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Eerst even voorstellen
Introductie

Functie bij Brand Compliance
Managing Partner en mede eigenaar

Brand Compliance toetst systematisch en onafhankelijk of 
organisaties werken conform de betreffende normen.

Wij zijn een officiële certificerende instelling en waar mogelijk 
geaccrediteerd. 



Functie bij Brand Compliance
Managing Partner en mede eigenaar

Werkzaamheden:

Productontwikkeling;

Begeleiden bij nieuwe accreditaties;

Certificatiestandaarden ontwikkelen;

Geven van lezingen en presentaties;

Collega’s inwerken en partners en/of klanten trainen etc.

Introductie
BC vestigingen

Brand Compliance is actief in de Benelux en Nordics en 
heeft vestigingen in:

Nederland

België

Zweden



Normontwikkeling in de wereld

ISO, NBN en NEN
Normontwikkeling in de wereld



ISO, NBN en NEN
Normontwikkeling in de wereld

Nummering:

Kwaliteit = 9000

Milieu = 14000

Informatiebeveiliging = 27000

Eisen voor een managementsysteem = …1

ISO, NBN en NEN
Normontwikkeling in de wereld

Dus:

9001 = eisen aan een managementsysteem voor kwaliteit.

27001 =  eisen aan een managementsysteem voor informatiebeveiliging.



ISO, NBN en NEN
Normontwikkeling in de wereld

ISO 27000: verklarende woordenlijst
ISO 27001: eisen aan het managementsysteem
ISO 27002: beheersmaatregelen
ISO 27006: eisen aan certificerende instellingen

ISO
Normontwikkeling in de wereld

Identieke hoofdstructuur voor alle normen gebaseerd op een managementsysteem.

Gemeenschappelijke termen en definities.

Borgen van de PDCA-cyclus.

PLAN DO CHECK ACT



High Level Structure
Normontwikkeling in de wereld

Voordelen van de High Level Structure:

Het toepassen van verschillende managementsystemen binnen een organisatie wordt 
eenvoudiger.

Certificatie kan efficiënter en effectiever worden uitgevoerd.

Nieuwe normen sluiten beter aan op de strategie van organisaties.

Risicomanagement, compliance management en procesbeheersing zijn verankerd.

Over certificering en accreditatie



Over Accreditatie & Certificatie
Wat is accreditatie?

De formele betekenis van accreditatie luidt: 

“De erkenning door een gezaghebbende organisatie dat een 
andere organisatie of persoon competent is om een bepaalde 
taak uit te voeren.” 

De Raad voor Accreditatie is in Nederland (in België is dit de 
Belac) de gezaghebbende organisatie die accreditaties verleent 
aan conformiteit beoordelende instellingen, onder andere om te 
toetsen op basis van de normen-schema’s.

ISO, NBN en NEN
Normontwikkeling in de wereld

Gecertificeerde 
organisatie X

ISO17021

ISO9001



ISO, NBN en NEN
Normontwikkeling in de wereld

Gecertificeerd 
product X

ISO17020

Technische
Inspectie

ISO, NBN en NEN
Normontwikkeling in de wereld

Gecertificeerd 
proces of dienst

ISO17065

?



De AVG en stakeholders

AVG en stakeholders
AP

“Wilt u als certificatie-instelling AVG-certificaten gaan uitgeven? 
Dan kunt u daarvoor een aanvraag tot accreditatie indienen bij 
de Raad voor Accreditatie (RvA). De Autoriteit Persoonsgegevens 
(AP) accrediteert geen certificeringsinstellingen.”



AVG en stakeholders
Raad voor accreditatie

Raad voor Accreditatie 

Beoordelen ontvankelijkheid van de accreditatie-aanvraag;

Het vooronderzoek door de RvA inclusief schema-evaluatie;

Afronding schema-evaluatie/vooronderzoek onder 
voorbehoud van goedkeuring schema AP.

1

2

3

AVG en stakeholders
Autoriteit Persoonsgegevens

Na een positieve afronding van de schema-evaluatie door de RvA 
zal de AP beoordelen of het schema in overeenstemming is met de 
AVG.

De desbetreffende certificatie-instelling of schemabeheerder dient 
het schema na het positief afgeronde schema-evaluatie van de RvA 
ter beoordeling in bij de AP. De AP zal pas een aanvraag tot 
goedkeuring van een certificatie-schema in behandeling nemen 
indien de RvA de evaluatie van het schema positief heeft afgerond 
en de aanvrager dit aan kan tonen.

De AP dient haar ontwerpbesluit tot goedkeuring van het 
certificatieschema af te stemmen met de European Data Protection
Board (ook wel de EDPB: het Europese samenwerkingsverband van 
toezichthouders). Nadat de AP het certificatie-schema heeft 
goedgekeurd stuurt de aanvrager dit besluit tot goedkeuring naar 
de RvA, zij vangen dan aan met de verdere accreditatieprocedure.



