
From: 110.28 I 102 e
To: J102e IinnovaUonpuarter.nI;

_________________

11028 I51nfia-southafricacom; j 102 e I
Cc: 11028 I
Subject: RE: Afspraak op 30 Augustus met Zuid-Afrkaans bedrijf VasTech
Date: vrijdag 12 augustus 2016 12:30:41
Attachments: imacje00l.onp

macieo02.ono

Beste

Prima, dan zullen jullie op BZ worden ontvangen. Als jullie je lets voor half elf kunnen melden bij de
receptie, dan zullen jullie daar worden opgehaald en naar de zaal gebracht worden.

Hartelijke groet,
102e

From:I02e krvo.nh]
Sent: vriidacj 12 auaustus 2016 12:0 1

_________________

2 e innovationquarter.nl);° 2

2@nfiasouthafricacom); 1b02e I
Cc:1028 I
Subject: RE: Afspraak op 30 Augustus met Zuid-Afrikaans bedrijf VasTech

Bestelbo2e I
Dank je wel voor de snelle reactie. 1k stel voor bet bezoek op BZ te houden. De delegatie bestaat
uit 2 personen,1b02_8 land 11028
1k zal samen komen met mijn collega 1102e

- Ivan Innovation Quarter, de
ontwikkelingsmaatschappij voor de regio Zuid Holland. Voor jullie informatie we zullen op 30
augustus ook de Hague Security Delta, TU Deift, Haagsche Hogeschool bezoeken en spreken met
een recruiter en tax advisor.

102e

M +31 (O)1102e I

NTrTf lands Foreign Investment Agency
Visit our website! Ministry of Economic Affairs

w.investinholland.com Beatrixlaan 2 I 2595 AL I Den Haag I Nederland

Vanibo2e minbuza.nh]
Verzonden: vrijdag 12 augustus 2016 10:19
Aa fl 10 2

CC: ‘_____________________

Onderwerp: RE: Afspraak op 30 Augustus met Zuid-Afrikaans bedrijf VasTech

Goedemorgen

I wapenexportcontrole 1028 Ienlbo2e Ivan het
cluster exportcontrole op dual usegoedereni02e Ikunnen het bedrijf op dinsdag
30 augustus 10:30-11:30 te woord staan. Zou je hen eventuele additionele gegevens van de
delegatie door kunnen sturen? De Powerpoint zal ik ze doorsturen.

Zij kunnen het bedrijf bij BZ ontvangen, maar mochten jullie de rest van de dag afspraken op EZ
hebben, dan kunnen ze ook even oversteken. Hoor graag wat het handigst is.

Hartelijke groet,
102e



1102 e
From :i__________________
Sent: donderdag 11 augustus 2016 16:15
To:1b02e I
Subject: RE: Afspraak op 30 Augustus met Zuid-Afrikaans bedrijf VasTech

Beste

Dank voor je telefoontje en de gegevens van het bedrijf. 1k ga het intern voorleggen en kom er bij
je op terug.

Hartelijke groet,

102e

Ministerie van Buitenlandse Zaken I Directie Veiligheidsbeleid (DVB)
Afdeling Non-Proliferatie, Ontwapening, Wapenbeheersing en
Exportcontrolebeleid

T: +31 (Q1o2e Ii M: +31 (Q102e I
Bezuidenhoutseweg 67 Postbus 20061 2500 EB s-Gravenhage

From:I02e rvo.nI]
Sent: donderdag 11 augustus 2016 16:09
To:l102e

Subject: Afspraak op 30 Augustus met Zuid-Afrikaans bedrijf VasTech

102 e
Beste

_________

Leuk je gesproken te hebben. Wil jij aub een collega vragen op 30 augustus een uurtje te
spreken met het Zuid-Afrikaanse bedrijf VasTech?
Zodra wij het tijdslot weten zullen we daar andere afspraken om heen plannen.

De website van VasTech: http://www.vastech.co.za/
In de bijiage een presentatie over VasTech (aub vertrouwelijk behandelen)

VasTech zit oak in Zwitserland.

Groet,

102e I
M: +31 (0110 Ze

E: 102 nfl ni

N
e

nds Foreign Investment Agency
Visit our website! Ministry of Economic Affairs

www.investinhpllpnd.com Beatrixlaan 2 I 2595 AL I Den Haag I Nederland

Help save paper! Do you really need to print this email?

