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Nederlands voorwoord 

Dit document bevat de vertaling in het Nederlands van de Europese norm EN ISO/IEC 27001:2017. 
De Europese norm EN ISO/IEC 27001:2017 heeft de status van Nederlandse norm. 

NEN-EN-ISO/IEC 27001+A11:2020 vervangt NEN-EN-ISO/IEC 27001:2017 nl. 

Om de gebruikers van meerdere managementsysteemnormen van dienst te zijn is in deze geconsolideerde 
versie de identieke kerntekst (d.i. de tekst van de zogenoemde High Level Structure) door een 
(kleur)markering onderscheiden van de aanvullende voor informatiebeveiliging specifieke tekst. Deze 
markering heeft geleid tot enkele tekstuele aanpassingen, waarmee de nieuwe vertaling van 
EN ISO/IEC 27001:2017 volledig in overeenstemming is met de HLS-vertaling. 

Daarnaast bevat deze geconsolideerde versie enkele niet-inhoudelijke redactionele correcties. 

Normcommissie 381027 'Informatiebeveiliging, Cyber security en Privacy' 

THIS PUBLICATION IS COPYRIGHT PROTECTED 

DEZE PUBLICATIE IS AUTEURSRECHTELIJK BESCHERMD 

Apart from exceptions provided by the law, nothing from this 
publication may be duplicated and/or published by means of 
photocopy, microfilm, storage in computer files or otherwise, which 
also applies to full or partial processing, without the written consent 
of Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut. 
Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut shall, with 
the exclusion of any other beneficiary, collect payments owed by 
third parties for duplication and/or act in and out of law, where this 
authority is not transferred or falls by right to Stichting Reprorecht. 

Although the utmost care has been taken with this 
publication, errors and omissions cannot be entirely excluded. 
Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut and/or 
the members of the committees therefore accept no liability, 
not even for direct or indirect damage, occurring due to or in 
relation with the application of publications issued by 
Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut. 

Auteursrecht voorbehouden. Behoudens uitzondering door de wet 
gesteld mag zonder schriftelijke toestemming van Stichting 
Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut niets uit deze uitgave 
worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van 
fotokopie, microfilm, opslag in computerbestanden of anderszins, 
hetgeen ook van toepassing is op gehele of gedeeltelijke bewerking. 
Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut is met 
uitsluiting van ieder ander gerechtigd de door derden verschuldigde 
vergoedingen voor verveelvoudiging te innen en/of daartoe in en 
buiten rechte op te treden, voor zover deze bevoegdheid niet is 
overgedragen c.q. rechtens toekomt aan Stichting Reprorecht. 

Hoewel bij deze uitgave de uiterste zorg is nagestreefd, 
kunnen fouten en onvolledigheden niet geheel worden 
uitgesloten. Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie 
Instituut en/of de leden van de commissies aanvaarden 
derhalve geen enkele aansprakelijkheid, ook niet voor directe 
of indirecte schade, ontstaan door of verband houdend met 
toepassing van door Stichting Koninklijk Nederlands 
Normalisatie Instituut gepubliceerde uitgaven. 

© 2020 Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut 
www.nen.nl 
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E U R O P E S E  N O R M EN ISO/IEC 27001 

E U R O P Ä I S C H E  N O R M 

E U R O P E A N  S T A N D A R D 

N O R M E  E U R O P É E N N E februari 2017 

ICS 03.100.70; 35.030 

Nederlandstalige versie 

Informatietechnologie – Beveiligingstechnieken – Managementsystemen voor 
informatiebeveiliging – Eisen (ISO/IEC 27001:2013 inclusief Cor 1:2014 en 

Cor 2:2015) 

Informationstechnik - 
Sicherheitsverfahren - 
Informationssicherheits-
Managementsysteme - Anforderungen 
(ISO/IEC 27001:2013 einschließlich 
Cor 1:2014 und Cor 2:2015) 

Information technology – Security 
techniques – Information security 
management systems - 
Requirements 
(ISO/IEC 27001:2013 including 
Cor 1:2014 and Cor 2:2015) 

Technologies de l'information - 
Techniques de sécurité - Systèmes 
de management de la sécurité de 
l'information - Exigences 
(ISO/IEC 27001 2013 y compris 
Cor 1 :2014 et Cor 2 :2015) 

Deze norm is de Nederlandstalige versie van de Europese norm EN ISO/IEC 27001:2017. Hij is vertaald door 
NEN. Hij heeft dezelfde status als de officiële versies. 

