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agenda

▶ Wat is assurance

▶ Positionering 

▶ Herziening stramien [raamwerk], richtlijn 3000 A / D  en 3402

▶ Richtlijn 3000 versus 3402

▶ Handreiking SOC 2

▶ Voorbeelden ander soortige assurance rapporten
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Wat is assurance? 

verleden nu toekomst

Een assurance-rapport bevestigt vertrouwen ten aanzien van 
het verleden

Real time assurance kan op basis van continues monitoring

Garanties / verzekeringen dekken toekomstige schade af
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Wat is TRUST

Trust cannot without evidence 
Trust can lead to less need for controls
If there is blind trust, where high integrity is needed, abuse 
may occur. 
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Beheersing uitbesteding

▶ Directe betrokkenheid bij opzet en uitvoering.

▶ Informatie verstrekt door de service organisatie.

▶ Assurance-rapport opgesteld door een vertrouwde deskundige.

▶
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Beheersingsmodel

Uitvoering

Organiseren
en

toezicht

Super-
visie

• Operationele informatie:
• Performance
• Incident management

• Operationele communicatie
• Planning
• Bijsturing

• Inrichting / allocatie informatie stromen 
• Actief toezicht door:

• SLA rapportage
• Query / data analyse bij service 

organisatie

• Rapportages vanuit management
• Audits
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IT auditor is gericht op het: 

Verleden:
• Assurance rapporten (RE) 
• Certificaten (ISO auditor)

Heden:
• Advies
• Inrichting

Bron: pixabay.com
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Opbouw International Guidelines

IFAC (worldwide) 

International Framework for Assurance Engagements

Audits and 
reviews of 

Historical Financial 
Information

Other Assurance 
Engagements

Related Services 
Engagements

ISA 100-999
ISRE 2000-2699

ISAE 3000-3699 ISRS 4000-4699

Financial 
Statement 

Audit

Service 
organisation 

controls

Agreed upon 
procedures
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NBA handreiking nr. 1125, Kwaliteitsbeheersing van assurance-opdrachten in een samenstelpraktijk 11 april 2014 

Opbouw

NV COS

&
(mutatis 

mutandis)

Richtlijnen 
NOREA 
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Stramien assurance opdrachten door IT auditors

assurance framework

Stramien voor assurance-opdrachten
voor 1 jan 2017 NOREA Raamwerk voor assurance-

opdrachten

▶ Bepaalt en omschrijft de elementen en doelstellingen van een assurance-opdracht 
en geeft aan op welke opdrachten de Richtlijnen voor Assuranceopdrachten van 
toepassing zijn.

▶ Verwijst voor ethische uitgangpunten naar reglement gedragscode IT auditors 
(integriteit, objectiviteit, deskundigheid en zorgvuldigheid, geheimhouding, 
professioneel gedrag)

▶ Basis voor de opdrachtaanvaarding.

▶ Definieert de elementen van een assurance-opdracht.
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Stramien en Richtlijn 3000 ge-update!

ISAE 3000 revised is ingegaan per 15 december 2015
NBA COS ingaand vanaf 15 december 2016
NOREA richtlijnen vanaf 1 januari 2017

Richtlijn 3000 (herzien) onderscheidt:
• attest-opdrachten 
• directe opdrachten 

Stramien en de 3000 (herzien) kent nieuwe bewoordingen zoals:
NL - Vermelding van het management / Int. - Management statement
NB Amerikaanse SOC® blijft management assertion

Soms een assurance mogelijk voor 2 betrokken partijen in plaats van 3 partijen

Bron: https://pixabay.com/nl/driehoek-
waarschuwing-blauw-36068/<- HIER ligt het accent op 
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Verschil attest en direct opdrachten Stramien

Attest (art 12)

Bij een attest-opdracht meet of evalueert 
een andere partij dan de IT- auditor het 
onderzoeksobject ten opzichte van de 
criteria. Een andere partij dan de IT-auditor 
geeft ook vaak de resterende informatie 
over het onderzoeksobject weer in een 
rapport of een overzicht. In bepaalde 
gevallen kan de informatie over het 
onderzoeksobject echter door de IT-auditor 
in het assurance-rapport worden 
weergegeven. De conclusie van de IT-
auditor is gericht op de vraag of de 
informatie over het onderzoeksobject geen 
afwijking van materieel belang bevat.

