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Introductie 

Veel organisaties, van klein tot groot, moeten moeilijke keuzes 
maken bij de beveiliging van communicatie en 
gegevensoverdracht tussen groepen 
belanghebbenden. Virtuele teams bestaande uit interne 
collega's, externe partners en zelfs potentiële klanten willen 
efficiënt en veilig kunnen samenwerken, vragen 
kostenefficiënte manieren om de integriteit te bewijzen van de 
berichten die ze ontvangen en hebben nood aan 
vertrouwelijkheid.  
 
E-mail is meer dan ooit een van de grootste bekommernissen 
voor CISO's en beveiligingsverantwoordelijken. Ze hebben 
nood aan oplossingen die kunnen instaan voor de encryptie 
van berichten en gegevens tijdens of na de overdracht naar 
andere partijen. In deze white paper bespreken we het gebruik 
van S/MIME-certificaten als oplossing om vertrouwelijkheid te 
garanderen, en de integriteit en oorsprong van e-mails en hun 
auteurs te bewijzen. 

Risico's van e-mailcommunicatie 
E-mail spoofing, phishingaanvallen en Business 

Email Compromise 
Phishing blijft een van de grootste bedreigingen waarmee 
bedrijven vandaag geconfronteerd worden, zowel op het vlak 
van netwerkbeveiliging (95% van de aanvallen zijn het gevolg 
van succesvolle spear phishing)2 als financieel verlies (hackers 
hebben de afgelopen drie jaar geprobeerd om bedrijven meer 
dan 3 miljard dollar afhandig te maken)3.  

 
Een van meest populaire methodes om een phishingaanval uit 
te voeren, is e-mail spoofing. Hierbij vervalsen hackers het 
adres van de afzender om een vals gevoel van echtheid te 
geven aan de e-mailinhoud en de ontvangers te misleiden 
zodat ze in de val trappen (bv. een geïnfecteerd bestand 
downloaden, gevoelige informatie of gebruikersgegevens 
prijsgeven, geld overschrijven).  
 
Deze valse e-mails creëren is heel eenvoudig en dit kan ook 
voor adressen die al in gebruik zijn. Omdat de belangrijkste e-
mailprotocollen geen manier bieden om de oorsprong van e-
mails te controleren, kunnen eindgebruikers doorgaans niet 
het verschil zien tussen een valse e-mail en een echte.  

E-mail in de kern van het bedrijf 
De gemiddelde professionele 

gebruiker stuurt 122 e-mails per 

dag, goed voor een totaal van 

112,5 miljard zakelijke e-mails per 

dag. 

En dat aantal neemt niet af – er 

wordt 3% jaarlijkse groei verwacht 

tot 2019.1 

 

Phishing herkennen 

94% van de werknemers ziet het 
verschil niet tussen echte en 
phishing-e-mails.4 
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Voorbeeld van e-mail met spear phishing. (Bron: FBI)5 

 

Gegevensverlies en lekken 
Door de alomtegenwoordigheid van e-mail is het eigenlijk geen 
verrassing dat dit een belangrijke zwakke plek is in de 
beveiliging van bedrijven. 22% van de organisaties worden elk 
jaar geconfronteerd met gegevensverlies via e-mail.6 Sectoren 
die traditioneel erg gereguleerd zijn, zoals de gezondheidszorg 
en financiën, kennen het belang van e-mailbeveiliging, maar 
de afgelopen jaren hebben zware incidenten (bv. megahack 
van Sony) ook andere sectoren gestimuleerd om de nodige 
maatregelen te treffen.  
 
Deze recente incidenten hebben ook invloed gehad op het type 
informatie dat moet worden beveiligd. Naast persoonlijke 
identificerende informatie (PII) en financiële bedrijfsgegevens, 
moeten bedrijven ook aandacht hebben voor bedrijfseigen 
informatie, zoals salesgegevens, klantencontracten, 
projectplannen enz., en op een breder niveau alle inhoud die, 
bij publicatie, de reputatie van het bedrijf schade kan 
toebrengen.  