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde
bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te



melden en bet bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
schade, van welke aard ook, die verband houdt met risicos verbonden aàn bet elektronisch
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the
addressee or if this message was sent to you by mistake. you are requested to inform the
sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stimuleert Duurzaam, Agrarisch,
Innovatief en Internationaal ondernernen. RVO.nl is per 2014 ontstaan uit de fusie van
Agentschap NL en Dienst Regelingen.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan bet elektronisch
verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.



Subject: Afspraak op 30 Augustus 10.30 met Zuid-Afrikaans bedrijf VasTech
Date: maandag 29 augustus 2016 11:12:59
Attachments: imacie00lonci

imapeOO2.onp
fftøroram391 1-3.odf
ATT00002txt

Bestelbo2e

Nogmaals dank dat wij morgen met jullie kunnen spreken. In de bijiage staat het gehele
programma dat wi) hebben opgesteld voor VasTech. Wij zuHen morgen met de delegatie om
10.30 bij jullie zijn. Wij zullen met de volgende personen komen.

102e Vastech)
(Vastech)
Innovation Quarter)

____________

Ministerie Economische Zaken/ NFIA).

Groet,

102e

M: +31 (0102e

E: 102 nfia.nI

N e
lands Foreign Investment Agency

Visit our website! Ministry of Economic Affairs
www.investinholland.com Beatrixlaan 2 I 2595 AL I Den Haag I Nederland

Van:1b02e I
Verz?nden: vriidaa 12 auaustus 2016 12:01

_____________

Aan: innovationquarter.nl);l 02e

1102 e
I@nfia-southafrica.com); I02 e 7

CC:1132e I
Onderwerp: RE: Afspraak op 30 Augustus met Zuid-Afrikaans bed rijf VasTech

Bestelbo2e I

Dank je wel voor de snelle reactie. 1k stel voor het bezoek op BZ te houden. De delegatie bestaat
uit 2 personen, 1102e

1k zal samen komen met mijn coIlegaIlO2e
- Ivan Innovation Quarter, de

ontwikkelingsmaatschappij voor de reglo Zuid Holland. Voor jullie informatie we zullen op 30
augustus ook de Hague Security Delta, TU Delft, Haagsche Hogeschool bezoeken en spreken met
een recruiter en tax advisor.

102e

M: +31 (Q102e I
E:ia.nl

Nt-lands Foreign Investment Agency
Visit our website! Ministry of Economic Affairs

www.investinholland.com Beatrixlaan 2 I 2595 AL I Den Haag I Nederland

Van: 1O.2.e minbuza.nI]
Verzonden: vrijdag 12 augustus 2016 10:19 reeds beoordeeldAan: 1O.2.e
CC: 1O.2.e
Onderwerp: RE: Afspraak op 30 Augustus met Zuid-Afrikaans bedrijf VasTech

Goedemorgen 10.2.e



aoiIaw.4
FFT Program for Vast ech

30 August 2016,31 August 2016

_____________________________________

Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA)

____________________

]USA & UK, BOM Foreign Investments

____________________________________IBOM

Foreign Investments

__________________________________

InnovationQuarter

Contact information:

•
M: +31l1o2e nfla.nI

• 1O2e

M: +31 1102e bom.nI

E: 1102e kdibom.nI
• [iO2e

91O2e innovabonauarter.nI

Netherlands Foreign ‘“‘““

Investment Agency B0M 1/3



Tuesday 30 August 2016

09:30 - 17:30 THE HAGUE PROGRAM

09.15
Pick up by driver at hotel (Hampshire Hotel -

Babylon Den Haag)

09:30-10:30
NFIA & InnovationQuarter
Meeting with 1102e

NFIA and 102e

PThntier

10:30-11:30
Ministry of Foreign Affairs
Meeting with 1b02e I

1O2e

NFIA Head Quarters
Prinses Beatrixlaan 2, 2595 AL Den
Haag

buiten reikwijdte

I 1D2
nd 4102e I

jArms Export
Control Division and Dual Use goods

2/3



4to1Iah4
Wednesday 31 August 2016

High Tech Campus 1, 5656 AE
V Eindhoven

buiten reikwijdte
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From: 102e

To:

_________________

Subject: Aantekeningen Vastech
Date: dinsdag 30 augustus 2016 11:52:16

Halbo2e 1
Nogmaals dank, fijn om deze club samen te ontvangen. Hieronder, puur voor mochtje dat
handig vinden, mijn aantekeningen van het gesprek.
102e

Vastech - cyberupt

FamiliebedrijfVastech uit 1999, begonnen met voicerecorders, maar ook andere
datastores. Nu vooral in datastorage en legal interception software systems. Kan indelen in
vakjes, om data beperkt beschikbaar te maken, en zo meer acceptabel.

