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Dit is een document voor publiek gebruik 
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KORTE SAMENVATTING 

Dit document geeft een overzicht van de opties die virtuele assistenten kunnen bieden en welke 

risico’s daaraan verbonden zijn. We richten ons in de eerste plaats op het gebruik van Cortana, de 

virtuele assistent van Windows. Andere besturingssystemen en software hebben gelijkaardige 

technologieën (Siri van Apple; of Alexa van Google) die gelijkaardige risico’s inhouden. 
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INHOUD VAN DIT DOCUMENT 

Situering van het document 

Dit document maakt deel uit van de begeleidende documentatie in context van het generieke 

informatieclassificatie initiatief van de Vlaamse overheid op initiatief van de Stuurorgaan Vlaams 

Informatie- en ICT Beleid. 

Doel van het document 

Dit document is een risico-analyse van het gebruik van virtuele assistenten in het kader van activiteiten 

uitgeoefend voor de Vlaamse Overheid (VO). Hierbij focussen we op het gebruik van Cortana, de 

virtuele assistent van Windows.  

Verspreiding van het document 

Dit document is voornamelijk voor intern gebruik en bevat informatie die mag gedeeld worden met 

personen verbonden aan de Vlaamse overheid en zijn diensten leveranciers. 

Het document mag gedeeld worden met derden onder de richtlijnen openbaarheid van bestuur van 

de Vlaamse regering. 

Vrijwaring 

Gelieve de auteur of de bevoegde project begeleiders te contacteren om zich ervan te vergewissen dat 

u de laatst gevalideerde versie van dit document in handen heeft. 

Eigenaar 

Beau Janssens | Security Officer | Het facilitair bedrijf (HFB) 

beau.janssens@vlaanderen.be 

Historiek 

 Datum Auteur Opmerkingen 

v.0.1 10 september 2019 Beau Janssens Eerste versie 

    

Bronnen en verwijzingen 

Informatie terug te vinden op de website van Microsoft: 

• https://support.microsoft.com/en-us/help/4468233/cortana-and-privacy-microsoft-privacy 

• https://docs.microsoft.com/en-us/office365/admin/misc/cortana-integration?view=o365-worldwide 

• https://www.microsoft.com/en-us/translator/business/notrace/ 

• https://support.office.com/en-us/article/dictate-your-documents-d4fd296e-8f15-4168-afec-

1f95b13a6408?ui=en-US&rs=en-US&ad=US  
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WAT IS EEN VIRTUELE ASSISTENT? 

Heel specifiek hebben we het in dit document over Cortana. Met zo’n tool kunt u allerlei diensten 

activeren en gebruiken op uw Windows 10-toestellen. De diensten die ter beschikking staan voor de 

gebruiker, kunnen met de tijd veranderen.  

De twee meest gebruikte functies zijn de zoekfunctie (je zegt wat je zoekt en Cortana zoekt het) en de 

“speech-to-text”-functie (jij spreekt en Cortana typt in jouw plaats). 

 

Omdat Cortana volledig geïntegreerd is in Windows 10, moet de eindgebruiker geen specifieke acties 

doen om de assistent te gebruiken. Het commando “Hey Cortana” volstaat om de dienst gebruiksklaar 

te maken. 

 

Andere gelijkaardige “speech-to-tekst”-functies die in Office geïntegreerd zijn, vallen ook in scope. 

Deze functies zijn meer gericht op een business-gebruiker dan een (privé)eindgebruiker. 
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LINK MET INFORMATIECLASSIFICATIE 

Aan het gebruik van Cortana zijn uiteraard risico’s verbonden. In dit gedeelte overlopen we welke 

risico’s we kunnen lopen door de virtuele assistent te gebruiken. We linken deze risico’s onmiddellijk 

aan het algemene beleidsdocument rond Informatieclassificatie. 

 

Vertrouwelijkheid 

Het grootste risico is het verlies van vertrouwelijkheid. Virtuele assistenten zijn te activeren met je 

stem en staan dus in principe permanent aan. De assistent begint pas effectief te werken als je het 

juiste commando zegt, maar is dus wel altijd actief aan het luisteren naar dat commando. 

 

 Delen van data 

In principe heb je als gebruiker controle over welke data je met Microsoft deelt. Dit stelt de VO-

beheerder van Windows centraal in voor alle gebruikers van apparaten die de VO ter beschikking stelt 

aan haar medewerkers. 

De enige manier om deze instellingen te wijzigen, is als lokaal administrator. Deze rechten hebben 

slechts een klein aantal mensen binnen de VO. 