 

E-mails vs. e-mailservers versleutelen 
Het is ten zeerste aanbevolen en wordt beschouwd als een 
best practice voor bedrijven om een servercertificaat 
(SSL/TLS) te installeren op hun e-mailserver(s). De reden 
hiervoor is dat het zonder certificaat 
 

Verklarende woordenlijst 

Phishing – een grootschalige 
aanval waarbij een hacker een e-
mail vervalst zodat het lijkt of 
deze afkomstig is van een 
legitiem bedrijf (bv. een bank), 
meestal met de bedoeling om de 
nietsvermoedende ontvanger 
malware te laten downloaden of 
vertrouwelijke gegevens te laten 
invoeren op een phishingwebsite 
(een website die er echt uitziet 
maar die in feite wordt gebruikt 
om mensen te misleiden om hun 
gegevens prijs te geven), waar ze 
toegankelijk zijn voor de hacker.  
 
Spear phishing – een vorm van 
phishing waarbij meestal een 
gerichte aanval tegen een 
persoon of een organisatie wordt 
uitgevoerd. Deze soorten 
aanvallen zijn doorgaans goed 
onderbouwd, op maat van het 
beoogde slachtoffer, en 
verzonden via een vervalst adres 
van een bekende contactpersoon 
– waardoor ze er heel 
geloofwaardig en "echt" uitzien.  
 
Business Email Compromise – 
gesofisticeerde aanval gericht op 
bedrijven die samenwerken met 
buitenlandse leveranciers en/of 
bedrijven die regelmatig geld 
overschrijven. De aanval wordt 
uitgevoerd door legitieme 
zakelijke e-mailaccounts te 
hacken via social engineering of 
computerinbraaktechnieken om 
onopgemerkt geld over te 
schrijven.5  
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1. niet mogelijk is om te controleren of de e-mailserver 

waarmee een gebruiker verbinding maakt wel de juiste 

e-mailserver is. 

2. de verbinding tussen de browser of e-mailclient van de 

gebruiker en de server niet versleuteld is, waardoor e-

mails die hiertussen worden overgedragen, kunnen 

worden onderschept. 

Zonder certificaat zijn bedrijven kwetsbaar voor man-in-the-
middle-aanvallen (MITM), waarbij hackers zich tussen 
gebruikers en e-mailservers kunnen plaatsen en e-mails 
kunnen onderscheppen. Er is dus duidelijk nood aan een SSL-
certificaat op de e-mailserver, maar dit kan helaas een vals 
gevoel van veiligheid creëren. 

 
Terwijl een SSL-certificaat e-mails beveiligt tijdens de 
overdracht van en naar de e-mailserver, worden de e-mails 
niet beveiligd terwijl ze andere servers passeren die mogelijk 
geen SSL gebruiken. Bovendien beschermt het beveiligen van 
de e-mailserver de e-mails niet na het verzenden. Een hack 
waarbij aanvallers bijvoorbeeld toegang proberen te krijgen tot 
e-mailsystemen, zoals de eerder vermelde hack van Sony eind 
2014, zou niet kunnen worden voorkomen door een 
servercertificaat. Als bedrijven een oplossing willen die het 
risico op gegevensverlies via e-mail echt beperkt, is het 
essentieel dat ze kiezen voor opties die e-mails zowel tijdens 
als na de overdracht beschermen.  

Een praktische benadering van e-
mailbeveiliging: het S/MIME-protocol 
S/MIME, of Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions, is 
de industrienorm voor public-key encryptie voor op MIME 
gebaseerde gegevens. S/MIME biedt berichtintegriteit en 
privacy via de encryptie van gegevens, en bewijst de 
oorsprong en onweerlegbaarheid van het bericht met behulp 
van digitale handtekeningen.  
S/MIME is een standaard ontwikkeld door de Internet 
Engineering Task Force (IETF) en wordt vastgelegd in 
verschillende Requests for Comments (RFC's), waaronder 
5652, 5750, 5751 en 5754. S/MIME voorziet een extra 
beveiligingslaag, die in een PKCS7 MIME-entiteit wordt 
ingevoegd tijdens de encryptie. In mensentaal: het S/MIME-
protocol wordt toegepast via digitale X.509-certificaten. 

 

Riskante gewoonten 

53% van de werknemers heeft 
niet-versleutelde, risicovolle 
bedrijfsgegevens ontvangen via e-
mails of e-mailbijlagen. 7 

Verklarende woordenlijst 

Public-key cryptografie - ook 
asymmetrische cryptografie 
genoemd, is een 
versleutelingsmethode die 
gebruikmaakt van twee 
mathematisch gerelateerde, maar 
niet identieke keys – een public 
key en een private key. Het is in 
de praktijk onmogelijk om de 
private key te berekenen op basis 
van de public key. 
 