Direct (art 13)

Bij een directe-opdracht meet of evalueert de IT-
auditor het onderzoeks- object ten opzichte van 
de criteria. Daarbij past de IT-auditor assurance-
vaardigheden en -technieken toe om voldoende 
en geschikte assurance-informatie te verkrijgen 
over de uitkomst van de meting of evaluatie van 
het onderzoeksobject ten opzichte van de 
criteria. [...] Bij een directe-opdracht is de 
conclusie van de IT-auditor gericht op de 
gerapporteerde uitkomst van de meting of 
evaluatie van het onderzoeksobject ten opzichte 
van de criteria. [...]
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Vermelding over het onderzoeksobject

Attest (art 12 stramien)

Bij een attest-opdracht meet of evalueert 
een andere partij dan de IT- auditor het 
onderzoeksobject ten opzichte van de 
criteria. Een andere partij dan de IT-auditor 
geeft ook vaak de resterende informatie 
over het onderzoeksobject weer in een 
rapport of een overzicht. In bepaalde 
gevallen kan de informatie over het 
onderzoeksobject echter door de IT-auditor 
in het assurance-rapport worden 
weergegeven. De conclusie van de IT-
auditor is gericht op de vraag of de 
informatie over het onderzoeksobject geen 
afwijking van materieel belang bevat.

Aanvulling (Art A19 richtlijn 3000A)

In sommige gevallen kan de informatie over het 
onderzoeksobject een vermelding zijn die een 
aspect van een proces, van uitvoering of 
naleving evalueert, in relatie tot de criteria. 

NB Beter bekend als:
- management bewering / 
- management assertion

LET OP: een expliciete vermelding van het 
management kan, maar is niet verplicht. De 
kern is dat verantwoordelijkheid voor de meting 
/ evaluatie bij een ander partij ligt.; meestal de 
opdrachtgever. 
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Stramien assurance-opdrachten door IT auditors

▶ Assurance-rapport:

– Altijd schriftelijk (art. 22 randvoorwaarden assurance rapport),

– Attest / Direct, (bijlage 2)

– Conclusie / Oordeel (NIET verklaring).

– Mate van zekerheid:

• redelijke mate van zekerheid (art. 14)

• beperkte mate van zekerheid (art 15)

– Materialiteit (art 67 – 70)
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Stramien voor Assurance-opdrachten 

Cruciaal voor een assurance-opdracht zijn:

▶ Drie partijen
– Accountant,
– Verantwoordelijke partij,
– Beoogde gebruikers.

▶ Criteria
– relevante, volledige, betrouwbare, neutrale en begrijpelijke norm.

▶ Verzamelen assurance-informatie
– Mate van zekerheid,
– Inherent- & interne beheersingsrisico / ontdekkingsrisico.

▶ Schriftelijke rapportage
– Conclusie (geven van zekerheid) op bais van professionele oordeelsvorming.
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Richtlijn 3000 A & D 
assurance-opdrachten door IT auditors

▶ Komt qua strekking overeen met NBA standaard 3000 A / D die in 2017 wordt 
opgenomen in de Handleiding Regelgeving Accountancy (HRA) van NBA.

▶ Is de implementatie van ISAE 3000.

▶ De doelstelling van de Richtlijn is het vaststellen van algemene uitgangspunten en 
noodzakelijke werkzaamheden aan IT auditors (RE’s), voor de uitvoering van 
assurance-opdrachten.

▶ Uitgangpunten liggen vast in “Stramien voor assurance -opdrachten”
art 5: 
Deze Richtlijn [3000] omvat assurance-opdrachten [,] anders dan opdrachten tot 
controle of beoordeling van historische financiële informatie, zoals beschreven in 
het "Stramien voor assurance-opdrachten" (Stramien). 



17

Welke auditstandaarden te hanteren?

Voor de uitvoering van een onderzoek dient een assurance-standaard te worden 
gehanteerd. De keuze voor een bepaalde assurance standaard heeft 
consequenties voor de keuze van het te hanteren normenstelsel, de aanpak van 
het onderzoek, het gebruik van een vermelding van de service organisatie en de 
wijze van rapporteren. 
NOREA standaarden zijn:

▪ Richtlijn 3000A / 3000D 

▪ Richtlijn 3402 

Een bevestigingsbrief na afloop van het assurance-onderzoek is verplicht. Een 
vermelding van het management van de service organisatie is een verplicht 
onderdeel van om aan richtlijn 3402 te voldoen. 
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ISAE 3000 herzien (revised)  
▶ Management assertion -> management statement

NOTE:  SOC (USA) blijft management assertion 

▶ Nederlands: bewering van / door de service organisatie 
-> de vermelding van / door de service organisatie

