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Voorwoord
De ISO (International Organization for Standardization) en het IEC (International Electrotechnical
Commission) vormen tezamen een stelsel dat gespecialiseerd is in wereldwijde normalisatie. Nationale
lichamen die lid zijn van de ISO of het IEC nemen deel aan de ontwikkeling van internationale normen
middels technische commissies die door de respectievelijke organisatie werden samengesteld ten behoeve
van de normalisatie in specifieke technische werkvelden. Technische commissies van de ISO en het IEC
werken samen bij onderwerpen waarin zij een gemeenschappelijk belang hebben. Andere internationale
organisaties, zowel overheidsinstanties als NGO's, nemen in samenwerking met de ISO en het IEC ook deel
aan deze werkzaamheden. Op het gebied van informatietechnologie hebben de ISO en het IEC een
gezamenlijke technische commissie opgericht, ISO/IEC JTC 1.

Vo

Internationale normen worden opgesteld overeenkomstig de voorschriften die in de ISO/IEC-richtlijnen deel 2
zijn opgenomen.
De voornaamste taak van de gezamenlijke technische commissie is de voorbereiding van internationale
normen. Ontwerpversies van internationale normen die zijn aangenomen door de gezamenlijke technische
commissie, worden ter stemming voorgelegd aan de leden. Publicatie als internationale norm vereist
goedkeuring van ten minste 75 % van de stemmen die zijn uitgebracht door deelnemende leden.

or

Er wordt gewezen op de mogelijkheid dat sommige elementen van dit document onderwerp kunnen zijn van
patentrechten. De ISO en het IEC kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor het al dan niet aanduiden
van dergelijke patentrechten.
ISO/IEC 27002 werd opgesteld door Joint Technical Committee ISO/IEC JTC 1, Information technology,
Subcommittee SC 27, IT Security techniques.
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Deze eerste editie van ISO/IEC 27002 bevat ISO/IEC 17799:2005 en ISO/IEC 17799:2005/C1:2007. Zijn
technische inhoud is identiek aan die van ISO/IEC 17799:2005. ISO/IEC 17799:2005/C1:2007 verandert het
nummer van de norm van 17799 in 27002. ISO/IEC 17799:2005 en ISO/IEC 17799:2005/C1:2007 worden
voorlopig gehandhaafd tot de tweede editie van ISO/IEC 27002.
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0 Inleiding
0.1 Wat is informatiebeveiliging?
Informatie is een bedrijfsmiddel, dat net als andere belangrijke bedrijfsmiddelen waarde heeft voor een
organisatie en voortdurend op een geschikte manier moet zijn beschermd. Dit is vooral belangrijk in het
steeds nauwer verweven bedrijfsleven. Door deze toenemende verwevenheid wordt informatie nu
blootgesteld aan een toenemend aantal en breder scala bedreigingen en zwakke plekken (zie ook OECD
Guidelines for the Security of Information Systems and Networks).

Vo

Informatie kan in verschillende vormen bestaan. Hij kan zijn afgedrukt of geschreven op papier, elektronisch
zijn opgeslagen, per post of via elektronische media worden verzonden, op film worden getoond of
mondeling worden uitgewisseld. Informatie behoort altijd op geschikte wijze te worden beschermd, ongeacht
de vorm waarin de informatie bestaat of de wijze waarop deze wordt gedeeld of opgeslagen.
Informatiebeveiliging is de bescherming van informatie tegen een breed scala bedreigingen om
bedrijfscontinuïteit te waarborgen, bedrijfsrisico’s te minimaliseren en investeringsrendementen en
bedrijfskansen zo groot mogelijk te maken.

or

Informatiebeveiliging wordt bereikt door een geschikte verzameling beheersmaatregelen in te zetten,
waaronder beleid, werkwijzen, procedures, organisatiestructuren en programmatuur- en apparatuurfuncties.
Deze beheersmaatregelen moeten worden vastgesteld, gecontroleerd, beoordeeld en waar nodig verbeterd
om te waarborgen dat de specifieke beveiligings- en bedrijfsdoelstellingen van de organisatie worden
bereikt. Dit behoort te worden gedaan in samenhang met andere bedrijfsbeheerprocessen.