AVG en stakeholders
Raad voor Accreditatie

De accreditatie beoordeling door de RvA;

Het accreditatiebesluit door de RvA;

Na verlening accreditatie: periodieke beoordeling door de RvA van de CI

Informatiebeveiliging vs privacy



Informatiebeveiliging vs privacy
Er zijn verschillen

Informatiebeveiliging vs privacy

Beveiliging Bescherming

Alleen persoonsgegevens

Privacy by design

Functionaris 

Gegevensbescherming

Recht op inzage

Recht op vergetelheid

Alle informatie



BC 5701
De officiële AVG certificering?
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BC 5701

Verwerkersregister

Verwerkersovereenkomsten

Functionarisgegevensbescherming

1

Direct controleerbare elementen

De officiële AVG certificering?
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BC 5701

Recht op inzage

Recht op rectificatie

Recht op vergetelheid

1

Indirect controleerbare elementen

De officiële AVG certificering?

BC 5701
De officiële AVG certificering? 



Tijd voor een break?

Dus:

9001 = eisen aan een managementsysteem voor kwaliteit.

27001 =  eisen aan een managementsysteem voor informatiebeveiliging.

Even een korte break!

Tijd voor koffie?

ISO 27000 reeks

Dit is een faketekst. Alles wat hier staat is slechts om een indruk te geven van het 
grafische effect van tekst op deze plek.

HLS hoofdcomponent Kans

Context van de organisatie

Inzicht in de organisatie en haar context.
Inzicht in de behoeften en verwachtingen van belanghebbenden.
Toepassingsgebied van het managementsysteem.
Het managementsysteem inrichten, onderhouden en verbeteren.

Leiderschap
Leiderschap en betrokkenheid
Beleid
Rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen de organisatie

Planning Maatregelen om risico’s aan te pakken en kansen te benutten
Doelstellingen en de planning om ze te behalen

Ondersteuning

Middelen
Competentie
Bewustzijn
Communicatie
Gedocumenteerde informatie

Evaluatie van de prestaties Operationele planning en beheersing

Verbetering
Monitoren, meten, analyseren en evalueren
Interne audit
Directiebeoordeling



ISO 27000 reeks

Managementsysteem Beheersmaatregelen

ISO 27701

5 PIMS-specific requirements related to ISO/IEC 27001
5.1 General
The requirements of ISO/IEC 27001:2013 mentioning "information security" shall be extended to the protection
of privacy as potentially affected by the processing of PII.

NOTE In practice, where "information security" is used in ISO/IEC 27001:2013, "information security and privacy”
applies instead (see Annex F).

6 PIMS-specific guidance related to ISO/IEC 27002
6.1 General
The guidelines in ISO/IEC 27002:2013 mentioning "information security" should be extended to the protection of
privacy as potentially affected by the processing of PII.

NOTE 1 In practice, where "information security" is used in ISO/IEC 27002:2013, "information security and
privacy” applies instead (see Annex F).
All control objectives and controls should be considered in the context of both risks to information security as
well as risks to privacy related to the processing of PII.



De officiële AVG certificering? 

ISO 27001 + ISO 27701 = Managementsysteem voor 
informatiebeveiliging en privacy. (PIMS)

Direct certificeerbaar!

De officiële AVG certificering?

Nee, nog niet helemaal..



BC 5701
De officiële AVG certificering

BC 5701
De officiële AVG certificering



BC 5701
De officiële AVG certificering

BC 5701
De officiële AVG certificering



BC 5701
De officiële AVG certificering

BC 5701
De officiële AVG certificering



ISO, NBN en NEN
Normontwikkeling in de wereld

Gecertificeerd 
proces of dienst

ISO17065

?

BC 5701
praktijkvoorbeeld

Christian van Brand 
Compliance:
Mijn medewerkers dus 
verwerkersverantwoordelijke.

Angelique van extern 
boekhoudkantoor:
Ik verwerk de gegevens van de 
medewerkers van BC dus ik ben 
verwerker.



BC 5701
praktijkvoorbeeld

Angelique:
Ik word alleen gecontroleerd 
op het verwerkingsproces

Managementsysteem en aanvullende controles

BC 5701
De officiële AVG certificering?

Managementsysteem
o.b.v. ISO27001 aanwezig

Geen Managementsysteem
o.b.v. ISO27001 aanwezig

Officiële GDPR
Certificering op proces

Als organisatie in control
Zijn m.b.t. privacy

27701 implementeren en
laten certificeren

+ GDPR certificering op
proces

GDPR certificering op
proces

27701 implementeren 
en laten certificeren

ISO27001 en ISO27701 
implementeren
en laten certificeren



Zijn er nog vragen?

Dank voor de tijd!

Christian Oudenbroek

c.oudenbroek@brandcompliance.com

Norm verkrijgbaar via

https://brandcompliance.com/product/pdf-bestand/

Kortingscode : BC_5701_KKNH


