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Samenvatting DPIA op Microsoft Intune 
30 juni 2020 
 
SLM Microsoft Rijk (Strategisch Leveranciersmanagement Microsoft Rijk), onderdeel van het 
Ministerie van Justitie en Veiligheid, heeft een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (DPIA) 
laten uitvoeren op de verwerking van persoonsgegevens over het gebruik van Microsoft Intune. 
Het onderzoek is uitgevoerd door het consultancybedrijf Privacy Company. Dit is de beknopte 
Nederlandse samenvatting van het uitgebreide Engelstalige rapport dat is gepubliceerd via 
www.rijksoverheid.nl. SLM Microsoft Rijk heeft ook openbare Engelstalige DPIA rapporten 
gepubliceerd over Office 365 ProPlus, Office for the Web en de mobiele Office apps en over 
Windows 10 Enterprise. Van elk van deze rapporten is ook een Nederlandstalige samenvatting 
beschikbaar. 
 
Wat is Intune? 
Intune is een online beheers- en beschermingsdienst voor allerlei soorten mobiele apparaten. Niet 
alleen voor Windows desktops en laptops, maar ook voor mobieltjes en tablets met het macOS, 
iOS en Android besturingssysteem. Overheidsorganisaties kunnen Intune gebruiken om 
persoonlijke en zakelijke mobiele apparaten centraal te registreren, en de persoonsgegevens op de 
apparaten te versleutelen. De organisaties kunnen via Intune ook beheren dat gebruikers hun 
apparaten niet in een onveilige modus zetten, en ze kunnen het apparaat volledig of selectief 
wissen als het kwijtraakt. 
 
De DPIA analyseert de risico’s die de organisaties kunnen veroorzaken met hun eigen 
beheersactiviteiten en de risico’s die eventueel door Microsoft worden veroorzaakt vanwege de 
Intune dienstverlening, gerelateerd aan het gekozen niveau van beveiliging. Daarbij worden 
mogelijk gegevens verwerkt over locatie, gebruik van applicaties en werkpatronen. 
 
De DPIA is afgerond op 31 maart 2020. Nadien heeft SLM Microsoft Rijk met Microsoft 
onderhandeld, als gevolg waarvan Microsoft heeft toegezegd maatregelen door te voeren met 
betrekking tot de hieronder beschreven omstandigheden 1 en 4. De inhoud van deze maatregelen 
staat onderaan deze samenvatting. 
 
Resultaat: vijf lage privacyrisico’s  
Het resultaat van de DPIA is dat er vijf lage risico’s zijn voor betrokkenen (de eindgebruikers van 
de randapparatuur). Deze risico’s (verlies aan controle, verlies aan vertrouwelijkheid, gebrek aan 
transparantie, gebrek aan doelbinding) vloeien voort uit de volgende vijf omstandigheden: 
 

1. Microsoft gedraagt zich als verantwoordelijke voor de Intune Company Portal app, en niet 
als verwerker; 

2. Systeembeheerders kunnen de status van een apparaat ongemerkt wijzigen van 
‘persoonlijk’ naar ‘zakelijk’: daarna kunnen ze alle geïnstalleerde apps zien op een 
apparaat; 

3. Er is geen centrale opt-outmogelijkheid voor de verzameling van telemetriegegevens en 
debug logbestanden uit de Company Portal app; 

4. Microsoft is niet transparant over de gegevensverwerking via de Company Portal app; 
5. Microsoft verwerkt persoonsgegevens in de Verenigde Staten, of geeft ze ernaar door. 

 
De risico’s voor betrokkenen worden in de tabel hieronder nader toegelicht, met voorstellen voor 
maatregelen die Microsoft en de overheidsorganisaties kunnen nemen om de risico’s te mitigeren. 
De lage inschatting van de risico’s hangt vooral samen met de relatief onschuldige aard van de 
diagnostische gegevens: geen inhoudelijke gegevens of anderszins gevoelige gegevens, en geen 
gedetailleerde registraties van individueel gedrag. Daar komt bij dat de overheidsinstellingen 

http://www.rijksoverheid.nl/
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effectieve maatregelen kunnen treffen om de verzameling te voorkomen van gevoelige gegevens 
van de apparaten. 
 