0.2 Waarom informatiebeveiliging nodig is

be
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Informatie en de ondersteunende processen, systemen en netwerken zijn belangrijke bedrijfsmiddelen. Het
definiëren, bereiken, onderhouden en verbeteren van informatiebeveiliging kan van essentieel belang zijn
voor het behoud van de concurrentiepositie, kasstroom, winstgevendheid, naleving van de wet en het
zakelijke imago van de organisatie.
Organisaties en hun informatiesystemen en netwerken worden geconfronteerd met beveiligingsrisico’s uit
allerlei bronnen, waaronder computerfraude, spionage, sabotage, vandalisme, brand en overstromingen.
Oorzaken van schade zoals virussen, computer hacking en ‘weigeren-van-dienst’-aanvallen komen steeds
vaker voor en worden steeds ambitieuzer en vernuftiger.

eld

Informatiebeveiliging is belangrijk voor ondernemingen en instanties in de publieke en private sector en voor
de bescherming van vitale infrastructuur. In beide sectoren zal informatiebeveiliging functioneren als een
instrument voor bijvoorbeeld het realiseren van e-government (digitale overheid) of e-business (elektronische
handel) en voor het vermijden of verminderen van de inherente risico’s. De onderlinge verbondenheid van
publieke en private netwerken en het delen van informatiemiddelen maken het steeds moeilijker om de
toegang te beheersen. De trend naar gedistribueerde gegevensverwerking heeft de doeltreffendheid van
centrale, specialistische beheersing verzwakt.
Veel informatiesystemen zijn niet ontworpen met het oog op veiligheid. De beveiliging die met technische
middelen kan worden bereikt is beperkt en behoort te worden ondersteund door geschikt beheer en
geschikte procedures. Bepalen welke beheersmaatregelen behoren te worden ingesteld, vereist een
zorgvuldige planning en aandacht voor detail. Het beheren van informatiebeveiliging vereist ten minste de
inzet van alle werknemers van de organisatie. Bovendien kan deelname van aandeelhouders, leveranciers,
derden, klanten of andere externe partijen vereist zijn. Ook kan er specialistisch advies van buiten de
organisatie nodig zijn.

0.3 Vaststellen van beveiligingseisen
Het is van essentieel belang dat een organisatie haar beveiligingsbehoeften bepaalt. Daarvoor zijn drie
hoofdbronnen aan te wijzen.
6
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1) De eerste bron wordt ontleend aan de beoordeling van de risico's voor de organisatie, rekening houdend
met de totale bedrijfsstrategie en bedrijfsdoelstellingen van de organisatie. Via risicobeoordeling worden
de bedreigingen ten aanzien van bedrijfsmiddelen vastgesteld, worden de kwetsbaarheid voor en
waarschijnlijkheid van het optreden van deze bedreigingen beoordeeld en worden de potentiële effecten
ervan ingeschat.
2) De tweede bron wordt gevormd door eisen uit wet- en regelgeving en contractuele eisen waaraan de
organisatie, haar handelspartners, ingehuurd personeel en dienstverlenende bedrijven moeten voldoen,
alsmede hun sociaal-culturele omgeving.

Vo

3) De derde bron wordt gevormd door het eigen stelsel van uitgangspunten, doelstellingen en bedrijfseisen
voor informatieverwerking dat een organisatie heeft ontwikkeld ter ondersteuning van haar
bedrijfsvoering.

0.4 Inschatten van beveiligingsrisico’s
Beveiligingsbehoeften worden vastgestel aan de hand van methodische beoordeling van beveiligingsrisico’s.
Uitgaven aan beheersmaatregelen moeten worden afgewogen tegen de bedrijfsschade die zou kunnen
ontstaan door beveiligingsincidenten.

or

De resultaten van deze risicobeoordeling helpen de directie te bepalen welke maatregelen geschikt zijn en
welke prioriteiten gelden voor het beheer van de informatiebeveiligingsrisico's en het implementeren van de
beheersmaatregelen ter bescherming tegen deze risico's.
De risicobeoordeling behoort regelmatig te worden herhaald om eventuele wijzigingen mee te nemen die
van invloed zouden kunnen zijn op de resultaten van de risicobeoordeling.
Nadere informatie over de beoordeling van beveiligingsrisico’s is te vinden in 4.1 ‘Beoordelen van
beveiligingsrisico’s’.