Deze Europese norm is door CEN aangenomen op 26 januari 2017. 

CEN- en CENELEC-leden zijn verplicht zich te houden aan het huishoudelijk reglement van CEN-CENELEC, 
waarin is vastgelegd onder welke voorwaarden aan deze Europese norm, zonder veranderingen, de status van 
nationale norm moet worden gegeven. Bijgewerkte lijsten van en bibliografische gegevens betreffende zulke 
nationale normen kunnen op aanvraag worden verkregen bij het managementcentrum van CEN-CENELEC en bij 
elk CEN- en CENELEC-lid. 

Deze Europese norm bestaat in drie officiële versies (Duits, Engels en Frans). Een versie in een andere taal die 
onder verantwoordelijkheid van een CEN-lid in zijn landstaal is gemaakt en die is aangemeld bij het 
managementcentrum van CEN-CENELEC, heeft dezelfde status als de officiële versies. 

Leden van CEN en CENELEC zijn de nationale normalisatieorganisaties van België, Bulgarije, Cyprus, 
Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kroatië, 
Letland, Litouwen, Luxemburg, Macedonië, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, 
Servië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Turkije, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland. 

CEN 

Europees Comité voor Normalisatie 

Europäisches Komitee für Normung 

European Committee for Standardization 

Comité Européen de Normalisation 

Managementcentrum CEN-CENELEC: Marnixlaan 17, B-1000 Brussel 

© 2017 CEN en CENELEC Alle rechten van gebruik, in welke vorm en op welke wijze 
dan ook, zijn voorbehouden aan de CEN/CENELEC-leden. 

Ref. No. EN ISO/IEC 27001:2017 nl 
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Europees voorwoord 

De tekst van ISO/IEC 27001:2013, inclusief Cor 1:2014 en Cor 2:2015, is opgesteld door Technische 
Commissie ISO/IEC/JTC 1 'Information technology' van de Internationale Organisatie voor 
Standaardisatie (ISO) en het Internationaal Elektrotechnisch Comité (IEC), en is overgenomen als 
EN ISO/IEC 27001:2017. 

Aan deze Europese norm moet uiterlijk in augustus 2017 de status van nationale norm worden  

gegeven, door publicatie van een identieke tekst of door bekrachtiging, en strijdige nationale normen 
moeten uiterlijk in augustus 2017 worden ingetrokken. 

Er wordt gewezen op de mogelijkheid dat sommige elementen van dit document onderwerp zijn van 
patentrechten. CEN (en/of CENELEC) is niet verantwoordelijk voor identificatie van dergelijke 
patentrechten. 

Volgens het huishoudelijk reglement van CEN-CENELEC zijn de normalisatieorganisaties van de 
volgende landen verplicht deze Europese norm in te voeren: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, 
Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kroatië, Letland, 
Litouwen, Luxemburg, Macedonië, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, 
Roemenië, Servië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Turkije, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en 
Zwitserland. 

Verklaring van bekrachtiging 
De tekst van ISO/IEC 27001:2013, inclusief Cor 1:2014 en Cor 2:2015, is zonder wijzigingen door CEN 
als EN ISO/IEC 27001:2017 aanvaard. 

ISO/IEC-voorwoord 

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

Internationale normen worden opgesteld in overeenstemming met de voorschriften die zijn 
opgenomen in de ISO/IEC-richtlijnen, deel 2. 

De belangrijkste taak van de gezamenlijke technische commissie (JTC) is het opstellen van 
internationale normen. Ontwerpversies van internationale normen die zijn aangenomen door de 
gezamenlijke technische commissie, worden ter stemming voorgelegd aan de normalisatie-
instellingen. Publicatie als internationale norm vereist goedkeuring van ten minste 75 % van de door 
nationale normalisatie-instellingen uitgebrachte stemmen. 

Er wordt op gewezen dat sommige delen van dit document mogelijk beschermd zijn door 
patentrechten. ISO en IEC zijn niet verantwoordelijk voor identificatie van dergelijke patentrechten. 

