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Bureau Veritas breidt cyber security dienstenpakket uit
door krachten te bundelen met Secura
Door een meerderheidsbelang te nemen in cyber security specialist Secura voegt
Bureau Veritas eersteklas expertise toe aan haar dienstverlening op het gebied van
cyber security assessment
Bureau Veritas, een wereldleider op het gebied van testen, inspecties en certificering, kondigde
vandaag aan dat het de overname van Secura B.V. heeft afgerond (beginnend met een
meerderheidsbelang), een onafhankelijke dienstverlener gespecialiseerd in cyber security.
Secura wordt een hoeksteen in de cyber security strategie van Bureau Veritas.
Groeiende vraag naar digitale beveiliging en nieuwe wet- en regelgeving drijven een toenemende
behoefte aan conformity assessment. Als gevolg is TIC dienstverlening (testen, inpecteren en certificeren)
een opkomende markt met een verwachte substantiële groei en een aanzienlijk momentum. In deze
veelbelovende nieuwe conformity markt is Secura een erkende cyber security speler met een sterke focus
op TIC activiteiten.
Opgericht in Nederland in 2000 beschikt Secura over 100 medewerkers in twee technologische centra
gevestigd in Eindhoven en Amsterdam. Het bedrijf registreerde in 2020 een omzet van bijna €10 miljoen.
Aan de hand van solide expertise en dito vermogen hanteert Secura een holistische benadering in
beveiliging in relatie tot identificatie en beoordeling van cyber security risico’s op basis van normen, kaders
en certificatieprogramma’s. De missie van Secura luidt ‘inzicht verschaffen in uw beveiliging’.
“Cyber security risico’s nemen toe voor zowel bedrijven als individuen,” aldus Didier Michaud-Daniel,
Chief Executive Officer van Bureau Veritas. “De bescherming van privé- en bedrijfsdata en -systemen
is een centrale uitdaging geworden als het gaat om beveiliging, veiligheid en ook duurzaamheid van de
bedrijfsvoering. Deze strategische samenwerking ondersteunt de snelle ontwikkeling van conformiteitsbeoordeling van niet-fysieke bedrijfsmiddelen. Aangezien we anticiperen op een versnelling van de
ontwikkelingen binnen de cyber security TIC markt in de komende jaren, zal Secura’s expertise onze
wereldwijde dienstverlening verder versterken in sleutelgebieden en groeimarkten. Namens het Bureau
Veritas Executive Committee heet ik het Secura team van harte welkom.”
“Zowel Bureau Veritas als Secura zien de grote kansen in cyber security in de komende decennia,” voegt
Dirk Jan van den Heuvel, Managing Director van Secura, toe. “Er is een duidelijke behoefte om
beveiliging naar een hoger plan te tillen op veel plekken in de maatschappij. Door krachten te bundelen
met Bureau Veritas zal onze groei en expansie ongetwijfeld een flinke boost krijgen en het vermogen van
Secura om haar expertise aan te bieden versnellen. We hebben er vertrouwen in dat deze keuze ons in
staat zal stellen om in de toekomst nog sneller te ontwikkelen aangezien we kunnen profiteren van de
grote geografische footprint van Bureau Veritas en de integriteitsreputatie die Bureau Veritas verworven
heeft van de leidende bedrijven in de wereld’”

Secura biedt dienstverlening m.b.t. testen, training en certificering voor beveiliging ten aanzien van
mensen, organisatie en technologie (netwerken, systemen, applicaties en data). De organisatie beschikt
over een uitgebreide range van hoog aangeschreven accreditaties en vergunningen m.b.t. haar
dienstverlening conform een reeks van normen (waaronder ISO 270011, NIST CSF2, OWASP ASVS3,
ISAE 3000/34024, UNECE5 regulations, ETSI EN 303 6456, IEC 624437, Common Criteria8).
Hoewel stevig verankerd in de Europese beveiligingsmarkt bedient Secura een diverse, internationale
klantenkring en is actief in alle sectoren en met een focus op technologie, energie, industrie, automotive,
financiële dienstverlening, publieke dienstverlening en de gezondheidszorg,
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ISO 27001 is the leading global standard on Information Security Management
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The NIST Cybersecurity Framework (CSF) is a set of guidelines for private sector companies to follow to be better prepared

in identifying, detecting, and responding to cyber-attacks
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The OWASP Application Security Verification Standard (ASVS) is a detailed list of security requirements and guidelines

that can be used to design, build and test highly secure applications
4

ISAE 3000/3402 are standards to provide assurance over non-financial information (3000) and Internal Controls (3402)
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The United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) regulations cover vehicle safety, environmental protection,

energy efficiency and theft resistance
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ETSI EN 303 645 provides baseline requirements for Consumer IoT devices
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IEC 62443 standard specifies security capabilities for control system components and systems
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The Common Criteria for Information Technology Security Evaluation (referred to as Common Criteria or CC) is an

international standard (ISO/IEC 15408) for computer security certification

Over Bureau Veritas
Bureau Veritas is een toonaangevende wereldwijde leider op het gebied van laboratoriumtesten, inspecties en
certificering. Opgericht in 1828 heeft de Groep meer dan 78.000 medewerkers in dienst die werkzaam zijn vanuit
meer dan 1.500 kantoren en laboratoria over de hele wereld. Bureau Veritas ondersteunt haar opdrachtgevers bij het
verbeteren van hun bedrijfsprestaties via haar dienstverlening en innovatieve oplossingen om zeker te stellen dat hun
bedrijfsmiddelen, producten, infrastructuur en processen voldoen aan normen en wettelijke voorschriften in relatie tot
kwaliteit, gezondheid & veiligheid, milieu en maatschappeijke verantwoordelijkheid.
Bureau Veritas is genoteerd op de Euronext Parijs en behoort tot de Next 20 Index.
Compartiment A, ISIN code FR 0006174348, stock symbool: BVI.
Bezoek voor meer informatie www.bureauveritas.nl, en volg ons op Twitter (@bureauveritasnl) en LinkedIn.

Over Secura
Secura is een onafhankelijke expert op het gebied van cyber security. Secura biedt inzichten om waardevolle
bedrijfsmiddelen en data te beschermen. We maken cyber security tastbaar en meetbaar op het terrein van IT, OT
en IoT. Met beveiligingsadvies, testen, training en certificering benadert Secura cyber security op een holistische
manier en dekt hierin alle aspecten af variërend van mens, beleid en organisatorische processen tot aan netwerken,
systemen, applicaties en data.
Bezoek voor meer informatie: www.secura.com
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