CIO Rijk, CIO Beraad, CTO Raad, CTO Overleg,
deelnemers SLM Microsoft Rijk en geinteresseerden

Directie
Informatievoorziening en
Inkoop
Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.rijksoverheid.nl/jenv
Contactpersoon
Henrique Barnard

Microsoft aankondiging - EU Data Boundary

M 06 501 574 72
h.m.barnard@minjenv.nl
Datum
20 mei 2021

Op 6 mei jl. heeft Microsoft aangekondigd dat zij klanten uit de commerciële en
publieke sector in de EU in staat gaat stellen hun gegevens en persoonsgegevens,
inclusief persoonsgegevens in meta-data, alleen in de EU op te slaan èn te
verwerken. Dit is een aanzienlijke uitbreiding op de huidige mogelijkheid om een
deel van de klantgegevens binnen de EU op te slaan. Strategisch
Leveranciersmanagement Microsoft, Google Cloud en Amazon Web Services (SLM)
ziet dit als een positieve ontwikkeling.
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Deze toezegging is van toepassing op de belangrijkste cloudservices van
Microsoft: Azure, Microsoft 365 en Dynamics 365. Microsoft is het werk om dit
mogelijk te maken al gestart en richt zich erop om eind 2022 al het technische
werk te voltooien dat nodig is om deze toezegging waar te maken.
SLM blijft met Microsoft in gesprek over de uitwerking van deze toezegging. Zo
onderzoekt SLM welke scope de toezegging omvat en of er additionele
duidelijkheid nodig is voor gegevens en persoonsgegevens die eventueel buiten
de scope van de toezegging vallen. Microsoft heeft toegezegd open te staan voor
adviezen en opmerkingen van SLM.
SLM houdt je op de hoogte van verdere ontwikkelingen.
Het blog waarin Microsoft de aankondiging doet vind je hier: Answering Europe’s
Call: Storing and Processing EU Data in the EU - EU Policy Blog (microsoft.com)
Een korte samenvatting vanuit Microsoft is te vinden in de bijlage van dit
memo.
Bij vragen kun je contact opnemen met SLM via SLMMicrosoft@minjenv.nl
Met hartelijke groet,
Team Strategisch Leveranciersmanagement
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De officiële aankondiging is hier te vinden: Answering Europe’s Call: Storing and
Processing EU Data in the EU - EU Policy Blog (microsoft.com) en komt er op neer
dat Microsoft zich, gegeven alle ontwikkelingen -zoals het “Europe Fit for the
Digital Age”-, sterker wil verbinden aan Europa. Inhoudelijk betekent dit dat we
klanten en partners uit de publieke en private sector in de EU en EVA in staat
willen stellen al hun gegevens en persoonsgegevens alleen in de EU op te slaan
èn te verwerken, waarmee we verder gaan dan onze reeds bestaande
verplichtingen op het gebied van gegevensresidentie/locatie. Deze ontwikkeling is
van toepassing op de belangrijkste cloudservices van Microsoft: Azure, Microsoft
365 en Dynamics 365. We zijn het werk om dit mogelijk te maken reeds gestart
en we richten ons erop eind 2022 al het technische werk voltooien dat nodig is om
dit te realiseren.
Deze aankondiging is een nieuwe stap voor klanten die nog verdergaande
verplichtingen aangaande de verwerkingslocaties van gegevens nastreven. We
zullen de komende maanden in continue dialoog met klanten en toezichthouders
blijven rondom ons “EU Data Boundary” initiatief en dit aanpassen en bijsturen
indien nodig. We zullen daartoe deze “FAQ” blijven onderhouden: Microsoft EU
Data Boundary”
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