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Het eigendom en auteursrecht van de statements uit de NEN-ISO/IEC 27002 (nl) norm komen 
toe aan NEN en het gebruik daarvan wordt onder (licentie)voorwaarden toegestaan aan: 
**Instellingsnaam**.  
 
The intellectual property and copyright of the statements from the NEN-ISO/IEC 27002 (nl) 
standard remain with the NEN and the use thereof is permitted under a restricted license by: 
**Instellingsnaam**. 
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Het Normenkader 
In de volgende paragrafen staat het Normenkader IBHO15 in tabelvorm beschreven. Per maatregel uit de norm staat het 
referentie nummer uit de ISO27002 genoemd, een korte omschrijving van de maatregel, het aanbevolen basisniveau, een 
verklaring over de herkomst van de norm, zie tabel 1, en of het wenselijk is dat deze maatregel op niveau 4 ingericht is.  
  
Herkomst/ 
bron 

omschrijving 

B Basisnorm, vanaf de eerste versie opgenomen in normenkader, de minimale set. 

P Toegevoegd op basis van de Richtsnoer bescherming persoonsgegevens van het CBP 

I Toegevoegd wegens uitbreiding van de ISO27002:2013 

D Toegevoegd op basis van analyse van het Cyberdreigingbeeld HO 2014. 

B/I of P/I Norm is enigszins aangepast in ISO 27002:2013 

Tabel 1: Herkomst/Bron van maatregelen in Normenkader 

  

Vanwege de licentievoorwaarden die het NEN stelt is deel 2 alleen op verzoek verkrijgbaar voor op 
SURFnet aangesloten instellingen door een e-mail te sturen aan surfaudit@surfnet.nl. 

 