▶ De auditor dient te beoordelen (assessing)
-> de auditor dient te bepalen (determining)

▶ Attest report  / direct report (nieuw)
≠ assertion based-opdrachten / directe opdrachten (= oude term wordt 

niet meer gebruikt) 

▶ Uitgewerkt in 3000 A en 3000 D

▶ Verantwoordelijke partij en beoogde gebruiker kunnen
van dezelfde entiteit zijn

▶ LOR is verplicht
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Reikwijdte 3402

Beperkt tot die processen die waarschijnlijk relevant zijn voor de financiële 
verslaggeving van de gebruikersorganisatie (gebruikende entiteit).

Artikel 3 schrijft: 

Deze Richtlijn is alleen van toepassing wanneer de serviceorganisatie verantwoordelijk is voor, of anderszins in staat is om een bewering te 

doen over de geschikte opzet van interne beheersingsmaatregelen. In deze Richtlijn worden nietde assurance-opdrachten behandeld: 

a) om uitsluitend te rapporteren over de vraag of interne beheersingsmaatregelen van een serviceorganisatie zo werken als staat 
beschreven; of 

b) om te rapporteren over interne beheersingsmaatregelen van een serviceorganisatie anders dan die beheersmaatregelen die verband 
houden met een dienst die waarschijnlijk relevant is voor de interne beheersing van de gebruikende entiteiten in relatie tot de financiële 
verslaggeving(bijvoorbeeld, interne beheersingsmaatregelen die de productie of kwaliteitsbeheersing van de gebruikende entiteiten 
beïnvloeden). 

Desalniettemin worden in deze Richtlijn worden enige leidraden verschaft voor dergelijke opdrachten die onder Richtlijn 3000A worden 
uitgevoerd. 

[onderstreping toegevoegd]
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Accountantsstandaard NV COS 402 

▶ Standaard voor de accountant van de gebruikende entiteit met de titel: 
Controleoverwegingen wanneer een entiteit gebruik maakt van een serviceorganisatie.

▶ Stelt eisen aan de werkzaamheden die een accountant kan doen indien hij een assurance-
rapport ontvangt. 

▶ Elementen uit NV COS 402 zijn onder meer:

– Deskundigheid en onafhankelijkheid auditor serviceorganisatie;

– Is de beschrijving van de opzet en werking van de interne beheersmaatregelen passend is 
voor de doeleinden van de accountant.

– Is de verslagperiode passend.

– Is de informatie relevant voor de beweringen in de financiële overzichten.

– Bevatten zij voldoende en geschikte controle-informatie om de risico-inschatting van de 
accountant te ondersteunen.
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Standaard 3402 / SOC 1

AICPA service organization logo

Standard 
3000

Standard 
402

Standard 
3402
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Richtlijn 3402 assurance-rapporten betreffende interne 
beheersingsmaatregelen bij een service organisatie

▶ Nadere detaillering van richtlijn 3000A,

▶ Heeft betrekking op beheersmaatregelen die van invloed zijn op de financiële 
verantwoording van de gebruikersorganisatie,

▶ Redelijke mate van zekerheid,

▶ Bevat vermelding van de service-organisatie (voorgeschreven tekst),

▶ Criteria zijn gedefinieerd,

▶ Geeft hoe gehandeld moet worden indien sprake is van subservice organisaties,

▶ Tekst auditors report is voorgeschreven,

▶ Samenwerking met internal audit is uitgewerkt,

▶ Aanpak moet gebaseerd zijn op het onderkennen van risico’s,

▶ Gebruikers van het rapport zijn benoemd.
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Verschillen tussen ISAE 3000 en 3402

Onderwerp ISAE 3000 ISAE 3402

Mededeling Auditor Vormvrij
Redelijke of beperkte zekerheid

Gestandaardiseerd
Redelijke zekerheid

Vermelding van het management 
van de service organisatie

Niet verplicht Verplicht

Reikwijdte Niet bepaald Gerelateerd aan 
jaarrekeningcontrole

Publiek Niet vooraf gedefinieerd Beperkt tot service- en 
gebruikersorganisaties

Normenstelsel Individueel Individueel

Vermelding testwerkzaamheden Optioneel Opnemen in rapport

Vermelding conclusie 
testwerkzaamheden

Optioneel Opnemen in rapport

Relatie Internal Audit Algemene ISA / COS regelgeving Opgenomen in standaard



24

SOC 1

▶ Gebaseerd op ISAE 3402

▶ SSAE 16  / AT 801

▶ Merk naam SOC 1 (vervangt SAS 70)

▶ AICPA publicatie: 
Service Organizations: Reporting on Controls at a Service Organization 
Relevant to User Entities' Internal Control Over Financial Reporting Guide.

