid, FQDN-filtering, 
ondersteuning voor OWASP-kern regelsets en 
eenvoudige installatie en configuratie.

 – Aanbiedingen van derden. Zoek in de Azure 
Marketplace naar de Next Generation firewall (NGFW) 
en andere aanbiedingen van derden die vertrouwde 
beveiligingsprogramma's en een aanzienlijk verbeterd 
niveau van netwerkbeveiliging bieden.

https://docs.microsoft.com/nl-nl/azure/security/fundamentals/network-best-practices#deploy-perimeter-networks-for-security-zones
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7.5.7 Voorkom blootstelling aan internet 
met specifieke WAN-koppelingen

Verwijzing naar AVG/BIO

AVG: art. 32 (beveiliging van de verwerking)
BIO: H13 - beheer van netwerkbeveiliging, informatietransport

Beschrijving en reden voor gebruik
 • Veel organisaties hebben de hybride IT-route gekozen. In 

hybride gevallen wordt een gedeelte van de gegevens en 
resources binnen Azure geplaatst en een deel blijft on-
premises. In veel gevallen worden sommige onderdelen 
van een service uitgevoerd in Azure, terwijl andere 
onderdelen on-premises blijven.

 • In een hybride scenario is er meestal cross-premises-
connectiviteit. Met cross-premises-connectiviteit kan 
het bedrijf zijn on-premises netwerken verbinden met 
virtuele Azure-netwerken. Er zijn twee cross-premises-
connectiviteitsoplossingen beschikbaar:

 – Site-naar-site-VPN. Een VPN is een vertrouwde en 
betrouwbare technologie, waarbij de verbinding 
plaatsvindt via internet. De bandbreedte is beperkt tot 
een maximum van 1,25 Gbps. Site-naar-site-VPN is een 
wenselijke optie in sommige scenario's.

 – Azure ExpressRoute. Gebruik ExpressRoute voor 
cross-premises-connectiviteit. Met ExpressRoute 
kunt u uw on-premises netwerken uitbreiden naar 
de Microsoft Cloud via een privéverbinding van een 
connectiviteitsprovider. Met ExpressRoute kunt 
u verbindingen tot stand brengen met Microsoft 
Cloud Services zoals Azure, Microsoft 365 en 
Dynamics 365. ExpressRoute is een specifieke WAN-
verbinding tussen uw on-premises locatie of een 
Microsoft Exchange host-provider. Omdat dit een 
telecommunicatieverbinding is, worden uw gegevens 
niet via het publieke internet verstuurd en worden 
ze niet blootgesteld aan de potentiële risico's van 
internetcommunicatie.

Verwijzing naar Microsoft-website
Voorkom blootstelling aan internet met specifieke WAN-
koppelingen

Adoptieadvies
 • De locatie van uw ExpressRoute-verbinding kan invloed 

hebben op de firewall-capaciteit, schaalbaarheid, 
betrouwbaarheid en netwerkverkeer. Bepaal waar de 
ExpressRoute-verbinding wordt beëindigd in bestaande 
netwerken (on-premises). Er zijn 2 opties:

 – Beëindig de verbinding buiten de firewall 
(perimeternetwerkmethode) als u inzicht in het 
verkeer nodig hebt, als u datacenters wilt isoleren of 
als u alleen extranetresources op Azure plaatst.

 – Beëindig de verbinding binnen de firewall 
(netwerkextensiemethode). Dit is de standaard 
aanbeveling. In alle andere gevallen raden we u aan 
Azure als een datacenter te behandelen.

https://docs.microsoft.com/nl-nl/azure/security/fundamentals/network-best-practices#avoid-exposure-to-the-internet-with-dedicated-wan-links
https://docs.microsoft.com/nl-nl/azure/security/fundamentals/network-best-practices#avoid-exposure-to-the-internet-with-dedicated-wan-links
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7.5.8 Uptime en prestaties 
optimaliseren

Verwijzing naar AVG/BIO

AVG: art. 32 (beveiliging van de verwerking), art. 5 
(documentatieplicht)
BIO: H12 – beveiliging bedrijfsvoering, vastlegging en 
monitoren
H13 - beheer van netwerkbeveiliging, netwerksegmentatie, 
informatietransport

