Amsterdam, 19 mei 2021

Betreffende: export Fox-IT naar Rusland
Van: Buro Jansen & Janssen

Geachte mw./dhr.
Op 7 mei 2021 en 13 mei 2021 hebben wij u een e-mail verstuurd met enkele vragen. Tot op heden
hebben wij niets van u gehoord. Wij vroegen ons af of u dit bericht in goede orde heeft ontvangen?
Kunnen wij uw zienswijze tegemoet zien? We horen het graag, ook als dit niet het geval is.

Dit is het bericht dat wij stuurden:
In het kader van een onderzoek van Buro Jansen & Janssen hadden wij enkele vragen aan u. Dit is een
eerste set, mocht u deze beantwoorden, hebben wij eventuele aanvullende vragen. Aangezien u in het
verleden geen commentaar wilde geven op vragen van Buro Jansen & Janssen vragen wij u of u dat deze
keer wel doet. Binnenkort gaan wij publiceren, als u antwoord dan nemen wij die antwoorden graag
mee in de publicatie.

- Heeft Fox-IT producten geleverd aan het Zwitserse Snitegroup GmbH?
- Liepen die levering uiteindelijk via ZAO NPF Simet? En kwamen de producten in Rusland terecht?
- Werkte u daarbij samen met Genginovich Evgeny Leonidovich?
- Vallen producten van Fox-IT onder dual-use producten?
- Zijn voor die producten dual-use exportvergunningen aangevraagd?
- Heeft Fox-IT een exportvergunning voor Rusland ontvangen? Vanaf wanneer en tot wanneer?
- Heeft Fox-IT geverifieerd dat Simet/Snitegroup/dhr. Gengrinovich al dan niet werkt voor het ministerie
van Defensie? Zijn de producten niet terecht gekomen bij onderdelen van de Russische defensie?
- Heeft Fox-IT producten geleverd aan RusHydro? En of andere Russische staatsbedrijven zoals Gazprom,
Transneft?
- Heeft Fox-IT geverifieerd dat ZAO NPF Simet/Snitegroup GmbH/dhr. Gengrinovich ook werkt voor
delen van de Russische overheid die gelieerd zijn aan de Russische inlichtingendiensten? Zijn de
producten niet terecht gekomen bij Russische inlichtingendiensten?
- Heeft Fox-IT haar producten laten certificeren door FSTEC? Heeft die certificering plaats gevonden na
het instellen van sancties in 2014?
- Deelt u de kritiek op het Russische certificeringsproces van het Amerikaanse bedrijf Symantec?

- Heeft Fox-IT producten geleverd aan het Russische ARinteg? Heeft ARinteg de Russische certificering
voor Fox-IT begeleidt? Zijn producten van Fox-IT bij Russische banken terecht gekomen via ARinteg? Zijn
dit banken die op sanctielijsten staan? Zijn dit banken die werken voor de Russische defensie-industrie?
- Heeft Fox-IT zich gehouden aan de sanctiemaatregelen van de Europese Unie en de Verenigde Staten
sinds 2014?
- Zitten er Amerikaanse onderdelen in producten van Fox-IT en bent u daarom genoodzaakt
Amerikaanse sanctiemaatregelen te volgen? Heeft u de Amerikaanse sanctiemaatregelen in acht
genomen?

Wij horen graag van u of u op zeer korte termijn antwoord kunt geven op deze vragen.

Met vriendelijke groeten

Buro Jansen & Janssen
Postbus 10591
1001 EN Amsterdam
020 6123202
06 34339533
info@burojansen.nl

