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I. Trustworthy Computing – Inleiding 

 

 Op 5 januari 2002 stuurde Bill Gates een memo aan alle Microsoft-medewerkers met hierin de 

aankondiging van het Trustworthy Computing-initiatief (TwC).1  In die memo schreef hij over het belang van het 

bieden van computergebruik dat net zo "betrouwbaar en veilig was als de voorziening van elektriciteit, water en 

telefonie". Hij schreef ook dat de belangrijkste aspecten van een betrouwbaar platform beschikbaarheid, 2 

beveiliging en privacy zijn.  Hij maakte ook duidelijk dat het initiatief niet alleen draaide om technologie. Hij 

schreef namelijk: "Er zijn veel veranderingen die Microsoft als bedrijf moet ondergaan om te zorgen dat we op 

elk niveau het vertrouwen van onze klanten behouden, vanaf de manier waarop we software ontwikkelen tot 

onze ondersteuningsactiviteiten en bedrijfsvoering". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Zie de memo van Gates: http://www.microsoft.com/about/twc/en/us/twcnext/default.aspx. Na de memo werd er een technisch document gepubliceerd 

waarin deze concepten nader waren uitgewerkt en meer gedetailleerde richtlijnen stonden over de manier waarop het bedrijf moest verdergaan. Zie het 

technisch document over Trustworthy Computing door Mundie, De Vries, Haynes en Corwine, 

http://www.microsoft.com/about/twc/en/us/twcnext/default.aspx.   
2 In de memo werd ook de term 'betrouwbaarheid' gebruikt, die uiteindelijk werd aangenomen als een van de vier pijlers van het bedrijf. 

Een grafische weergave van TwC met de vier pijlers en de werkstromen in het 

beginstadium: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.microsoft.com/about/twc/en/us/twcnext/default.aspx
http://www.microsoft.com/about/twc/en/us/twcnext/default.aspx
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De urgente behoefte aan Trustworthy Computing was het gevolg van de groeiende rol van 

computergebruik in de maatschappij.  Zoals Bill schreef: "Computers vormen al een belangrijk onderdeel in het 

leven van veel mensen. Binnen tien jaar zullen computers een integraal en onmisbaar deel zijn van bijna alles 

wat we doen". Met deze laatste bewering had hij helemaal gelijk.  In de afgelopen tien jaar zijn we getuige 

geweest van de opkomst van het internet en nu zijn wij allemaal met elkaar verbonden via e-mail, instant 

messaging, videotelefonie en sociale netwerken. Ook zien we nu het gebruik van sociaal zoeken, evenals een 

enorme hoeveelheid toepassingen op het internet en op mobiele apparaten.  We leven nu in een wereld waarin 

mensen meer met elkaar verbonden zijn en meer vertrouwen op computertechnologie dan ooit tevoren. 

 

Deze nieuwe wereld biedt tal van mogelijkheden, maar we worden ook geconfronteerd met zowel oude 

als nieuwe uitdagingen.  De beveiliging van het elektriciteitsnet, het wereldwijde financiële systeem en andere 

essentiële infrastructuren is sinds lange tijd een punt van zorg.3 Nieuwe bedreigingsmodellen met volhardende 

en doelgerichte vijanden en het spookbeeld van een cyberoorlog hebben geleid tot nieuwe uitdagingen voor 

deskundigen op het gebied van computerbeveiliging.  De snelle groei van het aantal verbonden apparaten en 

een massale toename van de hoeveelheid en de typen gegevens die kunnen worden opgehaald, geanalyseerd 

en verspreid, vormen een druk op de traditionele regels voor privacybescherming.  Nu mensen afhankelijk zijn 

van apparaten, cloudservices en de continue toegang tot gegevens, ongeacht locatie, is de betrouwbaarheid 

van informatiesystemen veel belangrijker geworden.  Samengevat: een continue focus op Trustworthy 

Computing is nog nooit zo belangrijk geweest.  Hoe moet Trustworthy Computing nu, tien jaar later, verder 

worden ontwikkeld? 

 

II. De wereld verandert, alweer 

 

Trustworthy Computing werd geïntroduceerd met een besef van de nieuwe rol die computers speelden 

in ons leven. Het is echter belangrijk te begrijpen hoe de wereld weer verandert en hoe dit invloed heeft op de 

vier pijlers van TwC.  De twee belangrijkste veranderingen hebben betrekking op de centrale rol van gegevens 

en de manier waarop overheden omgaan met het internet en de bijbehorende problemen.  

 

  

                                                      
3 Zie bijvoorbeeld het rapport uit 1997 van de commissie van de Amerikaanse president inzake bescherming van essentiële infrastructuur 

(http://itlaw.wikia.com/wiki/Critical_Foundations:_Protecting_America%E2%80%99s_Infrastructures) en het rapport uit 2008 van de commissie van de 

Canadese veiligheidsdienst (CSIS) inzake cyberbeveiliging voor het 44e presidentschap (http://csis.org/program/commission-cybersecurity-44th-

presidency). 

http://itlaw.wikia.com/wiki/Critical_Foundations:_Protecting_America%E2%80%99s_Infrastructures
http://csis.org/program/commission-cybersecurity-44th-presidency
http://csis.org/program/commission-cybersecurity-44th-presidency
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A. Leven in een wereld waarin gegevens een centrale rol spelen 
 

We gaan naar een wereld van met elkaar verbonden apparaten (telefoons, computers, televisies, auto's 

en sensoren) en er zijn nu meer apparaten dan het aantal mensen dat deze apparaten gebruikt.4  In deze wereld 

bestaan oude gegevensvormen (bankdossiers, telefoongegevens), maar ook nieuwe gegevensvormen waarmee 

mogelijk veel informatie wordt blootgegeven (bijvoorbeeld gegevens van gebruikers op sociale-

netwerkwebsites en gegevens over de geografische locatie van personen).  De scheiding tussen het privéleven 

en beroepsleven vervaagt steeds meer door de "consumerization of information technology (IT)" – de  wens om 

IT-apparaten te gebruiken voor zowel zakelijke als privédoeleinden). Hierdoor vervaagt of verdwijnt de grens 

tussen twee werelden die in het verleden altijd gescheiden waren en die werden beheerd door verschillende 

entiteiten met verschillende regels.  Wat wellicht belangrijker is, is dat er nieuwe gecentraliseerde 

mogelijkheden zijn voor het opslaan, samenvoegen, zoeken, analyseren en verspreiden van deze rijke gegevens.  

Het is nu mogelijk om niet alleen een historisch spoor van de activiteiten van personen samen te stellen, maar 

ook om op nieuwe en interessante manieren iemands toekomstige gedrag te voorspellen.  Het blijkt 

bijvoorbeeld dat een betrouwbare voorspeller van het feit of iemand stopt met het betalen van zijn hypotheek 

niet zijn kredietwaardigheid is, maar met het feit of zijn vrienden in zijn sociale netwerk hun schulden hebben 

afbetaald.5  Met deze nuttige gegevens kunnen we niet alleen mensen behandelen die ziek zijn, maar kunnen 

we mogelijk ook voorspellen voor welke ziekten zij gevoelig zijn. Deze informatie kan worden gebruikt om 

levens te redden of de premie voor een verzekering te bepalen. 

 

Natuurlijk worden niet alle gegevens op dezelfe manier gegenereerd, en gegevens over de geografische 

locatie verdienen in dit opzicht een aparte vermelding.  Het blijkt dat "locatie, locatie, locatie" niet alleen een 

kreet is uit de makelaardij, maar ook steeds belangrijker wordt bij het leveren van real-time services aan 

personen.  Maar tegelijkertijd is vastgesteld dat "GPS-gegevens uitgebreide informatie over de verplaatsingen 

van een persoon genereren waarmee zeer veel details bekend worden over familie-, politieke, zakelijke, 

religieuze en seksuele verbanden. . . bezoekjes die overduidelijk behoren tot het privédomein en die met wat 

voorstellingsvermogen een beeld oproepen: een bezoek aan een psychiater, plastisch chirurg, abortuskliniek, 

centrum voor aidsbehandeling, stripclub, strafrechtadvocaat, daghotel, vakbondsvergadering, moskee, synagoge, 

kerk, gaycafé, enzovoort).6 

                                                      
4 Naar verwachting zal het aantal apparaten met een internetverbinding in augustus 2010 de grens van 5 miljard bereiken.  http://www.cellular-

news.com/story/44853.php.  Cisco heeft ook voorspeld dat tegen 2015 het aantal apparaten met een internetverbinding tweemaal zo hoog zal zijn als het 

aantal mensen op aarde.  http://www.bbc.co.uk/news/technology-13613536.  

5 Zie "As Banks Start Nosing Around Facebook and Twitter, the Wrong Friends Might Just Sink Your Credit", http://www.betabeat.com/2011/12/13/as-

banks-start-nosing-around-facebook-and-twitter-the-wrong-friends-might-just-sink-your-credit/. 

6 Zie United States v. Jones, http://www.supremecourt.gov/opinions/11pdf/10-1259.pdf (Sotomayer, J., concurring opinion, (met verwijzing naar People v. 

Weaver, 12 N. Y. 3d 433, 441–442, 909 N. E. 2d 1195, 1199 (2009)).  Hoewel de onderwerpen in dit document universeel zijn, is de tekst duidelijk gericht 

op de VS.  Als voormalig vicevoorzitter van de OESO-expertgroep op het gebied van beveiliging en privacy, en als voormalig voorzitter van de G8-

http://www.cellular-news.com/story/44853.php
http://www.cellular-news.com/story/44853.php
http://www.bbc.co.uk/news/technology-13613536
http://www.supremecourt.gov/opinions/11pdf/10-1259.pdf
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De veranderingen die deze nieuwe wereld teweeg heeft gebracht, brengen enorme problemen met zich 

mee. Daarbij zijn er voor de hand liggende en minder voor de hand liggende risico's.  Om deze problemen 

beter te begrijpen, is het belangrijk te begrijpen hoe het IT-model verandert.  Toen het "World Wide Web" in 

1990 ontstond, was dit een web van documenten die gebruikers bekeken in een client-serverarchitectuur.7  In 

die wereld waren de bedreigingen lineair.   

 

Een afbeelding van het oorspronkelijke internet zou er ongeveer als volgt uitzien: 

 

 

 

 

Vandaag de dag hebben we nog steeds een web, maar dit bestaat niet meer uit alleen documenten.  

Onze beleving is veel uitgebreider, gedeeltelijk omdat we een web hebben met verbindingen tussen gebruikers, 

computers, toepassingen en gegevens.  Sommige van deze verbindingen zijn vanzelfsprekend (wanneer je 

bijvoorbeeld een URL typt, word je naar een webpagina geleid), maar veel van deze verbindingen zijn niet 

vanzelfsprekend (een gebruiker weet niet dat een webpagina mogelijk gegevens ophaalt van andere sites).  

Deze nieuwe wereld ziet er ongeveer als volgt uit:   

  

                                                                                                                                                                                                     
subgroep voor hightech-criminaliteit, is de auteur van mening dat het onmogelijk is om volledig op de hoogte te zijn van de wetten en gewoonten van 

elk land.  Daarom heeft de auteur geschreven over de situatie waarover hij het meeste weet. 

7 http://en.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web. 

http://en.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
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In een dergelijke omgeving kan elk afzonderlijk element (gebruiker, computer, toepassing en gegevens) nuttig 

of schadelijk, onschuldig of gevaarlijk zijn.  De bedreigingen zijn niet meer lineair, maar weerspiegelen het 

netwerk van onderlinge verbindingen dat in de afgelopen decennia is ontstaan.   

 

Hoe moeten we in deze wereld van onderlinge verbindingen kijken naar de vier pijlers van Trustworthy 

Computing (beveiliging, privacy, betrouwbaarheid en de implementatie van deze eerste drie kernwaarden)?  

Hoe moeten we denken over "meetbare beheersbaarheid?" Tot op zekere hoogte gaat dit over invloedsbereik.  

Een gebruiker kan direct verantwoordelijk zijn voor zijn of haar activiteiten (bijvoorbeeld een update uitvoeren 

op een computer, vertrouwde toepassingen downloaden en een back-up maken van gegevens).  Een bedrijf kan 

zijn eigen datacenter bezitten, de systeembeheerders in dienst hebben, de hardware kopen, de software leasen 

en zijn eigen gegevens beheren.  In andere gevallen heeft een organisatie mogelijk een directe relatie met de 

partij die verantwoordelijk is voor het beheren van deze elementen.  In die zin kan een gebruiker bepalen of hij 

zijn leverancier vertrouwt (bijvoorbeeld door in zee te gaan met een bedrijf met een goede reputatie) en 

kunnen er verplichtingen worden vastgesteld (bijvoorbeeld via contracten met gebruiksvoorwaarden, ten minste 

al de gebruiker alternatieven en een redelijke kans op het kunnen afdwingen van de voorwaarden heeft). Veel 

van de huidige richtlijnen voor het overstappen naar de cloud vallen onder dit niveau.  In andere gevallen is de 

gebruiker verbonden met elementen waarop hij helemaal geen zicht en directe of indirecte invloed heeft, en 

waarbij de gebruiker geen inzicht heeft in belangrijke procedures (of veranderingen daarin wanneer deze 

plaatsvinden).  Hoe is het mogelijk om bij dergelijke afstandsrelaties vertrouwen te creëren?  Hoe scheppen we 

een wereld waarin mensen op afstand meer inzicht hebben in bedrijfsprocedures en hoe kunnen we zorgen dat 

de informatie die zij delen met anderen op de bedoelde manier wordt gebruikt?   
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Een mogelijke benadering is om te vertrouwen op metagegevens en claims die informatie geven over 

het juiste gegevensgebruik en de status van systemen.  Degenen die verantwoordelijk zijn voor het beheren van 

technologie kunnen op consistente manieren aangeven hoe zij toezien op hun bedrijfsprocedures en aan welke 

internationale normen zij voldoen.  Sommige van deze internationale normen of geaccepteerde procedures 

bestaan al.  Er zijn bijvoorbeeld ISO-normen op het gebied van beveiliging, FIP-principes op het gebied van 

privacy en normen voor het verifiëren van iemands identiteit.8  Soms is de naleving van zulke normen zichtbaar 

voor eindgebruikers. Wanneer twee partijen overeenkomen om ondersteuning te bieden voor https://, worden 

in een browser mogelijk zichtbare aanwijzingen weergeven.   

 

In de toekomst zal het opgeven van verklaarde of gecontroleerde beweringen over de toestand van een 

machine, de identiteit van een persoon en de herkomst van software steeds belangrijker worden en dit systeem 

kan ook worden uitgebreid naar andere belangrijke kenmerken.  Een softwareprogramma kan bijvoorbeeld niet 

alleen een handtekening bieden om de herkomst aan te tonen, maar ook om aan te geven of de software is 

ontwikkeld volgens een erkende en veilige ontwikkelingsnorm.  Op dezelfde wijze kunnen gegevens 

metagegevens bevatten over de auteur, aanvaardbare gebruikswijzen en andere belangrijke kenmerken 

(bijvoorbeeld of de informatie privé of zakelijk zijn en of deze persoonlijke identiteitsgegevens bevat).  Met 

dergelijke metagegevens kunnen regels worden opgelegd over de manier waarop de gegevens kunnen worden 

gebruikt of gedeeld.  Zulke regels kunnen zijn gekoppeld aan de gegevens zelf, of ze kunnen apart van de 

gegevens worden opgeslagen waarbij de gegevens kunnen verwijzen naar de betreffende regel.  Zo kan iemand 

die gegevens heeft gelabeld later van mening veranderen over de gewenste verwerking van de gegevens en 

deze veranderingen afdwingen door de regel te veranderen.  Samengevat: het is mogelijk een algemeen 

mechanisme te ontwikkelen voor het kenbaar maken en erkennen van beleidsregels, zodat partijen bij het 

gebruiken en delen van gegevens op afstand beslissingen kunnen nemen die zijn gebaseerd op informatie en 

vertrouwen. 

 

B. De rol van overheden 
 

De nieuwe wereld van verbonden apparaten en services en het ontstaan van "big data"9 vormen een 

uitdaging voor overheden.  Elke technologische verandering die onze levenswijze verandert en mogelijkheden 

biedt voor ongewenste activiteiten van criminelen en natiestaten, zal een reactie van overheden uitlokken.  

Maar de "relatie" van overheden met het internet is momenteel ingewikkeld, aangezien overheden de rollen 

vervullen van gebruiker (overheden zijn in feite grote bedrijven met burgers als klanten), beschermer (van zowel 

                                                      
8 Zo biedt NIST SP800-63 bijvoorbeeld verschillende zekerheidsniveaus op basis van de mate van vertrouwen in de geldigheid van een opgegeven 

identiteit. Dit is weer gebaseerd op het gebruikte controleproces.  Als niveau 1 'zelfverklaard' en niveau 4 'sterk bewijs van identiteit' betekent, kunnen 

mensen voor het vaststellen van identiteit bijvoorbeeld niveau 4 vereisen en bovendien weten wat dit betekent.  

http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-63/SP800-63V1_0_2.pdf.  