Bron: http://www.aicpa.org/
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SOC 2 

▶ AICPA publicatie: 
Reporting on Controls at a Service 
Organization Relevant to Security, 
Availability, Processing Integrity, Confidentiality, or Privacy (SOC 2®) –
AICPA Guide

▶ Gebaseerd op AT 101 (vergelijkbaar met ISAE 3000)

▶ Leidraden is SOC 1 

▶ Norm uit “Trust Services Principles and Criteria” 
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Common Security Criteria 

 Organization and 

management

 Communications

 Risk Management and 

Design and 

Implementation of Controls

 Monitoring of Controls

 Logical and Physical Access 

Controls

 System Operations

 Change Management

Availability Confidentiality
Processing 
Integrity

 Accessibility of 

the system as 

committed by 

contract, SLA, or 

other 

agreements

 Protect of 

confidential 

information in 

accordance with 

the organization’s 

commitments and 

requirements

 Completeness 

validity, 

accuracy, 

timeliness, and 

authorization of 

system 

processing

Privacy

 In US and 

Europe under

construction

The Trust Services 
Criteria (excluding 

Privacy) were updated 
quite recently in 2017 
This illustration is the  

old February 2014 
version.

2014 structure
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Up date 2017
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SOC 2 Report Structure

Report structure

Auditor’s Opinion

Management Assertion

Description of system and entity 
level controls

Criteria
+

Controls, tests of operating 
effectiveness and results of tests

Other Information

Restricted use
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SOC Reports for Different Scenarios
ISAE3402 /SOC1  

Financial Reporting 

Controls

SOC2/SOC3

Operational Controls

 Financial services

 Asset management and custodial 

services

 Healthcare claims  processing

 Payroll processing

 Payment processing

 Cloud ERP service

 Data center co-location

 IT systems management

 Cloud-based services (SaaS, 

PaaS, IaaS)

 HR services

 Security services

 Email, collaboration and 

communications services

 Any service where customers’
primary concern is security, 

availability or privacy
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SOC 2 in Nederland

▶ NOREA werkgroep in samenwerking met NBA

▶ Uit overleg met AICPA blijkt dat gebruik van de aanduiding 
SOC 2® uitdrukt dat assurance is verstrekt: 

– door CPA (of equivalent) 

– Onder AT 101 en US GAAS

▶ Uitwerking onder standaard 3000 met 
standaard 3402 als leidraad en 
“Trust Services and Principles and Criteria” als norm
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De principles oftewel beginselen

▶ De Trust Services onderkennen de volgende principles/beginselen:

– Beveiliging: het systeem is beveiligd tegen ongeautoriseerde toegang, 
gebruik of aanpassing;

– Beschikbaarheid: het systeem is beschikbaar voor gebruik zoals aangegeven door 
de serviceorganisatie of zoals overeengekomen;

– Integriteit van processen: de processen in het systeem zijn volledig, valide, 
accuraat, tijdig en geautoriseerd;

– Vertrouwelijkheid: de informatie is vertrouwelijk zoals overeengekomen;

– Privacy (buiten reikwijdte handreiking)
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Koppeling principles/beginselen aan criteria

– Beveiliging: 28 algemene criteria

– Beschikbaarheid: 28 algemene criteria en 3 aanvullende criteria

– Integriteit van processen: 28 algemene criteria en 6 aanvullende 
criteria

– Vertrouwelijkheid: 28 algemene criteria en 6 aanvullende criteria

– Privacy (buiten reikwijdte handreiking)
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Zeven categorieën algemene criteria (common criteria)

▶ Organisatie en Management (4)

▶ Communicatie (6)

▶ Risicomanagement en het ontwerp en de implementatie van 
beheersingsmaatregelen (3)

▶ Monitoring van beheersingsmaatregelen (1)

▶ Logische en fysieke toegangsbeveiliging (8)

▶ Systeem operatie (2)

▶ Change Management (4)

▶ Naast criteria en voorbeeld maatregelen (zie volgende slides) worden ook voorbeeld 
risico’s genoemd in de TSP.
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presentatie common criteria
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Voorbeelden van de criteria en maatregelen (1)

▶ Organisatie en Management (4)
– The entity has defined organizational structures, reporting lines, authorities, and responsibilities for the design, development, 

implementation, operation, maintenance and monitoring of the system enabling it to meet its commitments and requirements as 
they relate to [insert the principle(s) being reported on: security, availability, processing integrity, or confidentiality or any 
combination thereof]. 

