
SecuMailer
We deliver GDPR compliant email
No hassle: no plugins, certificates or end user software required
Just end to end encryption - from sender to recipient



Waarom is gewone e-mail onveilig?
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Waarom is e-mail eigenlijk onveilig?

Als een verzender een mail verstuurt van een 
veilige (TLS) e-mail omgeving 
naar een veilige ontvangende e-mailserver, dan 
is de e-mail versleuteld, veilig en voldoet deze 
aan de wet. 

Echter, als een van de ontvangende 
e-mailservers geen TLS ondersteunt, dan wordt 

(een gewone) e-mail toch bezorgd. 
Dit keer echter onversleuteld.

Deze mails kunnen eenvoudig onderschept en 
ingezien worden door derden en zijn daarmee 

een bron van datalekken. Max. 3% van de 
ontvangers in NL ondersteunt geen TLS. 

Als verzender weet je 
echter niet welke 

ontvangers dit betreft en 
heb je dus geen bewijs 

van veilige aflevering. 

Om die reden wordt 
e-mail niet beschouwd 

als betrouwbaar en veilig 
communicatiemiddel.   



Wereldwijd ondersteunt ongeveer 6% 
geen TLS. In Nederland is het percentage 
lager. Afhankelijk van de doelgroep komt 
dit ongeveer op 2-3% uit. 



Wat schrijft de nieuwe privacy wetgeving voor?
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De nieuwe privacy wetgeving stelt 
dat de verwerking van persoonlijke 
gegevens met passende 
maatregelen (zoals encryptie) 
beschermd dient te worden. 

De wet gaat niet specifiek in op de 
technische vereisten voor het 
veilig gebruik van e-mail. 
De wet stelt echter wel dat 
passende maatregelen zoals 
encryptie nodig zijn om de risico’s 
te beperken. 



De Autoriteit 
Persoonsgegevens 
stelt op haar website 
zeer expliciet dat 
onbeveiligde e-mail 
niet meer is 
toegestaan voor het 
verzenden van 
persoonsgegevens. 

De verzender is 
verantwoordelijk en 
dient maatregelen te 
treffen om te 
voorkomen dat 
onbevoegden 
toegang krijgen tot 
de informatie. 

De Autoriteit Persoonsgegevens 
geeft twee voorbeelden van 
'passende maatregelen'. 

SecuMailer voldoet volledig aan de 
tweede passende maatregel. 



Een ander belangrijk aspect 
binnen GDPR/AVG is dat iedereen 
-die vermoedt dat zijn 
persoonsgegevens verwerkt zijn in 
strijd met de wet- een klacht kan 
indienen bij de AP. 

De AP is verplicht om elke klacht in 
behandeling te nemen en zal in 
dat geval de verzender vragen 
welke passende maatregelen zijn 
toegepast. 



Soms zoeken klanten 
bewust de publiciteit 
om privacy en security 
kwesties aan de kaak 
te stellen. 

Zie ook deze link

https://radar.avrotros.nl/uitzendingen/gemist/item/verzekeraar-stuurt-al-je-persoonlijke-gegevens-via-e-mail/


Mogelijke maatregelen/ 
verbeteracties? 

Korte beschrijving 
(mogelijke) gebeurtenis 

Is er sprake van 
een datalek? 

Melden aan AP/ patiënt en 
zo ja; wie meldt aan wie?

Casusnr. 

Besluit/advies om geen 
onbeveiligde e-mail of 
fax meer gebruiken om 
patiëntgegevens uit te 
wisselen, maar te kiezen 
voor een goed beveiligd 
alternatief.

Een medewerker van 
een zorggroep heeft 
medische gegevens via 
onbeveiligde e-mail 
uitgewisseld met een 
patiënt die geen 
gebruik wenst te 
maken van het 
zorgportaal.

Onderzocht moet 
worden of het 
redelijkerwijs valt 
uit te sluiten dat de 
gevoelige gegevens 
onrechtmatig zijn 
verwerkt. 
Als dat niet kan 
worden uitgesloten, 
is sprake van een 
datalek. 

• De zorggroep meldt aan de AP, 
want er zijn gegevens van 
gevoelige aard gelekt, waardoor 
sprake is van (een aanzienlijke 
kans op) ernstige nadelige 
gevolgen voor de bescherming 
van de verwerkte gegevens.