9 Met "Big data" bedoelen we zeer grote gegevenssets.  Naar verwachting zal big data de volgende hindernis zijn voor innovatie, concurrentie en 

productiviteit.  Zie http://www.mckinsey.com/Insights/MGI/Research/Technology_and_Innovation/Big_data_The_next_frontier_for_innovation.  

http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-63/SP800-63V1_0_2.pdf
http://www.mckinsey.com/Insights/MGI/Research/Technology_and_Innovation/Big_data_The_next_frontier_for_innovation
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de rechten van individuele gebruikers als van het internet zelf) en aanvaller (al sinds lange tijd vindt er militaire 

spionage plaats via internet10).   

 

In hun rol van gebruiker zijn overheden bezorgd over dezelfde problemen als andere internetgebruikers: 

hoe kunnen we de veiligheid en privacy van gegevens gedurende de hele levenscyclus beschermen op alle 

systemen en apparaten?  Hoe kunnen we zorgen dat mijn systeem beschikbaar is wanneer dit nodig is, met 

name in tijden van crisis?  Moet onze organisatie de cloud omarmen en zo ja, hoe zorgen we dat onze 

cloudprovider voldoet aan onze eisen?  Dit zijn vragen voor alle internet-/cloudgebruikers. Overheden hebben 

echter te maken met een unieke set tegenstanders en verantwoordelijkheden (bijvoorbeeld naar kiezers toe in 

plaats van klanten). 

 

Overheden besteden ook steeds meer aandacht aan het beschermen van de rechten van 

internetgebruikers (bijvoorbeeld privacy, beveiliging, vrijheid van meningsuiting en vereniging) en de 

beveiliging van internet zelf.  Overheden kunnen via hun inkooppositie gebruikmaken van marktkrachten. Deze 

marktkrachten kunnen echter alleen reageren op vragen uit de markt en voldoen niet altijd aan de unieke 

vereisten voor de openbare en nationale veiligheid.  Eenvoudig gezegd: het is moeilijk om een business case te 

maken voor de Koude Oorlog.  Daarom zoeken overheden andere middelen die zij tot hun beschikking hebben, 

zoals het goedkeuren van reguleringen ter bevordering van beveiliging, privacy en/of betrouwbaarheid, of het 

inzetten van rechtshandhaving en militaire acties om schadelijk gedrag effectiever te bestrijden.  Dergelijke 

rechtshandhaving en militaire acties worden bemoeilijkt door problemen met betrouwbaarheid en omdat het 

moeilijk is een aanval helemaal terug te leiden naar de bron.   

 

Aanvallen via internet kunnen worden uitgevoerd door personen zonder banden met een bepaalde 

overheid (asymmetrische aanvallen), zelfs als deze aanvallen zijn gericht op traditionele militaire doelen 

(bijvoorbeeld een computersysteem dat tijdens oorlog wordt gebruikt door het leger).  Anders gezegd: door het 

enorme aantal spelers op het internet en de zeer wisselende aanvalsmotieven, gecombineerd met uitdagingen 

op het gebied van wereldwijde connectiviteit en opspoorbaarheid, is het moeilijk om identiteit, locatie, 

verwantschap en motief van een aanvaller snel en met zekerheid vast te stellen.  Aangezien bij het opsporen van 

een aanval vaak partijen uit de private sector betrokken zijn, is de behoefte aan samenwerking tussen de 

publieke en private sector duidelijk. Dit geldt echter niet voor de regels voor het delen van essentiële informatie.  

Partijen hebben goede redenen om gegevens niet te verzamelen en te delen, bijvoorbeeld vanwege de 

privacybescherming van klanten, het voorkomen van wettelijke aansprakelijkheid en geschillen met overheden, 

en het voorkomen van de kosten en mogelijke risico's van het bewaren van gegevens.   

 

Er is een doorlopende discussie over het feit of de private sector gegevens moet bewaren (sommige 

landen hebben verplichte regels voor het bewaren van gegevens en andere landen niet), of de private sector 

                                                      
10 Zie Cliff Stoll, The Cuckoo’s Egg, 1989. 
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gegevens moet verstrekken aan de overheid en of overheden de netwerken van de private sector moeten 

controleren.   Samengevat: een belangrijke uitdaging is de manier waarop overheden hun traditionele 

verantwoordelijkheden uitvoeren zonder het bedrijfsleven onnodig te belemmeren, belangrijke innovaties te 

hinderen en burgerlijke vrijheden te ondermijnen.11  

 

Ten slotte hebben overheden ook redenen om misbruik te maken van het internet, terwijl het natuurlijk 

eenvoudiger zou zijn als overheden zich alleen zouden bezighouden met het beschermen van het internet.   

Economische en militaire kennis bieden een land mogelijk een concurrentievoordeel ten opzichte van vrienden 

en vijanden. Daarnaast wordt het vermogen om militaire aanvallen te kunnen plegen beschouwd als een 

belangrijk voordeel bij cyberconflicten en als extra kracht tijdens een werkelijke oorlog.  Het is niet de bedoeling 

van dit document om de complexiteit van al deze rollen en verantwoordelijkheden gedetailleerd te behandelen. 

We vermelden slechts dat deze problemen, die op andere fora12 in meer detail worden besproken, ertoe hebben 

geleid dat overheden steeds actiever en genuanceerder nadenken over het internet. Dit heeft weer 

consequenties voor de toekomst van het internet. 

 

C. De pijlers van TwC 
 

Bij het nadenken over de toekomst van TwC was een van de voor de hand liggende vragen: "Zijn de 

pijlers die tien jaar geleden zijn gedefinieerd nog steeds de juiste?" Als je je concentreert op "vertrouwen" in 

computergebruik, is het antwoord ja. Er zijn zeker ook andere belangrijke problemen die moeten worden 

aangepakt, maar die zijn niet gerelateerd aan "vertrouwen in computergebruik". Het is bijvoorbeeld belangrijk 

dat apparaten toegankelijk zijn voor mensen met een handicap en dat apparaten worden ontwikkeld met het 

oog op duurzaamheid.  Een apparaat dat niet door iedereen kan worden gebruikt of dat energie verspilt, is 

misschien onwenselijk, maar dit betekent niet dat het apparaat zijn computerfunctie niet kan uitvoeren op een 

manier waarbij beveiliging, privacy en betrouwbaarheid gewaarborgd zijn.  Terwijl de maatschappij moet 

werken aan zeer diverse problemen (problemen die veel breder zijn dan de vier pijlers van TwC), blijven deze 

pijlers dus een unieke rol spelen bij het vertrouwen in technologie. 

 

Hiermee wordt niet gesuggereerd dat deze nieuwe wereld waarin gegevens een centrale rol spelen niet 

van invloed is op onze denkwijze over deze pijlers. Het is interessant om na te denken over de interne relaties en 

het relatieve belang van deze pijlers in deze nieuwe wereld.  In het verleden (mogelijk tegenwoordig nog) waren 

de duidelijkste gemeenschappelijke punten beveiliging en privacy. Beide konden in overeenstemming en in 

conflict zijn.  Waar beveiliging fungeert voor de bescherming van privacy, is er overeenstemming (een van de 

                                                      
11 Verder is het belangrijk om te bedenken dat nationale verschillen van invloed zijn op de definitie van "schade". 

12 Zie Owens, Dam en Lin, "Technology, Policy, Law, and Ethics Regarding U.S. Acquisition and Use of Cyberattack Capabilities", 

http://www.nap.edu/catalog.php?record_id=12651 en Center for a New American Security, "America’s Cyber Future: Security and Prosperity in the 

Information Age", http://www.cnas.org/cyber.  

http://www.nap.edu/catalog.php?record_id=12651
http://www.cnas.org/cyber
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kerndoelstellingen van beveiliging is het beschermen van de vertrouwelijkheid van gegevens).  Dit verklaart 

waarom Fair Information Principles, ontwikkeld voor privacybescherming, gedurende lange tijd ook een 

beveiligingselement hadden.13  Aan de andere kant kunnen beveiligingstechnieken de privacy schaden, zoals bij 

de inhoudelijke analyse van dataverkeer tussen zender en ontvanger om computermisbruik op te sporen.  Ten 

slotte zijn er ook situaties waarbij beveiliging en privacy weinig raakpunten hebben.  Het updaten van een 

systeem om een beveiligingslek te verhelpen, heeft mogelijk weinig te maken met privacy, net zoals het gebruik 

van gegevens op een manier die niet beschreven staat in een privacyverklaring mogelijk weinig te maken heeft 

met de juiste beveiliging van die gegevens.  Wat belangrijk is, is dat beveiliging en privacy elkaar soms 

overlappen, maar dat dit niet betekent dat beveiliging moet worden ingeruild voor privacy of vice versa.  Net als 

bij de inspanningen van Microsoft op het gebied van online identiteit, moet de primaire doelstelling het 

bevorderen van beide waarden zijn, zelfs als er situaties zijn waarin de ene waarde moet wijken voor de 

andere.14    

 

Er zijn andere interessante onderlinge invloeden tussen de pijlers, ook al zijn deze niet altijd even 

duidelijk.  Aantasting van de betrouwbaarheid kan leiden tot beveiligingsproblemen (bijvoorbeeld DOS-

aanvallen), die kunnen resulteren in meer netwerkbewaking waardoor de privacy wordt aangetast.  Daarnaast 

verspreiden serviceproviders gegevens mogelijk over verschillende geografische locaties om de 

betrouwbaarheid van cloudservices te garanderen. Zo kan bijvoorbeeld worden voorkomen dat een natuurramp 

in een deel van de wereld leidt tot het verlies van alle gegevens.  Het opslaan van gegevens in een ander land 

kan echter leiden tot beveiligings- en privacyproblemen, onder andere doordat de gegevens krachtens 

plaatselijke wetgeving mogelijk beschikbaar komen voor de overheid of doordat de wetten in het andere land 

andere niveaus van gegevensbeveiliging en privacybescherming bieden. 

 

De cloud zal ook leiden tot verandering van het relatieve belang van de pijlers.  Er kan worden gezegd 

dat in het verleden beveiliging op de eerste plaats kwam en dat privacy en betrouwbaarheid van secundair 

belang waren.  Beveiliging zal waarschijnlijk de dominante zorg blijven in deze nieuwe wereld, met name omdat 

beveiligingsproblemen ook gevolgen kunnen hebben voor privacy en betrouwbaarheid.  Big data zal echter ook 

leiden tot meer zorgen over problemen met privacy en betrouwbaarheid, die kunnen leiden tot ernstige sociale 

en bedrijfsmatige verstoringen.  Het relatieve belang van de afzonderlijke pijlers zal dus steeds meer gelijk 

worden en de aandacht voor deze onderwerpen moet gelijkmatiger worden verdeeld.  Verder zullen zorgen 

binnen een bepaalde pijler steeds complexer worden doordat de samenleving steeds afhankelijker wordt van IT 

en het IT-model steeds complexer wordt.  Deze veranderingen worden verderop in meer detail behandeld bij de 

bespreking van de afzonderlijke pijlers. 

 

                                                      
13 Zie bijvoorbeeld de OESO-richtlijnen voor de privacybescherming en grensoverschrijdende persoonsgegevens, 

http://www.oecd.org/document/18/0,3343,en_2649_34255_1815186_1_1_1_1,00.html (Security Safeguards Principle). 

14 Zie "The Evolution of Online Identity", IEEE Security & Privacy, vol. 7, nr. 5, p. 56-59, sep./okt. 2009. 

http://www.oecd.org/document/18/0,3343,en_2649_34255_1815186_1_1_1_1,00.html
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Het is niet mogelijk om hier alle sociale, commerciële en technologische gevolgen van big data en de rol 

van de overheid te behandelen. Maar er zijn wel enkele zaken die belangrijk zijn: het veranderende 

bedreigingsmodel en de invloed hiervan op de beveiliging van het internet, de opkomst van big data en de 

gevolgen hiervan voor privacy, en de toenemende afhankelijkheid van de beschikbaarheid van systemen die 

verstoord kan worden door normale gebeurtenissen (bijvoorbeeld hardwarestoringen, softwarelekken, 

configuratiefouten) of door een doelbewuste aanval.  Deze zaken leiden zowel afzonderlijk als gezamenlijk tot 

een nieuwe denkwijze die de basis vormt van de toekomst voor TwC. 

 

III. Beveiliging 

 

A. Achtergrond 
 

            Toen Bill Gates tien jaar geleden Trustworthy Computing aankondigde, richtte hij zich op vier 

hoofdpijlers: beveiliging, privacy, betrouwbaarheid en procedures. Desondanks dachten de meeste mensen 

oorspronkelijk dat TwC gelijk was aan beveiliging.  Dit kwam mede doordat de aankondiging van TwC 

plaatsvond na een aantal ernstige beveiligingproblemen.  In de zomer van 2001 had de Code Red-worm 

internetgebruikers een idee geven van de mogelijke gevolgen van een kwaadaardige aanval.  Op 11 september 

2001 leidde een terroristische aanslag ertoe dat de Amerikaanse  aandelenbeurs gedurende vijf dagen gesloten 

bleef, gedeeltelijk door de ontregeling van informatiesystemen.  Het besef dat zo'n ontregeling van IT-systemen 

ook veroorzaakt kan worden door een cyberaanval, leidde tot nieuwe zorgen over de bescherming van 

essentiële infrastructuur.  Ten slotte dook een week na de aanslagen van 11 september de Nimda-worm op, een 

ander virus met een wereldwijde impact.  De wereld richtte de aandacht op beveiliging en Microsoft zelf ging 

veel energie en middelen steken in het verbeteren van de beveiliging van zijn producten.  Dit deed het bedrijf 

met de SD3-aanpak: Secure by Design, Secure by Default en Secure in Deployment.  Secure by Design had 

betrekking op het verminderen van beveiligingslekken in software door verplicht gebruik van de Security 

Development Lifecycle (SDL).15  Secure by Default betekende dat producten minder functies hadden die 

standaard waren ingeschakeld, zodat het potentiële aanvalsvlak van een product kleiner werd.  Secure in 

Deployment werd bereikt door de verbetering van patch-technologie en -processen, met minder patch-

installers, betere tools en een beter voorspelbare implementatiecyclus voor patches.  

 

Microsoft richtte zich ook op niet-technische oplossingen.  Het is belangrijk te weten dat veel van de 

online bedreigingen waarmee klanten te maken hebben geen misbruik maken van beveiligingslekken in 

software, maar van het vertrouwen van de mens.  Ons Broad Street-project, waarmee wordt gemeten hoe 

malware computers aanvalt, laat zien dat bij meer dan 50% van de aanvallen nu gebruik wordt gemaakt van 

                                                      
15 Bij SDL worden er tijdens de ontwerpfase bedreigingsmodellen gemaakt en vervolgens worden de producten ontworpen, gebouwd en getest om de 

risico's van die bedreigingen te verkleinen.  Zie voor een uitgebreidere beschrijving van SDL http://www.microsoft.com/security/sdl/default.aspx en het 

boek van Michael Howard en Steve Lipner, "The Security Development Lifecycle" (2006). 

http://www.microsoft.com/security/sdl/default.aspx
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social engineering.16  Het nemen van beslissingen op basis van vertrouwen is verwarrend en moeilijk. Mensen 

beschikken zelden over de informatie die zij nodig hebben om beveiligingsrisico's te begrijpen en hebben 

onvoldoende richtlijnen om goede beslissingen inzake beveiliging en privacy te nemen.  De softwarebranche 

kan de beveiliging (en privacy) verbeteren door het aantal beslissingen dat gebruikers moeten nemen te 

verkleinen en de resterende beslissingen eenvoudiger te maken.  Om deze doelstelling te bereiken, heeft 

Microsoft richtlijnen gepubliceerd voor het ontwerpen van betrouwbare gebruikerservaringen, die noodzakelijk, 

uitgelegd, uitvoerbaar en getest moeten zijn.  NOODZAKELIJK betekent dat de gebruiker alleen een 

vertrouwensbeslissing hoeft te nemen wanneer hij of zij kennis heeft over de te nemen beslissing.  De stappen 

voor het nemen van een goede beslissing moeten duidelijk worden UITGELEGD.  Die uitleg moet UITVOERBAAR 

zijn. Dit betekent dat gebruikers goede beslissingen moeten kunnen nemen in zowel goedwillende als 

kwaadwillende scenario's.  Ten slotte moet de ervaring zijn GETEST, zodat is aangetoond dat deze correct werkt 

voor diverse potentiële gebruikers.17 

 

Ondanks deze technische en niet-technische inspanningen bleef het verbeteren van 

computerbeveiliging een uitdaging.  Dit kwam door aard van het doel (internet biedt wereldwijde connectiviteit 

en veel potentiële doelen, en opsporing is zeer moeilijk), de vele manieren waarop doelen kunnen worden 

aangevallen (via de toeleveringsketen, beveiligingslekken, onjuiste configuraties en social engineering), en de 

flexibiliteit van aanvallers (toen besturingssystemen veiliger werken, verplaatsten de aanvallen zich naar eerst 

naar de toepassingslaag en daarna naar social engineering).18  Hierdoor verminderde de effectiviteit van 

Microsofts eerdere beveiligingswerk. Dit besef leidde tot een verdere ontwikkeling van de beveiligingsstrategie 

van Microsoft.   

