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Nu meer mensen dan ooit vanuit huis werken, wordt er massaal gebruik gemaakt van 
applicaties die vergaderingen op afstand mogelijk maken. Skype (for business), MS Teams, 
Google Hangouts en Zoom zijn aan te merken als de meest gebruikte toepassingen. Zoom is 
de laatste tijd veel in het nieuws geweest vanwege de opeenstapeling van kwetsbaarheden 
in de beveiliging. Daarnaast is het bedrijf niet overal even transparant over geweest. In deze 
blog worden de kwetsbaarheden op een rij gezet en wordt Zoom vergeleken met de andere 
populaire applicaties (MS Teams, Google Hangouts en Skype).  
 
Kwetsbaarheden van Zoom op een rij 
Zoom is een applicatie die het mogelijk maakt om op afstand vergaderingen te organiseren. 
De organisator maakt een zogenaamde meeting-ID aan, waarmee genodigden aan de sessie 
kunnen deelnemen. De organisator kan een account aanmaken met als optie om met 
Facebook in te loggen. Zoom is een Amerikaanse onderneming. Voor Europese gebruikers 
betekent dit dat zij te maken hebben met een applicatie uit een land met een minder 
passend beschermingsniveau. Zoom heeft het niveau aan de Europese standaard gelijk 
getrokken door zich te conformeren aan de 
‘Privacy Shield’ certificering. Zoom heeft in 
haar privacyverklaring aangegeven over 
een Functionaris voor 
Gegevensbescherming te beschikken en de 
verwerkersovereenkomst openbaar 
gemaakt. Zoom beschrijft in de 
privacyverklaring hoe zij met de vereisten 
rondom gegevensbescherming omgaat 
(transparantie).  
 
Al in 2019 maakte securitybedrijf Check 
Point bij Zoom bekend dat de meeting ID’s 
redelijk gemakkelijk te raden zijn. In 4% van de willekeurige pogingen kwam er een geldig ID 
naar voren. Dat betekent dat derden zonder uitnodiging van een organisator zich toegang 
kunnen verschaffen tot een vergadering. Zoom heeft nu het aantal pogingen om achter 
elkaar in te loggen beperkt en het meeting-ID langer (en ingewikkelder gemaakt) zodat deze 
lastiger te raden is.  
 
Vorig jaar (juni 2019) bleek ook al dat bij het installeren van Zoom een lokale webserver 
werd geactiveerd om nieuwe Zoom-gebruikers aan een videogesprek toe te voegen. Deze 
zogenaamde ‘api’, die gemanipuleerd kan worden, werd het mogelijk om toegang te krijgen 
tot Zoom-meetings.  
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Eind maart 2020 kwamen er kort achter elkaar meerdere incidenten aan het licht.  
Allereerst bleek dat Zoom gegevens aan Facebook verstrekt (met name over het apparaat 
waarmee werd ingelogd), ongeacht of de gebruiker van de Facebook-inlog mogelijkheid 
gebruik had gemaakt, dan wel een Facebook-account heeft. Zoom gaf aan deze optie niet 
nodig te hebben en dit direct uit te hebben gezet.  
Vervolgens kwam door nieuwsorganisatie ‘The Intercept’ aan het licht dat, in tegenstelling 
tot wat in het privacy statement werd beweerd, Zoom geen ‘end-to-end’ encryptie bevat. 
Alleen de gegevens die tijdens de online vergadering tussen gebruikers worden verstuurd 
zijn beveiligd (versleuteld, geencrypt) maar de opslag op de servers van Zoom niet. In de 
betaalde versie worden de gegevens lokaal (on premise) opgeslagen en dus niet in de cloud. 
Dat is bij de gratis versie wel het geval. Daar kan Zoom dus in principe bij de gegevens.  
Zoom kwam begin april wederom in het nieuws in relatie tot een zogenaamde app voor de 
marketing en sales-branche: LinkedIn Sales Navigator. Het e-mailadres van gebruikers kon 
met deze app worden gekoppeld aan het LinkedIn profiel. Ook hiervan heeft Zoom 
aangegeven dit onmiddellijk te blokkeren.  

 
 Tenslotte bleek dat Zoom ervan uit te gaan, dat 
gebruikers met een zelfde soort emailadres 
gezien werden als collega’s. Een instelling van 
Zoom, namelijk de "Company Directory" voegt 
automatisch mensen aan de contactenlijst van 
de gebruiker toe die zich met een e-mailadres 
met hetzelfde domein hebben aangemeld. Dat 
zal bij e-mailadressen waarvan de bedrijfsnaam 
het e-maildomein beschrijft nog wel goed gaan, 
maar met een xs4all-adres wordt de kring van 
collega’s wel erg groot!  

 
Transparantie en ‘privacy by design’ 
Sinds 25 mei 2018 is de AVG van toepassing, maar ook daarvoor al dienden organisaties de 
omgang met persoonsgegevens op begrijpelijke wijze duidelijk te maken. Veel bedrijven 
hebben een privacyverklaring op de website geplaatst. Hoe verleidelijk het ook is om een 
model van een privacyverklaring te gebruiken (of erger nog er één te lenen van de 
concurrent) zien we dat het erg belangrijk is dat de verklaring wel klopt met de 
werkelijkheid! Zoom viel door de mand door niet alle verstrekkingen aan derden te 
benoemen en was daarnaast te rooskleurig over de beveiligingsmaatregelen. Nu Zoom in 
een korte tijd erg populair is geworden, trok de applicatie de aandacht van ethische hackers 
en security professionals. Je kunt er dan op wachten dat de applicatie getest wordt op 
kwetsbaarheden.  
 

