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ISO 27002 onderdeel van een groter geheel
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Waarom een nieuwe standaard
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Na circa 5 jaar moeten standaarden opnieuw op hun 

actualiteit worden beoordeeld. 

Technologische ontwikkelingen (Cybersecurity) en 

ontwikkelingen op het gebied van wet- en 

regelgeving (Privacy) krijgen in de huidige 

standaard voor Informatiebeveiliging onvoldoende 

aandacht. 

Vandaar de nieuwe ISO/IEC 27002:2022



De huidige ISO 27002 - standaard
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• 'Code voor Informatiebeveiliging'

• Set van 'best practices' op het gebied van 

informatiebeveiliging om organisaties te 

steunen bij het implementeren van een 

adequate set van beveiligingsmaatregelen!

• 14 Hoofdstukken

• 35 Doelstellingen

• 114 Best practices



De nieuwe standaard

5

Aanpassingen:

• Gewijzigde titel

• Gewijzigde structuur

• Beheersmaatregelen (Controls)

• Sommige controls zijn verwijderd, andere 

samengevoegd en nieuwe controls 

geïntroduceerd.

• Geen doelstellingen meer maar per 

beheersmaatregel een doel (Purpose). 

• Alleen nog in het Engels beschikbaar!

• Nederlandse versie verschijnt later dit jaar 

(naar verwachting in september)



Van best practice naar 
beheersmaatregel (Control)
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• Een beheersmaatregel wordt gedefinieerd als een maatregel die het risico wijzigt of in 

stand houdt.

• Het bepalen van beheersmaatregelen is afhankelijk van de beslissingen van de 

organisatie na een risicobeoordeling, met een duidelijk gedefinieerde reikwijdte (scope).

• De organisatie kan desgewenst beheersmaatregelen ontwerpen of deze vanuit elke bron 

identificeren. 

• Bij het specificeren van dergelijke beheersmaatregelen moeten organisaties rekening 

houden met de middelen en investeringen die nodig zijn om een control te implementeren 

en uit te voeren tegen de gerealiseerde bedrijfswaarde.



Thema’s en attributen
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• De 93 beheersmaatregelen (controls) zijn onderverdeeld in de categorieën: 

o Organizational controls (hoofdstuk 5 – 37 controls), 

o People controls (hoofdstuk 6 – 8 controls), 

o Physical controls (hoofdstuk 7 – 14 controls)  

o Technological controls (hoofdstuk 8 – 23 controls).

• Verder wordt gebruikgemaakt van attributen (#tags) om het risicomanagement proces te versnellen:

o Control type: #Preventive, #Detective, #Corrective

o Information security property: #Confidentiality, #Integrity, #Availability

o Cybersecurity concept: #Identify, #Protect, #Detect, #Respond, #Recover

o Operational capability: #Governance, #Asset_management, #Legal_and_compliance, 

#Information_protection, #Human_resource_security, #Physical_security, 

#System_and_network_security, #Application_security, #Secure_configuration, etc.

o Security domain: #Governance_and_Ecosystem, #Protection, #Defense, #Resilience.   



Voorbeeld gebruik van attributen 
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Monitoring activities (8.16)

Control: Networks, systems and applications should be monitored for anomalous behavior and appropriate actions 

taken to evaluate potential information security incidents.

Purpose: To detect anomalous behavior and potential information security incidents.

Guidance: …

Other information: Monitoring activities are often conducted using specialist software, such as intrusion detection 

systems. These can be configured to a baseline of normal, acceptable and expected system and network activities.

Monitoring for anomalous communications helps in the identification of botnets (i.e., set of devices under the 

malicious control of the botnet owner, usually used for mounting distributed denial of service attacks on other 

computers of other organizations). If the computer is being controlled by an external device, there is a 

communication between the infected device and the controller. The organization should therefore employ 

technologies to monitor for anomalous communications and take such action as necessary.

Control type Information

security properties

Cybersecurity

concepts

Operational

capabilities

Security domains

#Detective

#Corrective

#Confidentiality

#Integrity

#Availability

#Detect

#Respond

#Information_security_event

_management

#Defence



Bijlage B. Relatie met de ISO27001:2013
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Nieuwe beheersmaatregelen

1. Threat intelligence (5.7)

2. Information security for use of cloud services (5.23)

3. ICT readiness for business continuity (5.30)

4. Physical security monitoring (7.4)

5. Configuration management (8.9)

6. Information deletion (8.10)

7. Data masking (8.11)

8. Data leakage prevention (8.12)

9. Monitoring activities (8.16)

10.Web filtering (8.23)

11.Secure coding (8.28)

'Shall' is used in formal writing and 

expresses future tense. 

‘Must’ is something to do with certainty. 

'Should' is used in informal writing mainly, 

and as the past tense of 'Shall'. 'Shall' is 

used to express ideas and laws. 'Should' is 

used to express personal opinions and 

desires, and primarily to give advice.



Impact voor overige 27K documenten
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En andere standaarden … 



De norm ISO/IEC 27001:2013
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• Geen gelijktijdige update van 27001 en 27002, zoals in 2013. 

• De ISO/IEC 27001:2013 en NEN-ISO/IEC 27001:2017 blijven in 2022 als norm voor certificering.

• Bijlage A wordt in (naar verwachting in mei/juni 2022) vervangen als basis voor de Verklaring van 

Toepasselijkheid in de vorm van een aanvulling.

Op termijn (> 36 maanden) wordt een nieuwe ISO/IEC 27001 

uitgebracht met als aanpassingen: 

1. Verwijzingen maken plaats voor termen en definities

2. Behoeftes en verwachtingen van stakeholders wordt belangrijker

3. Verandermanagement wordt een vast item

4. Wijziging in gedocumenteerde informatie

5. Focus op preventieve verbeteringen



Waar moet je allemaal aan denken?

In zijn algemeenheid:

• Gebruik de aangepaste indeling als referentie en index van documenten, etc. 

• Mogelijke aanpassing van gebruikte GRC-tooling / Risico software 

• Herijken van de risico analyse en het selecteren van (nieuwe) beheersmaatregelen

• Aanpassen van de Verklaring van Toepasselijkheid / Statement of Applicability.

Per beheersmaatregel (control): Doornemen of de betreffende beheersmaatregelen  

inhoudelijk aansluiten met de aanwezige geïmplementeerde beheersmaatregelen!
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Vragen?
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