Public key – de helft van een 
cryptografisch sleutelpaar, 
gebruikt om gegevens te 
versleutelen en digitale 
handtekeningen te verifiëren. Kan 
vrij worden gedeeld en wordt 
opgeslagen op een digitaal 
certificaat voor veilig transport en 
delen. 
 
Private key – de helft van een 
cryptografisch sleutelpaar, 
gebruikt om gegevens te 
ontsleutelen en digitale 
handtekeningen aan te maken. 
Moet geheim blijven en wordt 
doorgaans bewaard in de 
software of het besturingssysteem 
van de eindgebruiker of op 
cryptografische hardware.  
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Zakelijke toepassingen van S/MIME 
S/MIME, en public-key cryptografie in het algemeen, biedt 
twee belangrijke toepassingen voor bedrijven: 

 Digitale handtekeningen – inhoud wordt digitaal 

ondertekend met de private key van een persoon en 

wordt geverifieerd door de public key van die persoon 

 

 Encryptie – inhoud wordt versleuteld met de public key 

van een persoon en kan alleen worden ontsleuteld met 

de private key van die persoon 

Waarom S/MIME? 
S/MIME biedt een aantal voordelen op het vlak van beveiliging, 
waaronder een oplossing voor de hierboven besproken 
risico's, maar biedt ook voordelen op het vlak van 
administratie, waardoor de implementatie eenvoudiger 
verloopt en de total cost of ownership daalt. 

 

Voordelen voor beveiliging  
Als we ervan uitgaan dat de private key geheim is gebleven en 
dat de persoon voor wie hij werd uitgegeven de enige is die 
hiertoe toegang heeft, biedt S/MIME de volgende voordelen op 
het vlak van beveiliging:  
 

Bewijs van oorsprong van het bericht / authenticatie van de 

afzender 

Zoals hierboven vermeld, kunnen de belangrijkste e-
mailprotocollen op geen enkele manier de oorsprong van 
berichten controleren, maar S/MIME biedt deze mogelijkheid 
wel via digitale handtekeningen. Digitale handtekeningen 
bevatten identiteitsgegevens over de afzender (van hun 
digitale certificaat), zodat ontvangers de identiteit van de 
afzender kunnen controleren en valideren.  

 

Integriteit van het bericht 

Bij het ontsleutelen van een bericht of verifiëren van een 
digitale handtekening, wordt gecontroleerd of de inhoud van de 
e-mail hetzelfde is als toen de handtekening werd toegepast. 
Zelfs bij de kleinste wijziging aan het originele document zou 
deze controle mislukken en zou de ontvanger een 
waarschuwing te zien krijgen dat de e-mail werd 
gemanipuleerd. 

Verklarende woordenlijst 
Digitaal certificaat – een klein 
gegevensbestand dat de identiteit 
van een gebruiker aan een 
cryptografische public key koppelt 
 
Externe certificeringsinstanties 
(CA's) – sterk gereguleerde 
entiteiten die openbaar 
vertrouwde digitale certificaten 
uitgeven 
 
Interne certificeringsinstanties 
(CA's) – interne, door het bedrijf 
zelf beheerde CA die digitale 
certificaten uitgeeft die doorgaans 
niet worden vertrouwd buiten de 
interne netwerken 
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Vertrouwelijkheid – tijdens de overdracht en na ontvangst 

De cryptografische technologie waarop S/MIME gebaseerd is, 
zorgt ervoor dat alleen de bedoelde ontvanger van e-mails 
deze kan lezen. Daarvoor is het sleutelpaar nodig – de e-mail 
wordt versleuteld met de public key van een gebruiker en 
ALLEEN de bijbehorende private key kan het bericht 
ontsleutelen. Dat betekent dat wanneer een hacker, of een 
andere onbedoelde ontvanger, een bericht probeert te 
onderscheppen tijdens de overdracht of toegang probeert te 
krijgen tot de e-mailsystemen van een bedrijf, hij of zij de 
inhoud niet kan lezen.  

 

Onweerlegbaarheid 

Omdat digitale handtekeningen worden toegepast met behulp 
van de private key van een persoon, die normaal gesproken 
alleen in het bezit is van die persoon, kan hij later niet beweren 
dat iemand anders de handtekening heeft toegepast.  