– Example control: The entity evaluates its organizational structure, reporting lines, authorities, and responsibilities as part of its 
business planning process and as part of its ongoing risk assessment and management process and revises these when 
necessary to help meet changing commitments and requirements. 

▶ Communicatie (6)
– Information regarding the design and operation of the system and its boundaries has been prepared and communicated to 

authorized internal and external system users to permit users to understand their role in the system and the results of system 
operation.

– Example control: System descriptions are available to authorized external users that delineate the boundaries of the system and 
describe relevant system components as well as the purpose and design of the system. Documentation of the system description 
is available to authorized users via the entity’s customer-facing website.
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Voorbeelden van de criteria en maatregelen (2)

▶ Risicomanagement en het ontwerp en de implementatie van 
beheersingsmaatregelen (3)
– The entity (1) identifies potential threats that would impair system [insert the principle(s) being reported on: security, availability, 

processing integrity, or confidentiality or any combination thereof] commitments and requirements, (2) analyzes the significance of 
risks associated with the identified threats, and (3) determines mitigation strategies for those risks (including controls and other 
mitigation strategies).

– Example control: A master list of the entity's system components is maintained, accounting for additions and removals, for 
management's use.
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Voorbeelden van de criteria en maatregelen (3)

▶ Monitoring van beheersingsmaatregelen (1)
– The design and operating effectiveness of controls are periodically evaluated against [insert the principle(s) being reported on: 

security, availability, processing integrity, or confidentiality or any combination thereof] commitments and requirements, 
corrections and other necessary actions relating to identified deficiencies are taken in a timely manner. 

– Example control: Monitoring software is used to identify and evaluate ongoing system performance, security threats, changing 
resource utilization needs, and unusual system activity. This software sends a message to the operations center and automatically 
opens an incident, problem, or change management "ticket" record when specific predefined thresholds are met. 

▶ Logische en fysieke toegangsbeveiliging (8)
– Logical access security software, infrastructure, and architectures have been implemented to support (1) identification and 

authentication of authorized users; (2) restriction of authorized user access to system components, or portions thereof, 
authorized by management, including hardware, data, software, mobile devices, output, and offline elements; and (3) prevention 
and detection of unauthorized access.

– Example control: Established entity standards exist for infrastructure and software hardening and configuration that include 
requirements for implementation of access control software, entity configuration standards, and standardized access control 
lists. 
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Voorbeelden van de criteria en maatregelen (4)

▶ Systeem operatie (2)
– Vulnerabilities of system components to [insert the principle(s) being reported on: security, availability, processing integrity, or 

confidentiality or any combination thereof] breaches and incidents due to malicious acts, natural disasters, or errors are monitored 
and evaluated and countermeasures are implemented to compensate for known and new vulnerabilities. 

– Example control: Logging and monitoring software is used to collect data from system infrastructure components and endpoint 
systems and used to monitor system performance, potential security threats and vulnerabilities, resource utilization, and to 
detect unusual system activity or service requests. This software sends a message to the operations center and security 
organization and automatically opens a priority incident or problem ticket and change management system record item. 

▶ Change Management (4)
– Insert the principle(s) being reported on: security, availability, processing integrity, or confidentiality or any combination thereof] 

commitments and requirements, are addressed, during the system development lifecycle including design, acquisition, 
implementation, configuration, testing, modification, and maintenance of system components.

– Example control: System change requests are evaluated to determine the potential effect of the change on security, availability, 
processing integrity, and confidentiality commitments and requirements throughout the change management process. 
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Verschillen tussen ISAE 3000, 3402 en SOC 2
Onderwerp ISAE 3000 ISAE 3402 SOC 2

Mededeling Auditor Vormvrij
Redelijke of beperkte zekerheid

Gestandaardiseerd
Redelijke zekerheid

Gestandaardiseerd
Redelijke mate van zekerheid

Vermelding van het 
management van de service 
organisatie

Niet verplicht Verplicht Verplicht

Reikwijdte Niet bepaald Gerelateerd aan 
jaarrekeningcontrole

IT processen

Publiek Niet vooraf gedefinieerd Beperkt tot service- en 
gebruikersorganisaties

Beperkt tot service- en 
gebruikersorganisaties

Normenstelsel Individueel Individueel Gestandaardiseerd (TSP)

Vermelding 
testwerkzaamheden

Optioneel Opnemen in rapport Opnemen in rapport

Vermelding conclusie 
testwerkzaamheden

Optioneel Opnemen in rapport Opnemen in rapport

Relatie Internal Audit Algemene ISA / COS regelgeving Opgenomen in standaard US GAAS
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SOC 3

▶ Verkorte rapportage, geen beperkingen in gebruikerskring (publicatie op internet)

▶ Gebaseerd op “Trust Services Principles and Criteria”.