be

Pr

ev

0.5 Beheersmaatregelen selecteren

iew

Zodra de beveiligingsbehoeften en risico's zijn vastgesteld en de besluiten voor de behandeling van de
risico's zijn genomen, behoren passende beheersmaatregelen te worden geselecteerd en geïmplementeerd
om te waarborgen dat de risico's tot een aanvaardbaar niveau worden verminderd. Beheersmaatregelen
kunnen worden geselecteerd uit deze norm of uit andere bronnen, of er kunnen geheel nieuwe
beheersmaatregelen worden ontworpen om aan specifieke behoeften te voldoen. De keuze van de
beveiligingbeheersmaatregelen is afhankelijk van de besluiten van de organisatie die zijn gebaseerd op de
criteria voor risicoacceptatie, risicobehandeling en de algemene aanpak van risicobeheer die in de
organisatie wordt toegepast, en behoort ook in lijn te zijn met alle relevante nationale en internationale weten regelgeving.

eld

Sommige beheersmaatregelen in deze norm kunnen worden beschouwd als leidraad voor het beheer van
informatiebeveiliging en zijn toepasbaar in de meeste organisaties. Ze worden nader uitgelegd onder de kop
‘Startpunt voor informatiebeveiliging’.
Nadere informatie over het selecteren van beheersmaatregelen en andere mogelijkheden voor
risicobehandeling is te vinden in 4.2. ‘Behandelen van beveiligingsrisico’s’.

0.6 Startpunt voor informatiebeveiliging

Een aantal beheersmaatregelen kan worden beschouwd als een goed uitgangspunt voor het implementeren
van informatiebeveiliging. Ze zijn gebaseerd op essentiële wettelijke eisen of ze worden algemeen
beschouwd als gebruikelijke praktijk voor informatiebeveiliging.
Tot de beheersmaatregelen die vanuit wettelijk oogpunt van essentieel belang zijn voor een organisatie
behoren, afhankelijk van de toepasselijke wetgeving:
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a) bescherming van persoonsgegevens (zie 15.1.4);
b) bescherming van specifieke bedrijfsdocumenten (zie 15.1.3);
c) intellectuele eigendomsrechten (zie 15.1.2).
Tot de beheersmaatregelen die worden beschouwd als gebruikelijke praktijk voor informatiebeveiliging
behoren:
a) beleidsdocument voor informatiebeveiliging (zie 5.1.1);
b) toewijzen van verantwoordelijkheden voor informatiebeveiliging (zie 6.1.3);

Vo

c) bewustmaken van informatiebeveiliging en opleiden en trainen voor (zie 8.2.2);
d) correcte verwerking in toepassingen (zie 12.2);
e) beheer van technische kwetsbaarheid (zie 12.6);
f) beheer van bedrijfscontinuïteit (zie 14);
g) beheer van informatiebeveiligingsincidenten en -verbeteringen (zie 13.2).

or

Deze beheersmaatregelen gelden voor de meeste organisaties en in de meeste omgevingen.

be

Pr

Er behoort echter op te worden gewezen dat hoewel alle beheersmaatregelen in deze norm belangrijk zijn,
de relevantie van een beheersmaatregel altijd behoort te worden vastgesteld in het licht van de specifieke
risico's waarmee de organisatie wordt geconfronteerd. Hoewel de bovengenoemde benadering dus wordt
beschouwd als een goed uitgangspunt, moet deze niet worden toegepast in plaats van het selecteren van
beheersmaatregelen op basis van een risicobeoordeling.