 

           Een van de grootste veranderingen was onze focus op end-to-end-vertrouwen, een strategie die in 2008 

tot uiting kwam middels een technisch document met de naam 'End-to-end trust'.19  Deze bijgewerkte strategie 

had een andere en meer verfijnde benadering voor het probleem van het inbouwen van beveiliging in IT-

systemen.  We erkenden dat SD3 nodig was, maar niet voldoende. Het was essentieel voor succes, maar SD3 

alleen was niet genoeg om succes te behalen.  Daarom begon Microsoft zich meer te richten op het hele IT-

                                                      
16 Zie http://download.microsoft.com/download/0/3/3/0331766E-3FC4-44E5-B1CA-

2BDEB58211B8/Microsoft_Security_Intelligence_Report_volume_11_Zeroing_in_on_Malware_Propagation_Methods_English.pdf.  

17 http://blogs.msdn.com/cfs-file.ashx/__key/communityserver-components-postattachments/00-10-16-10-

50/NEATandSPRUCEatMicrosoft_2D00_final.docx. 

18 Beveiliging zal altijd een wapenwedloop tussen de aanvallers en de beschermers van systemen blijven.  Bijvoorbeeld: nadat Microsoft patches ging 

uitbrengen op "dinsdag patchdag", een vaste dinsdag in de maand, gingen hackers reverse engineering uitvoeren op deze patches en malware uitbrengen 

op "woensdag aanvalsdag". Microsoft heeft hierop gereageerd met het Microsoft Active Protections Program (MAPP).  In dit programma ontvangen 

MAPP-partners in een vroeg stadium informatie over beveiligingslekken zodat zij hun klanten bijgewerkte bescherming kunnen bieden via hun eigen 

beveiligingsmechanismen, zoals het bijwerken van virushandtekeningen of inbraakpreventiesystemen op netwerken en hosts. Zie 

http://www.microsoft.com/security/msrc/collaboration/mapp.aspx.  

19 Zie Establishing End to End Trust, http://download.microsoft.com/download/7/2/3/723a663c-652a-47ef-a2f5-

91842417cab6/Establishing_End_to_End_Trust.pdf. 

http://download.microsoft.com/download/0/3/3/0331766E-3FC4-44E5-B1CA-2BDEB58211B8/Microsoft_Security_Intelligence_Report_volume_11_Zeroing_in_on_Malware_Propagation_Methods_English.pdf
http://download.microsoft.com/download/0/3/3/0331766E-3FC4-44E5-B1CA-2BDEB58211B8/Microsoft_Security_Intelligence_Report_volume_11_Zeroing_in_on_Malware_Propagation_Methods_English.pdf
http://blogs.msdn.com/cfs-file.ashx/__key/communityserver-components-postattachments/00-10-16-10-50/NEATandSPRUCEatMicrosoft_2D00_final.docx
http://blogs.msdn.com/cfs-file.ashx/__key/communityserver-components-postattachments/00-10-16-10-50/NEATandSPRUCEatMicrosoft_2D00_final.docx
http://www.microsoft.com/security/msrc/collaboration/mapp.aspx
http://download.microsoft.com/download/7/2/3/723a663c-652a-47ef-a2f5-91842417cab6/Establishing_End_to_End_Trust.pdf
http://download.microsoft.com/download/7/2/3/723a663c-652a-47ef-a2f5-91842417cab6/Establishing_End_to_End_Trust.pdf
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proces, van hardware tot software, tot de gebruiker.  We merkten ook dat voor oplossingen voor moeilijke 

problemen de sociale, economische, politieke en IT-gerelateerde belangen en mogelijheden op elkaar 

afgestemd moesten worden. Dit gebeurde nauwelijks.  Naast de werkzaamheden voor het end-to-end-

vertrouwen, richtten we ons thematisch ook op diverse andere hoofdonderwerpen, waaronder het 

veranderende bedreigingsmodel20 en de toepassing van volksgezondheidsmodellen op het internet waardoor 

de beveiliging proactief zou worden verbeterd.21 

 

Gedurende deze periode hebben we bepaalde statistieken bijgehouden om ons succes te meten. Dit 

succes was oorspronkelijk gedefinieerd als "beveiligingslekken in code verminderen", maar ontwikkelde zich 

later tot "klanten meer veiligheid bieden". Deze verschuiving is belangrijk, met name als je erkent dat het 

onmogelijk is om het aantal beveiligingslekken in complexe producten te verlagen tot nul.  Het is ook belangrijk 

omdat hiermee de strategische richting kan worden gedefinieerd. Terwijl we bleven werken aan de verbetering 

van SDL om beveiligingslekken te verminderen, werd het steeds belangrijker om ons te richten op meerlaagse 

beveiliging.   

 

Het doel van een strategie met meerlaagse beveiliging is om extra beveiligingen te bieden zodat zelfs 

producten met beveiligingslekken moeilijker zijn aan te vallen.  Technologieën die hiervoor zijn ontwikkeld, 

zoals DEP (Data Execution Prevention) en ASLR (Address Space Layout Randomization), werden geïntegreerd in 

SDL en daardoor daalde het aantal geslaagde aanvallen.  Uit statistieken blijkt dat er in de beginjaren 

aanzienlijke dalingen waren in het aantal Microsoft-beveiligingslekken, maar recentelijk zijn de dalingen in onze 

beveiligingslekkken gestabiliseerd doordat het aantal onderzoekers is toegenomen en zij betere tools gebruiken.  

Desondanks zijn computers met latere softwareversies waarop beveiligingsupdates zijn toegepast minder 

gevoelig voor infectie door schadelijke software en vinden de meeste succesvolle aanvallen plaats via social 

engineering en via aanvallen op beveiligingslekken waarvoor al fixes bestaan.22  Specifieker geldt dat uit onze 

Malicious Software Removal Tool (desinfecteert geïnfecteerde computers als onderdeel van het maandelijkse 

updateproces) blijkt dat op 32-bits systemen deze tool op Windows XP SP3 per 100 scans 10,9 computers heeft 

gedesinfecteerd, op Vista SP2 per 1000 scans 4,4 computers heeft gedesinfecteerd en op Windows 7 SP1 per 

1000 scans 1,8 computers heeft gedesinfecteerd.23   

 

Uit deze statistieken blijkt dat investeringen in computerbeveiliging lonen voor eenvoudige, 

opportunistische bedreigingen, met name wanneer een computergebruiker een "basiscomputerbeveiliging" 

heeft uitgevoerd, zoals het implementeren van nieuwere productversies, het snel toepassen van patches voor 

                                                      
20 Zie Rethinking Cyber Threats, http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?displaylang=en&id=747. 

21 Zie Collective Defense: Applying Public Health Models to the Internet, op 

http://www.microsoft.com/mscorp/twc/endtoendtrust/vision/internethealth.aspx. 

22 Zie www.microsoft.com/sir: http://www.microsoft.com/security/sir/story/default.aspx#!0day_results en 

http://www.microsoft.com/security/sir/story/default.aspx#!0day_exploit. 

23 Zie SIR-rapport, p. 73-80, http://www.microsoft.com/security/sir/keyfindings/default.aspx#!section_4_2 

http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?displaylang=en&id=747
http://www.microsoft.com/mscorp/twc/endtoendtrust/vision/internethealth.aspx
http://www.microsoft.com/sir
http://www.microsoft.com/security/sir/story/default.aspx#!0day_results
http://www.microsoft.com/security/sir/story/default.aspx#!0day_exploit
http://www.microsoft.com/security/sir/keyfindings/default.aspx#!section_4_2
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beveiligingslekken, het zorgvuldig beheren van configuraties en het laten uitvoeren van continue bewaking 

(bijvoorbeeld antivirussystemen, inbraakdetectiesystemen).  Het is ook duidelijk dat social engineering een 

lastiger probleem blijkt te zijn, omdat gebruikers gevoelig blijven voor het klikken op bijlagen en het bezoeken 

van gevaarlijke websites, vaak als reactie op phishing. 

 

B. Het veranderende bedreigingsmodel – Leven met volhardende en doelgerichte 

vijanden 
 

 Terwijl de kwaliteit van software is verbeterd en het aantal infecties is afgenomen, is het 

bedreigingsmodel zich op uitdagende wijze blijven ontwikkelen.  Er zijn nu cybercriminelen met zeer veel 

deskundigheid en sommige organisaties hebben zich verdiept in computerbeveiliging, onder meer door hun 

aanvalsvaardigheden te verbeteren.  Opportunistische bedreigingen zijn aangevuld met aanvallen die 

hardnekkiger zijn en in veel gevallen veel zorgwekkender.  Deze typen aanvallen worden "Advanced Persistent 

Threats" (APT) genoemd, maar dit is eigenlijk geen correcte term.  Sommige van deze aanvallen zijn 

geavanceerd (verfijnd), maar vele niet. De aanvalsmethoden zijn vaak traditioneel en niet geavanceerd: 

beveiligingslekken zonder patch, onjuiste configuraties (beide kunnen worden aangevallen via eenvoudige tools 

die ruim verkrijgbaar zijn) en social engineering.  Ongeacht of deze aanvallen geavanceerd zijn of niet, de 

kenmerken van deze aanvallen zijn dat de aanvaller volhardend (bereid veel tijd te besteden) en doelgericht is 

(vastberaden om een specifiek slachtoffer aan te vallen).  Het is duidelijk geworden dat als een organisatie met 

volharding wordt aangevallen door een doelgerichte vijand, dat een succesvolle inbraak of grote ontregeling 

dan erg waarschijnlijk is. 

 

De computerbeveiligingsgemeenschap moet zich aanpassen aan deze nieuwe wereld, waarin er steeds 

meer bedreigingen zijn, zowel opportunistische als doelgerichte.  Deze aanpassing betekent de omarming van 

een tweeledige strategie.  Ten eerste moeten de beheerders van IT-systemen de basisbeveiliging verbeteren om 

opportunistische bedreigingen af te wenden en te zorgen dat volhardende en doelgerichte vijanden harder 

moeten werken.  Dit omvat migratie naar nieuwere, beter beveiligde systemen, onmiddellijk patches voor 

beveiligingslekken uitvoeren, systemen juist configureren (gedeeltelijk via meer automatisering), gebruikers 

trainen in de risico's van social engineering en andere maatregelen nemen (ongeacht of deze betrekking 

hebben op mensen, processen of technologie) om de risico's effectiever te beheren dan momenteel wordt 

gedaan.  Beveiligingsprofessionals van bedrijven zien dit mogelijk niet als iets nieuws, maar dit is ook van 

toepassing op thuisgebruikers die hun IT-systemen zelf beheren, evenals op computerapparaten die helemaal 

niet actief worden beheerd.24  Dit is een ander gebied waar overheden een steeds actievere rol kunnen spelen. 

Sommige landen kijken namelijk naar een wettelijke verplichting voor het invoeren van plannen voor 

                                                      
24 Een mogelijk aanpak is om modellen uit de volksgezondheid toe te passen op het internet om te zorgen dat thuiscomputers gezond blijven en 

geïnfecteerde computers sneller worden behandeld.  Zie "Applying Public Health Models to the Internet", op: 

http://www.microsoft.com/mscorp/twc/endtoendtrust/vision/internethealth.aspx.  

http://www.microsoft.com/mscorp/twc/endtoendtrust/vision/internethealth.aspx
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informatierisicobeheer en naar meer voorlichting over de risico's voor mensen die vertrouwen op ICT-

systemen.25 

 

Het tweede deel van de strategie heeft voornamelijk betrekking op de manier waarop professionals in 

computerbeveiliging de volhardende en doelgerichte vijand aanpakken.  In veel van deze gevallen betreft het 

langdurige pogingen om een computersysteem ongezien binnen te dringen. Na het overschrijden van deze 

barrière hebben zij gedurende lange tijd eenvoudig toegang tot het gehele systeem.  Daardoor is de 

beveiligingstrategie voor het afweren van eenvoudige, opportunistische bedreigingen, een strategie die primair 

is gericht op preventie en pas in de tweede plaats op respons, onvoldoende.  In plaats daarvan moeten we ons 

richten op vier gebieden: preventie, detectie, beperking en herstel.   

 

Deze elementen zijn natuurlijk niet nieuw en er zijn mogelijkheden om onze effectiviteit op deze 

gebieden aanzienlijk te verhogen.  Veel organisaties hebben bijvoorbeeld inbraakdetectiesystemen, maar 

beveiligingstrategieën zijn niet gericht op het vastleggen, koppelen en analyseren van auditgebeurtenissen 

vanuit het hele bedrijf om onregelmatigheden te detecteren die duiden op activiteiten van een aanvaller.  Met 

big data ontstaan er nieuwe mogelijkheden op diverse gebieden. We moeten nu onderzoeken hoe we big data 

kunnen gebruiken om de beveiliging te verbeteren, terwijl oplossingen worden gevonden voor potentiële 

privacyzorgen.  Ondanks de toenemende onderlinge connectiviteit van services, moeten we ons richten op 

beperking (bijvoorbeeld netwerksegmentering, gebruikerstoegang met minimale bevoegdheden) om te zorgen 

dat de schade beperkt blijft als een aanvaller een netwerk toch weet binnen te dringen.   

 

Er is hier een belangrijke parallel met eerdere inspanningen om ontwikkeling van beter beveiligde 

producten te stimuleren.  Veel beveiligingsprofessionals menen dat de beveiligingsbranche in 2002 al tools en 

technieken had voor het ontwikkelen van veilige producten, en in sommige gevallen al gelaagde beveiliging 

had geïmplementeerd.  Maar deze middelen werden niet op grote schaal toepast en sommige belangrijke 

lessen kunnen pas worden geleerd wanneer conceptwerkwijzen worden geformaliseerd en op grote schaal 

worden toegepast in decentrale omgevingen op meerdere releases van een product.  Net zoals Microsofts inzet 

voor de ontwikkeling van veilige producten en SDL, zijn de technieken voor beperking en herstel niet nieuw. 

Inspanningen om deze technieken langere tijd en op grote schaal toe te passen zullen ongetwijfeld leiden tot 

waardevolle lessen voor het beveiligen, detecteren, beperken en herstellen van aanvallen.  Samengevat: oude 

ideeën moeten worden aangevuld met nieuwe inspanningen en deze inspanningen moeten op grote schaal en 

stelselmatig worden uitgevoerd. 

                                                      
25 Een voorbeeld van wetgeving is de Amerikaanse wet op cyberbeveiliging (Cybersecurity Act) uit 2012, die is ingevoerd door de Amerikaanse senaat in 

de week van 13 februari 2012. Over bekendmaking heeft de Amerikaanse toezichthouder voor de effectenbeurzen (Securities and Exchange Commission) 

onlangs richtlijnen uitgegeven, waarin onder andere het volgende staat: "Geregistreerde partijen moeten het risico op cyberincidenten bekendmaken als 

deze problemen behoren tot de belangrijkste factoren waardoor een investering in het bedrijf speculatief of riskant is."   

Zie http://www.sec.gov/divisions/corpfin/guidance/cfguidance-topic2.htm. 

http://www.sec.gov/divisions/corpfin/guidance/cfguidance-topic2.htm
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C. De cloud en big data 

Naast de opkomst van volhardende en doelgerichte vijanden, moeten de cloud en big data ook 

informatie leveren voor computerbeveiliging.  Op het hoogste conceptniveau is aan Microsoft vaak de volgende 

vraag gesteld: "Is de cloud beter voor beveiliging?" Het antwoord is licht in het voordeel van "ja". Er zijn 

namelijk aspecten die de cloud tot een beter beveiligde omgeving maken dan de gedistribueerde IT-omgeving 

die we momenteel gebruiken, maar andere elementen van de cloud bieden minder beveiliging.  In het bijzonder 

moeten de principes van Secure by Design, Secure by Default en Secure in Deployment worden aangevuld met 

het principe van Secure in Operation.  We beginnen met enkele algemene opmerkingen over de overstap naar 

de cloud en gaan daarna verder in op de aanpak van cloudbeveiliging.26 

 

Op het hoogste niveau biedt de cloud minimaal vier grote beveiligingsvoordelen ten opzichte van het 

bestaande model met gedistribueerde systemen.  Ten eerste is er in de wereld een groot tekort aan 

professionals op het gebied van computerbeveiliging, een probleem dat op korte termijn waarschijnlijk niet 

wordt opgelost.27  Vele kleine organisaties hebben geen IT-personeel, laat staan beveiligingsexperts.  Wanneer 

cloudproviders gecentraliseerde beveiligingsexpertise in grote datacenters bieden en aan nieuwe internationale 

normen voor operationele beveiliging voldoen, kan de beveiliging in de loop van de tijd aanzienlijk worden 

verhoogd.28  Ten tweede biedt de centralisatie van gegevens in combinatie met betere bewakingstools mogelijk 

betere beveiliging dan de huidige zeer gedistribueerde omgevingen, waarbij bewaking niet in alle organisaties 

streng wordt toegepast en het koppelen van gegevens tussen organisaties moeilijk blijft.  Ten derde is veel 

software voor de cloud (bijvoorbeeld Windows Azure, een cloudbesturingssysteem, en virtualisatietechnologieën) 

geschreven na de implementatie van procedures voor ontwikkeling van veilige producten, zoals SDL, waardoor 

het mogelijk is te zorgen voor betere kwaliteit en beveiliging.  Ten vierde zijn er steeds meer toepassingen met 

sandbox-beveiliging die verkrijgbaar zijn via "app stores", waardoor steeds meer gebruikers deze toepassingen 

downloaden vanaf bekende bronnen (of bronnen waarvoor veel reputatiegegevens beschikbaar zijn). Deze 

bronnen hebben mogelijk betere beveiligingsmiddelen om te reageren als een toepassing schadelijk blijkt te 

zijn. 