Beschrijving en reden voor gebruik
 • Vanuit het oogpunt van beveiliging moet u alles doen 

wat u kunt doen om ervoor te zorgen dat uw services de 
optimale uptime en prestaties hebben. Een efficiënte 
methode voor het verbeteren van de beschikbaarheid en 
prestaties is taakverdeling (load balancing). Taakverdeling 
is een methode voor het distribueren van netwerkverkeer 
op servers die deel uitmaken van een service. Als u 
bijvoorbeeld frontend webservers hebt als onderdeel 
van uw service, kunt u taakverdeling gebruiken om het 
verkeer te verdelen over meerdere frontend webservers. 
Met deze verdeling van het netwerkverkeer wordt 
de beschikbaarheid verhoogd, omdat als een van de 
webservers niet meer beschikbaar is, de load balancer het 
verzenden van verkeer naar die server stopt en doorstuurt 
naar de servers die nog online zijn. Taakverdeling helpt 
ook de prestaties te verbeteren, omdat het processor-, 
netwerk- en geheugengebruik voor het uitvoeren van 
aanvragen worden gedistribueerd op alle servers met 
gelijke taakverdeling.

Verwijzing naar Microsoft-website
Uptime en prestaties optimaliseren

Adoptieadvies
 • Gebruik taakverdeling wanneer dat mogelijk en van 

toepassing is. Wanneer u een toepassing heeft die:

 – Vereist dat aanvragen van dezelfde gebruikers-/
clientsessie dezelfde backend virtuele machine 
gebruiken. Voorbeelden hiervan zijn winkelwagentje-
apps en webmailservers.

 – Alleen een beveiligde verbinding accepteert, waar 
niet-versleutelde communicatie met de server dan 
geen acceptabele optie is.

 – Vereist dat er meerdere HTTP-aanvragen op dezelfde 
langlopende TCP-verbinding worden gerouteerd of 
verdeeld over verschillende backend servers.

Gebruik dan Azure Application Gateway, een HTTP-webverkeer 
load balancer. Application Gateway ondersteunt end-to-
end TLS-versleuteling en TLS-beëindiging bij de gateway. 

Webservers hoeven dan niet te worden belast met het 
versleutelen en ontsleutelen van de overhead en verkeer dat 
niet is versleuteld naar de backend servers.

 • Als binnenkomende verbindingen van het internet 
verdeeld moeten over servers in een virtueel Azure-
netwerk:

 – Stateless toepassingen die binnenkomende aanvragen 
van internet accepteren.

 – Sticky Sessions of TLS-offload zijn niet vereist. Sticky 
Sessions is een methode die wordt gebruikt voor de 
taakverdeling van toepassingen, om server affiniteit te 
garanderen.

Gebruik in dat geval de Azure Portal (of scripting) om 
een externe load balancer te maken die binnenkomende 
aanvragen over meerdere VM's verspreidt om een hoger 
niveau van beschikbaarheid te bieden.

 • Er zijn ook scenario’s waarin verbindingen met de virtuele 
machines die zich niet op internet bevinden verdeeld 
moeten worden. In de meeste gevallen worden de 
verbindingen die zijn geaccepteerd voor taakverdeling, 
geïnitieerd door apparaten op een virtueel Azure-netwerk, 
zoals SQL Server-instanties of interne webservers. Gebruik 
in dat geval de Azure Portal om een interne load balancer 
te maken die binnenkomende aanvragen verspreidt over 
meerdere VM's om een hoger niveau van beschikbaarheid 
te bieden.

 • In het scenario waarin een wereldwijde taakverdeling 
nodig is omdat:

 – U beschikt over een cloudoplossing die wordt 
gedistribueerd over meerdere regio's en waarvoor het 
hoogste niveau van uptime (beschikbaarheid) nodig is.

 – U het hoogste niveau van uptime nodig heeft om 
ervoor te zorgen dat uw service beschikbaar is, 
ook in gevallen wanneer een datacenter niet meer 
beschikbaar is.

Gebruik in dat geval Azure Traffic Manager. Traffic Manager 
maakt het mogelijk om verbindingen met uw services te 
verdelen op basis van de locatie van de gebruiker.

https://docs.microsoft.com/nl-nl/azure/security/fundamentals/network-best-practices#optimize-uptime-and-performance


105

7.5.9 RDP/SSH-toegang naar 
virtuele machines uitschakelen

Adoptieadvies
 • Schakel directe RDP-en SSH-toegang tot uw Azure virtual 

machines via internet uit. Nadat directe RDP-en SSH-
toegang via internet is uitgeschakeld, hebt u andere opties 
die u kunt gebruiken om toegang te krijgen tot deze VM's 
voor extern beheer.