ISO/IEC 27001 is opgesteld door ISO/IEC JTC 1, Information technology, SC 27, IT Security techniques. 

Dit document is door NEN onder licentie vertrekt aan: / This document has been supplied under license by NEN to:
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Deze tweede versie herroept en vervangt de eerste versie (ISO/IEC 27001:2005), die technisch is 
herzien. 

0 Inleiding 

0.1 Algemeen 

Deze internationale norm is opgesteld om te voorzien in eisen voor het vaststellen, implementeren, 
bijhouden en continu verbeteren van een managementsysteem voor informatiebeveiliging. Het 
invoeren van een managementsysteem voor informatiebeveiliging is voor een organisatie een 
strategische beslissing. Het vaststellen en implementeren van een managementsysteem voor 
informatiebeveiliging wordt beïnvloed door de behoeften en doelstellingen van de organisatie, de 
beveiligingseisen, de procedures die de organisatie toepast en de omvang en structuur van de 
organisatie. Er wordt van uitgegaan dat al deze beïnvloedende factoren mettertijd wijzigen. 

Het managementsysteem voor informatiebeveiliging beschermt de vertrouwelijkheid, de integriteit en 
de beschikbaarheid van informatie door een risicobeheerproces toe te passen, en geeft 
belanghebbenden het vertrouwen dat risico’s adequaat worden beheerd. 

Het is belangrijk dat het managementsysteem voor informatiebeveiliging deel uitmaakt van en 
geïntegreerd is met de procedures van de organisatie en met de algehele managementstructuur, en dat 
informatiebeveiliging in aanmerking wordt genomen bij het ontwerpen van processen, 
informatiesystemen en beheersmaatregelen. Er wordt van uitgegaan dat de implementatie van een 
managementsysteem voor informatiebeveiliging in omvang wordt afgestemd op de behoeften van de 
organisatie. 

Deze internationale norm kan worden gebruikt door interne en externe partijen om het vermogen van 
de organisatie te beoordelen om te voldoen aan de eigen informatiebeveiligingseisen. 

De volgorde waarin de eisen in deze internationale norm worden gepresenteerd geeft niet de volgorde 
van belangrijkheid aan en impliceert niet de volgorde waarin ze moeten worden geïmplementeerd. De 
nummering van de lijstitems dient alleen voor referentiedoeleinden. 

ISO/IEC 27000 beschrijft het overzicht en de terminologie van managementsystemen voor 
informatiebeveiliging, en verwijst naar de normenfamilie betreffende managementsystemen voor 
informatiebeveiliging (met inbegrip van ISO/IEC 27003 [2], ISO/IEC 27004 [3] en ISO/IEC 27005 [4]), 
met gerelateerde termen en definities. 

0.2 Compatibiliteit met andere managementsysteemnormen 

Deze internationale norm past de hoofdstructuur (HLS) toe, identieke paragraaftitels, identieke tekst, 
gemeenschappelijke termen en kerndefinities zoals gedefinieerd in bijlage SL van ISO/IEC Directives, 
deel 1, geconsolideerd ISO-supplement, en is daardoor compatibel met andere 
managementsysteemnormen die bijlage SL hebben aangenomen. 

Deze gemeenschappelijke benadering zoals gedefinieerd in bijlage SL is nuttig voor organisaties die 
ervoor kiezen een enkel managementsysteem uit te voeren dat voldoet aan de eisen van twee of meer 
managementsysteemnormen. *) 

 
*) Nederlandse voetnoot: Om de gebruikers van meerdere managementsysteemnormen van dienst te zijn, is in 

deze norm de identieke kerntekst door een (kleur)markering onderscheiden van de aanvullende voor 
informatiebeveiliging specifieke tekst. De gele markering betreft de identieke kerntekst. 
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Via het digitale platform NEN Connect heeft u altijd toegang  

tot de meest actuele versie van deze norm. Vervallen versies  

blijven ook beschikbaar. U en uw collega’s kunnen de norm  

via NEN Connect makkelijk raadplagen, online en offline.

Kies voor slimmer werken en bekijk onze mogelijkheden op  

www.nenconnect.nl.

Heeft u vragen?
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