• De zorggroep meldt aan de 
betrokkene omdat er gegevens 
van gevoelige aard zijn gelekt 
en die gegevens niet versleuteld 
waren.

9. 

Voorbeeld uit de zorg: In de 'Handreiking meldplicht datalekken in de eerstelijns zorg' dient het verzenden van een 
onbeveiligde e-mail met medische gegevens direct gerapporteerd te worden als datalek aan de AP omdat niet kan worden 
uitgesloten dat de gegevens onrechtmatig zijn verwerkt.  



Waarom werken portals niet?



De klant moet vervolgens 
naar de website of een 
MijnOmgeving om het 

bericht op te halen. 

Zelfs als je je wachtwoord en 
gebruikersnaam kent, blijft 

dit een tijdrovende en 
klantonvriendelijke klus. 

Een secure messaging portal 
werkt vaak als volgt:

De klant ontvangt een e-mail van 
een bank of verzekeraar met de 
melding dat "er een belangrijk 
bericht voor u klaar staat".



Zeker als je beseft dat je dit straks misschien 
moet doen voor al je banken, 

beleggingsdiensten, pensioenaanbieders, 
verzekeraars, energieleveranciers, internet 

aanbieders, etc. etc.

In de praktijk haalt niemand al deze berichten 
op bij al die verschillende websites.



Ook de veilige 
berichten dienst van 

de overheid is zeer 
gebruiksonvriendelijk

.

De inhoud van het 
bericht staat niet in 

de mail. Ook de 
afzender of het 

onderwerp 
ontbreekt. 

Er is vanwege de 
veiligheid (phishing) 

ook geen link naar de 



Het gebruik 
van deze 

Berichtenbox
is daardoor 

beperkt.

Berichten 
blijven 

ongelezen en 
komen niet 

aan bij de 
klant.



Zelfs belangrijke post 
van de Overheid 

(inclusief boetes) 
wordt niet gelezen 

als deze op een 
portaal wordt 
aangeboden.



De ombudsman heeft 
inmiddels klachten 

ingediend.

Conclusie: Portals zijn 
weliswaar veilig en ook 

geschikt voor bijvoorbeeld 
dossier doeleinden, maar 

zijn door gebrek aan 
klantvriendelijkheid niet 

geschikt om e-mail te 
vervangen. 



Hoe werkt de oplossing van SecuMailer?
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SecuMailer meet voorafgaand aan verzending of 
een e-mail versleuteld kan worden afgeleverd. Als 
dat het geval is worden de e-mails inderdaad als 
gewone e-mail verstuurd. 

De ontvanger ontvangt de mail in zijn Inbox. 
Precies zoals hij gewend is. 
Dit geldt voor minimaal 97% van de ontvangers.

De verzender ontvangt van elke verzonden 
e-mail onomstotelijk bewijs (logdata) van 
versleutelde encryptie. 

Rapportage hierover is mogelijk op elk 
gewenst detailniveau met elke gewenste 
frequentie (instant, elk uur, dagelijks, etc.)
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De mails die niet versleuteld 
kunnen worden afgeleverd, 
(<3%) worden niet 
verstuurd. Daarmee is een 
datalek voorkomen. Ook 
hier ontvangt de verzender 
bewijs van (logdata). 

De verzender kan aangeven 
of deze mails:
• geblokkeerd moeten 

blijven (de verzender
vraagt de ontvanger een 
alternatief e-mailadres);

• op een alternatieve en 
extra beveiligde manier 
moeten worden 
afgeleverd.
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De alternatieve en extra beveiligde aflevering (alleen 
nodig voor <3% van de ontvangers) kan naar keuze

van de klant als volgt worden aangeboden:

1. Het bericht is -na 
inloggen- te downloaden 
op de beveiligde website 
van de verzender;

2. Het bericht is -na
invoering van een sms 
code- te downloaden;

3. Het bericht wordt -na 
akkoord in een popup op
de telefoon via Mobile 
Connect- afgeleverd. 

Deze 'two factor 
authenticatie' zorgt dus voor 
veilige aflevering indien de 
transportlaag niet beveiligd 
kan worden. 