Key: software systeern moet international scrutiny kunnen doorstaan. Is nu niet WA
gecontroleerd, ook al gebruiken kianten wel voor militaire doeleinden. Alleen aan legale
overheden in landen in Europa, Z-Amerika en Azië met goede reputatie, zonder sancties,
embargo’s, etc. Nu: ontwikkeling van software systemen voor militair eindgebruik, die
vanwege encryptie gecontroleerd zijn.

Wil separaat, perinanente startup beginnen in NL vanwege transparante regulering en
nabijheid technische universiteiten. Z-Afrika loopt achter met implementatie WA regels
met als risico dat contracten Vastech worden ingehaald door (vertraagde) implementatie.

Gevoelig in publieke debat. DU verordening wordt herzien, met sterke MR component
inclusiefcyber surveillance technologie. Binnen WA maar ook binnen EU is NL relatief
scherp op MR consequenties van exporten. Kortom: mogelijk/onmoge!ijk afhankelijk van
eindbestemming en -gebruik.



From: 1102e

To: 102 e lExrortcontrole-ESG
Subject: VasTech / Cyberupt
Date: dinsdag 30 augustus 2016 12:07:04

Samenvatting gesprek 30/8/2016

____________ _____

102e C2 . 102eAanwezlg:11c2e lenI l(Cyberupt), (Innovation Quarter),I____
10.2e NFIA /EZ),110 2 e I (DVB), 1102 e (I M H)

Vaslech opgericht in 1999, familiebedrijf, Zuid-Afrika. Begon met voice receivers & recorders. Nu
vooral legal interception in combinatie met data storage.

Wil separaat, permanente startup beginnen in NL vanwege transparante regulering en nabijheid
technische universiteiten. Z-Afrika loopt achter met implementatie WA regels met als risico dat
contracten Vastech worden ingehaald door (vertraagde) implementatie. Vastech maakt een tour
door NL en lerland ter verkenning mogelijkheden.

Levert systemen voor massive data capture & storage (ordegroot 10-14 Gbite/sec). Soms ook
wel aangeduid als illegal interception. “Onderzoekers” kunnen met of zonder gerechtelijk bevel
zoeken in de data. Toegang kan vooraf gefragmenteerd worden (bijvoorbeeld omwille van
bescherming privacy).

Software voornaamste product (soms wel en soms niet gecontroleerd onder huidige Wassenaar
wetgeving). Hardware meestal off-the-shelf ongecontroleerd op enkele gateways (encryptie) na.

Key: software systeem moet international scrutiny kunnen doorstaan. Is nu niet WA
gecontroleerd, ook al gebruiken klanten wel voor militaire doeleinden. Alleen aan legale
overheden in landen in Europa, Z-Amerika en Azië met goede reputatie, zonder sancties,
embargo’s, etc. Nu: ontwikkeling van software systemen voor militair eindgebruik, die vanwege
encryptie gecontroleerd zijn.

Gevoelig in publieke debat. DU verordening wordt herzien, met sterke MR component inclusief
cyber surveillance technologie. Ook binnen Wassenaar ontwikkelingen op dit gebied. Binnen WA
maar oak binnen EU is NL relatief scherp op MR consequenties van exporten. Kortom:
mogelijk/onmogelijk afhankelijk van eindbestemming en -gebruik.

Met vriendelijke groet,

‘C2e

Directie Internationale Marktordening en Handelspolitiek

Directoraat-Generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bezuidenhoutseweg 67 I 2594 AC Den Haag

Postbus 20061 I 2500 EB I Den Haag

T 0701102e I



102e IM vcvminbuza.nI

I www.rijksoverheid.nI/exportcontrole