ev

0.7 Kritische succesfactoren

iew

De ervaring leert dat de volgende factoren vaak van wezenlijk belang zijn voor een geslaagde implementatie
van informatiebeveiliging in een organisatie:
a) informatiebeveiligingsbeleid, doelstellingen en activiteiten die de bedrijfsdoelstellingen weerspiegelen;

eld

b) benadering en kader ten aanzien van het implementeren, onderhouden, controleren en verbeteren van
informatiebeveiliging die passen binnen de organisatiecultuur;
c) zichtbare steun en betrokkenheid van alle managementniveaus;

d) goed begrip van informatiebeveiligingseisen, risicobeoordeling en risicobeheer;

e) effectieve marketing van informatiebeveiliging naar alle managers, werknemers en andere partijen om
beveiligingsbewustzijn te creëren;
f) verstrekken van richtlijnen over informatiebeveiligingsbeleid en -normen aan alle managers, werknemers
en andere partijen;
g) voorzieningen om activiteiten op het gebied van informatiebeveiligingsbeheer te financieren;
h) verzorgen van geschikte training en opleidingen en creëren van beveiligingsbewustzijn;
i) vastleggen van een effectief proces voor beheersing van informatiebeveiligingsincidenten;

8
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j) implementatie van een meetsysteem1) om de doeltreffendheid van het beheer van de
informatiebeveiliging te beoordelen en suggesties ter verbetering aan te dragen.

0.8 Het ontwikkelen van bedrijfseigen richtlijnen
Deze praktijkcode kan worden beschouwd als een uitgangspunt voor het ontwikkelen van richtlijnen die
specifiek op de organisatie zijn toegesneden. Mogelijk zijn niet alle beheersmaatregelen en richtlijnen in
deze praktijkcode van toepassing. Verder zijn er wellicht aanvullende beheersmaatregelen en richtlijnen
nodig die niet in deze norm zijn opgenomen. Wanneer documenten worden ontwikkeld met aanvullende
richtlijnen of beheersmaatregelen kan het nuttig zijn te werken met kruisverwijzingen naar hoofdstukken in
deze norm waar dat van toepassing is, zodat auditors en handelspartners de naleving kunnen controleren.

be

iew

ev

Pr

or

Vo
eld
1) Informatiebeveiligingsmetingen vallen buiten het toepassingsgebied van deze norm.
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Informatietechnologie – Beveiligingstechnieken – Code voor
informatiebeveiliging
1 Onderwerp en toepassingsgebied
Deze internationale norm geeft richtlijnen en algemene principes voor het initiëren, implementeren,
handhaven en verbeteren van de informatiebeveiliging in een organisatie. De doelstellingen die in deze
internationale norm worden beschreven geven generale richtlijnen voor de algemeen aanvaarde doelen van
informatiebeveiliging.

Vo

De beheersdoelstellingen en beheersmaatregelen van deze internationale norm zijn bedoeld voor
implementatie om te voldoen aan de eisen die in een risicobeoordeling zijn vastgesteld. Deze internationale
norm kan dienen als een praktische handleiding voor het opstellen van beveiligingsnormen en doeltreffend
beheer van informatiebeveiliging voor de organisatie en om te helpen vertrouwen te scheppen in relaties
tussen organisaties.

2 Termen en definities

Voor de toepassing van dit document gelden de volgende definities.

or

2.1
bedrijfsmiddel
alles dat waarde heeft voor de organisatie
[ISO/IEC 13335-1:2004]

be

OPMERKING

ev

Pr

2.2
beheersmaatregel
middel om risico te beheersen, waaronder beleid, procedures, richtlijnen, werkwijzen of
organisatiestructuren, die administratief, technisch, beheersmatig of juridisch van aard kunnen zijn
Beheersmaatregel wordt ook gebruikt als een synoniem voor waarborging of tegenmaatregel.

iew

2.3
richtlijn
beschrijving die verduidelijkt wat behoort te worden gedaan en hoe, om de doelstellingen te bereiken die in
het beleid zijn vastgelegd

eld

[ISO/IEC 13335-1:2004]