 • Met een Point-to-Site VPN-verbinding kan één gebruiker 
via internet verbinding maken met een virtueel Azure-
netwerk. Nadat de Point-to-Site-verbinding tot stand is 
gebracht, kan de gebruiker RDP of SSH gebruiken om 
verbinding te maken met virtuele machines die zich 
bevinden in het virtuele Azure-netwerk.

 • Met een Site-to-Site VPN-verbinding kunnen meerdere 
gebruikers via internet verbinding maken met een virtueel 
Azure-netwerk. Met een Site-to-Site VPN-verbinding 
verbindt u een volledig netwerk via internet met een ander 
netwerk. U kunt een Site-to-Site VPN gebruiken om uw 
on-premises netwerk te verbinden met een virtueel Azure-
netwerk. Gebruikers in uw on-premises netwerk verbinden 
met behulp van het RDP-of SSH-protocol via de Site-to-Site 
VPN-verbinding. U hoeft geen directe RDP-of SSH-toegang 
via internet toe te staan.

 • Gebruik een specifieke WAN-koppeling om functionaliteit 
te bieden die vergelijkbaar is met het Site-to-Site VPN. 
Gebruik hiervoor ExpressRoute. Dit biedt vergelijkbare 
functionaliteit als Site-to-Site VPN. De speciale WAN-
verbinding kan niet via internet lopen en speciale WAN-
koppelingen zijn doorgaans stabieler en beter.

Verwijzing naar AVG/BIO

AVG: art. 32 (beveiliging van de verwerking)
BIO: H13 – communicatiebeveiliging, beheer van netwerkbe-
veiliging, informatietransport

Beschrijving en reden voor gebruik
 • Azure virtual machines kunnen bereikt worden met 

behulp van het Remote Desktop Protocol (RDP) en het 
SSH-protocol (Secure Shell). Deze protocollen maken 
het beheer van VM's vanaf externe locaties mogelijk en 
worden standaard gebruikt in datacenters.

 • Het potentiële beveiligingsprobleem met het gebruik van 
deze protocollen via internet is dat aanvallers schadelijke 
technieken kunnen gebruiken om toegang te krijgen 
tot virtuele machines van Azure. Nadat de aanvallers 
toegang hebben verkregen, kunnen ze uw VM gebruiken 
als een startpunt voor aanvallen op andere computers 
in uw virtuele netwerk of zelfs voor aanvallen op 
netwerkapparaten buiten Azure.

Verwijzing naar Microsoft-website
RDP/SSH-toegang naar virtuele machines uitschakelen

https://docs.microsoft.com/nl-nl/azure/security/fundamentals/network-best-practices#disable-rdpssh-access-to-virtual-machines
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7.5.10 Beveilig Azure-service 
resources zodat ze alleen bereikbaar 
zijn binnen uw virtuele netwerken

Verwijzing naar AVG/BIO

AVG: art. 32 (beveiliging van de verwerking)
BIO: H13 - beheer van netwerkbeveiliging, 
netwerksegmentatie, informatietransport

Beschrijving en reden voor gebruik
 • Gebruik Azure Private Link om toegang te krijgen tot 

Azure PaaS-services (bijvoorbeeld Azure Storage en SQL 
Database) via een private endpoint binnen uw virtuele 
netwerk. Met Private Endpoints kunnen Azure-services 
zodanig beveiligd worden dat ze alleen bereikbaar zijn 
binnen het virtuele netwerk.

 • Verkeer van het virtuele netwerk naar de Azure-service 
loopt dan altijd via het Microsoft Azure backbone-netwerk.

Verwijzing naar Microsoft-website
Beveilig Azure-service resources zodat ze alleen bereikbaar 
zijn binnen uw virtuele netwerken

Adoptieadvies
 • Verbeterde beveiliging voor uw Azure-resources: met 

Azure Private Link kunnen Azure-services worden beveiligd 
met behulp van een private endpoint. Het beveiligen 
van resources met een private endpoint in een virtueel 
netwerk biedt een betere beveiliging doordat de openbare 
internettoegang volledig verwijderd wordt.

 • Persoonlijke toegang tot Azure-services binnen Azure: 
Verbind uw virtuele netwerk met services in Azure met 
private endpoints. Er is dan geen openbaar IP-adres 
meer nodig. Het Azure Private Link-platform zorgt voor 
de verbinding tussen de gebruiker en de services via het 
backbone-netwerk van Azure.

