
Tijdens de UK NL Cyber Security Showcase hield het Van Doorne Cyber Security Team een keynote speech 
over due diligence considerations en investment terms bij cyber security assets. Op basis van onze ervaring 
hebben wij een overzicht gemaakt van de belangrijkste topics die een rol spelen bij investeringen in cyber 
security ondernemingen. Deze topics zijn ook relevant voor ondernemingen die zich voor willen bereiden op 
een toekomstige transactie. Door een goed antwoord te hebben op de gestelde vragen krijgt u een helder 
beeld van de stand van zaken met betrekking tot het cyber security beleid van uw onderneming. Wilt u dat 
wij u helpen bij de voorbereiding van een mogelijke transactie of heeft u vragen naar aanleiding van de 
onderstaande topics? Neem dan contact op met het Cyber Security Team.

1 Wat zijn de belangrijkste systemen/componenten/
processen binnen de IT-voorzieningen c.q. IT-infra-
structuur van de Target? 

 De eerste vraag is eigenlijk een van de meest voor de hand 
liggende vragen. Elke onderneming, zeker een onder-
neming die een rol vervult binnen cyber security eco-
systemen, dient in staat te zijn te identificeren welke van 
zijn eigen IT-systemen/-voorzieningen het meest belangrijk 
zijn voor de continuïteit van zijn bedrijfs-activiteiten, zowel 
intern als extern. Daarnaast dient er op globaal niveau te 
kunnen worden uitgelegd waarom dit het geval is, 
zodat hier tijdens het DD-onderzoek rekening mee kan 
worden gehouden.

2 Welke soorten informatie(stromen) zijn kritiek binnen 
de Target en hoe zijn deze beschermd?

 Deze vraag omvat veel elementen. Zo is het van belang om 
te weten welke informatie binnen de Target veel waarde 
heeft. Dit kan knowhow omvatten, maar ook intellectueel 
eigendom van de Target. Denk ook aan databases, 
klantenbestanden, boekhouding, verkoopprocessen, 
strategische toekomstplannen, ontwikkeldocumentatie en 
andere informatie. Ook de vraag hoe al deze informatie 
beschermd is/wordt en hoe er in het algemeen mee om 
wordt gegaan, is van belang bij een transactie. Bij 
intellectuele eigendomsrechten is het van belang dat al 
deze rechten op een correctie wijze zijn vastgelegd dan wel 
beschermd. Een grondig onderzoek door experts op dit 
gebied kan problemen in de toekomst voorkomen.

3 Staan er afwijkende IT-investeringen gepland? 
 Naast inzage in de vaste uitgaven op het gebied van 

IT, zoals licentievergoedingen, service-abonnementen, 
reguliere vervangingskosten voor hardware en standaard 
onderhouds- en beheerkosten, is het van belang om in 
kaart te krijgen of er in de nabije toekomst afwijkende 
investeringen op de planning staan. Het zou zo maar het 
geval kunnen zijn dat alle desktops van medewerkers 
vervangen dienen te worden of dat er ‘ijzer’ toe is aan 
vervanging (als het ware achterstallig onderhoud), maar 
bijvoorbeeld ook dat extra investeringen nodig zijn vanwege 
een explosieve groei van de onderneming. Dergelijke 
afwijkende investeringen kunnen post-closing een flinke 
financiële impact hebben. 

4 Welke soorten persoonsgegevens worden er verwerkt 
en worden er tevens bijzondere persoonsgegevens 
verwerkt?

 Ten behoeve van het DD-onderzoek is van belang om te 
weten welke soorten persoonsgegevens er worden 
verwerkt door de Target (al dan niet versleuteld) en voor 
welke doeleinden. Daarbij kan gelijk worden gekeken of er 
ook bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt en of 
daarbij alle geldende wet- en regelgeving in acht wordt 
genomen. Bedenk in dit kader dat het de term “verwerken” 
heel ruim wordt uitgelegd. Bij een Nederlandse Target 
kunnen ook gelijk alle meldingen die zijn gedaan bij de 
Autoriteit Persoonsgegevens worden opgevraagd.

