
Amsterdam, 4 april 2019 

 
 

 
Betreffende: Fox-IT in het Midden-Oosten 
 

Van: Buro Jansen & Janssen 
 

 
 
Geachte mw./dhr. 

 
In het kader van een onderzoek van Buro Jansen & Janssen naar activiteiten van 

Fox-IT in het Midden-Oosten waarover wij op korte termijn gaan publiceren, 
hadden wij enkele vragen aan u. 
 

1. Is het juist dat Fox-IT in de periode 2006 tot en met 2012 zaken  heeft 
gedaan met het Duitse bedrijf AGT? 

2. Is het juist dat Fox-IT en AGT een partner overeenkomst als een reseller 
agreement hebben afgesloten? 

3. Is het juist dat Fox-IT in de periode 2006 – 2012 besloten workshops heeft 
verzorgd voor overheidsinstanties waaronder legereenheden en 
inlichtingendiensten in Egypte, Saoedi-Arabië, Syrië en de Verenigde Arabische 

Emiraten? 
4. Met welke landen in het Midden-Oosten zijn er transacties gesloten en met 

welke overheidsinstanties of bedrijven? 
5. Is het juist dat Fox-IT naast AGT ook contact onderhield met andere 
tussenhandelaren in het Midden-Oosten en welke dan? 

6. Zijn er via AGT of andere tussenhandelaren contracten gesloten? Met welke 
landen en/of klanten zijn middels die contracten via tussenhandelaren diensten 

en/of producten van Fox-IT geleverd? 
7. Is het juist dat Fox-IT in samenwerking met AGT in de genoemde periode een 
project uitvoerde in Syrië? 

8. Heeft Fox-IT in 2007 AGT advies gegeven over het omzeilen van het 
Amerikaanse handelsembargo? Of moeten wij iets anders concluderen uit de  

volgende zinsnede van een manager van Fox-IT aan het management van AGT:  
“We cannot export USA Dell servers to Syria, so we need AGT to order  
them locally.” 

9. Is het juist dat Fox-IT in juni 2008 trainingen en consultancy verleende aan 
instanties in Egypte? 

10. Is het juist dat Fox-IT in de genoemde periode heeft meegewerkt aan een 
‘Lab’ in Saoedi-Arabië dat gericht is op het monitoren van het internet en 
telefoonverkeer in het land? 

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

vragen. 
 
 

 
 

Met vriendelijke groeten 
 



… 

… 
 

 
--  
Buro Jansen & Janssen 

Postbus 10591 
1001 EN Amsterdam 

tel. 020 6123202 
mob. 06 34339533 
info@burojansen.nl 

burojansen.nl 
uchtwt36ho47nn2u.onion 

Steun het werk van Jansen & Janssen. 
Wordt donateur! 
IBAN: NL56 INGB 0000 6039 04 BIC: INGBNL2A 
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