 

Tegelijkertijd zal de opkomst van de cloud ongetwijfeld leiden tot nieuwe bedreigingen. Over enkele van 

deze bedreigingen wordt momenteel al actief gediscussieerd en voor andere bedreigingen is verdere analyse 

nodig.  Beveiligingsprofessionals erkennen bijvoorbeeld dat de cloud zal leiden tot massale 

                                                      
26 Deze informatie is overigens niet bedoeld als een handleiding voor de beslissing of de cloud een juiste oplossing is voor een bepaalde organisatie of 

een bepaalde functie van een organisatie.  Zie voor meer informatie over deze problemen http://www.microsoft.com/en-us/cloud/default.aspx en 

"Security Guidance for Critical Areas of Focus in Cloud Computing, v2.1" (https://cloudsecurityalliance.org/wp-

content/uploads/2011/07/csaguide.v2.1.pdf).  

27 Zie CSIS, "A Human Capital Crisis in Cybersecurity", http://csis.org/publication/prepublication-a-human-capital-crisis-in-cybersecurity. 

28 Zie http://www.informationweek.com/news/government/cloud-saas/231902850 (voorstanders van de cloud bij overheden die de voordelen van 

cloudbeveiliging toelichten, waaronder het eenvoudiger gebruik van patches). 

http://www.microsoft.com/en-us/cloud/default.aspx
https://cloudsecurityalliance.org/wp-content/uploads/2011/07/csaguide.v2.1.pdf
https://cloudsecurityalliance.org/wp-content/uploads/2011/07/csaguide.v2.1.pdf
http://csis.org/publication/prepublication-a-human-capital-crisis-in-cybersecurity
http://www.informationweek.com/news/government/cloud-saas/231902850
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gegevensconsolidatie en hierdoor een aantrekkelijk doel wordt voor cybercriminelen.  Verder wordt toegang tot 

gegevenssets vaak beheerd met verificatiemechanismen die veel te afhankelijk blijven van gebruikersnamen en 

gedeelde geheimen (wachtwoorden) die te eenvoudig kunnen worden gestolen, geraden of opgevraagd, via 

social engineering bij de eindgebruiker zelf of bij een callcenter dat per abuis toegang verleent aan een 

onbevoegd persoon.  We blijven behoefte hebben aan een veel strenger identiteit-metasysteem, een systeem 

dat het veel moeilijker maakt om iemand anders te misleiden.29  Ten derde zullen er criminelen zijn die 

proberen om de interne structuur van de cloud te misbruiken (bijvoorbeeld door via gegevensstromen te raden 

waar bepaalde klantgegevens zich bevinden). Bovendien kunnen zij gebruikmaken van de kracht van de cloud 

om anderen aan te vallen. 30   Ten slotte zullen de snelle toename van apparaten en de toegenomen 

connectiviteit leiden tot vele manieren waarop aanvallers zich zonder toestemming toegang kunnen verschaffen 

tot systemen en gegevens.   

 

Iemand kan bijvoorbeeld een apparaat misbruiken om de cloud aan te vallen of de cloud misbruiken om 

een apparaat aan te vallen.  Voor deze nieuwe omgeving moeten nieuwe bedreigingsmodellen worden 

ontwikkeld, die op hun beurt informatie leveren aan uitgebreide programma's voor het voorkomen, detecteren, 

beperken en herstellen van beveiligingsproblemen. 

  

IV. Privacy  

 

A. Achtergrond 
 

Ondanks dat beveiliging duidelijk de dominante pijler was toen Trustworthy Computing in 2002 werd 

aangekondigd, werd in het oorspronkelijke TwC-bericht erkend dat zorgen van gebruikers over privacy ook van 

essentieel belang zouden worden voor het ontwikkelen van meer vertrouwen in informatietechnologie.  Privacy 

was vanaf het begin een hoofdpijler van Trustworthy Computing en Microsoft heeft veel geïnvesteerd in het 

verbeteren en ontwikkelen van haar privacyprogramma.  Microsoft was een van de eerste bedrijven die een 

Chief Privacy Officer aanstelde en heeft momenteel honderden medewerkers die zorgen dat privacybeleid, -

procedures en -technologieën wereldwijd worden toegepast op alle producten, services, processen en systemen.  

Deze medewerkers vormen een zeer diverse groep, variërend van privacyadvocaten die ons helpen bij het 

interpreteren en naleven van privacyregels, tot een mix van software-engineers, marketingmedewerkers, 

wetenschappers en bedrijfsanalisten die ons helpen bij het ontwikkelen en implementeren van ons 

                                                      
29 Meer organisaties beginnen strengere verificatiemechanismen te omarmen.  Duitsland heeft bijvoorbeeld een eID-kaart uitgegeven en de Canadese 

overheid zal binnenkort elektronische id's accepteren die zijn uitgegeven door banken.  Zie http://silicontrust.wordpress.com/2010/11/01/germany-

introduces-national-eid-card-the-beginning-of-a-new-application-era/ (Duitsland) en http://www.finextra.com/news/Fullstory.aspx?newsitemid=23132 

(Canada). 

30 Zie http://techflash.com/seattle/2011/05/sony-attack-launched-from-amazon-cloud.html (Report: Sony PlayStation attack launched from Amazon 

cloud). 

http://silicontrust.wordpress.com/2010/11/01/germany-introduces-national-eid-card-the-beginning-of-a-new-application-era/
http://silicontrust.wordpress.com/2010/11/01/germany-introduces-national-eid-card-the-beginning-of-a-new-application-era/
http://www.finextra.com/news/Fullstory.aspx?newsitemid=23132
http://techflash.com/seattle/2011/05/sony-attack-launched-from-amazon-cloud.html
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privacyprogramma.  Verder hebben we via ons onderzoek naar en de ontwikkeling van nieuwe technologieën 

voor privacyverbetering een omgeving gecreëerd waarin onze medewerkers zich zeer bewust zijn van 

privacyproblemen en deze respecteren. Deze investeringen helpen bij het benutten van de mogelijkheden voor 

onze engineers om technologieën, services en functies te ontwikkelen die zijn gericht op behoeften van klanten 

en die gevoelig zijn voor de privacyzorgen van klanten. 

 

Een concreet voorbeeld van dit werk is de manier waarop we software ontwikkelen en bouwen.  

Privacynormen zijn ingebouwd in onze Security Development Lifecycle en zijn, net zoals de SDL zelf, openbaar 

gemaakt zodat alle engineers producten en services kunnen ontwikkelen die meer betrouwbaarheid en privacy 

bieden.31  In 2008 hebben we onze privacybeleid opgesteld en uitgegeven. Dit bevat richtlijnen voor het 

verzamelen en gebruiken van informatie over klanten en partners. Hiermee hebben onze medewerkers een 

duidelijk framework om te zorgen dat we gegevens op een verantwoorde wijze beheren.32  Verder is het 

naleven van onze privacyafspraken een vereiste voor alle producten en diensten. Dit wordt ondersteund door 

duidelijke privacyvereisten waarmee ons algehele beleid wordt vertaald in uitvoerbare procedures en processen 

voor onze engineers en verkoop- en marketingmedewerkers. We hebben ook onze steun voor privacy versterkt 

door de principes van Privacy-by-Design (PbD) toe te passen.  Voor Microsoft betekent PbD het ontwikkelen en 

implementeren van principes, beleidsregels en procedures waarmee privacyspecifieke ontwerpdoelstellingen 

voor onze softwareproducten en online services worden gestimuleerd, vanaf het begin van de ontwikkeling. 

Hiermee blijven overwegingen op het gebied van privacy en gegevensbeveiliging tijdens de hele 

productlevenscyclus een punt van aandacht.   

 

B. De cloud en big data 
 

Ondanks dat onze inzet voor privacy sterk blijft, vormen nieuwe modellen van computergebruik een 

uitdaging voor de traditionele inspanningen voor privacybescherming.  Gedurende de afgelopen veertig jaar is 

informatieprivacy grotendeels beschermd door de toepassing en naleving van Fair Information Principles (FIP's, 

principes voor eerlijk informatiegebruik).  In veel delen van de wereld zijn FIP's of afleidingen hiervan omgezet 

in wetten en regels, terwijl deze in andere delen van de wereld fungeren als deel van zelfregulerende 

programma's. FIP's kunnen licht afwijken tussen bepaalde regio's van de wereld, maar hebben zich ontwikkeld 

tot richtlijnen met een zware focus op bepaalde gemeenschappelijke thema's.  De belangrijkste hiervan zijn 

verzamelingsbeperking, kennisgeving en keuze (vaak kenbaar gemaakt via "toestemming"), herstel en 

beveiliging.33  Enkele van deze principes zijn in de loop van de tijd belangrijker geworden. Er is bijvoorbeeld 

                                                      
31 Zie http://www.microsoft.com/privacy/processes.aspx.  

32 Zie http://www.microsoft.com/privacy/principles.aspx.  

33 Zie de principes van eerlijk informatiegebruik (FIP) van de Amerikaanse Federal Trade Commission (http://www.ftc.gov/reports/privacy3/fairinfo.shtm), 

de OESO-privacyprincipes (http://www.oecd.org/document/18/0,3746,en_2649_34255_1815186_1_1_1_1,00.html) en de principes van eerlijk 

informatiegebruik van het Amerikaanse ministerie van gezondheidszorg, onderwijs en welzijn uit 1973 (gepubliceerd op 

https://www.privacyrights.org/ar/fairinfo.htm#1). 

http://www.microsoft.com/privacy/processes.aspx
http://www.microsoft.com/privacy/principles.aspx
http://www.ftc.gov/reports/privacy3/fairinfo.shtm
http://www.oecd.org/document/18/0,3746,en_2649_34255_1815186_1_1_1_1,00.html
https://www.privacyrights.org/ar/fairinfo.htm#1


 

20 

 

historisch gezien meer focus op "kennisgeving en toestemming" en op "verzameling". De eerste principes gaven 

gebruikers invloed over de manier waarop informatie over hen werden verzameld en gebruikt. Het laatste 

principe bood preventieve bescherming omdat gegevens die niet werden verzameld onmogelijk konden 

worden misbruikt. 

 

 Hoewel dit model wellicht in grote lijnen tot tevredenheid stemt, staat het door de grote nadruk op 

kennisgeving en keuze (toestemming) op het moment van verzamelen, onder zware druk en is de last die dit 

model plaatst op de schouders van personen onhoudbaar.  Sommigen beweren dat dit model vrijwel heeft 

afgedaan en de maatschappij niet meer dient op de manier waarop het was bedoeld.34  Een wereld met cloud 

computing, wordt gekenmerkt door een snelle groei van het aantal apparaten, een overvloed aan gegevens 

(gebruikerscontent, door netwerken gegenereerde gegevens zoals locatie- en transactiegegevens, analytische 

gegevens die zijn afgeleid van gebruikersacties), toegenomen opslag en betere algoritmes voor zoeken en 

beslissingen nemen.  

 

In deze wereld met zoveel gegevens, waarin er veel bekend is over het verleden en wellicht de verwachte 

toekomst van personen, zijn er zowel voordelen als risico's voor individuen en de maatschappij als geheel.  Na 

analyse van gegevens kan bijvoorbeeld blijken dat een persoon een medische aandoening heeft die kan worden 

behandeld, of dat die persoon risico loopt om een dergelijke aandoening in de toekomst te krijgen.  Die 

gegevens kunnen in combinatie met andere gegevens leiden tot opzienbarende en broodnodige medische 

doorbraken waarvan zowel de persoon als de maatschappij als geheel profiteert. Het is belangrijk dat we inzien 

hoe krachtig gegevensanalyse kan zijn. Ziekenhuizen kunnen bijvoorbeeld big data gebruiken om nieuwe 

inzichten te verkrijgen waarmee de gezondheidszorg kan worden verbeterd. Zo heeft Microsoft Research 

onlangs twee grote problemen voor de gezondheidszorg onderzocht: het probleem van terugkerende 

ziekenhuisopnamen en ziekenhuisgerelateerde infecties. Het ene onderzoek gaf aan dat een analyse van 

meerdere variabelen (zoals diagnoses, laboratoriumresultaten, medicaties en informatie over de specifieke 

afdelingen in de ziekenhuizen waar patiënten verbleven) in combinatie met voorspellende modellen kan leiden 

tot minder terugkerende ziekenhuisopnamen. Een apart onderzoek liet zien dat een aantal variabelen belangrijk 

kan zijn bij het vaststellen van patronen in ziekenhuisgerelateerde infecties. Hierbij werd de "kolonisatiedruk" op 

verschillende afdelingen van het ziekenhuis onderzocht in combinatie met meer dan 25.000 andere variabelen 

om te helpen voorspellen hoe waarschijnlijk het is dat een patiënt geïnfecteerd raakt. Dit onderzoek lijkt aan te 

geven dat de locatie van kamers in het ziekenhuis – samen met tal van andere factoren – bijdraagt aan het risico 

van het oplopen van een infectie. 

 

De echte uitdaging is natuurlijk dat in deze nieuwe wereld personen en de maatschappij hun 

verwachtingen op het gebied van privacy opnieuw moeten bevestigen, moeten herdefiniëren en/of 

fundamenteel moeten veranderen, met name doordat de belangen van personen op wie de gegevens 

                                                      
34 Zie "The Failure of Fair Information Practice Principles", Fred Cate, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1156972.  

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1156972
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betrekking hebben en de belangen van de gegevensgebruikers niet altijd overeenkomen.  Ook zijn er steeds 

meer zorgen over privacy, die vaak worden uitgedrukt als de angst dat privacy niet meer bestaat35 of als zorg 

dat er specifieke en duidelijke privacyschendingen zullen plaatsvinden waartegen de maatschappij maatregelen 

moet nemen.  Het wordt steeds duidelijker dat de privacyuitdagingen die het gevolg zijn van een nieuwe 

maatschappij waarin gegevens een centrale rol spelen, niet adequaat kunnen worden aangepakt met 

traditionele privacyprincipes waarbij veel nadruk ligt op het verzamelen van gegevens en de kennisgevingen die 

worden geboden op het moment van verzamelen.   

 

Deze traditionele benadering kent drie problemen.  Ten eerste is het over het algemeen voor mensen 

erg lastig om keuzen over het verzamelen en gebruiken van gegevens te begrijpen en om hierover een 

beslissing te nemen. Dit geeft een enorme druk.  Mogelijk heeft de organisatie die de gegevens verzamelt 

meerdere begrijpelijke gebruiksdoelen (gegevens worden mogelijk niet alleen gebruikt om een verzoek van een 

klant in te willigen, maar ook om fraude te voorkomen of te zorgen voor beveiliging van het netwerk). Maar 

door steeds complexere zakelijke relaties is niet meer zo dat één entiteit de verstrekte gegevens verzamelt en 

gebruikt en dat een persoon en gegevensverzamelaar een strikt bilaterale relatie hebben.  Omdat een instelling 

die gegevens verzamelt mogelijk samenwerkt met andere partijen of de gegevens deelt met vele andere 

organisaties die gerelateerde services bieden (bijvoorbeeld marketingbedrijven, bedrijven voor data-analyse, 

reclamenetwerken), worden personen in feite geconfronteerd met een steeds groter aantal gerelateerde 

privacyverklaringen die zij moeten beoordelen. Dit leidt tot een steeds minder praktische en effectieve manier 

om een verstandige gebruikerskeuze te maken.  In de praktijk blijkt ook dat de geboden keuze personen 

mogelijk niet het gewenste invloedniveau biedt. Een persoon moet of akkoord gaan met het gebruik door te 

klikken op een ingewikkelde privacyverklaring of zich afmelden van deelname aan de gewenste activiteit. 