(Overigens kan deze functie 
ook standaard gebruikt 
worden om te voorkomen 
dat e-mail aan de verkeerde 
persoon wordt verstuurd.)



Hoe ziet een e-mail via SecuMailer er uit?





Ook voor de gebruiker is een ‘server side’ oplossing 
prettiger in gebruik. Een gebruiker ziet geen andere 

knoppen in Outlook en hoeft dus niet zelf te bepalen 
of een e-mail veilig of onveilig verstuurd wordt.

SecuMailer is onzichtbaar voor de gebruiker, 
‘always on’ en verstuurt dus altijd alle e-mail veilig.     

Andere aanbieders van veilige e-mail oplossingen maken 
wel gebruik van een ‘Outlook plugin’. Hierbij bepaalt de 
gebruiker zelf of de e-mail veilig verzonden wordt. 

Uiteraard brengt die vrijheid risico’s met zich mee. 
Bovendien is het voor de gebruiker ‘anders dan gewoon 
e-mailen’ en dus meer gedoe. 



Belangrijk voordeel van SecuMailer 
t.o.v. andere oplossingen is dat vrijwel 

alle ontvangers (>97%) veilige e-mail 
ontvangen exact zoals ze dat gewend 

zijn met gewone e-mail. 

Bij andere oplossingen (zie figuur) 
moeten juist vrijwel alle ontvangers 

voor veilige e-mail naar een portal om 
een beveiligd bericht te downloaden. 



Ook grote buitenlandse 
aanbieders van veilige e-mail 
werken volgens het principe 

waarin veilige berichten 
alleen kunnen worden 

opgehaald op een portal. 



Is SecuMailer veilig?



SecuMailer is uitgebreid onderzocht op veiligheid in een IT Security Assessment door Securify. 
Er zijn geen high of medium findings. SecuMailer is zeer veilig gebleken. 

“SecuMailer provides a secure email platform to customers. All email 
communication is performed over GDPR-compliant secure channels. 

If a remote server does not support a secure (TLS) connection, the email 
is blocked to ensure that no information is transmitted in clear text.”

- IT Security Assessment Securify



“Securify has performed several tests, but has been unable to compromise the 
SecuMailer platform during the assessment. SecuMailer is being built with security 
in mind, giving the platform a secure foundation for future development.”

“The overall security level of SecuMailer is good. The developers clearly use a 
defensive style with security in mind as they are developing the program. This 
ensure that the end product will be more secure from outside attacks.”

“Securify was not able to find any way for an outside organization to obtain data 
and / or emails from other organizations.”

- IT Security Assessment Securify

(report available upon request)



SecuMailer is ISO 
27001 gecertificeerd 
en voldoet aan de 
eisen van de NEN 
7510 normering 
(certificering is nog 
niet mogelijk). 



SecuMailer heeft de 
Security en Identity 
Challenge gewonnen 
bij KPN...



...en inmiddels is KPN 
reseller en partner 
geworden van 
SecuMailer.



De NTA 7516 is een normering voor veilige e-mail 
in de zorg. SecuMailer was een van de 
initiatiefnemers van deze norm en voldoet volledig 
aan de eisen. 
Certificering is mogelijk vanaf begin 2020. 

Deze eisen gaan overigens verder dan de eisen die 
de AP stelt als passende maatregel voor e-mail. 
NTA 7516 stelt bijvoorbeeld dat multi-factor 
authenticatie verplicht is. 

Bij SecuMailer kan dat op meerdere manieren: 

1. Achter een login op de website van de 
verzender;

2. Via een SMS code op de mobiel van de 
ontvanger;

3. Via MobileConnect in samenwerking met KPN.



Veiligheidseis noodzakelijk voor AVG/GDPR NTA 7516 eIDAS hoog Forum Standaardisatie

Versleutelde verbinding of versleuteld bericht    

Twee Factor Authenticatie (2FA) met SMS of KPN Mobile Connect  

Digitale geavanceerde handtekening  

DANE, SPF, Dmarc, StartTLS, DKIM  

Preconnector  

Postconnector  

Ondersteund door SecuMailer    

SecuMailer voldoet aan de eisen van de AVG,
maar ook aan alle veiligheidseisen van NTA 
7516, eIDAS hoog en Forum Standaardisatie.