Naleving van de AVG en paraplu-DPIA 
SLM Microsoft Rijk onderhandelt met Microsoft over de licenties en voorwaarden voor de circa 
300.000 rijksambtenaren die gebruik maken van Office 365. In mei 2019 hebben de 
onderhandelingen geleid tot ingrijpend verbeterde privacyvoorwaarden, en heeft Microsoft 
wereldwijde technische en organisatorische verbeteringen doorgevoerd. De Office software wordt 
op grote schaal gebruikt door verschillende overheidsorganisaties, zoals de ministeries, de 
rechtbanken, de politie en de belastingdienst. Het gebruik van Microsoft Intune is inbegrepen bij 
deze bulklicenties, maar de individuele overheidsorganisaties kopen de licenties en bepalen de 
instellingen en de omvang van de diagnostische gegevensverwerking door Microsoft Corporation in 
de Verenigde Staten. De paraplu-DPIA is bedoeld om de organisaties te ondersteunen bij het 
uitvoeren van eigen DPIA’s, maar kan de specifieke risico-inschattingen niet vervangen die de 
organisaties zelf moeten maken. Die risico-inschattingen zijn namelijk afhankelijk van de 
specifieke manier waarop de instellingen de software aanbieden, de mate van vertrouwelijkheid 
van het werk, en de soorten persoonsgegevens die ze verwerken. 
 
Scope: Microsoft Intune MAM en MDM 
De overheidsorganisaties kunnen Intune gebruiken voor twee verschillende beveiligingsdoelen, 
namelijk (1) het beheersen van de toegang van apps op de apparaten tot de (persoons)gegevens 
en (2) het afdwingen van naleving door de apparaten van het informatiebeveiligingsbeleid. Deze 
twee beheersmogelijkheden van Intune worden hierna aangeduid als MAM (Mobile Access 
Management) en MDM (Mobile Device Management). 
 

 
 
De DPIA beschrijft de gegevensverwerking via Intune voor gebruikers met apparaten met de 
volgende besturingssystemen: Apple iOS, Mac OS X, Android en Windows 10 Education. Overige 
platformen zoals Surface Hub, Windows 10 Mobile, Windows Holographic for Business en Windows 
8.1 vallen buiten de scope van deze DPIA. 
 
De DPIA beschrijft twee verschillende manieren om apparaten in te schrijven in Intune: door 
medewerkers zelf, als persoonlijk apparaat of door de systeembeheerders, als zakelijk apparaat. 
Intune biedt ook de mogelijkheid om apparaten volledig te laten beheren (supervised mode), maar 
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die beheerswijze valt buiten de scope van dit rapport. Op dergelijke apparaten kunnen 
medewerkers geen persoonlijke apps installeren. 
 
Het onderzoek gaat over twee soorten gegevensverwerking: de verwerking van diagnostische 
gegevens op de Intune cloudservers van Microsoft, en de gegevensverwerking via de Intune 
Bedrijfsportal-app (Company Portal app). De gebruikers van zelfbeheerde apparaten moeten deze 
app installeren om hun apparaten te kunnen laten beheren via Intune. Alleen gebruikers van 
apparaten met Windows 10 kunnen zich via een browser aanmelden bij Intune. De DPIA gaat ook 
in op het gebruik van de Microsoft Azure Active Directory, omdat het gebruik ervan verplicht is bij 
zowel MDM als MAM. 
 
Resultaten technisch onderzoek 
De DPIA is gebaseerd op een combinatie van juridische analyse van het (verbeterde) 
mantelcontract van het Rijk met Microsoft en een technische analyse van de feitelijke 
gegevensverwerking via Intune. Om de gegevensverwerking via Intune in kaart te brengen, heeft 
Privacy Company in september/oktober 2019 een aantal testscenario’s uitgevoerd met 
representatieve gebruikershandelingen op de vier platforms. Sommige van deze tests zijn herhaald 
in maart 2020. Het netwerkverkeer uit de app is onderschept en opgeslagen, en de drie 
verschillende Intune logbestanden zijn bekeken die Microsoft aanbiedt aan systeembeheerders.  
 