“Hackers vinden het leuk om dingen stuk te maken, en vaak lukt dat 
ook nog!” 
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De AVG vermeldt expliciet dat organisaties het principe van ‘privacy by design’ in hun 
processen moeten implementeren. Dit betekent dat vooraf nagedacht moet worden over de 
risico’s voor gebruikers. De kwetsbaarheden dienen vooraf getest te worden, hier zijn 
ethische hackers en security professionals voor in te zetten. Daarmee wordt voorkomen dat 
de organisatie de kwetsbaarheden in het publieke domein te horen krijgt. Ondanks dat de 
CEO van Zoom (Eric Yuan) herhaaldelijk aangeeft privacy van gebruikers heel belangrijk te 
vinden en direct met de kwetsbaarheden aan de slag te gaan, hij gaat de komende 90 dagen 
security als hoogste prioriteit in zijn organisatie wegzetten, voldoet hij niet aan het ‘privacy 
by design’-criterium. Zoom zal het nu flink beter moeten doen dan zijn concurrenten, om 
weer uit de publieke (negatieve) belangstelling te raken. Sommige bedrijven (en zelfs 
landen) hebben het gebruik van Zoom inmiddels verboden.  
 
Open Source 
De vraag is of een ‘open source’ applicatie het gemiddeld genomen beter doet, met name 
waar het gaat om transparantie en beveiliging. Voor wat betreft dat eerste zeker, de code is 
namelijk openbaar en kan bekeken (en verbeterd) 
worden door eenieder die enige technische kennis 
heeft. Voor de leek blijft het natuurlijk afgaan op de 
oordelen van de experts. ‘Open Source’ applicaties 
dienen -naast transparantie en beveiliging- ook aan de 
andere vereisten van de AVG te voldoen. Ten eerste is 
het verstandig een privacyverklaring voor leken op te 
stellen. Qua beveiliging is het van belang welke opties 
er zijn gekozen. Wordt er gebruik gemaakt van een 
‘cloud’ of slaat de applicatie de gegevens lokaal (bij de 
gebruiker) op? Ook is het wel of niet inzetten van ‘end-
to-end-encryptie’ een belangrijke factor. Met de 
combinatie ‘on premise’ en ‘end-to-end encryptie’ lijkt 
vooralsnog de minste kans op onrechtmatig gebruik 
door derden.  
 
Gebruiksgemak of beveiliging? 
Zoom wordt wel geroemd om zijn stabiliteit en 
gebruiksgemak. Daar waar MS Teams, Skype en Google 
Hangouts nog wel eens wat problemen ondervinden 
waardoor niet iedereen op tijd en tegelijk in de 
vergadering kan komen. Als we dit afzetten tegen 
Zoom lijkt het alsof er een causaal verband bestaat 
tussen gebruiksgemak en beveiliging. Volgens de security experts is dat gelukkig niet zo. Een 
goed voorbeeld daarvan is Apple. Zij hebben privacy en security hoog in het vaandel en 
hebben ‘privacy by design’ doorgevoerd. De producten werken over het algemeen prima (als 
het je smaak is natuurlijk). De problemen van MS, Google en Skype moeten we dus ook 
ergens anders zoeken, en wel in de strategie. Daar waar Zoom een ‘stand alone’ applicatie is 
-oftewel het bedrijf is het product- is dat bij Teams, Skype en Hangouts en niet zo. Zij maken 
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onderdeel uit van een groter geheel of zijn als component overgenomen (resp. Microsoft en 
Google). Aangezien Microsoft en Google zoveel mogelijk naar buiten willen treden onder 
hun eigen vlag, lijkt de voorkant daarmee weliswaar heel robuust, maar is dat aan de 
achterkant niet  
 altijd zo. Met allerlei technische bruggetjes, lijntjes en koppelvlakken die nodig zijn om er 
één geheel van te maken, kun je je voorstellen dat dit niet dezelfde stabiele ondergrond 
heeft als een ‘stand alone’ applicatie.  
 
Wil je veilig gebruik (blijven) maken van Zoom?  
Voor het delen van gevoelige gegevens zou ik nog even wachten Zoom te gebruiken, totdat 
alle kinderziektes zijn opgelost en Zoom heeft bewezen betrouwbaar te zijn. Voor overig 
gebruik zou je de betaalde versie van Zoom (Pro) nog kunnen gebruiken met de volgende 
aandachtspunten: 
-beveilig je sessie met een wachtwoord; 
-maak gebruik van de wachtkamerfunctie; 
-zet de optie voor het delen van het scherm uit voor deelnemers; 
-instrueer deelnemers geen links te delen via de chat die verwijzen naar documenten op het 
eigen apparaat; 
-monitor de lijst van deelnemers af en toe en blokkeer eventuele ongenode gasten.  
 
Zie verder: onze handreiking online platformen voor thuiswerken (in de zorg) op 
www.privacy1.nl. Daar hebben we de meest gebruikte applicaties ingedeeld op 
transparantie en beveiliging.  
 
Heb je een vraag over de ‘privacy by design’ strategie of wil je advies over het opstellen van 
een privacyverklaring? Neem dan gerust contact met ons op via: hallo@privacy1.nl of 050-
2113424 
 
 
 
 
 