 • Toegang vanaf on-premises en peered netwerken: Maak 
verbinding met services die worden uitgevoerd in Azure 
vanuit on-premises omgevingen via ExpressRoute private 
peering, VPN-tunnels en peered virtual networks met 
behulp van private endpoints. U hoeft geen ExpressRoute 
Microsoft-peering in te stellen of via internet te gaan om 
de service te bereiken. Private Link biedt ook een veilige 
manier om workloads naar Azure te migreren.

 • Bescherming tegen datalekken: Een private endpoint 
wordt toegewezen aan een instantie van een PaaS-
resource in plaats van de gehele service. Gebruikers 
kunnen dan alleen verbinding maken met de specifieke 
resource. Toegang tot andere resources in de service is 
geblokkeerd. Dit mechanisme biedt beveiliging tegen de 
risico's van datalekken.

 • Wereldwijd bereik: Zet een privéverbinding op met services 
die in andere regio's worden uitgevoerd. Het virtuele 
netwerk van de gebruikers kan zich dan in regio A bevinden 
en kan verbinding maken met services in regio B.

 • Eenvoudig in te stellen en te beheren: u hebt geen 
gereserveerde openbare IP-adressen meer nodig in uw 
virtuele netwerken om Azure-resources te beveiligen via 
een IP-firewall. Er zijn geen NAT- of gateway-apparaten 
vereist voor het instellen van de private endpoints. Private 
Endpoints worden geconfigureerd via een eenvoudige 
workflow. Aan de kant van de service kunt u ook de 
verbindingsaanvragen op uw Azure-service eenvoudig 
beheren. Azure Private Link werkt ook voor services die 
deel uitmaken van verschillende Azure Active Directory 
tenants.

https://docs.microsoft.com/nl-nl/azure/security/fundamentals/network-best-practices#secure-your-critical-azure-service-resources-to-only-your-virtual-networks
https://docs.microsoft.com/nl-nl/azure/security/fundamentals/network-best-practices#secure-your-critical-azure-service-resources-to-only-your-virtual-networks
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8. Adoptieroute
Bij het inrichten van Microsoft 365 en/of Azure zijn er 
veel aspecten waaraan gedacht moet worden. Niet alleen 
dienen de maatregelen omtrent informatiebeveiliging en 
privacybescherming op orde te zijn, ook spelen algemene 
vraagstukken over cloudadoptie vaak nog een grote rol bij 
overheidsinstanties. In het geheel van deze vragen kan gebruik 
worden gemaakt van de onderstaande adoptieroute, waarin 
de belangrijkste onderdelen van een cloudadoptie schematisch 
naast en onder elkaar staan. De route biedt handvatten bij 
het inrichten van M365 en/of Azure van de oriëntatiefase 
tot de sluitende beheer- en verbeterfase. Zo wordt bereikt 
dat de adoptie blijvend aansluit op de wensen van de diverse 
belanghebbenden binnen een overheidsorganisatie.
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Adoptieroute informatiebeveiliging en 
privacybescherming in M365 en Azure

1. Oriëntatie

3. Adoptie M365

5. Beheer & verbetering

4. Adoptie Azure

 • Waarom willen we M365 / Azure gebruiken in de organisatie? Analyseer de voordelen en nadelen:

 – Kosten & baten bijvoorbeeld in kaart te brengen met diverse tooling.  
Behoefte binnen de organisatie  
(verschillende redenen; thuiswerken, informatiebeveiliging, privacy)

 – Inventariseren van interne en externe belangen bij het gebruik van M365 

 • Beveiligen en beheren van data (zie H 6.1)

 • Inrichten logische toegangsbeveiliging (zie H 6.2)

 • Inrichten logging en monitoring (zie H 6.3)

 • Beveiliging tegen bedreigingen (zie H 6.4)

 • Onderhouden van de inrichting binnen de organisatie

 • Periodiek controleren of de inrichting nog aansluit bij 
de wensen binnen de organisatie

 • Uitfaseren (technische) toepassingen ('Shadow IT')

 • Actualiseer waar nodig; neem het verhogen van 
awareness mee als continue process

 • Beveiligen en beheren van data (zie H 7.1)

 • Inrichten logische toegangsbeveiliging (zie H 7.2)

 • Inrichten logging en monitoring (zie H 7.3)

 • Beveiliging tegen bedreigingen (zie H 7.4)

