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Richtlijnen voor Cloud Security       

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 27017 en 27018 

uitbreidingen op de informatiebeveiligingsstandaarden 

ISO 27001 en 27002 beschrijven de eisen en richtlijnen 

voor Cloud Security. 

ISO 27017 geeft specifieke beveiligingsrichtlijnen voor 

aanbieders en afnemers van clouddiensten door 

aanvullende specifieke implementatierichtlijnen toe te 

voegen aan bestaande beheersmaatregelen uit de Annex 

van de ISO 27001 norm. Daarnaast geeft de ISO 27017 

extra aanvullende beheersmaatregelen bovenop de reeds 

bekende controls, specifiek gericht op clouddiensten. 

ISO 27018 is alleen voor aanbieders van clouddiensten 

en richt zich op het beveiligen en behandelen van 

persoonsgegevens. Onder deze persoonlijk 

identificeerbare informatie (PII) vallen onder meer 

persoonsgegevens van medewerkers van klanten, 

gezondheidsinformatie en BSN.  

Deze gegevens mogen slechts vanuit strikte wettelijke 

eisen worden verwerkt en moeten op een passende wijze 

beveiligd worden, zoals bijvoorbeeld door de AVG 

gesteld. De ISO 27018 is eveneens gebaseerd op de 

beheersmaatregelen in de Annex van de ISO 27001, maar 

geeft specifieke aanvullende beheersdoelstellingen, 

maatregelen en richtlijnen die gericht zijn op het 

beschermen van persoonsgegevens (PII) in de cloud. 

Omdat beide kaders voortbouwen op de 

beheersmaatregelen van de ISO 27001 en ISO 27002 zijn 

deze normen zeer goed te integreren in een reeds 

bestaand managementsysteem. 

Indeling ISO 27017  

De norm is een uitbreiding op beheersmaatregelen uit de 

ISO 27002 en geeft op 37 van de 114 

beheersmaatregelen sectorspecifieke richtlijnen voor 

implementatie. Deze richtlijnen zijn uitgesplitst in 

richtlijnen voor de afnemers van clouddiensten en 

aanbieders van clouddiensten. Hierbij valt te denken aan 

richtlijnen rondom bewustwording, training en opleiding 

voor medewerkers die betrokken zijn bij clouddiensten, 

het overzichtelijk presenteren van functionaliteit t.b.v. 

classificatie van informatiestromen en bedrijfsmiddelen, 

maar ook het specificeren van toegangsvereisten tot 

afzonderlijke clouddiensten en het gebruik van 

authenticatietechnieken. 

Naast de uitbreiding op deze bestaande 

beheersmaatregelen uit de algemene 

informatiebeveiligingsnorm geeft de ISO 27017 ook nog 

een aanvullende set van 7 beheersdoelstellingen die zich 

toespitsen op verantwoordelijkheden, verwijdering van 

bedrijfsmiddelen, scheiding van omgevingen, hardening, 

admin-procedures, monitoring en netwerkconfiguratie.  

Indeling ISO 27018 

De ISO 27018 is in tegenstelling tot de ISO 27017 alleen 

gericht op aanbieders van openbare cloudoplossingen, 

die ook persoonlijk identificeerbare informatie (‘PII’), in de 

volksmond ‘persoonsgegevens’, verwerken. Wel bouwt 

deze norm, net als de ISO 27017 voort op de 

beheersmaatregelen uit de ISO 27002. Daarnaast is de 

norm opgesteld in lijn met de privacy principes uit de 
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norm ISO/IEC 29100 voor de openbare cloudcomputing 

omgeving. 

De beheersdoelstellingen, maatregelen en richtlijnen in 

deze norm richten zich op het beveiligen en behandelen 

van PII. Per beheersdoelstelling en maatregelen vanuit de 

oorspronkelijke ISO 27002 wordt ofwel terugverwezen 

naar de ISO 27002 als er geen aanvullende doelen, eisen 

of richtlijnen gesteld worden, ofwel een extra vereiste 

vermeld waaraan de cloudverwerker van PII moet 

voldoen. Voorbeelden hiervan zijn aanvullende eisen en 

richtlijnen op het gebied van informatievoorziening 

rondom het toepassen van cryptografische maatregelen, 

back-up en restore en onafhankelijke audits. 

Daarnaast bevat de ISO 27018 een bijlage A waarin 

diverse aanvullende beheersmaatregelen worden 

voorgeschreven op het vlak van PII beveiliging. Hierin 

komen onderwerpen als dataminimalisatie, retentie, 

geheimhouding, subverwerking, datalekken, uitwisseling 

en privacy compliance aan de orde. Deze maatregelen zijn 

gebaseerd op de 11 privacy uitgangspunten van de 

ISO/IEC 29100, en daarmee leg de ISO 27018 een goede 

basis voor het kunnen voldoen aan de eis van ‘passende 

beveiliging van PII’ vanuit de AVG. 

Voor wie?       

Door het implementeren van de ISO 27017 en/of 27018 

norm kan je op een laagdrempelige wijze meer 

vertrouwen geven op het vlak van beschikbaarheid, 

integriteit en vertrouwelijkheid van de clouddata aan 

(potentiële) afnemers van je clouddiensten en 

ketenpartijen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hulp nodig? 

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 27017:2015 en NEN-EN-ISO 

27018:2015 en 
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