Microsoft verzamelt ook gegevens over gedragingen van werknemers in de Azure Active Directory 
logbestanden, zoals tijdstippen van in- en uitloggen. Het gebruik van de Azure AD is verplicht om 
apparaten in te kunnen schrijven in Intune, zowel bij MDM als bij MAM. De meeste 
overheidsorganisaties verzamelen sowieso al gegevens over het in- en uitloggen van medewerkers 
en de daarvoor gebruikte apparaten in andere logfiles over de authenticatie op het netwerk, los 
van het gebruik van Intune. Maar door het gebruik van de Azure AD wordt de correlatie 
makkelijker met andere beschikbare gegevens. Daarom zou deze verwerking extra risico’s kunnen 
opleveren voor betrokkenen in combinatie met de Intune logs. Daarom beschrijft de DPIA ook de 
audit logs over het gebruik van de Azure AD.  
 
Company Portal app 
Uit het onderzoek naar de Intune Bedrijfsportal app blijkt dat Microsoft op twee manieren 
gegevens verzamelt: omdat zij zichzelf telemetriegegevens stuurt vanuit de Bedrijfsportal app en 
via een foutopsporingslogboek (debuglog) dat ze aanmaakt op deze app. Gebruikers kunnen 
ervoor kiezen om dit logboek bij storingen naar Microsoft te verzenden.  
 
Via het telemetrieverkeer uit de app verzamelt Microsoft een aantal unieke identifiers van het 
apparaat en van de gebruiker, identifiers zoals het IMEI en het e-mailadres, en verzendt die naar 
een eigen domein in de VS (mobile.pipe.aria.microsoft.com). Hierbij verzamelt Microsoft geen 
inhoudelijke gegevens of registraties van handelingen of activiteiten van gebruikers. Vanuit de app 
wordt ook verkeer verstuurd naar het in de VS gehoste domein gate.hockeyapp.net. Die URL 
verwijst (inmiddels) naar een eigen domein van Microsoft: https://appcenter.ms/. Volgens deze 
website zorgt deze dienst voor monitoring van het functioneren van apps op elk platform (Crash 
analytics). Microsoft publiceert géén informatie over de inhoud van het telemetrieverkeer van de 
app, en stelt geen Data Viewer Tool te beschikking om de (gedecodeerde) inhoud van de 
telemetrieberichten te bekijken. Microsoft heeft de pogingen onderschept om een proxy te 
gebruiken en het gebruikte mitmproxy certificaat gelogd. Het onderzoek is verricht op twee van de 
platforms, namelijk iOS en macOS. De telemetriegegevens die vanuit Android zijn verzonden, 
waren niet te decoderen. Omdat gebruikers op Windows 10 hun zelfbeheerde apparaten kunnen 
registreren vanuit de browser, en dus niet de aparte app hoeven te gebruiken, is de Intune 
telemetrie onderdeel van de algemene telemetriestroom uit Windows 10. Daarom was het niet 
mogelijk om een aparte Intune gegevensstroom te analyseren vanuit Windows 10. 
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Intune logbestanden  
Uit de analyse van de Intune logbestanden blijkt dat Microsoft via deze logbestanden een groot 
aantal unieke identifiers verwerkt, maar geen gegevens van gevoelige aard of gedetailleerde 
gedragsregistraties.  
 
Privacy Company heeft de apparaten op de vier platforms eerst geregistreerd als ‘persoonlijk’ in 
Intune, en de status later gewijzigd in ‘zakelijk’. De beheerders zien meer informatie van zakelijk 
apparaten. Op de zakelijke iOS, macOS, Android en Windows 10 apparaten kunnen de beheerders 
alle via de appstores geïnstalleerde apps zien, inclusief apps die niet beheerd worden door de 
overheidsorganisaties, zoals gezondheidsgerelateerde apps. Op zakelijke iOS apparaten kunnen ze 
ook het (privé) telefoonnummer zien van een werknemer. Gebruikers krijgen geen waarschuwing 
over deze omzetting. Ze kunnen dit alleen te weten komen als ze de Bedrijfsportal app zouden 
openen, en dan onder de status zouden kijken, of onder het tabblad mededelingen. Maar na 
installatie is er geen enkele technische noodzaak voor gebruikers om de app nog te openen. 
 