5 Waar staan de data opgeslagen, wie heeft toegang 
daartoe en welke beveiligingsmaatregelen zijn 
getroffen om ongeautoriseerde toegang of verwerking 
te voorkomen?
Deze vraag is gerelateerd aan de vorige vraag. Zo is het 
van belang om te weten waar persoonsgegevens staan 
opgeslagen en wie (inclusief externe partijen) vanaf welke 
locatie toegang tot die persoonsgegevens heeft. 
Deze vraag is niet alleen relevant voor persoonsgegevens, 
maar ook voor andere belangrijke informatie binnen de 
Target. Bij betrokkenheid van externe partijen dienen de 
contractuele verhoudingen met deze partijen ook te worden 
meegenomen in het DD-onderzoek. Tot slot dient de Target 
helder in kaart te kunnen brengen welke technische en 
organisatorische maatregelen zij heeft getroffen om de 
data te beveiligen tegen verlies en ongeautoriseerde 
toegang dan wel verwerking. Dit omvat ook het Identity and 
Acces Management van de Target.

6 Wat zijn de meeste voorkomende bedreigingen voor de 
bedrijfsgegevens, netwerken en systemen?

 Indien een Target de voor hem meeste relevante cyber-
bedreigingen niet goed in kaart heeft gebracht, kan dat 
reden zijn voor een red-flag. De Target is dan niet in control 
over (de continuïteit van) zijn bedrijfsvoering. Het spreekt in 
het voordeel van een Target indien hij dit wel goed in kaart 
heeft gebracht en ook weet wat voor gevolgen het 
materialiseren van een van deze risico’s heeft en daarbij 
ook de juridische gevolgen in het achterhoofd heeft. 
Let daarbij ook op of tijdens het DD-onderzoek gegeven 
antwoorden op dergelijke vragen niet een papieren 
werkelijkheid betreffen, waar de realiteit ver op achterloopt.

7 Is er een lijst van cyberincidenten in het verleden?
 Zoals wij reeds hebben aangegeven in een blog op 

LinkedIn, is het slechts een kwestie van tijd voordat een 
beveiligingsincident plaatsvindt bij de Target (indien dit nog 
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niet het geval is geweest). Een Target die incidenten uit het 
verleden goed documenteert en daarbij ook vastlegt wat de 
omvang van het incident was, welke maatregelen naar 
aanleiding van het incident zijn getroffen, welke verbeter-
punten zijn gesignaleerd ten aanzien van te treffen 
preventie- en beheersingsmaatregelen  en welke overige 
informatie in de toekomst van belang kan zijn met 
betrekking tot soortgelijke incidenten, is goed voorbereid 
op een eventueel volgend cyberincident.

8 Is er een recoveryplan beschikbaar indien er kritische 
informatie lekt of kritieke systemen niet beschikbaar 
blijken?

 Een goede voorbereiding is het halve werk. Zoals in de 
vorige vraag al aangeven, is het slechts een kwestie van 
tijd voordat een cyberincident zich voordoet en met 
betrekking tot storingen in IT-systemen is het een feit van 
algemene bekendheid dat dergelijk storingen zich altijd een 
keer voor kunnen doen. Het hebben van een recoveryplan 
kan daarbij een zeer bruikbare tool zijn en een Target die 
een dergelijk plan heeft liggen, periodiek valideert en waar 
nodig bijstelt, geeft daarmee aan cyber security hoog op 
het prioriteitenlijstje te hebben staan.

9 Is er een dekkende cyber securityverzekering afgeno-
men door de Target?

 Tegenwoordig bieden veel verzekeraars dergelijke polissen 
aan en indien een dergelijke verzekering is afgesloten door 
de Target dienen de polisvoorwaarden grondig te worden 
gecontroleerd op dekking en eventuele uitsluitingen, 
beperkingen en formaliteiten.

10 Is er een overzicht van alle relevante overeenkomsten 
op het gebied van IT en zijn deze overeenkomsten 
geïnventariseerd op onderwerpen als looptijd en 
beëindiging, rolverdeling qua verantwoordelijkheden, 
aansprakelijkheidsrisico’s, communicatie en gover-
nance en toepasselijk recht en bevoegde rechter?

 In de praktijk komt het vaak voor dat afgesloten IT-
contracten in de zogenaamde bureaula verdwijnen en dat 
er niet meer naar wordt omgekeken. Dat terwijl het goed op 
het netvlies hebben van alle (juridische) afspraken met 
toeleveranciers van groot belang is, met name bij een 
afhankelijkheidsrelatie ten aanzien van de continuïteit 
van de bedrijfsvoering. Bij een goed contractmanagament 
kan er snel worden geschakeld bij een cyberincident. 
Daarnaast merken wij in de praktijk dat er vele opvraag-
rondes nodig zijn voordat alle relevante overeenkomsten te 
vinden zijn in de dataroom bij een cyber DD en dat veelal 
alleen de laatste conceptversie van een overeenkomst 
beschikbaar is en niet een kopie van een definitief, 
ondertekend exemplaar.