 

Als de instellingen voor het delen van informatie breder staan ingesteld dan je zou willen, kun je deze 

strenger instellen. Van zodra je je instellingen aangepast hebt, krijgt Microsoft enkel nog de data 

waarvoor jij toestemming hebt gegeven. Data die Microsoft daarvoor verzameld heeft, blijft in hun 

bezit. 

 

 Delen van locatie 

Van zodra je Cortana gebruikt, deel je je locatiedata met Microsoft. Zij sturen deze informatie ook door 

naar andere Microsoft-toepassingen, zoals bijvoorbeeld Bing. Je kunt deze instelling afzetten met 

verminderde functionaliteit als gevolg. En zelfs als je geen locatiegegevens wilt delen, checkt Microsoft 

deze toch periodiek via andere toepassingen. 

 

 Afluisteren 

Volgens de gebruiksovereenkomst, kan Microsoft de transcripten van jouw gesprekken met de virtuele 

assistent delen met haar medewerkers en leveranciers. De opnames starten in principe pas na het 

commando om Cortana op te starten. Dit kan dus ook gebeuren als de assistent per ongeluk is 

opgestart. 

 

In de business-context, schrijven de Microsoft-toepassingen de geluidsopnames weg naar volatiel 

geheugen, waardoor Microsoft er geen toegang toe heeft. Dat elimineert natuurlijk het risico. 
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Integriteit 

Op geen enkele manier kan Microsoft de perfecte werking van haar producten garanderen. De werking 

van je dienst, of de garantie van een proces afhankelijk maken van het gebruik van Cortana is dan ook 

nooit geheel risicovrij. Als Cortana een “single point of failure” is, voorzie je best een alternatief. 

 

 

Beschikbaarheid 

Hetzelfde geldt ook voor garanties rond beschikbaarheid. Microsoft garandeert geen 24/7/365 service. 

Als je afdeling, of het proces waar binnen jij werkzaam bent, volledig afhankelijk is van het gebruik van 

Cortana (“single point of failure”), is dit een potentieel risico waarvoor je een alternatief moet 

voorzien. 
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VERVOLGACTIES 

In deze sectie overlopen we enkele acties die leiden tot een risicoreductie. Ze zijn opgesplitst in twee 

groepen: dingen die Vo doet, of kan doen; en dingen die u als medewerker kunt doen, zowel privé als 

professioneel. 

 

 Acties voor de VO1 

 

 De VO legt zich toe op het juist en tijdig uitvoeren van patches en security updates. Deze 

zorgen ervoor dat gebruikers het product te allen tijde zo veilig mogelijk kunnen gebruiken. 

 De VO volgt de gemelde risico’s van haar gebruikte producten steevast op. Bij een verhoogd 

risico voor de gebruikers, de VO zelf of de burger, kan de VO kiezen om de voorwaarden van 

het gebruik aan te passen, of zelfs het gebruik ervan te verbieden en onmogelijk te maken. 

 

 Acties voor de medewerker 

 

▪ Identificeer voor welke processen en activiteiten je Cortana op dit moment gebruikt. 

Analyseer of Cortana hier een “single point of failure” is: mocht de dienst niet beschikbaar 

zijn, kun je dan ook zonder verder? Als je niet zonder kunt, voorzie dan een alternatief. 

▪ Omwille van de werking van de tool en de mogelijkheid dat Cortana meer hoort dan nodig 

voor het correct functioneren, beperk je best zoveel mogelijk het gebruik van de tool. 

Informatie van klasse 3 of hoger deel je niet met de tool. 

▪ Als je een incident opmerkt, of het slachtoffer bent van een cyber aanval, contacteer dan 

onmiddellijk de helpdesk op servicedesk@vlaanderen.be of op 02 553 90 00, en je manager. 

 

 

 
1 Maatregelen met een  zijn geïmplementeerd. Maatregelen met een  zijn (nog) niet geïmplementeerd. 

mailto:servicedesk@vlaanderen.be
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ROLLEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 

Volgende rollen en verantwoordelijkheden werden vastgelegd op basis van een klassiek RACI model. 

 
Uitvoeder 
(Responsible) 

Aansprakelijke 
(Accountable) 

Raadpleging 
(Consultable) 

Informeren 
(Informed) 

Toepassen van 
maatregelen 

Data eigenaar, lid 
van de organisatie. 

Leidend ambtenaar 
DPO(*) 
CSO(*) 

Leden van het 
Stuurorgaan Vlaams 

Informatie en ICT 
beleid 

DPO: Data Protection Officer 
CSO: Chief Security Officer 
(*) delegatie aan veiligheidsconsulent is mogelijk 
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VERKLARENDE WOORDENLIJST 

TERM TERMINOLOGIE 
SYNONIEM(EN) 

GEBRUIK 

    

    

    

    

 