 

Ten tweede wordt bij het bestaande model aangenomen dat er een interactieve relatie is tussen de 

persoon en de instelling die de gegevens verzamelt en gebruikt. Mogelijk bestaat deze relatie in werkelijkheid 

niet.  Zoals onlangs is gebleken, kijken verzekeringsmaatschappijen bijvoorbeeld naar foto's op Facebook om te 

zien of iemand die een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid ontvangt zich bezighoudt met activiteiten 

waaruit blijkt dat de uitkering ten onrechte wordt betaald.36  Op dezelfde manier kan met technologie voor 

gezichtsherkenning een foto van een persoon in een openbare ruimte worden gekoppeld aan andere foto's van 

personen in andere openbare ruimten.  De werkelijke identiteit van de persoon die wordt "herkend", is mogelijk 

onbekend op het moment van verzamelen of gebruiken van de gegevens, waardoor discussies over 

toestemming van de gebruiker niet meer praktisch zijn.  In een dergelijk geval kan een organisatie die de 

                                                      
35 De bekendste karakterisering van dit gevoel is misschien wel toe te schrijven aan de voormalige CEO van Sun Microsystems, Scott McNealy, die zei: "Je 

hebt toch geen enkele privacy. Wen er maar aan." http://www.pcworld.com/article/16331/private_lives_not_ours.html.    

36 "Are insurance companies spying on your Facebook page?", http://abclocal.go.com/kabc/story?section=news/consumer&id=8422388 (maandag 7 

november 2011). 

http://www.pcworld.com/article/16331/private_lives_not_ours.html
http://abclocal.go.com/kabc/story?section=news/consumer&id=8422388
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gegevens verzamelt en gebruikt, beslissingen nemen over een persoon met wie de organisatie geen relatie heeft 

of van wie de organisatie zelfs de identiteit niet kent.  

 

Ten derde wordt de werkelijke waarde van gegevens mogelijk niet goed begrepen op het moment van 

verzamelen en gaat toekomstig gebruik verloren dat een groot voordeel zou kunnen opleveren voor personen 

en de maatschappij.  Hiermee willen we natuurlijk niet suggereren dat er onnodige gegevens moeten worden 

verzameld (dit leidt in ieder geval tot hogere opslag- en beveiligingskosten) of dat gegevens die zijn verzameld 

voor een bepaald doel, zorgeloos moeten worden gebruikt wanneer er later een nieuw nuttig doel wordt 

ontdekt.  Het punt is dat deze nieuwe wereld waarin gegevens een centrale rol spelen de maatschappij zeer 

diverse nieuwe mogelijkheden biedt, waarvan enkele mogelijk niet zijn voorzien op het moment dat de 

gegevens worden verzameld. (Veertig jaar geleden werd bijvoorbeeld bij het verzamelen van bloedmonsters 

een DNA-test niet genoemd als een potentieel gebruik, maar door deze test zijn er sindsdien onschuldige 

verdachten vrijgesproken).  Tegelijkertijd is het zeker dat gegevens kunnen worden misbruikt. Een voorbeeld 

hiervan is het kwalificeren van een wijk als achterstandswijk (inwoners van wijken waar veel minderheden wonen, 

krijgen geen lening).  Maar of gegevensgebruik goed of slecht is, is slechts een oordeel over het gebruik en niet 

meer dan dat.  Hoewel een beperking van het verzamelen van gegevens een belangrijk preventief doel is en 

relevant blijft, is dit niet zonder nadelen. Het echte debat moet worden gevoerd over het gebruik en hoe er een 

goede balans kan worden gevonden tussen het maatschappelijk voordeel en persoonlijke privacy.  Dit was, is en 

blijft waarschijnlijk een onderwerp van veel discussie. 

 

 Als er veranderingen nodig zijn aan de manier waarop we FIP's toepassen in een wereld met veel 

gegevens (en deze veranderingen zijn duidelijk nodig), moet rekening worden gehouden met nieuwe 

bedrijfsmodellen, nieuwe gegevensgebruiksmodellen en nieuwe technologie, evenals met de 

privacygevoeligheden die mogelijk zeer hardnekkig of veranderlijk blijken te zijn.  Sommigen menen nu al dat 

interacties op het internet zich ontwikkelen tot ruiltransacties waarbij personen hun persoonlijke 

identificatiegegevens ruilen voor services. Anderen menen dat deze ruilhandel niet erg transparant is op het 

gebied van de "waarde" die wordt verhandeld (het is namelijk niet duidelijk wat een ingeschakeld selectievakje 

waard is, noch wat iemand als beloning krijgt voor het opgeven van deze informatie).  Weer anderen menen 

wellicht dat persoonlijke gegevens transparant "geprijsd" moeten zijn, zoals andere producten (en op basis van 

deze prijs worden gekocht en verkocht).37  Al deze argumenten zijn verdedigbaar en betwistbaar, en het blijft 

onduidelijk hoe veranderende privacygevoeligheden over het verzamelen en gebruiken van gegevens van 

invloed zullen zijn op deze verschillende benaderingen.  De twee hoofdvragen die tijdens deze periode van 

verandering moeten worden beantwoord, zijn: (1) moeten FIP's worden aangepast aan deze veranderende 

omgeving, en zo ja (2) kunnen dergelijke principes werken voor zowel privacybescherming als het mogelijk 

maken van gegevensgebruik voor persoonlijk en maatschappelijk voordeel)? 

                                                      
37 Zie bijvoorbeeld: Start-Ups Seek to Help Users Put a Price on Their Personal Data, http://www.nytimes.com/2012/02/13/technology/start-ups-aim-to-

help-users-put-a-price-on-their-personal-data.html?_r=1.    

http://www.nytimes.com/2012/02/13/technology/start-ups-aim-to-help-users-put-a-price-on-their-personal-data.html?_r=1
http://www.nytimes.com/2012/02/13/technology/start-ups-aim-to-help-users-put-a-price-on-their-personal-data.html?_r=1
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Gezien de huidige wereld waarin gegevens een centrale rol spelen, lijkt het duidelijk dat het gebruik van 

gegevens (en niet het verzamelen van gegevens en de bijbehorende kennisgeving en toestemming) als een 

beter richtpunt fungeert voor het definiëren van de verplichtingen op het gebied van persoonlijke gegevens. 

Mogelijk is het op het eerste gezicht tegenstrijdig om minder nadruk te leggen op het verzamelen. Het is echter 

belangrijk te vermelden dat de principes met betrekking tot verzameling en kennisgeving in het nieuwe model 

relevant blijven. Het verschil is dat de primaire focus zich verplaatst van verzameling en kennisgeving naar 

gebruik.  Voor een dergelijk model38 moeten alle organisaties transparant zijn, de juiste keuze (invloed) bieden 

en erkennen, en zorgen dat de risico's van gegevensgebruik voor personen worden beoordeeld en beheerst.  

Hieronder vallen alle vormen van gebruik (niet alleen interactief gebruik uit hoofde van bilaterale relaties) en dit 

biedt een aanpak die effectiever is voor individuen, en die beter beheersbaar is voor bedrijven en een beter 

overzicht biedt voor de autoriteiten. 

 

Bij het toepassen van een dergelijk model is het belangrijk te beseffen dat er uiteindelijk slechts drie 

manieren zijn om te kijken naar gegevensgebruik, ondanks nieuwe vormen van gegevens en gegevensgebruik. 

Er zijn gebruiksdoelen die (1) algemeen aanvaardbaar zijn en soms wettelijk toegestaan of vereist zijn; (2) 

verboden zijn; en (3) onderhevig zijn aan persoonlijke gevoelens (mogelijk aanvaardbaar voor sommigen, maar 

redelijkerwijs bezwaarlijk voor anderen, waardoor een algemene regel ongeschikt is).  Ook moet worden erkend 

dat zelfs als de maatschappij of een persoon een gebruiksdoel aanvaardbaar of onaanvaardbaar vindt, deze 

mening na verloop van tijd kan veranderen en het moeilijk kan zijn om een nieuwe gebruiksregel af te dwingen 

voor gegevens die al bestaan. (Als iemand bijvoorbeeld informatie publiekelijk beschikbaar stelt, maar zich na 

plaatsing bedenkt, is het wellicht onmogelijk om nog invloed uit te oefenen over de spreekwoordelijke geest die 

al uit de fles is).  Door op deze manier na te denken over het gebruik, kan de maatschappij nu beslissen over 

frameworks waarmee de juiste gebruiksdoelen kunnen worden ingedeeld in de juiste categorieën en hoe 

vervolgens passende "verplichtingen" worden gedefinieerd voor bepaalde gebruiksdoelen.  

 

In de categorie met algemeen aanvaarde gebruiksdoelen kunnen bepaalde gebruiksdoelen bijvoorbeeld 

als aanvaardbaar worden beschouwd, zelfs als er geen expliciete toestemming van de gebruiker is.  Dit kunnen 

bijvoorbeeld klantgegevens zijn die nodig zijn voor het leveren van een product of dienst (bestelling uitvoeren); 

het verkopen of promoten van gerelateerde producten en diensten (tenzij de gebruiker zich heeft afgemeld van 

dergelijk gebruik); het verbeteren van de service; het meewerken aan onderzoek (zo lang de gegevens niet 

herleidbaar zijn tot de persoon); het voorkomen van fraude tegen de service; en het melden van verboden 

activiteiten aan de autoriteiten, mits dit wettelijk toegestaan of vereist is.  Als er overeenstemming kan worden 

bereikt over wat algemeen aanvaardbaar gebruik is, zullen personen deze vormen van gebruik verwachten en 

wordt de tijd die zij besteden aan het lezen van kennisgevingen over deze procedures geminimaliseerd. Met 

                                                      
38 The Business Forum for Consumer Privacy – Use and Obligations – a Path Forward.  

Zie http://www.huntonfiles.com/files/webupload/CIPL_Use_and_Obligations_White_Paper.pdf.  

http://www.huntonfiles.com/files/webupload/CIPL_Use_and_Obligations_White_Paper.pdf
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minder focus op algemeen aanvaardbaar gebruik kunnen keuzen over gebruiksdoelen waarover de gedachten 

kunnen verschillen een prominentere rol krijgen en kan energie worden besteed aan het beheersen van de 

risico's die horen bij zulke activiteiten, zoals het aanmelden of afmelden voor een bepaald gebruiksdoel, 

afhankelijk van de gevoeligheid van de gegevens. Organisaties die de gegevens gebruiken, kunnen vervolgens 

verantwoordelijk worden gehouden voor het respecteren van deze voorkeuren.  Er moet echter nog steeds een 

kennisgeving worden gegeven over gebruiksprocedures. Het werkelijke verschil is dat de last voor het opleggen 

van de regels verschuift van de persoon (die te vaak in het duister tast bij het lezen van privacyverklaringen) 

naar de organisatie die de gegevens gebruikt.  Op deze manier kunnen consistentere, beter werkbare en 

afdwingbare maatschappelijke regels worden opgesteld. Deze regels kunnen vervolgens beter worden 

afgedwongen door technologie (door bijvoorbeeld beleidsregels toe te passen op metagegevens), personen en 

autoriteiten.   

 

Onder dit model is het belangrijk dat organisaties die gegevens gebruiken volledig verantwoordelijk zijn 

voor het nakomen van hun verplichtingen.  In een wereld waarin gegevens een centrale rol spelen, moeten FIP's 

dus een "verantwoordelijkheidsprincipe" bevatten. Een organisatie die gegevens ontvangt (direct of indirect) is 

ervoor verantwoordelijk dat dergelijke gegevens op een wettige wijze zijn verkregen en worden gebruikt en 

beschermd op een wijze die overeenkomt met de verwachtingen van personen en de maatschappij.  

"Verantwoordelijk" betekent dat de organisatie stappen heeft genomen om risicobeoordelingen, beleidsregels, 

processen en procedures op het gebied van privacy te ontwikkelen en te implementeren. Zo kunnen regels voor 

gegevensgebruik worden afgedwongen die voldoen aan maatschappelijke normen, waarmee de keuze van de 

gebruiker wordt gerespecteerd en waarmee de gegevens redelijkerwijs beveiligd zijn.39  Dit betekent dat een 

organisatie op verzoek van een autoriteit moet kunnen aantonen hoe zij hun verantwoordelijkheid onder dit 

principe naleven. 

 

Zoals momenteel het geval is, moeten partijen die gegevens verzamelen van personen voor een zakelijk 

doeleinde een kennisgeving bieden waarin het volgende wordt aangegeven: (1) de doeleinden waarvoor 

gegevens worden gebruikt; (2) met wie de gegevens worden gedeeld (indien van toepassing); (3) welk voordeel 

de persoon heeft van het gebruik of delen; (4) of de gebruiker onidentificeerbaar blijft tijdens het bedrijfsproces 

of in alle technologische middelen; (5) de algemene aard van de verzamelde gegevens; (6) welke invloed de 

persoon eventueel kan uitoefenen op het gebruik en delen van deze gegevens; en (7) de manier waarop de 

gegevens worden beveiligd.  Bij het verzamelen en gebruiken van gegevens moet vanzelfsprekend worden 

voldaan aan de wettelijke vereisten en moet de geboden kennisgeving op redelijke wijze worden nageleefd.   

 

           De invloed van de gebruiker moet waar dit praktisch mogelijk is granulair, contextueel en 

geautomatiseerd zijn, waardoor er dus betere beslissingen kunnen worden genomen over het verstrekken van 

                                                      
39 De vereisten die aan organisaties onder het verantwoordelijkheidsprincipe worden gesteld, zijn algemeen aanvaard en overeengekomen. Zie 

http://www.informationpolicycentre.com/resources/ en http://www.huntonfiles.com/files/webupload/CIPL_Galway_Accountability_Paper.pdf.  

http://www.informationpolicycentre.com/resources/
http://www.huntonfiles.com/files/webupload/CIPL_Galway_Accountability_Paper.pdf
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gegevens in ruil voor waarde.  Op dit gebied bieden sommige bestaande regels een goede richtlijn.  Als 

onderdeel van die invloed moet bijvoorbeeld expliciete toestemming worden verkregen voor het verzamelen en 

overdragen van gegevens, en voor eventuele aanvullende gebruiksdoelen van de gegevens. Ook wanneer de 

verzamelde of gedeelde gegevens vertrouwelijk zijn, is expliciete toestemming nodig.40  Deze invloed moet ook 

gelden voor regels over anonieme of onidentificeerbare gegevens.  In gevallen waarbij de waarde van 

gegevensgebruik niet wordt ondermijnd, moet een persoon bijvoorbeeld waar mogelijk de optie hebben om 

onidentificeerbaar te blijven, middels bestaande bedrijfsprocessen41 of technologische middelen.  Ten slotte 

spelen de traditionele principes op het gebied van toegang, herstel, beveiliging en tegenwoordig ook 

kennisgeving van overtreding allemaal een rol in onze nieuwe wereld waarin gegevens een centrale rol spelen. 

Deze principes moeten zorgvuldig worden voortgezet.   

 

Zoals gemeld, vormt deze benadering een verschuiving van focus (er wordt voortgebouwd op 40 jaar 

geschiedenis zonder deze terzijde te schuiven) en is deze ontwikkeld om vijf doelstellingen te verwezenlijken: (1) 

privacy op zinvolle manieren beschermen ; (2) het gebruik van gegevens optimaliseren in het voordeel van 

zowel personen als de maatschappij; (3) zorgen dat de gebruikers van gegevens verantwoordelijk zijn voor dat 

gebruik; (4) een systeem bieden waarbij autoriteiten een effectiever overzicht hebben, en (5) effectief werken in 

een moderne, verbonden maatschappij.  In een wereld met veel gegevens moet voor het verwezenlijken van 

deze doelstelling de focus gericht zijn op gegevensgebruik, zinvolle gebruikersinvloed en transparantie.  

 

C. Toegang tot gegevens door de overheid 
 

Naarmate personen en organisaties services omarmen, ontstaan er vragen tot de toegang tot gegevens door 

de overheid, met name wanneer die toegang plaatsvindt zonder kennisgeving.  In zekere zin verschuift in deze 

nieuwe servicegerichte wereld waarin gegevens een centrale rol spelen de balans van macht tussen de persoon en de 

overheid.  Dit komt doordat in het verleden veel persoonlijke documenten (persoonlijke correspondentie, foto's en 

andere persoonlijke documenten) thuis of op kantoor werden bewaard, zelfs als er andere manieren van opslag 

(telefoongegevens, bankdossiers) beschikbaar waren bij een derde partij.  Een overheid die dergelijke gegevens wilde 

hebben, moest zich direct wenden tot een persoon, zelfs als dit een inbeslagname betekende (bijvoorbeeld de 

                                                      
40 Vertrouwelijke persoonlijk identificeerbare gegevens (ook bekend als vertrouwelijke klantgegevens) bevatten persoonlijk identificeerbare gegevens en 

gegevens onder pseudoniemen die (i) kunnen worden gebruikt voor discriminatie (bijvoorbeeld op ras, etnische afkomst, religie of filosofische overtuiging, 

politieke mening, lidmaatschap van een vakbond, seksuele voorkeur, fysieke of mentale gezondheid), (ii) identiteitsfraude mogelijk maken (bijvoorbeeld 

meisjesnaam van moeder), of (iii) toegang bieden tot een gebruikersaccount (bijvoorbeeld wachtwoorden of pincodes).  Deze bevatten ook andere 

gegevens die technisch gezien geen persoonlijk identificeerbare gegevens zijn, maar waarvan gebruikers historisch gezien nerveus worden (zoals de 

precieze locatie van een gebruiker) en gegevens waarvan redelijkerwijs kan worden verwacht dat een gebruiker hiermee in verlegenheid wordt gebracht.  