2.4
IT-voorzieningen
elk(e) systeem, dienst of infrastructuur voor informatieverwerking, of de fysieke locaties waarin ze zijn
ondergebracht
2.5
informatiebeveiliging
behouden van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van informatie; daarnaast kunnen ook
andere eigenschappen, zoals authenticiteit, verantwoording, onweerlegbaarheid en betrouwbaarheid hierbij
een rol spelen
2.6
informatiebeveiligingsgebeurtenis
vastgestelde status van een systeem, dienst of netwerk die duidt op een mogelijke overtreding van het
beleid voor informatiebeveiliging of een falen van beveiligingsvoorzieningen, of een tot dan toe onbekende
situatie die relevant kan zijn voor beveiliging
[ISO/IEC TR 18044:2004]
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2.7
informatiebeveiligingsincident
afzonderlijke gebeurtenis of een serie ongewenste of onverwachte informatiebeveiligingsgebeurtenissen
waarvan het waarschijnlijk is dat ze nadelige gevolgen voor de bedrijfsvoering hebben en een bedreiging
vormen voor de informatiebeveiliging
[ISO/IEC TR 18044:2004]
2.8
beleid
algehele intentie en richting die formeel door de directie wordt onderschreven

Vo

2.9
risico
combinatie van de waarschijnlijkheid van een gebeurtenis en het gevolg ervan
[ISO/IEC Guide 73:2002]

2.10
risicoanalyse
systematisch gebruik van informatie om bronnen te identificeren en de risico's in te schatten
[ISO/IEC Guide 73:2002]

or

2.11
risicobeoordeling
algeheel proces van risicoanalyse en risico-evaluatie
[ISO/IEC Guide 73:2002]

be

[ISO/IEC Guide 73:2002]

iew

ev

Pr

2.12
risico-evaluatie
proces waarin het ingeschatte risico wordt afgewogen tegen vastgestelde risicocriteria om te bepalen in
welke mate het risico significant is

2.13
risicobeheer
gecoördineerde activiteiten om een organisatie sturing te geven en te bewaken met betrekking tot risico’s

[ISO/IEC Guide 73:2002]

eld

OPMERKING
Risicobeheer omvat doorgaans risicobeoordeling, risicobehandeling, risicoacceptatie en
risicocommunicatie.

2.14
risicobehandeling
proces van keuze en implementatie van maatregelen om risico's te verlagen
[ISO/IEC Guide 73:2002]

2.15
derde partij
persoon of entiteit die wat betreft de zaak in kwestie, als onafhankelijk van de betrokken partijen wordt
gezien
[ISO/IEC Guide 2:1996]

11
Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN

NEN-ISO/IEC 27002:2007
2.16
bedreiging
potentiële oorzaak van een ongewenst incident dat een systeem of organisatie schade kan toebrengen
[ISO/IEC 13335-1:2004]
2.17
kwetsbaarheid
zwakte van een bedrijfsmiddel of groep bedrijfsmiddelen die door een of meer bedreigingen kan worden
benut
[ISO/IEC 13335-1:2004]

Vo

3 Structuur van deze norm
Deze norm bevat 11 hoofdstukken met beveiligingsbeheersmaatregelen, die gezamenlijk
39 hoofdbeveiligingscategorieën omvatten en één inleidend hoofdstuk met een introductie over
risicobeoordeling en risicobehandeling.

3.1 Hoofdstukken

or

Elk hoofdstuk omvat een aantal hoofdbeveiligingscategorieën. De elf hoofdstukken (voorzien van het aantal
hoofdbeveiligingscategorieën dat in elk hoofdstuk wordt behandeld) zijn:
a) beveiligingsbeleid (1);

b) organisatie van de informatiebeveiliging (2);

be

Pr

c) beheer van bedrijfsmiddelen (2);

ev

d) personele beveiligingseisen (3);

e) fysieke beveiliging en beveiliging van de omgeving (2);

iew

f) beheer van communicatie- en bedieningsprocessen (10);
g) toegangsbeveiliging (7);

h) aanschaf, ontwikkeling en onderhoud van informatiesystemen (6);

eld

i) beheersen van informatiebeveiligingsincidenten (2);
j) beheerproces bedrijfscontinuïteit (1);
k) naleving (3).

OPMERKING
De volgorde van de hoofdstukken in deze norm is geen maat van hun belangrijkheid. Afhankelijk van
de omstandigheden zouden alle hoofdstukken belangrijk kunnen zijn, daarom behoort iedere organisatie die deze norm
toepast, de van toepassing zijnde hoofdstukken te identificeren, vast te stellen hoe belangrijk zij zijn en hoe ze van
toepassing zijn voor de afzonderlijke bedrijfsprocessen. Eveneens geven opsommingen en lijsten in deze norm geen
volgorde van belangrijkheid aan, tenzij dit wordt vermeld.