▶ Onderliggende werkzaamheden gelijk 
aan SOC 2.

▶ Weinig toegepast.

Bron: https://aws.amazon.com/compliance/ 
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SOC 3

• Based on Trust Service 
Principles and Criteria.

• Short form report.
• For general use / 

distribution.
• Carve out of subservice 

provider(s) not permitted. 
• Modified Opinion not 

allowed.

Bron:https://aws.amazon.com/compliance/soc-faqs/
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SOC 2

Includes detail on the 
service provider’s controls, 
the auditor’s detailed test 

procedures and the
test results of those tests

Provides an overall 
conclusion on whether the 
service provider achieved 
the stated Trust Services 

Principle

The report enables the 
reader to assess the 
service provider at a
more granular level

Where the detail are not 
needed by report users or 
where service providers 

may not be willing to share 
a detailed report

SOC 3
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Recap 
Service Organization Control Reports

Report Scope/Focus Summary Applicability Standard

Standard 3402 
/SOC11M 

Internal Control 
Over Financial 
Reporting

Detailed report for 
customers and their 
auditors

 Focused on financial reporting risks and controls 
specified by the service provider. 

 Most applicable when the service provider performs 
financial transaction processing or supports 
transaction processing systems.

ISAE 3402 /

AT 101 

SOC2SM Security, 
Availability, 
Processing Integrity, 
Confidentiality 
and/or Privacy

Detailed report for 
customers and 
specified parties

 Focused on Security, Confidentiality, Availability, 
Processing Integrity and/or Privacy. 

 Applicable to a broad variety of systems.

AT 101 /

ISAE 3000

SOC3SM Same as SOC2SM Short report that 
can be generally 
distributed, with the 
option of displaying 
a web site seal

 Same as above without disclosing detailed controls 
and testing.

 Optionally, the service provider can post a Seal if they 
receive an unqualified opinion.

AT 101 /

ISAE 3000
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Conclusie

▶ ISAE 3402 heeft een beperkt toepasbaarheid,

▶ Benoembaar rapport door ISAE 3000 in combinatie met: 

– ISAE 3402 als leidraad voor het rapport-format,

– “Trust Services Principles and Criteria” als norm,

▶ Beperkt tot beheersing IT domein,

▶ Moet passen in het beheersingsmodel.
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ITAssurance reports
▶ Accountants gerelateerd

– IFAC, IAASB*), ISAE standards

– US GAAS 

▶ Accountants rest of the world

▶ ISACA

– ITAF (IT assurance framework)

▶ ISO 27001

▶ PCI DSS

*) International Auditing and Assurance Standards Board
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ISACA profesional practise
framework for IS Audit / Assurance 
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ISO 27001 informatiebeveiligingssysteem

Bron: http://www.true.nl/blog/true-behaalt-vernieuwde-iso-27001-norm/ 

beschikbaarheid, integriteit, vertrouwelijkheid
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Opbouw ISO 27001: 2013

1. Scope

2. References

3. Terms and definitions

4. Context of the organization 

5. Leadership 

6. Planning 

7. Support 

8. Operations 

9. Performance 

10. Improvement
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ISO Audit cyclus

Jaar 1 • initiële audit

Jaar 2 • tussentijdse audit

Jaar 3 • tussentijdse audit

Jaar 4 • nieuwe audit

Etc. • Tussentijdse audit
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PCI Security Standards Council

Bron: PCI DSS Quick Reference Guide V 3.2  

PTS - Pin Transaction Security
DSS – Data Security Standard
PA – Payment Application
P2PE - Point to Point Encryption
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PCI Data Security Standard (PCI DSS)

Bron: PCI DSS Quick Reference Guide V 3.2  

The Standard: https://www.pcisecuritystandards.org/documents/PCI_DSS_v3-2.pdf
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Toekomst van de IT Auditor RE

Bron: pixabay.com/nl/persoon-vader-kind-toon-opmerking-790885/
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