 • Inrichten netwerkbeveiliging (zie H 7.5)

2. Voorbereiding

 • Processen / persona / afhankelijkheden (tijd/budget/
capaciteit) analyseren;

 • Werkzaamheden analyseren: opstellen werkpakketten om 
M365 / Azure in de organisatie te implementeren, focus 
op:

 – Mens

 – Proces

 – Technologie

 • Scope en uitgangspunten vaststellen

 • DPIA / Risicoanalyse Informatiebeveiliging uitvoeren

 • Verzamel relevante informatie

 • Betrek onderdelen van de organisatie voor de uitvoer

 • Schriftelijke vastlegging van bevindingen / vervolgstappen

 • Consulteer belanghebbenden

 • Interne toetsing (CISO/CPO/FG)

 • Akkoord intern verantwoordelijke

https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/calculator/
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/09/29/model-gegevensbeschermingseffectbeoordeling-rijksdienst-pia
https://bio-overheid.nl/
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Conclusie

In deze white paper is beschreven hoe overheidsinstanties 
privacy en informatiebeveiliging kunnen borgen binnen 
Microsoft 365 en Azure. De white paper biedt overzicht welke 
(wettelijke) verantwoordelijkheden organisaties hebben 
op het gebied van privacy en informatiebeveiliging, en in 
welke mate het Microsoft platform vanuit haar gedeelte 
verantwoordelijkheid overheidsinstanties ondersteunt bij het 
invullen van hun verantwoordelijkheden. Zo bieden de user 
entity controls die in Microsoft 365 en Azure beschikbaar zijn 
ondersteuning om zelfstandig de platforms in te stellen in lijn 
met de verantwoordelijkheden van de organisatie, zoals vanuit 
de AVG en BIO. De white paper geeft een overzicht weer van 
de belangrijkste user entity controls die binnen Microsoft 365 
en Azure beschikbaar zijn. Met het adoptieadvies dat bij elke 
user entity control beschreven is kunnen overheidsinstanties 
de maatregelen op duurzame wijze adopteren. In de 
adoptieroute die de organisatie ten slotte kiest zullen 
organisaties moeten beoordelen welke user entity controls 
passend zijn voor de organisatie en waarde toevoegen.
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Disclaimer

De whitepaper (met inbegrip van alle daarin opgenomen 
informatie) is bedoeld om algemene informatie over bepaalde 
onderwerp te verstrekken en is geen uitputtende behandeling 
van deze onderwerpen of een vervanging van het verkrijgen 
van professionele diensten of advies. 

Capgemini geeft geen juridisch advies. Capgemini geeft geen 
verklaringen of garanties met betrekking tot de geschiktheid 
van deze whitepaper voor een bepaald doel en wijst alle 
aansprakelijkheden af voor enige schade, direct, gevolgschade, 
incidenteel of speciaal, die voortvloeit uit het gebruik van 
of het onvermogen om dit materiaal of de hierin verstrekte 
informatie te gebruiken. Geen enkele derde mag zich geheel 
of gedeeltelijk op deze whitepaper beroepen. 

Deze whitepaper of informatie is niet bedoeld om te worden 
gebruikt als de enige basis voor een beslissing die van invloed 
kan zijn op u of uw bedrijf. Voordat u een beslissing neemt of 
actie onderneemt die van invloed kan zijn op uw persoonlijke 
financiën of bedrijf, moet u een gekwalificeerde professionele 
adviseur raadplegen. Geen enkele entiteit in de Capgemini-
groep is verantwoordelijk voor enig verlies dat door een 
persoon of entiteit wordt geleden als gevolg van toegang tot, 
gebruik van of vertrouwen op dit materiaal. Door dit materiaal 
of enige informatie erin te gebruiken, accepteert de gebruiker 
deze volledige kennisgeving en gebruiksvoorwaarden.
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Capgemini is a global leader in partnering with companies to 
transform and manage their business by harnessing the power 
of technology. The Group is guided everyday by its purpose 
of unleashing human energy through technology for an 
inclusive and sustainable future. It is a responsible and diverse 
organization of 270,000 team members in nearly 50 countries. 
With its strong 50 year heritage and deep industry expertise, 
Capgemini is trusted by its clients to address the entire 
breadth of their business needs, from strategy and design to 
operations, fuelled by the fast evolving and innovative world 
of cloud, data, AI, connectivity, software, digital engineering 
and platforms. The Group reported in 2020 global revenues of 
€16 billion.
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