3.2 Hoofdbeveiligingscategorieën
Elke hoofdbeveiligingscategorie bevat:
— een beheersdoelstelling die vermeldt wat er moet worden bereikt en
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— een of meer beheersmaatregelen die kunnen worden toegepast om de beheersdoelstelling te realiseren.
De beschrijving van beheersmaatregelen is als volgt gestructureerd.
Beheersmaatregel
Definieert de specifieke maatregel om aan de beheersdoelstelling te voldoen.
Implementatierichtlijnen
Geven nadere informatie om de implementatie van de beheersmaatregel te ondersteunen en om de
beheersdoelstelling te realiseren. Sommige richtlijnen zullen niet in alle gevallen van toepassing zijn; andere
manieren om de beheersmaatregel te implementeren kunnen daarom geschikter zijn.

Vo

Overige informatie
Verstrekt nadere informatie waarmee rekening moet worden gehouden, bijvoorbeeld juridische
overwegingen en verwijzingen naar andere normen.

4 Risicobeoordeling en risicobehandeling
4.1 Beoordelen van beveiligingsrisco’s

or

Risicobeoordelingen behoren risico’s te identificeren en te kwantificeren en prioriteit toe te kennen aan de
hand van de criteria voor risicoacceptatie en doelstellingen die relevant zijn voor de organisatie. De
resultaten behoren richting te geven bij het bepalen van passende managementactie en -prioriteiten voor het
beheersen van informatiebeveiligingsrisico’s en voor het implementeren van beheersmaatregelen, genomen
om tegen deze risico’s te beschermen. Het is mogelijk dat het proces van risicobeoordeling en keuze van
beheersmaatregelen een aantal keren moet worden herhaald om de verschillende onderdelen van de
organisatie of individuele informatiesystemen af te dekken.

be

ev

Pr

De risicobeoordeling behoort te bestaan uit de systematische aanpak van het schatten van de omvang van
de risico’s (risicoanalyse) en het vergelijkingsproces van de ingeschatte risico’s met risicocriteria om zo het
belang van de risico’s te bepalen (risico-evaluatie).

iew

Risicobeoordelingen behoren ook periodiek te worden uitgevoerd om in te spelen op wijzigingen in de
beveiligingseisen en de risicosituatie, bijv. in de bedrijfsmiddelen, bedreigingen, kwetsbaarheden, invloeden,
de risico-evaluatie, en wanneer zich belangrijke wijzigingen voordoen. Deze risicobeoordelingen behoren
systematisch te worden uitgevoerd om vergelijkbare en reproduceerbare resultaten te kunnen verkrijgen.

eld

De risicobeoordeling van de informatiebeveiliging behoort, om effectief te zijn, een goed beschreven
toepassingsgebied te hebben en behoort, waar van toepassing, relaties te leggen met risicobeoordelingen
op andere gebieden.
Het toepassingsgebied van een risicobeoordeling kan zich uitstrekken tot de gehele organisatie, delen van
de organisatie, een afzonderlijk informatiesysteem, systeemspecifieke onderdelen of diensten waar dit
praktisch, realistisch en handig is. In ISO/IEC TR 13335-3 (Guidelines for the Management of IT Security –
Techniques for the Management of IT Security) worden voorbeelden van methoden voor risicobeoordeling
besproken.

4.2 Behandelen van beveiligingsrisico’s

De organisatie behoort, alvorens de behandeling van een risico te overwegen, eerst de criteria vast te stellen
om te bepalen of risico’s al of niet kunnen worden aanvaard. Risico’s kunnen bijvoorbeeld worden aanvaard,
indien de beoordeling luidt dat het risico laag is of dat de behandelingskosten voor de organisatie niet in
verhouding staan tot de opbrengsten. Deze beslissingen behoren te worden vastgelegd.
Voor elk van de risico’s vastgesteld na de risicobeoordeling moet een besluit over de risicobehandeling
worden genomen. Mogelijke opties voor risicobehandeling zijn:
a) toepassen van gepaste beheersmaatregelen om de risico’s te verminderen;
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