41 Deze verwijzing naar "bedrijfsprocessen" is belangrijk omdat veel mensen beweren dat het onidentificeerbaar maken van gegevens kan worden 

overwonnen door gegevens opnieuw identificeerbaar te maken.  Onze technische mogelijkheden om te voorkomen dat gegevens opnieuw 

identificeerbaar worden gemaakt, zijn mogelijk beperkt. Technologische middelen zijn echter niet de enige beschikbare optie om maatschappelijke 

normen af te dwingen.  Er zijn bijvoorbeeld wetten ingevoerd waarmee het onderscheppen van gesprekken van mobiele telefoons verboden werd, 

ondanks dat dit technisch gezien niet zo moeilijk was. 
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uitvoer van een bevel tot huiszoeking).  Tegenwoordig kan een persoon die IT-services gebruikt een enorme 

hoeveelheid persoonlijke gegevens opslaan bij een derde partij, waaronder correspondentie (e-mail), 

tekstdocumenten, foto's en kopieën van financiële administratie en gezondheidsdocumenten.  Verder zijn er ook 

andere vormen van interessante informatie beschikbaar (online aankopen, gegevens over precieze locatie).  Wanneer 

overheden dergelijke informatie kunnen verkrijgen van serviceproviders zonder kennisgeving aan de persoon, is dit 

een reden van zorg, met name omdat het steeds moeilijker is om volledig deel te nemen aan de maatschappij 

zonder een aanzienlijk digitaal spoor achter te laten.42 

 

Er zijn in feite twee verschillende problemen.  Het eerste heeft betrekking op onderzoek binnen de 

landsgrenzen.  Ervan uitgaande dat een onderzoek uitsluitend binnen de landsgrenzen wordt uitgevoerd, onder 

welke voorwaarden kan een overheid dan toegang krijgen tot de gegevens van een persoon?  Het tweede 

probleem heeft betrekking op internationaal onderzoek.  In welke mate kan een overheid bij internationale 

gevallen gegevens opeisen die zijn opgeslagen in een ander land, zonder internationale hulp in te roepen? 

 

1. Nationale onderzoeken 
 

Het probleem van toegang door de overheid tot lokaal opgeslagen gegevens is al lang onderwerp van 

privacydiscussies.  Zoals staat vermeld in een rapport van de Amerikaanse overheid: 

 

Het bestaan van gegevens over een persoon die niet in zijn/haar bezit zijn, geeft 

ernstige problemen voor de privacybescherming, met name wanneer een 

overheid toegang wil tot deze gegevens. Gegevensbewaarders geven vaak 

informatie over een persoon aan de overheid (soms doen zij dit vrijwillig, soms 

zijn zij hiertoe verplicht) zonder toestemming te vragen aan deze persoon, 

ongeacht of het verstrekken van de gegevens plaatsvindt op verzoek van de 

overheid of op initiatief van de gegevensbewaarder. Deze gegevensoverdracht 

wordt vaak niet geregistreerd. De persoon zal mogelijk nooit te weten komen dat 

overheidsfunctionarissen zijn/haar gegevens hebben ingezien. Met uitzondering 

van een beperkt aantal situaties, is noch de gegevensbewaarder, noch de overheid 

verplicht om deze persoon te informeren dat zijn/haar gegevens zijn verstrekt 

voor onderzoek door de overheid. 

 

                                                      
42 In de Verenigde Staten is er een belangrijke uitspraak van de rechtbank dat de overheid gegevens kan verkrijgen die zijn verstrekt aan een derde partij, 

zonder dat hierbij de eis voor een bevel tot huiszoeking wordt overtreden die gedefinieerd is in het vierde amendement van de Amerikaanse grondwet.  

Zie Smith v. Maryland, 442 U.S. 207 (1986).  Recentelijk heeft een regionale rechtbank echter uitspraak gedaan dat krachtens de Amerikaanse wet inzake 

de privacy van elektronische communicatie (Electronic Communications Privacy Act) de overheid geen e-mailcorrespondentie mag opvragen zonder een 

bevel daartoe.  Zie United States v. Warshak, http://www.ca6.uscourts.gov/opinions.pdf/10a0377p-06.pdf. 

http://www.ca6.uscourts.gov/opinions.pdf/10a0377p-06.pdf
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Dit rapport ging niet over big data en cloudservices en is geschreven vóór het tijdperk van personal 

computers.43  Maar naarmate personen steeds meer gegevens opslaan in de cloud (waardoor de gegevens in 

het bezit zijn van een derde partij), in welke mate moeten de privacyverwachtingen van een persoon dan 

verminderen?  Een rechter van het Amerikaanse hooggerechtshof heeft hierover onlangs een opmerking 

gemaakt:  

 

In fundamentelere zin is het mogelijk noodzakelijk om de aanname te 

heroverwegen dat een persoon geen redelijke verwachting heeft van de privacy 

van gegevens die deze persoon vrijwillig heeft overgedragen aan derde partijen. 

Smith, 442 U. S., in 742; United States v. Miller, 425 U. S. 435, 443 (1976). Deze 

benadering is nog steeds geschikt voor het digitale tijdperk, waarin mensen 

tijdens het uitvoeren van alledaagse taken veel informatie over zichzelf 

bekendmaken aan derde parijen.  De telefoonnummers die zij bellen of waarnaar 

zij een sms sturen, worden bekend bij de aanbieder van mobiele telefonie, de 

URL's die zij bezoeken en de e-mailadressen waarmee zij correspondentie voeren, 

worden bekend bij de internetserviceproviders, en de boeken, boodschappen en 

medicijnen die zij online kopen, worden bekend bij online winkels.  Zoals 

raadsheer Alito van het Amerikaans hooggerechtshof opmerkt, vinden sommige 

mensen het "inruilen" van privacy voor gemak misschien "de moeite waard" of zijn 

zij deze "verminderde privacy" gaan beschouwen als "onvermijdelijk" post, in 10, 

en misschien ook niet…. Ik zou er niet van uitgaan dat alle gegevens die vrijwillig 

en voor een beperkt doel worden overgedragen aan derden, uitsluitend om die 

reden niet vallen onder bescherming van het vierde amendement van de 

Amerikaanse grondwet.44 

 

Al vóór de beslissing van Jones had Microsoft zelf al een verzoek ingediend tot heroverweging van de norm 

voor het opvragen van gegevens bij derde partijen.45 

 

 De opkomst van cloudservices en big data leiden tot aanzienlijk meer privacyzorgen.  Hoewel er al lang 

gegevens bestaan waaruit de algemene activiteiten van een persoon blijken (creditcardbetalingen laten 

bijvoorbeeld een spoor achter van aankopen, inclusief waar en wanneer), nemen de kwantiteit en kwaliteit van 

de openbare gegevens enorm toe.  Tegenwoordig wordt er geen papieren dossier samengesteld en wordt niet 

vertrouwd op fysieke surveillance om iemands locatie te bepalen. In plaats hiervan worden foto's met 

                                                      
43 hoofdstuk 9 van Personal Privacy in an Information Society: The Report of the Privacy Protection Study Commission, verzonden aan president Jimmy 

Carter op 12 juli 1977, gepubliceerd op http://aspe.hhs.gov/datacncl/1977privacy/c9.htm.  

44 Zie United States v. Jones, http://www.supremecourt.gov/opinions/11pdf/10-1259 (raadsheer Sotomayer, concurring opinion). 

45 Zie Brad Smith, "Cloud Computing for Business and Society" op http://www.huffingtonpost.com/brad-smith/cloud-computing-for-busin_b_429466.html. 

http://aspe.hhs.gov/datacncl/1977privacy/c9.htm
http://www.supremecourt.gov/opinions/11pdf/10-1259
http://www.huffingtonpost.com/brad-smith/cloud-computing-for-busin_b_429466.html
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metagegevens (zoals datum en tijd) genomen door camera's op openbare plaatsen en deze foto's worden later 

geanalyseerd met technologie voor gezichtsdetectie.  Er kunnen zeer precieze GPS-signalen worden vastgelegd 

met zeer diverse mobiele apparaten, waaronder telefoons, auto's en computers.  In deze nieuwe omgeving kun 

je al merken hoe nuttig deze gegevens kunnen zijn voor mensen die onwettige activiteiten onderzoeken46 of 

voor overheden die wettige activiteiten met betrekking tot de vrijheid van vereniging willen ontmoedigen.  Het 

is duidelijk tijd geworden voor een stevige discussie over de bescherming van gegevens die zijn opgeslagen in 

de cloud. 

 

2. Internationale onderzoeken 
 

Landen kunnen natuurlijk zelf beslissen welke regels er binnen de eigen landsgrenzen gelden. De manier 

waarop overheden toegang hebben tot gegevens die zijn opgeslagen in het buitenland leidt tot veel 

complexere vragen.  Eenvoudig gezegd: terwijl meer mensen gegevens verplaatsen naar de cloud zodat zij altijd 

en overal toegang hebben, willen overheden over de hele wereld toegang tot die gegevens. Hierdoor ontstaan 

er serieuze vragen die op het snijpunt liggen van communicatie, geografie en uiteindelijk soevereiniteit.  In 

sommige delen van de wereld is wordt zorg uitgesproken over de Amerikaanse "Patriot Act", een wet die is 

aangenomen na de aanslagen van 11 september en waarvan wordt beweerd dat de Amerikaanse overheid 

hiermee bevoegd is om de gegevens op te eisen die Amerikaanse bedrijven in hun bezit hebben, zelfs wanneer 

die gegevens zijn opgeslagen in andere landen.47  In feite zijn beweringen dat de Patriot Act in deze discussie 

relevant is onjuist. Het Amerikaanse juridische precedent inzake gegevenstoegang is bijna twee decennia vóór 

de terroristische aanslagen van 11 september geschapen en dus lang voordat de Patriot Act werd aangenomen.  

Aangezien weinig mensen deze geschiedenis kennen, is het de moeite waard om deze te delen. 

 

Op 4 maart 1983 had de Bank of Nova Scotia, een Canadese bank met het hoofdkantoor in Toronto, 

vestigingen, kantoren en agentschappen in 46 landen.  Op die dag kreeg het kantoor in Miami (VS) een 

dwangbevel opgelegd door de Amerikaanse regionale rechtbank van zuidelijk Florida. Krachtens deze uitspraak 

moest de bank, onder andere, financiële documenten overleggen van twee personen en drie bedrijven die klant 

waren van de vestiging van de bank op de Kaaimaneilanden.  De bank beweerde dat zij de gevraagde 

documenten niet kon overleggen omdat dit een schending zou zijn van de geheimhoudingswet van de 

Kaaimaneilanden.  De regionale rechtbank sprak het vonnis uit dat de bank de documenten moest overleggen. 

Deze beslissing werd uiteindelijk gehandhaafd door het hof van beroep: 

 

                                                      
46 In de Verenigde Staten heeft het hooggerechtshof onlangs een uitspraak gedaan dat overheidsfunctionarissen moeten beschikken over een bevel 

voordat zij een GPS-apparaat op een auto mogen plaatsen.  Zie U.S. v. Jones, http://www.supremecourt.gov/opinions/11pdf/10-1259.  

47 Zie http://www.infoworld.com/d/security/european-distrust-us-data-security-creates-market-local-cloud-service-180706 ("European distrust of U.S. data 

security creates market for local cloud service; Europeans worried about the U.S. Patriot Act prefer to keep their data in the EU").   

http://www.infoworld.com/d/security/european-distrust-us-data-security-creates-market-local-cloud-service-180706


 

29 

 

In een wereld met internationale commerciële transacties zijn conflicten 

onvermijdelijk. Rechtbanken en de wetgevende macht moeten zeer voorzichtig 

zijn en proberen te voorkomen dat personen in dezelfde situatie terecht komen 

als de bank. Toch kan deze rechtbank niet aanvaarden dat Amerikaanse 

onderzoeken naar strafzaken worden belemmerd wanneer er een conflict is 

waarbij de belangen van andere landen betrokken zijn.   

 

Eenvoudig gezegd, besloot de rechtbank dat de Amerikaanse overheid een in de Verenigde Staten gevestigd 

bedrijf kan dwingen om gegevens te overleggen die het bedrijf in zijn bezit heeft, ongeacht de locatie waar die 

gegevens zijn opgeslagen.48  Het is interessant dat er geen enkele andere overheid ooit een ander standpunt 

heeft ingenomen of ooit heeft voorgesteld dat zij documenten van een lokaal bedrijf niet kon opeisen omdat de 

gegevens waren opgeslagen in het buitenland.   

 

Het is interessant om het woord 'bank' te vervangen door 'cloudprovider' en vervolgens na te denken 

over de gevolgen voor cloudgebruikers, cloudproviders en overheden.  Voor gebruikers is de vraag: "welke 

overheden kunnen mijn gegevens krijgen en zal ik weten dat mijn gegevens zijn vrijgegeven?"49 Het is 

begrijpelijk dat gebruikers bezorgd zijn dat hun gegevens toegankelijk zijn voor buitenlandse overheden.  

Daarnaast kan het veranderen welke overheden toegang hebben tot de gegevens, bijvoorbeeld als een 

serviceprovider een vestiging heeft geopend in een ander land of als de provider voor de betrouwbaarheid een 

back-up heeft gemaakt van de gegevens van de gebruiker en deze heeft opgeslagen op een andere 

geografische locatie.  Cloudgebruikers kunnen er niet zeker van zijn dat zij worden geïnformeerd wanneer een 

overheidsinstelling hun gegevens opvraagt. Ondanks dat cloudproviders mogelijk beleid hebben waarbij een 

kennisgeving vereist is, kan een overheid een bevel tot geheimhouding uitvaardigen, waardoor kennisgeving 

aan de gebruiker niet is toegestaan.  Hoe moeten cloudgebruikers met dit probleem omgaan?   

 

Toegang door de overheid tot gegevens is eenvoudigweg een element van risicomanagement waarmee 

rekening moet worden gehouden bij de overweging van het gebruik van cloudservices.  Een organisatie wil 

bijvoorbeeld zeer vertrouwelijke, geheime bedrijfsinformatie niet onderbrengen in een cloudservice als een 

overheid die intellectuele eigendomsrechten niet respecteert, toegang krijgt tot die gegevens.  Aan de andere 

kant zal het gebruik van een cloudservice om samen te werken aan gegevens die later openbaar worden 

gemaakt, mogelijk helemaal niet tot zorgen leiden.  Het is ook belangrijk te vermelden dat veel organisaties die 

een migratie naar de cloud hebben uitgevoerd, dit onder meer hebben gedaan omdat de cloudprovider 

mogelijk effectievere beveiligingsmiddelen heeft dan de eigen locatie.  In dergelijke gevallen kan een 

                                                      
48 Zie Bank of Nova Scotia v. United States, 740 F.2d 817, 828 (11e Cir. 1984), certiorari afgewezen, 469 U.S. 1106 (Jan. 7, 1985). 

49 Zoals gemeld, hebben alle overheden het recht om gegevens op te eisen van entiteiten die zich binnen hun rechtsgebied bevinden.  Aangezien veel 

grote cloudproviders een vestiging hebben in de Verenigde Staten, is de kwestie van toegang door de Amerikaanse overheid vaak een belangrijk punt van 

discussie. 
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organisatie concluderen dat de bedrijfsrisico's van een hacker die vertrouwelijke informatie steelt uit een 

systeem binnen het bedrijf groter is dan het risico van een overheid die via een juridisch proces toegang krijgt 

tot die gegevens. 

 

Het is ook belangrijk om de risico's corect te kwantificeren.  Wanneer een multinational een vestiging 

heeft in een bepaald land, valt het bedrijf al onder de rechtspraak van dat land.  Hierdoor kan de overheid de 

documenten van het bedrijf opeisen, ongeacht de locatie waar deze documenten zijn opgeslagen.  In dergelijke 

gevallen is het risico van het gebruik van cloudservices niet dat de gegevens toegankelijk zijn door de overheid 

(de overheid heeft hoe dan ook toegang tot de gegevens), maar dat die toegang plaatsvindt zonder 

kennisgeving. (De overheid kan toegang krijgen tot gegevens via de cloudprovider en deze provider verbieden 

om het bedrijf waarnaar onderzoek wordt gedaan in te lichten.)  Het risico van toegang zonder kennisgeving 

moet ook correct worden gewogen omdat bij veel strafrechtelijke onderzoeken bedrijven zich zeer bewust zijn 

van de onderzoeksactiviteiten van de overheid: mensen worden ondervraagd, streng bewaarde documenten 

worden bekeken en bedrijven geven zelfs openbare verklaringen uit dat zij samenwerken met de onderzoekers.  