SecuMailer Samengevat:
• Per direct toepasbaar:  AVG-proof e-mailen voor de hele organisatie;

• Standaard 100% encryptie: geen afhankelijkheid van een gebruiker of een algoritme; 

• Zeer gebruiksvriendelijk voor medewerkers, klanten en business partners;

• Oplossing op server niveau - werkt daardoor met iedere pc, telefoon, tablet;

• Geen plugins of lokale installaties: geen onderhoud en geen impact op stabiliteit;

• Meer dan 97% ontvangt relevante en persoonlijke e-mail gewoon zoals ze gewend zijn;

• Gegarandeerde versleuteling met bewijs en logbestanden voor iedere e-mail;

• Eenvoudig te koppelen aan backend systemen met e-mail output;

• ISO 27001 gecertificeerd;

• Snelle en moeiteloze installatie: een Proof of Concept draait binnen 1 dag. 



What are the costs of Secumail?



# of mailboxes from to Price per box Min/month Max/month

1 100 € 5,00 € 100 € 500

101 500 € 4,00 € 500 € 2.000

501 1.000 € 3,50 € 2.000 € 3.500

1.001 2.500 € 3,00 € 3.500 € 7.500

2.501 5.000 € 2,50 € 7.500 € 12.500

5.001 10.000 € 2,00 € 12.500 € 20.000

10.001 25.000 € 1,75 € 20.000 € 43.750

25.001 50.000 € 1,50 € 43.750 € 75.000

50.001 100.000 € 1,25 € 75.000 € 125.000

100.001 > 100.001 custom € 125.000 custom

Regular email boxes
Secumail charges a fee per mailbox for regular use (fair use policy). A price overview is provided below. 
Costs are excluding implementation and costs for sms (2 factor) authentication. 



# of mails from to Price per mail Min/month Max/month

0 50.000 € 0,0100 € 500 € 500

50.001 100.000 € 0,0090 € 500 € 900

100.001 200.000 € 0,0080 € 900 € 1.600

200.001 350.000 € 0,0070 € 1.600 € 2.450

350.001 500.000 € 0,0060 € 2.450 € 3.000

500.001 750.000 € 0,0050 € 3.000 € 3.750

750.001 1.000.000 € 0,0040 € 3.750 € 4.000

1.000.001 2.000.000 € 0,0030 € 4.000 € 6.000

2.000.001 3.000.000 € 0,0020 € 6.000 € 6.000

3.000.001 4.000.000 € 0,0019 € 6.000 € 7.600

4.000.001 5.000.000 € 0,0018 € 7.600 € 9.000

5.000.001 6.000.000 € 0,0017 € 9.000 € 11.400

High volume email boxes
Secumail charges a fee per high volume mailbox. 
Costs are excluding implementation and costs for sms (2 factor) authentication. 



Questions?
www.SecuMailer.com
info@SecuMailer.com
Or call +31629518293



Tech Appendix: 
About reliability, performance, 
architecture, survivability and integration



22-05-2018 Presentation title 41

Reliability and performance:
• Staged Event Driven Architecture (SEDA)

• SecuMailer is a Cloud Native application
• Runs on AWS (EU)
• Has no single points of failure
• Scaling is elastic and automatic

• Massively Parallel Processing (MPP)
• Each task in itself is not extremely fast
• However there is almost no limit in how many tasks can be started at the same time
• Billions of emails can be processed with the same speed
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Survivability:
• Technical survivability

• AWS has an excellent track record in technical resilience
• No single points of failure / resilient architecture
• Integration can be quickly reverted in case of AWS outage

• Organizational survivability
• B2B oriented, not dependent on consumer market
• Self-funded, no outside investor driving the agenda
• Contractual agreement to provide code / configuration on demise of SecuMailer
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Integration is straightforward:

• SMTP
• SecuMailer acts as a mail relay (smart host)
• Standard integration configurations for Exchange, Office365, Salesforce, G-Suite, Unix
• Sender based routing, ability to isolate traffic from specific addresses or domains

• REST API
• Open API schema available
• API key based authentication + TLS






