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Geachte heer/ mevrouw, 

 

Onlangs hebben we vernomen, dat de overheid op dit moment inventariseert welke 

overheidsinstanties en organisaties in de vitale infrastructuur-sector onze beveiligingsoplossingen 

gebruiken en op welke manier. Kaspersky Lab heeft geen officiële kennisgeving ontvangen van 

Ministerie van Justitie en Veiligheid of enig andere instantie over deze kwestie, daarom richt ik mij tot 

u. 

 

We zouden het erg op prijs stellen als u meer informatie met betrekking tot deze inventarisatie met 

ons zou kunnen delen. Daarnaast willen wij u graag laten weten, dat Kaspersky Lab alle informatie en 

inzage – inclusief onze klantendatabase - wil verschaffen die Ministerie van Justitie en Veiligheid 

nodig acht in zijn beraadslagingen en open staat voor een vrijblijvende dialoog om eventuele zorgen 

naar aanleiding van de berichtgevingen in de Amerikaanse media weg te nemen.   

 

Al meer dan 20 jaar strijdt Kaspersky Lab wereldwijd tegen cyberspionage en cybercriminele 

activiteiten in het belang van onze klanten - ongeacht het doel of de herkomst van deze 

cyberdreigingen. In deze strijd werken we intensief samen met publieke partijen, waaronder 

overheidsinstanties zoals CERT’s, politie, Europol, Interpol. Het No More Ransom-project
1
 – een 

gezamenlijk initiatief van Europol, de Nederlandse politie, McAfee en Kaspersky Lab - is hiervan een 

goed voorbeeld. Van ongepaste banden met welke regering dan ook, inclusief Rusland, is echter geen 

enkele sprake. We nemen deze niet-geverifieerde aantijgingen dan ook bijzonder serieus en hebben 

derhalve in het najaar van 2017 een intern onderzoek
2
 verricht om de beschuldigingen te weerleggen. 

 

Omdat we het vertrouwen van onze partners en klanten in onze cyberbeveiligingsoplossingen ten 

zeerste op prijs stellen, lanceerde Kaspersky Lab eveneens onlangs zijn Global Transparency 

Initiative
3
 om de betrouwbaarheid van onze producten en de afwezigheid van achterdeurtjes en 

ongedocumenteerde functies te bevestigen. We verwachten tegen 2020 drie Transparency Centers te 

openen, waarvan een in Europa. Hier kunnen klanten, betrouwbare partners en overheidspartijen de 

broncode van onze oplossingen – inclusief updates – testen. Mocht u al eerder de broncode van onze 

oplossingen in willen zien en onderzoeken, dan behoort dat ook tot de mogelijkheden.  

 



 
 

Daarnaast verwijs ik u graag naar Jaya Baloo, CTO van KPN, en Inge Philips-Bryan, Director van het 

Cyber Risk Services team bij Deloitte. Kaspersky Lab’s beveiligingsoplossingen zijn uitvoerig door 

KPN en Deloitte gepentest en hebben deze pentests succesvol doorstaan. Zowel KPN als Deloitte 

hebben bevestigd, dat zij u hier graag verder over willen  informeren.  

 

Bedankt voor uw aandacht en tijd. Nogmaals, we zouden het zeer op prijs stellen als Ministerie van 

Justitie en Veiligheid een dialoog met ons wil aangaan en informatie kan geven over de inventarisatie.  

Ons team en ik zijn altijd beschikbaar om de kwestie te bespreken en gedetailleerde antwoorden op 

vragen of problemen te geven. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

Martijn van Lom 

General Manager Kaspersky Lab Benelux 

 