Als een klant standaard samenwerkt met onderzoekers van de overheid, zal het mogelijk weinig verschil maken 

of de documenten worden bewaard op de locatie van het bedrijf of in de cloud.  Samengevat is het voor 

cloudgebruikers belangrijk dat zij zich de juiste vragen stellen en het risico van toegang door de overheid 

afwegen tegen de productiviteitsvoordelen en andere voordelen van de cloud. 

 

De zaak van Bank of Nova Scotia heeft ook gevolgen voor cloudproviders.  De belangrijkste vraag is: 

"hoe leeft een cloudprovider alle wetten na van alle landen die gegevens kunnen opeisen, met name wanneer 

het naleven van de wet van een bepaald land leidt tot overtreding van de wet van een ander land?" Legitieme 

cloudproviders hebben geen belang bij het overtreden van nationale wetten, maar door soevereine wetten 

kunnen zij mogelijk in deze onhoudbare positie terechtkomen omdat nationale wetten verschillen. Zoals blijkt 

uit de zaak van Bank of Nova Scotia is het ook onwaarschijnlijk dat overheden hun onderzoeksbevoegdheden 

vrijwillig inperken.   

 

Het is ook het vermelden waard dat de zaak van Bank of Nova Scotia ging over een conflict tussen een 

strafrechtelijk onderzoek in een land en het burgerlijk recht in een ander land.  In de toekomst kunnen er 

situaties zijn waarbij strafwetten tegenstrijdig zijn en dat de medewerkers van een bedrijf wordt verteld dat 

welke beslissing zij ook nemen, er strafvervolging zal plaatsvinden en zij mogelijk in de cel belanden.  De 

rechtbank in de zaak van Bank of Nova Scotia had mogelijk gelijk dat het onwerkbaar is om organisaties toe te 

staan om lokale wetten te ontduiken door gegevens op te slaan in het buitenland. Het is echter ook onwerkbaar, 

en daardoor problematisch, om mensen die de wet naleven te bewegen strafwetten te overtreden, ongeacht 

hun gedrag. 

   

Mogelijke vragen voor overheden zijn: "onder welke bevoegdheden kan ik welke gegevens verkrijgen?", 

"hoe kan ik toegang krijgen tot gegevens wanneer de gegevens en de cloudprovider zich niet binnen mijn 



 

31 

 

rechtsgebied bevinden, terwijl de criminelen zich hier wel bevinden en het misdrijf hier is gepleegd?" en "hoe 

kan ik in deze nieuwe cloudomgeving mijn traditionele macht aanwenden waardoor ik toegang kan krijgen tot 

opgeslagen gegevens en gegevens die verplaatst worden?"  Het beantwoorden van deze vragen wordt nog 

moeilijker doordat een overheid die werkt aan een online onderzoek mogelijk niet de werkelijke identiteit of 

huidige locatie van een verdachte kent en niet met zekerheid kan bepalen in welk rechtsgebied de gegevens 

van die persoon zijn opgeslagen.  Hierdoor zijn onderzoeksregels die afhankelijk zijn van geografische locatie, 

nationaliteit of andere snel te bepalen factoren problematisch gebleken.50   

 

De economische en maatschappelijke voordelen van cloud computing en big data (voordelen waarvan 

ook de overheid profiteert) zijn gedeeltelijk te danken aan het samenvoegen van gegevens in grote datacenters 

die verspreid zijn over de hele wereld. Het vestigen van een datacenter in elk land en dit alleen gebruiken voor 

de lokale bevolking, vormt een ondermijning van dit model.  Overheden zullen echter niet vrijwillig afstand 

doen van hun recht op het opeisen van gegevens, onder andere omdat zij zonder toegang tot deze gegevens 

hun verantwoordelijkheid voor het beschermen van de openbare en nationale veiligheid niet kunnen nakomen.   

 

Het kan niet de juiste situatie zijn dat een overheid de toegang tot essentiële gegevens wordt geweigerd, 

zelfs wanneer de overheid hiertoe een bevel van de rechtbank heeft. Het is ook niet correct om alle gegevens 

van alle cloudgebruikers beschikbaar te stellen aan alle overheden, zonder een juridisch stelsel waarin de 

vrijheden van burgers en andere belangen van betrokken partijen worden beschermd.  Het is dus belangrijk dat 

overheden zich richten op het opstellen van beter werkbare regels voor de toekomst en dat zij zich afvragen of 

er een framework is waarbij dit conflict kleiner is, in ieder geval in bepaalde gevallen.  Het feit dat sommige 

zaken mogelijk op unieke wijze gecompliceerd zijn (bijvoorbeeld zaken over belangrijke verschillen tussen wet 

en cultuur of zaken waarin overheden elkaar beschuldigen van misdragingen), betekent niet dat alle zaken 

moeilijk zullen zijn. Regels die in veel zaken werken, kunnen worden gebruikt om het aantal internationale 

conflicten aanzienlijk te verminderen. 

 

Onder een nieuw framework zou je kunnen beginnen met het uitgangspunt dat het land waar de 

gegevens zich bevinden rechtsbevoegdheid heeft over die gegevens.  Landen kunnen overeenkomen dat, ten 

minste voor bepaalde overtredingen, een verzoekend land gebruik kan maken van de juridische processen van 

het andere land om gegevens op te eisen van een bedrijf dat zakendoet binnen zijn landsgrenzen, zelfs als die 

gegevens ergens anders zijn opgeslagen.  De opgevraagde gegevens moeten betrekking hebben op personen 

                                                      
50 Zelfs als de locatie bekend is, werkt internationale samenwerking niet met dezelfde snelheid als bits. Bovendien is deze vrijwillig (krachtens verdragen 

voor wederzijdse juridische hulp wordt hulp mogelijk toegestaan en makkelijker gemaakt, maar een land wordt niet verplicht om hulp te verlenen).  

Daarnaast is in sommige gevallen hulp niet toegestaan volgens de nationale wetten.  Krachtens de Amerikaanse wet op afluisteren is het afluisteren alleen 

toegestaan als een Amerikaanse agent een overtreding vermoedt van bepaalde Amerikaanse wetten (zie 18 U.S.C. 2516 voor een lijst van gedefinieerde 

overtredingen).  Wanneer iemand in een ander land een Amerikaanse service voor elektronische communicatie gebruikt voor het plegen van criminele 

activiteiten in dat andere land, hebben de Verenigde Staten geen juridische macht om hulp bij afluisteren te bieden.  Ten slotte vragen sommige 

overheden zich af waarom zij moeten vertrouwen op internationale hulp bij het zoeken van elektronisch bewijs over lokale burgers die worden verdacht 

van het overtreden van lokale wetten. 
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in het rechtsgebied van het verzoekende land of met misdaden die binnen dat rechtsgebied gepleegd 

zijn/zullen worden.  Als onderdeel van dit framework zal het bedrijf waarvan de gegevens worden opgevraagd 

de overheid van het land waar de gegevens zich bevinden informeren over de aard van het verzoek (wat wordt 

er gezocht en door wie).  Het doel van deze kennisgeving is om te zorgen dat wanneer het land waar de 

gegevens zich bevinden zorgen heeft over het verzoek, deze zorgen kunnen worden besproken met het 

verzoekende land.  Sommige landen zullen bezorgd zijn over het bekendmaken van een lopend onderzoek, 

maar als het framework correct is gedefinieerd (bijvoorbeeld voor overtreding van wederzijdse wetten), zou een 

dergelijke bekendmaking geen probleem moeten vormen.  Ten slotte moet worden overeengekomen dat 

entiteiten die onder dit framework een dwangbevel uitvoeren, handelen in overeenstemming met het 

internationaal recht en niet kunnen worden vervolgd. 

 

V. Betrouwbaarheid 

 

A. Achtergrond 
 

Microsoft Research heeft in 1999 het Programmer Productivity Research Center (PPRC) opgericht dat als 

doel heeft verschillende technieken te bekijken voor het verbeteren van codekwaliteit.  Het team ontwikkelde 

nieuwe technieken voor statische analyse en testen, evenals tools voor het verbeteren en verder automatiseren 

van de kwaliteitscontrole van software.  PPRC heeft bijvoorbeeld tools ontwikkeld voor statische analyses van 

C/C++, hulpmiddelen voor het analyseren van afhankelijkheden en code coverage en prestatieanalyses, tools 

voor testprioritering en geavanceerde debuggers.  Deze tools hebben een belangrijke rol gespeeld bij het 

verbeteren van de softwarekwaliteit van Microsoft-producten, met name voor Windows en Office.  Deze 

inspanningen werden geïntensiveerd toen TwC werd aangekondigd en Microsoft meer praktische en meetbare 

betrouwbaarheidsdefinities omarmde en meer productgegevens ging gebruiken om te bepalen of aan de 

betrouwbaarheidsdoelstellingen werd voldaan.  Het definiëren en bereiken van betrouwbaarheid is natuurlijk 

niet eenvoudig.  Over de definitie van betrouwbaarheid is wel eens gezegd: "De academische en commerciële 

literatuur staat vol discussies over 'betrouwbaarheid'. We definiëren het, discussiëren erover en vergelijken de 

implementatie met geïdealiseerde normen."51 Woordenboeken bieden ook niet veel hulp.  In de Van Dale is 

"betrouwbaarheid" gedefinieerd als "het feit dat of de mate waarin iemand of iets te vertrouwen of 

geloofwaardig is".52 Het blijkt dat deze definitie onvoldoende is voor klanten die mogelijk verschillende 

verwachtingen hebben over wat het betekent dat een product of systeem betrouwbaar is.  Sommigen kijken 

daarbij naar beschikbaarheid, sommigen naar prestaties, anderen naar beheersbaarheid en 

herstelmogelijkheden en weer anderen naar voorspelbaarheid.   

 

                                                      
51 Thompson, Herbert and Whittaker, James, "Understanding Reliability: Measuring IT Pain Points" (mei 2005). 

52 Zie http://www.vandale.nl.  

http://www.merriam-webster.com/dictionary/reliability
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Hoewel het onmogelijk is om de vele diverse meningen over betrouwbaarheid in dit document in 

overeenstemming te brengen, is het gebruik ervan in de context van TwC duidelijk.  In een wereld met personal 

computers wordt gezegd dat uit technisch oogpunt betrouwbaarheid gedefinieerd is als "de kans dat een 

apparaat de beoogde functie gedurende bepaalde tijd en onder bepaalde omstandigheden zal uitvoeren".53 

Zelfs deze eenvoudige definitie zorgt voor problemen in de wereld van IT. IT-systemen zijn, in tegenstelling tot 

auto's of telefoons, in hoge mate aanpasbaar en kunnen worden gebruikt op manieren die erg afwijken van de 

"bepaalde omstandigheden". Bovendien is deze traditionele definitie gericht is op het apparaat en in een wereld 

met verbonden apparaten en services (en gegevens) houdt deze definitie geen rekening met het feit of de 

service daadwerkelijk voldoet aan objectieve, redelijke prestatieverwachtingen.  In een verbonden wereld waarin 

we voor diverse essentiële en niet-essentiële activiteiten afhankelijk zijn van apparaten en services, moet aan 

redelijke gebruikersverwachtingen op het gebied van betrouwbaarheid worden voldaan voordat iemand een 

systeem betrouwbaar acht. 

 

Dit is niet zo eenvoudig als het lijkt en we kunnen niet simpelweg vertrouwen op inspanningen uit het 

verleden waarbij de nadruk lag op het voorkomen van fouten (een interne zwakte in het ontwerp of de 

implementatie) die leidden tot storingen en die vaak werden uitgedrukt als "mean time to failure" (MTTF, 

gemiddelde tijd tussen storingen).  Het blijft belangrijk dat elk apparaat betrouwbaar is (aangezien een service 

wordt geleverd via een combinatie van apparaten), maar bij services is steeds meer sprake van bekende en 

onbekende technische en organisatorische afhankelijkheden.  Dit gebeurt in een periode waarin er steeds meer 

natuurrampen plaatsvinden die de overlevingskansen van systemen en de beschikbaarheid van onderdelen op 

de proef stellen, en waardoor het herstellen van beschadigde faciliteiten mogelijk langer duurt.54 

 

Om de complexiteit van onze huidige wereld te begrijpen, hoeven we alleen een storing in de oude en 

de nieuwe wereld met elkaar te vergelijken.  Wanneer in de oude wereld de verlichting van een huis uitviel, 

hadden mensen een eenvoudige reactie: ze keken naar buiten om te zien of de andere huizen in de straat ook 

zonder verlichting zaten.  Als de lampen ergens anders brandden, lag het probleem in de woning. Als de 

lampen ergens anders ook uit waren, lag het probleem bij het elektriciteitsbedrijf.  Zelfs als het probleem lag 

aan het complexe systeem van elektriciteitopwekking en -levering van het elektriciteitsbedrijf (krachtcentrale, 

elektriciteitsleidingen, verdeelstations en de aansluiting op de woning), lag het bijna altijd binnen de 

mogelijkheden van het elektriciteitsbedrijf om het probleem vast te stellen en te verhelpen.  In andere woorden: 

storingen kunnen een technische afhankelijkheid hebben, maar geen organisatorische afhankelijkheid: één 

entiteit beheerde het grootste deel van de infrastructuur. 

                                                      
53 http://en.wikipedia.org/wiki/Systems_reliability, gedeeltelijk geciteerd op basis van Institute of Electrical and Electronics Engineers (1990) IEEE Standard 

Computer Dictionary: A Compilation of IEEE Standard Computer Glossaries. New York, NY ISBN 1559370793.   

54"Het aantal rampen is gestegen van minder dan 100 in 1975 tot meer dan 400 in 2005, en stijgt elk jaar met een stabiele factor." EM-DAT: OFDA/CRED 

International Disaster Database – www.emdat.be, Université Catholique de Louvain, Brussel (België).  Zie ook 

http://bits.blogs.nytimes.com/2011/11/04/thailand-floods-will-affect-computer-makers-and-web-sites/. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Systems_reliability
http://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/1559370793
http://www.emdat.be/
http://bits.blogs.nytimes.com/2011/11/04/thailand-floods-will-affect-computer-makers-and-web-sites/
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Tegenwoordig zijn systemen veel complexer, met zowel technische als organisatorische afhankelijkheden.  

Als een gebruiker vanaf een laptop in zijn huis geen toegang heeft tot een webpagina, kan het probleem 

worden veroorzaakt door (1) de laptop (hardware, software, toepassing); (2) de draadloze router; (3) de 

breedbandmodem; (4) de internetprovider (transmissielijn of back-end-systeem); (5) een extern systeem 

(hardware, software, toepassing) of (6) een elektriciteitsstoring in de verbindingsketen.  Er zijn diagnosetools 

beschikbaar, maar het vaststellen en oplossen van problemen is vaak moeilijk. 

 

  

B. De cloud 
 

De complexiteit van deze globale systemen gaat zeker niet voorbij aan mensen die nadenken over een 

overstap naar de cloud.55 De zorgen zijn toegenomen door recente storingen met veel media-aandacht bij 

vrijwel alle cloudserviceproviders.56  Het is niet alleen een kwestie van ongemak. De uitdagingen op het gebied 

van betrouwbaarheid van IT-systemen kunnen van invloed zijn op de bedrijfsproductiviteit57 of zelfs op de 

volksgezondheid en openbare veiligheid.  In tijden van crisis kunnen overheden gebruikmaken van sociale 

media om burgers op de hoogte te houden. Hulpverleners kunnen effectief reageren, niet alleen omdat zij 

beschikken over radiozenders, maar ook over GPS-apparaten, kaartfuncties, straatbeelden, video conferencing 

en andere cloudservices.  Dergelijke voordelen zijn echter alleen nuttig wanneer informatiesystemen voldoen 

aan redelijke verwachtingen van algehele servicebetrouwbaarheid.  Overheden erkennen dit en kijken steeds 

vaker naar de cloud, of ten minste naar bepaalde cloudonderdelen, als onderdeel van de essentiële 

infrastructuur.   

 

Aangezien internet niet is ontworpen als een inherent veilig systeem, is het betrouwbaarheidsplaatje 

complexer.  Aan de ene kant is internet ontwikkeld om bestand te zijn tegen militaire aanvallen. Het is 

ontworpen om op te kunnen vertrouwen in zelfs de meest extreme situaties.  Net zoals bij beveiliging werd 

verwacht dat het gebruik van internet beperkt zou zijn tot bepaalde doeleinden en dat de gebruikers van het 

internet betrouwbaar zouden zijn.  Het is niet ontwikkeld voor de aantallen gebruikers en diversiteit van 

gebruiksdoelen waarvan momenteel sprake is, noch werd voorzien dat het zou worden gebruikt voor het 

verpreiden van schadelijke software.  Gezien het bedoelde gebruik en de bedoelde gebruikers, voldeed het als 

een "zo goed mogelijk" systeem aan de voorwaarden van dat moment.  Maar aangezien technologie steeds 

                                                      
55 Op de vraag aan IT-professionals waarom zij niet van plan zijn om cloudservices te gaan gebruiken, antwoordden zij dat beveiliging, privacy en 

betrouwbaarheid de grootste zorgen waren.  ISACA/ITGI "Global Status Report on Governance of Enterprise IT", januari 2011, (p. 38) 

56 Slachtoffers van de storingen waren onder andere Microsoft (http://windowsteamblog.com/windows_live/b/windowslive/archive/2011/09/20/follow-up-

on-the-sept-8-service-outage.aspx), Amazon (http://aws.amazon.com/message/65648/), Google (http://informationweek.com/news/cloud-

computing/software/231600978)) en VMware (http://support.cloudfoundry.com/entries/20067876-analysis-of-april-25-and-26-2011-downtime). 