11 Besteed voldoende aandacht tijdens het management 
interview aan het onderwerp cyber security om te 
beoordelen of cyber security voldoende aandacht 
krijgt op boardlevel. 
Indien cyber security op Board niveau niet voldoende 
aandacht krijgt, is het een teken aan de wand dat het 
algemene securitybeleid binnen de Target mogelijk niet 
goed is ingebed. Indien de IT- dan wel compliance-
medewerkers binnen een Target de enige personen zijn die 

hiervan op de hoogte zijn, kan dit een negatieve impact 
hebben op de effectiviteit van cyber security maatregelen. 
Alle echelons binnen de Target dienen op up-to-speed te 
zijn op het gebied van cyber security. Tijdens het 
management interview dienen er vragen te worden gesteld 
aan de Target op het gebied van de administratieve, 
technische en fysieke beveiligingsmaatregelen die zijn 
getroffen op het gebied van cyber security. De board is en 
blijft eindverantwoordelijk en dit is niet langer vrijblijvend.

12 Wie zijn de experts binnen de Target of zijn het externe 
experts?

 Een overzicht van de beschikbare experts binnen de Target 
is zeer bruikbaar. Zeker indien er additionele vragen en/of 
uitleg dient te worden gevraagd. Indien er sprake is van 
ingehuurde experts kan er tevens worden beoordeeld of 
deze experts afdoende expertise in huis hebben en/of er 
nog vrijwaringen/garanties dienen te worden opgenomen 
met betrekking tot het afgeleverde werk door deze experts.

13 Hoe worden de werknemers op de hoogte gehouden 
van alle geldende protocollen en ontwikkelingen 
binnen de Target op het gebied van cyber security?

 Het hebben van beleid is één ding. Het daadwerkelijk 
uitvoeren van het beleid is iets anders. Het proactief 
informeren van werknemers is zeker op het gebied van 
cyber security van groot belang. Dit kan via een eigen 
“intranet” waarbij werknemers middels een bericht geïnfor-
meerd worden dat policy’s geupdate zijn. Het is belangrijk 
dat de protocollen duidelijke instructies bevatten alsmede 
het recht van de werkgever om te monitoren. 

14 Is er een manier waarop werknemers of mensen niet 
werkzaam voor de Target mogelijke kwetsbaarheden 
kunnen melden bij de Target?

 Denk hierbij aan beloningsprogramma’s voor ethische 
hackers of een algemeen meldpunt voor werknemers. 
Er dient een cultuur te heersen waarbij werknemers 
proactief kwetsbaar-heden melden zonder bang te zijn 
voor eventuele persoonlijke consequenties. Indien een 
onderneming 50 of meer werknemers heeft is de 
onderneming verplicht een klokkenluidersregeling te 
hebben. 

15 Worden werknemers afdoende gescreend en houdt de 
arbeidsovereenkomst rekening met cyberaspecten?

 Voorafgaand aan of bij de aanstelling kan een Verklaring 
Omtrent Gedrag gevraagd worden. Daarbij gaat het om de 
vaststelling van de vraag of de sollicitant een crimineel 
verleden heeft, waarbij het wel gaat om crimineel gedrag 
dat relevant is voor de functie die de sollicitant gaat 
verrichten. Tijdens dienstverband kan de werkgever beleid 
opstellen voor bijvoorbeeld het gebruik van pc/laptop/
mobiele telefoon en social media. Deze regels moeten de 
werknemer bekend zijn. De werkgever mag - indien het 
beleid daarin voorziet - in beginsel ad hoc controleren of 
het beleid wordt nageleefd. Om de belangen voor de 
werkgever tijdens of na einde arbeids-overeenkomst te 
beschermen, is een goed geheim-houdingsbeding, non-
concurentiebeding en/of “intellectuele eigendomsclausule”, 
met daarop een boeteclausule raadzaam. De formulering 
van deze bedingen is maatwerk.

V
D

/D
D

/1
2N

L

Jachthavenweg 121
1081 KM Amsterdam
t +31 20 6789 123
info@vandoorne.com
www.vandoorne.com

Van Doorne N.V. is gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 34199342. Van Doorne N.V. is de enige opdrachtnemer van alle werkzaamheden. 
Op deze werkzaamheden en alle rechtsverhoudingen met derden zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden van Van Doorne N.V. en haar dochtermaatschappijen, waarin een 
beperking van aansprakelijkheid is opgenomen. Deze Voorwaarden, die zijn gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Amsterdam, kunnen worden geraadpleegd op www.vandoorne.com
en worden op verzoek toegezonden. 
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