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ISO 22701: Privacy-informatiemanagement  

Auteur: Patriek Coremans   Gepubliceerd: 24 juni 2020   

 

Doel Privacy-informatiemanagement      

ISO is de internationale organisatie voor standaardisatie 

en de IEC is de internationale elektrotechnische 

commissie. Zij ontwikkelen internationaal geaccepteerde 

standaarden en normen voor de uitvoering van 

technische activiteiten. De ISO 27701 norm beschrijft de 

eisen en richtlijnen voor een Privacy Information 

Management Systeem (PIMS).  

De norm ISO 27701 is een uitbreiding op de 

informatiebeveiligingsstandaarden ISO 27001 en 27002 

en stelt organisaties in staat om privacy-informatie (ofwel 

PII; Persoonlijk Identificeerbare Informatie) te beheren 

volgens wettelijke eisen, zoals de AVG. Daarmee wordt 

het dus voor organisaties makkelijker om aantoonbaar te 

voldoen aan wettelijke vereisten op het gebied van 

verwerkingen van persoonsgegevens. 

Het opzetten van een PIMS helpt dit te realiseren. Het 

beschrijft de processen die nodig zijn om de (wettelijke) 

vereisten aan het beheren van privacy-informatie te 

borgen en de werking van het PIMS te blijven verbeteren. 

Inzetbaarheid  

In principe kunnen alle organisaties die die 

verwerkingsverantwoordelijken en/of verwerkers zijn van 

Persoonlijk Identificeerbare Informatie (PII) en PII binnen 

een ISMS verwerken deze norm implementeren. De norm 

benoemt de eisen voor een PIMS en geeft richtlijnen 

rondom verantwoordelijkheden en toerekenbaarheid voor 

verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers van PII. In 

opzet lijkt de ISO 27701 sterk op de ISO 27001, met een 

aantal aanvullende privacy specifieke eisen. Daardoor is 

de ISO 27701 zeer goed te integreren in een bestaand 

ISMS. 

Terminologie  

Vanwege de focus op privacy worden er in de norm ISO 

27701 enkele nieuwe begrippen geïntroduceerd. Naast 

de reeds genoemde PII en PIMS wordt er onder meer 

gesproken over verwerker, verwerkingsverantwoordelijke, 

betrokkene en het ‘pseudonimiseren’ van informatie. 

Indeling       

De norm bouwt zoals gezegd voort op de ISO 27001 en 

de ISO 27002. Soms gelden de normeisen vanuit deze 

normen één op één voor de ISO 27701. Hier wordt dan 

naar verwezen in de normtekst. Voor andere normeisen 

en beheersdoelstellingen stelt de ISO 27701 aanvullende 

eisen. 

In hoofdstuk 5 worden PIMS specifieke aanvullende 

vereisten op de paragrafen uit de ISO 27001 norm 

genoemd. Zo wordt er bij de risicobeoordeling voor 

informatiebeveiliging nu expliciet van de organisatie 

verwacht dat risico’s bij het verwerken van PII d.m.v. een 

privacy risicoproces worden beoordeeld. 

Hoofdstuk 6 staat geheel in het teken van specifieke 

aanvullende richtlijnen op de beheersdoelstellingen uit de 

ISO 27002. Een voorbeeld hiervan is dat PII expliciet 

onderdeel moet zijn van het classificatiebeleid van de 

organisatie en derhalve duidelijk moet zijn waar deze 

informatie wordt opgeslagen en binnen welke processen 

en applicaties ze verwerkt wordt.  

In hoofdstuk 7 worden daaraan nog praktische, 

aanvullende richtlijnen toegevoegd voor 

verwerkingsverantwoordelijken en in hoofdstuk 8 voor 

verwerkers.  
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Aansluiting met de AVG  

Vanuit de AVG bestaat de verplichting voor organisaties 

die persoonsgegevens verwerken om deze op een 

‘passende’ manier te beveiligen. Voor bijzondere 

gegevens, zoals over ras, gezondheid en 

geloofsovertuiging, gelden extra strenge regels. 

De ISO 27701 bevat een Annex waarin middels een 

referentietabel wordt aangegeven welke artikelen van de 

AVG worden afgedekt door welke normparagraaf uit 

deze norm. Daarmee stelt de norm je organisatie in staat 

om aan te tonen dat je zorgvuldig met PII en andere 

gegevens omgaat en dat je eveneens voldoet aan de 

privacy- en informatiebeveiligingseisen vanuit de AVG. 

Tenslotte is deze norm, in combinatie met de ISO 27001, 

uitermate geschikt om privacy-beheersing en bredere 

informatiebeveiliging met elkaar te verbinden en te 

integreren in één managementsysteem. Dit draagt bij aan 

een betere implementatie van privacy-beheersing en 

bewustwording binnen de organisatie en beperkt de 

complexiteit van beheer, naleving, onderhoud en 

verbetering van je managementsysteem.  

Meer weten? 

QSN helpt graag verder! Onze consultants komen met 

oplossingen die aansluiten op de organisatie en aan de 

normen voldoen. Wil je meer weten? Neem contact op via 

0252-5470000 of info@qsn.nl.  

 

Bronvermelding: NEN-ISO/IEC 27701:2019 nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.qsn.nl/vakgebieden/avg-gdpr/
https://www.qsn.nl/iso-27701/
https://www.qsn.nl/vakgebieden/avg-gdpr/
https://www.qsn.nl/vakgebieden/avg-gdpr/
https://www.qsn.nl/vakgebieden/iso-27001/
mailto:info@qsn.nl