57 Zie "IT Downtime Costs $26.5 Billion In Lost Revenue", http://www.informationweek.com/news/storage/disaster_recovery/229625441 (hierin staat dat IT-

storingen kunnen leiden tot afbreuk van het vertrouwen in nieuwe technologieën zoals cloud computing). 

http://windowsteamblog.com/windows_live/b/windowslive/archive/2011/09/20/follow-up-on-the-sept-8-service-outage.aspx
http://windowsteamblog.com/windows_live/b/windowslive/archive/2011/09/20/follow-up-on-the-sept-8-service-outage.aspx
http://aws.amazon.com/message/65648/
http://informationweek.com/news/cloud-computing/software/231600978
http://informationweek.com/news/cloud-computing/software/231600978
http://www.informationweek.com/news/storage/disaster_recovery/229625441
http://www.informationweek.com/news/cloud-computing/infrastructure/229503443
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meer verweven raakt in ons leven, in situaties die variëren van sociale interactie tot commerciële transacties en 

noodhulp, zijn de verwachtingen over de betrouwbaarheid toegenomen en moeten we een 

betrouwbaarheidsniveau bereiken dat momenteel nog nergens wordt geboden.   

 

Er is steeds meer bewustzijn dat de onderlinge afhankelijkheden, met name tussen essentiële 

infrastructuren, een reden van zorg zijn:  

 

Onze defensie, economische welvaart en levensstandaard zijn lange tijd 

afhankelijk geweest van de essentiële services die onze maatschappij 

ondersteunen. Deze essentiële infrastructuren (energie, bankwezen en financiën, 

transport, openbare dienstverlening en telecommunicatie) moeten worden gezien 

in de nieuwe context van het informatietijdperk. Door de snelle opkomst en 

integratie van telecommunicatie- en computersystemen zijn infrastructuren met 

elkaar verbonden in een complex netwerk met onderlinge afhankelijkheden. Door 

deze onderlinge koppelingen is er een nieuwe dimensie van kwetsbaarheid 

ontstaan die in combinatie met een opkomende variatie aan bedreigingen een 

ongekend nationaal risico vormt.58 

 

Ondanks dat deze onderlinge afhankelijkheden worden erkend, blijft het erg moeilijk om risico's te 

beheersen omdat entiteiten niet altijd een helder inzicht hebben in technische of operationele afhankelijkheden.  

Een voorbeeld kan handig zijn.  Banken vertrouwen mogelijk op "redundante" communicatiekanalen van 

verschillende serviceproviders voor de beschikbaarheid van het netwerk voor elektronische overboekingen.  

Tegelijkertijd delen verschillende serviceproviders mogelijk dezelfde faciliteiten. Hun communicatielijnen lopen 

door een gedeelde voorziening om zo kosten te besparen.  Dit betekent natuurlijk dat als de voorziening 

beschadigd raakt, de bank dan gelijktijdig beide communicatiekanalen verliest (één storingslocatie).  Het is niet 

eenvoudig te weten dat de bedoelde redundantie niet aanwezig was aangezien de bank zijn netwerkdiagram 

mogelijk niet deelt met de telecombedrijven en de telecombedrijven hun infrastructuurdiagrammen mogelijk 

niet delen met de klant of met elkaar. 

 

Wat moet er dan veranderen?  In het kort zijn er twee fundamentele wijzigingen die moeten 

plaatsvinden.  Ten eerste moeten we big data gebruiken om intelligente technieken te ontwikkelen (net zoals 

big data nuttig kunnen zijn bij het voorspellen van menselijk gedrag). Hiertoe moeten we "big data" gebruiken 

voor het identificeren, ophalen en analyseren van grote hoeveelheden technische gegevens tijdens de hele 

levenscyclus van een product, inclusief ontwikkeling en gebruik. Zo kunnen betere technische beslissingen 

worden genomen die de algehele technische kwaliteit en productiviteit verbeteren.   In die zin kunnen 

intelligente technieken historische, huidige en voorspellende inzichten bieden in techniek en gebruik.  Door 

                                                      
58 Marsh Commission Report, "Critical Foundations, Protecting America’s Infrastructures", p. ix., op http://www.fas.org/sgp/library/pccip.pdf.  

http://www.fas.org/sgp/library/pccip.pdf
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bijvoorbeeld gegevensstromen tussen netwerken te bekijken, kunnen er belangrijke afhankelijkheden aan het 

licht komen die eerder niet werden gezien.  Dit is een onderwerp dat rijp is voor onderzoek en waarvoor tools 

kunnen worden ontwikkeld. We moeten ook een werkbare classificatie opstellen voor het beoordelen van 

belangrijkheid uit het oogpunt van afhankelijkheid.  Beveiligingslekken in producten worden beoordeeld en 

verholpen op basis van het risico op misbruik en gevaar voor de klant. Het verminderen van beveiligingslekken 

die het gevolg zijn van afhankelijkheden tussen services of tussen bedrijven is echter een moeilijkere uitdaging, 

waarover meer moet worden nagedacht.  

 

Ten tweede moeten we op korte termijn opnieuw nadenken over de manier waarop producten en services 

worden ontwikkeld om te zorgen voor herstellend vermogen.  In het verleden is de beschikbaarheid van systemen 

verbeterd door kwaliteitsverbeteringen van individuele onderdelen, redundantie en gegevensreplicatie.  Redundantie 

was bedoeld om te zorgen voor een dubbele beschikbaarheid van essentiële elementen, zodat een storing in een 

bepaald onderdeel de werking van het systeem als geheel niet zou onderbreken.  Hoewel eenvoudige 

redundantiemechanismen ongetwijfeld effectief zijn voor het tegengaan van zeer diverse potentiële storingen, 

blijken deze onvoldoende te werken wanneer er in de cloud een hoog niveau van betrouwbaarheid vereist is.  

Software- en hardwareleveranciers investeren veel in het ontwikkelen van robuuste failover-mechanismen, maar 

deze mechanismen voldoen niet aan de taak.  Deze moeten correct worden geïmplementeerd, onderhouden en na 

verloop van tijd bijgewerkt zonder onderbreking van de actieve service. Uit de huidige storingscijfers van 

grootschalige systemen blijkt dat deze inspanningen uit het verleden onvoldoende zijn. 

 

Gegevensreplicatie werd ook veel gebruikt door IT-professionals en individuele gebruikers om te 

garanderen dat gegevens direct beschikbaar en bruikbaar zijn in het geval van apparaatstoringen.  Wanneer er 

meerdere identieke kopieën van de gegevens verdeeld zijn over verschillende apparaten en worden gehost op 

verschillende locaties, is de kans op gegevensverlies kleiner, waardoor de algehele betrouwbaarheid toeneemt. 

Er ontstaat echter ook enige complexiteit in de manier waarop de systemen updates moeten verwerken om de 

gegevens op deze verschillende apparaten en/of locaties consistent te houden.  Een storing op 

toepassingsniveau of een fout die wordt gemaakt tijdens onderhoudswerkzaamheden kan leiden tot 

onbedoelde beschadiging of verlies van gegevens.  Als een storing of fout gedurende enige tijd niet wordt 

opgemerkt, kan het mechanisme voor gegevensreplicatie dat verantwoordelijk is voor het maken van exacte 

kopieën van de bron deze essentiële duplicaten ook beschadigen. 

 

Redundantie en replicatie zijn belangrijk, maar er is meer nodig.  Software- en hardwareleveranciers 

moeten vanuit twee oogpunten kijken naar betrouwbaarheid.  Ten eerste moeten zij zich niet primair richten op 

de betrouwbaarheid van een bepaald onderdeel, maar overwegen hoe dat onderdeel bijdraagt aan de algehele 

betrouwbaarheid van het complexere moderne ecosysteem.  Storingsmodellen moeten vroeg in de 

softwarelevenscyclus worden gebruikt zodat dit het meeste voordeel oplevert.  Ten tweede kan de branche door 

samenwerking scenario's voor "samengestelde betrouwbaarheid" opstellen en werken aan architecturen en 

normen voor productie-implementaties die als geheel end-to-end-betrouwbaarheid bieden.  Het kan handig 
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zijn om brancheorganisaties op te richten die kunnen helpen bij het definiëren van scenario's met hoge 

prioriteit en die de ontwikkeling van aanbevolen procedures en normen kunnen stimuleren, bijvoorbeeld een 

Cloud Reliability Alliance, naar het voorbeeld van de Cloud Security Alliance. 

 

Ten derde moet gezien onze afhankelijkheid van de cloud en de toegenomen complexiteit van de 

omgeving de nadruk die in het verleden is gelegd op het voorkomen van softwarestoringen, worden aangevuld 

met een verhoogde focus op software die routinefouten in samengestelde computersystemen detecteert, 

isoleert en herstelt (of een tijdelijke oplossing biedt).  Er zijn verschillende belangrijke factoren die uniek zijn 

voor cloudservices en waarbij de serviceontwikkelaar of serviceoperator veel meer tijd en moeite moet besteden 

aan wat "herstelgericht computergebruik"59 wordt genoemd. Routinefouten in de computeromgeving van een 

cloudservice zijn onvermijdbaar, ongeacht of deze optreden in de vorm van apparaatstoringen, latente 

beveiligingslekken in software of firmware, of menselijke fouten. De software moet deze fouten dus kunnen 

voorzien en zodanig ontwikkeld worden dat de software hiermee kan omgaan.  De afhankelijkheden tussen de 

serviceonderdelen moeten zo min mogelijk gekoppeld zijn en elk onderdeel moet flexibel reageren op een 

storing aan een ander onderdeel, waardoor er gedeeltelijke serviceverlening blijft bestaan en de service niet 

volledig uitvalt. Hiertoe moet de ontwerper van de cloudservice tijdens de ontwerpfase foutmodellen opstellen. 

Dit moeten niet alleen de traditionele foutmodellen voor onderdelen zijn, maar er moet een echt end-to-end-

foutmodel zijn ingebouwd.   

 

De ontwikkelaars moeten ook controleren dat de "afhandelingsmechanismen" uit de specificaties 

aanwezig zijn in de ontwikkelde software, en deze moeten vervolgens worden getest door het aanbrengen van 

fouten in de werkelijke productieomgeving. Zo kan worden gecontroleerd of het verwachte gedrag in de 

praktijk ook daadwerkelijk optreedt (testomgevingen zijn steeds minder geschikt in een wereld met wereldwijde, 

grootschalige services).  In de ideale situatie wordt zulke opzettelijke fouten ("productietests" genoemd) 

programmatisch ingebouwd zodat continu kan worden gecontroleerd dat opeenvolgende releases van de 

software, veranderingen in de netwerkcapaciteit of het netwerkontwerp, en/of de toevoeging van subsystemen 

niet resulteren in nieuwe bedreigingen voor de betrouwbaarheid.60  Deze inspanningen moeten ook leiden tot 

de mogelijkheid om veranderingen naadloos terug te draaien wanneer er fouten zijn vastgesteld. Hierbij moet 

op betrouwbare wijze worden voorkomen dat de huidige gebruikers van de services nadelen ondervinden. 

VI. Conclusie 

   

Toen Bill Gates Trustworthy Computing aankondigde, stonden computergebruik en de maatschappij op 

een belangrijk keerpunt.  Onze steeds grotere afhankelijkheid van IT-systemen heeft het belang van focus op 

                                                      
59 Zie http://roc.cs.berkeley.edu/roc_overview.html. 

60 Een bekend voorbeeld van het opzettelijk, programmatisch inbouwen van fouten is de tool "Chaos Monkey" die is ontwikkeld door Netflix. Deze tool is 

later uitgebreid met meer mogelijke fouten (deze producten wordt door Netflix nu "Virtual Simian Army" genoemd).  Zie 

http://techblog.netflix.com/2011/07/netflix-simian-army.html. 

http://roc.cs.berkeley.edu/roc_overview.html
http://techblog.netflix.com/2011/07/netflix-simian-army.html
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beveiliging, privacy en betrouwbaarheid van softwareproducten enorm versterkt.  Vandaag de dag staan we op 

een ander keerpunt.  De computerwereld wordt gekenmerkt door een enorm aantal apparaten, wereldwijde 

services en big data.  Onze afhankelijkheid van computers is sinds 2002 explosief gegroeid.  Het internet was 

lange tijd een middel voor educatieve ontwikkeling en commerciële groei, maar brengt nu de sociale kant van 

de maatschappij samen en speelt zelfs een belangrijke rol in revoluties voor democratie uit de recente 

geschiedenis.  

 

Lange tijd werd gezegd dat verandering de enige constante factor was en naarmate de relatie van de 

wereld met computers zich verder ontwikkelde, moest TwC zich ook verder ontwikkelen.  Het is het vermelden 

waard dat, zelfs met kennis achteraf, het werk van ons bedrijf gedurende het laatste decennium van essentieel 

belang is geweest.  Velen hebben de Security Development Lifecycle ingevoerd, klanten hebben veel profijt 

gehad van onze aanhoudende focus op privacy en dankzij onze inspanningen op het gebied van 

betrouwbaarheid behoren systeemcrashes bijna geheel tot het verleden.  Maar in een wereld die wordt 

gekenmerkt door volledige afhankelijkheid van informatietechnologie, volhardende en doelgerichte vijanden, 

een enorme expansie van gegevens, apparaten en services, en overheden die gebruikers, het internet, en de 

openbare en nationale veiligheid moeten beschermen, dienen de strategieën voor beveiliging, privacy en 

betrouwbaarheid verder te worden ontwikkeld. 

 

Bij elke belangrijke pijler van TwC worden we geconfronteerd met nieuwe en unieke uitdagingen en we 

moeten ons inzetten om deze het hoofd te bieden.  Door een meer holistische beveiligingsstrategie toe te 

passen die bestaat uit preventie, detectie, beperking en herstel, kunnen de steeds vastberadenere en 

doelgerichtere vijanden beter worden aangepakt.  Door te begrijpen wat het betekent om te leven in een 

wereld die wordt gedomineerd door verbindingen, apparaten en gegevens, kunnen we principes opstellen die 

effectief blijven voor het beschermen van privacy, maar kunnen we ook profiteren van de voordelen die alleen 

big data kan bieden.  Door gebruik te maken van intelligente technieken en herstelgericht computergebruik, 

kunnen we producten en diensten ontwikkelen die flexibel zijn bij storingen en zorgen voor betrouwbaarheid 

van apparaten en services, ondanks de complexiteit, onderlinge verbindingen en afhankelijkheden in onze 

informatiesystemen.  Ten slotte kunnen we door open en transparant te zijn in onze bedrijfsprocessen het 

vertrouwen winnen van mensen die afhankelijk zijn van informatietechnologie.  Samengevat blijft de missie die 

Bill Gates tien jaar geleden heeft gedefinieerd net zo essentieel en belangrijk als vroeger. 
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Bijlage A 
 

Tijdens het opstellen van dit document hebben veel mensen een conceptversie gekregen of een briefing 

gehoord en zeer nuttige opmerkingen geleverd. In sommige gevallen hebben mensen verzamelde 

opmerkingen van hun teams geleverd. Ik heb echter geen volledige lijst van reviewers. In andere gevallen heb ik 

de concepten uit dit document gepresenteerd op georganiseerde bijeenkomsten en heb ik nuttige 

opmerkingen ontvangen in gesprekken na de presentatie. Ik verontschuldig mij bij voorbaat dat ik niet iedereen 

individueel kan bedanken.  

 

Met dat voorbehoud wil ik met name de volgende personen bedanken voor hun bijdragen: Matt 

Thomlinson, Adrienne Hall, Fred Schneider, Jeannette Wing, Steven Gerri, Neeraj Suri, Malcolm Crompton, Dean 

Hachamovitch, Martin Abadi, Mark Russinovich, Fred Cate, Ellen Cram Kowalczyk, Dan Reed, Scott Field, Peter 

Haynes, Steve Lipner, Vijay Varadharajan, Viktor Mayer-Schonberger, Mike Adams, Xuedong Huang, Jeff Jones, 

Diane D’Arcangelo, Shawn Aebi, Reese Solberg, Ellen McDermott, Peter Loforte, Rich Wallis, Cristin Goodwin, 

Geff Brown en Adam Shostack.  Verder ben ik ook speciale dank verschuldigd aan Peter Cullen, Brendon Lynch, 

Jules Cohen en David Bills voor hun uitgebreide en unieke bijdragen. 
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