Intune biedt minder beheersmogelijkheden voor persoonlijke apparaten. Beheerders kunnen 
bijvoorbeeld niet de Bitlocker of KeyVault sleutel ophalen voor de werknemer, en kunnen ook geen 
beleidsupdates doorvoeren. 
 
Doelen, rollen en grondslagen 
Dankzij de verbeterde privacyvoorwaarden van mei 2019 voor het Rijk voor alle Online Diensten 
van Microsoft gedraagt Microsoft zichzelf ook feitelijk als verwerker voor de cloud dienstverlening 
van Intune. Microsoft beschouwt zichzelf echter als (zelfstandige) verantwoordelijke voor de 
gegevensverwerking via de Bedrijfsportal app die medewerkers op hun zelfbeheerde apparaten 
moeten installeren. Als de overheidsorganisaties Microsoft in staat stellen via Intune 
persoonsgegevens te verzamelen over het gebruik van de apps, zijn zij de facto gezamenlijk 
verantwoordelijk met Microsoft voor de verwerkingen van de diagnostische gegevens via de apps. 
Daardoor zijn de instellingen aanspreekbaar op de risico’s die betrokkenen lopen op onrechtmatige 
verwerkingen van hun persoonsgegevens. Er ontbreekt echter een gezamenlijke 
verantwoordelijkheidsovereenkomst.  
 
Overheidsinstellingen kunnen de verwerking van persoonsgegevens via bij Intune geregistreerde 
apparaten niet baseren op toestemming van de medewerkers. Door de negatieve gevolgen van 
een eventuele weigering kan er geen sprake zijn van vrij gegeven toestemming. Hierdoor hebben 
noch Microsoft noch de overheidsorganisaties een grondslag voor de verwerking van 
persoonsgegevens die niet strikt noodzakelijk zijn voor het technisch functioneren van de apps. 
 
Vijf lage risico’s en maatregelen 
Lage risico’s Maatregelen 

overheidsorganisatie 
Maatregelen Microsoft 

Onrechtmatige toegang 
door systeembeheerders 
tot privégegevens op 
persoonlijke apparaten 

Expliciet verbod om apparaten om 
te zetten van persoonlijk naar 
zakelijk zonder informatie en 
voorafgaande waarschuwingen  

Privacy by default: de 
Bedrijfsportal app moet altijd 
een actieve waarschuwing 
geven aan de gebruiker bij 
wijziging beheer status, of 
actief toestemming vragen aan 
betrokkenen 

Logging & systematische controle op 
gedrag systeembeheerders conform 
bestaand beleid, aanvullende 
maatregelen zoals VOG 

Risico dat Intune wordt 
ervaren als personeels 
volgsysteem:  
chilling effect 
medewerkers  

Uitleg geven aan medewerkers over 
het beleid wat de organisatie wel en 
niet kan doen met Intune MDM en 
MAM 

Dataminimalisatie: de default 
instelling is een bewaartermijn 
bij Microsoft van een jaar voor 
de Intune auditlogbestanden, 
terwijl de beheerders mogelijk 
maar korter nodig hebben. De 

Uitbreiding met functionaliteiten die 
kunnen leiden tot inbreuk op privacy 
medewerkers toetsen aan bestaand 
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intern privacybeleid en 
autorisatiematrix 

beheerders moeten de termijn 
zelf kunnen bepalen.  

Gebrek aan doelbinding 
gegevensverwerking via 
de Bedrijfsportal app 

Medewerkers adviseren om zowel 
de telemetriestroom als de 
debuglog uit te zetten en om het 
telemetrieniveau in Windows 10 op 
Basis of Security te zetten om het 
gegevensverkeer naar Microsoft in 
haar rol als verantwoordelijke te 
minimaliseren 

Optreden als verwerker voor 
de Bedrijfsportal-app: alle 
noodzakelijke Intune 
verwerkingen conform het 
privacy amendement 
Privacy by default: optie 
aanbieden aan beheerders om 
telemetrie en debuglog via de 
Bedrijfsportal app centraal uit 
te zetten 

Gebrek aan 
transparantie 
diagnostische gegevens 
Bedrijfsportal app 

Interne privacy informatie geven 
over de soorten gegevens die 
Microsoft verzamelt op basis van de 
feitelijke bevindingen uit de DPIA 