 

Administratieve voordelen 

Transparantie voor eindgebruiker / gebruiksgemak 

S/MIME gebruiken is vrij eenvoudig en transparant voor de 
eindgebruiker. Gebruikers hebben doorgaans weinig opleiding 
nodig, wat ook de implementatie vereenvoudigt en de belasting 
van de IT-afdeling tot een minimum beperkt. Voor de meeste 
e-mailclients kunt u met een enkele muisklik een bericht 
digitaal ondertekenen en/of versleutelen. Heel wat clients 
bieden ook de mogelijkheid om dit automatisch te doen voor 
alle uitgaande e-mails. 

  

        Een uitgaande e-mail ondertekenen en versleutelen in Outlook 2016 
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Aan de hand van duidelijke symbolen kunnen ontvangers 
gemakkelijk zien wanneer een e-mail werd versleuteld en/of 
digitaal ondertekend, met voldoende informatie om de 
integriteit van de handtekening en oorsprong te bevestigen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Voorbeeld van versleutelde en digitaal ondertekende e-
mail met doorklikbare details in Outlook 2016. 

Functies van S/MIME 

Een e-mail digitaal ondertekenen 
biedt: 

 Authenticatie van de 
afzender 

 Onweerlegbaarheid 

 Integriteit van het bericht 
 
 
Een e-mail versleutelen biedt: 

 Vertrouwelijkheid (tijdens 
de overdracht en na 
ontvangst) 

 Integriteit van het bericht 
 
Opmerking: Encryptie alleen biedt 
geen informatie over de afzender 
van het bericht. Een best practice is 
om altijd een digitale handtekening 
in te voegen bij het versleutelen 
van e-mails om de identiteit van de 
afzender te bewijzen.  
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Standaard compatibel met de meest gebruikte e-mailclients 

De meest toonaangevende zakelijke e-mailclients (Outlook, 
Thunderbird, Apple Mail, Lotus Notes enz.) zijn standaard 
compatibel met S/MIME. Er zijn dus geen bijkomende software, 
toepassingen of gateways vereist. De compatibiliteit met web-
based e-mailplatformen is meer gemengd – Outlook 365 
ondersteunt S/MIME sinds 2014, terwijl voor Gmail een 
bijkomende plug-in of add-on moet worden gebruikt. Meerdere 
mobiele e-mailclients kunnen ook worden geconfigureerd voor 
S/MIME (bv. Windows 10 Mail-app, e-mailapp van Samsung, e-
mailapp van iOS); het certificaat van de gebruiker moet enkel op 
het apparaat worden geïnstalleerd.  

 

Gebruik van Active Directory en groepsbeleid 

Omdat S/MIME gebaseerd is op PKI, kan het worden 
geïntegreerd in bestaande Active Directory-omgevingen. Zowel 
met een interne CA als een externe CA-service kunnen bedrijven 
bestaande identiteiten uit Active Directory gebruiken om de 
registratie van certificaten te stroomlijnen en groepsbeleid 
gebruiken om te bepalen welke gebruikers S/MIME-certificaten 
nodig hebben. Certificaten kunnen automatisch uitgegeven en 
geïnstalleerd worden op de machines van de juiste gebruikers, 
zonder interventie van de IT-afdeling of de gebruikers zelf.  

  

Eén oplossing voor desktop en mobiel 

S/MIME-certificaten kunnen worden geïnstalleerd op mobiele 
apparaten en desktops, waardoor gebruikers op elk apparaat e-
mails digitaal kunnen ondertekenen en versleutelen. Een 
uniforme oplossing kan ook implementaties vereenvoudigen en 
de kosten voor IT doen dalen. Integraties met Mobile Device 
Management-platformen (MDM) automatiseren de provisioning 
en het beheer van certificaten.  

Besluit 
Voor een goede e-mailbeveiliging hebben bedrijven een 
kostenefficiënte oplossing nodig die niet alleen het bedrijf 
beschermt tegen groeiende bedreigingen, zoals phishing en 
Business Email Compromise, en risico's zoals 
gegevensverlies en lekken, maar die ook toegankelijk is voor 
eindgebruikers en geen extra belasting vormt voor de IT-
afdeling. S/MIME biedt een goed evenwicht tussen beveiliging 
en gebruiksvriendelijkheid, en biedt een oplossing voor de 
meest gebruikte aanvalsvectoren voor e-mails, zonder dat 
gebruikers uitgebreide opleiding nodig hebben of meer IT-
resources nodig zijn voor de implementatie en het beheer.  
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