Informatie publiceren over de 
aard van de verzamelde 
gegevens via de Bedrijfsportal 
app en debuglog 
Data Viewer Tool beschikbaar 
stellen om het verkeer van de 
Bedrijfsportal app te kunnen 
bekijken 

Doorgifte van beperkte 
set diagnostische 
persoonsgegevens naar 
de VS  

Advies opvolgen van SLM Microsoft 
Rijk over de houdbaarheid van 
doorgifte-instrumenten na 
jurisprudentie EU HvJ  

Overweeg verwerking van 
persoonsgegevens Azure AD 
exclusief in de EU, met name 
MFA  
Dataminimalisatie door 
keuzemogelijkheid beheerders 
bewaartermijn Intune 
logbestanden en mogelijkheid 
centraal uitzetten telemetrie 
uit de Bedrijfsportal app 

 
Conclusies en advies 
Uit de DPIA komen geen hoge privacyrisico’s voor betrokkenen naar voren. Er zijn wel vijf lage 
risico’s. Twee van die risico’s hangen samen met het verplichte gebruik van de Intune 
Bedrijfsportal app, twee andere risico’s hangen samen met de aard van het registreren van 
informatie over de apparaten van medewerkers en het laatste risico vloeit voort uit het feit dat 
Intune een clouddienst is van Microsoft, een aanbieder uit de VS. 

De DPIA stelt vijf concrete maatregelen voor aan de overheidsorganisaties om de lage risico’s verder 
te mitigeren, en acht maatregelen die Microsoft kan treffen. Als de systeembeheerders van de 
overheidsorganisaties de adviezen opvolgen uit de DPIA, dan zijn er geen bekende hoge 
dataprotectierisico’s voor betrokkenen met betrekking tot de verzameling van gegevens over hun 
apparaten via Microsoft Intune. 

De maatregelen die de organisaties kunnen treffen, zijn: 
• Werknemers adviseren om de telemetrie en foutopsporingslogboeken uit te zetten in de 

Bedrijfsportal app en het telemetrieniveau in Windows 10 op Basis of Security te zetten; 
• Een expliciet verbod toevoegen aan de beleidsregels voor systeembeheer om apparaten 

om te zetten van persoonlijk naar zakelijk zonder informatie en voorafgaande 
waarschuwingen; 

• Het gedrag van systeembeheerders loggen en de logbestanden systematisch controleren, 
aanvullende maatregelen zoals een VOG; 

• Uitleg geven aan medewerkers over het beleid wat de organisatie wel en niet kan doen 
met Intune MDM en MAM; 

• Eventuele uitbreiding met functionaliteiten die kunnen leiden tot inbreuk op privacy 
medewerkers eerst toetsen aan bestaand intern privacybeleid en autorisatiematrix; 
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• Interne privacy informatie geven over de soorten gegevens die Microsoft verzamelt op 
basis van de feitelijke bevindingen uit de DPIA; 

• Advies opvolgen van SLM Microsoft Rijk over de houdbaarheid van doorgifte-instrumenten 
na jurisprudentie EU HvJ. 

 
Maatregelen Microsoft  
Het DPIA rapport is afgerond op 31 maart 2020. Naar aanleiding van onderhandelingen tussen 
SLM Microsoft Rijk en Microsoft van april tot juni 2020 heeft Microsoft zich gecommitteerd een 
aantal verbeteringen door te voeren. Deze verbeteringen zijn: 
 
1. Microsoft zal optreden als verwerker voor de Bedrijfsportal-app, met uitzondering van 
verwerkingen voor Microsoft’s eigen legitieme bedrijfsdoelen, en alle gegevens verwerken in 
overeenstemming met het privacy amendement.  
 
2. Microsoft zal informatie publiceren over de aard van de verzamelde gegevens via de 
Bedrijfsportal app en debuglog . Deze documentatie moet ervoor zorgen dat klanten een goed 
begrip krijgen van de gegevens die Microsoft verzamelt. 
 
Als Microsoft deze maatregelen heeft doorgevoerd, en overheidsorganisaties de in de DPIA 
aangeraden maatregelen implementeren, dan is laag risico 3 (gebrek aan doelbinding) geheel 
gemitigeerd en laag risico 4 (gebrek aan transparantie) aanzienlijk lager geworden. 
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