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Videoconferencing: een valstrik voor export controls 
 
Nu het Corona-virus velen tot voorlopig permanente thuiswerkers gemaakt heeft en het zakendoen 
via beeldbellen vanuit huis gemeengoed is, rijzen er vragen of het wel veilig is om online te 
vergaderen. Niet alleen privacy- en beveiligingsaspecten van vergader-apps zijn in het geding, maar 
minder voor de hand liggende onderwerpen is alertheid geboden. Eén van die zaken die aandacht 
vraagt, is of sprake kan zijn van het schenden van export controlevoorschriften (‘export controls’) 
tijdens online vergaderingen.    
 
De eerste vraag die opdoemt is of bedrijven hun virtuele kantooromgeving wel goed beveiligd 
hebben. De bestanden staan op servers die vaak in het bedrijf zelf staan. Bij het inloggen op kantoor 
gaan we er zonder na te denken vanuit dat de firewalls ons beschermen van de grote boze 
buitenwereld. Zowel voor data die we ontvangen, als voor de data die we versturen. In de fysieke 
kantoorwereld zijn de processen ingericht op het beoordelen en verwerken van fysieke documenten, 
facturen, etc., of het ontvangen en beoordelen van bijvoorbeeld bezoekers. Ook in deze ‘veilige’ 
werkomgeving gaat nogal wat fout. Het versturen van e-mails kan een potentiële export zijn. Maar 
ook op andere wijze kunnen we exporteren zonder het te willen en vooral…zonder erbij na te 
denken. Zie hier een waargebeurd voorbeeld: er werd een jubileum gevierd met wat drankjes erbij in 
een kamer. Natuurlijk met foto’s van de jubilaris voor op Facebook. Op het bord waar ze voor 
stonden voor de foto stond een onderdeel uitgetekend van een militair vliegtuig. Tja, dat is heel 
dom! 
 
In een thuissituatie is de veiligheid voor wat betreft de communicatie niet zo vanzelfsprekend. Ook 
hier beschikken bedrijven inmiddels wel over een oplossing om op afstand in te loggen, maar dat 
geldt niet voor iedereen. Het komt nog steeds voor dat de router thuis nog is voorzien van een 
‘admin’ wachtwoord, en men zonder gebruik te maken van een veilige VPN-omgeving verbinding 
zoekt met de hele wereld. De documenten die eens veilig op de server stonden, huizen intussen 
onbeveiligd op de laptop. In vergelijking met de fysieke kantoorwereld heeft men thuis minder goed 
de beschikking over de juiste documenten of procedures. Mede doordat er minder sprake is van 
fysieke afstemming tussen collega’s of tussen afdelingen, is men sneller geneigd om - goed bedoeld - 
zelf te beoordelen met wie men wat deelt, en welke hulpmiddelen men daarvoor gebruikt. Het risico 
van het onbedoeld schenden van een sanctie of export control regel ligt dan op de loer. 
 
Beeldbellen en videoconferenties bieden een laagdrempelige en gemakkelijke manier om informatie 
aan de andere deelnemers te laten zien. Het is immers eenvoudig om documenten te laten zien door 
‘even’ het scherm te delen. Niets nieuws onder de zon, zo lijkt het, want dat gebeurde voorheen ook 
al. Maar in de huiselijke en informele setting kan het wel eens verleidelijk zijn om onbedachtzaam 
informatie te delen die niet zonder meer gedeeld mag worden, in het bijzonder als één of meerdere 
van de mede-beeldbellers in het buitenland achter het scherm zit. Zeker voor nieuwe, onervaren 
gebruikers lopen met beeldbellen of video vergaderen een risico om onverwacht exportcontrole-
voorschriften te schenden. Het delen van informatie via het beeldscherm met buitenlandse 
deelnemers is immers te beschouwen als een export.  
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De boven geschetste situatie gaat uit van onbewust onbekwaam handelen. Echter, de COVID-19 crisis 
geeft ook aanleiding tot bewust onbekwaam handelen. De omzet keldert en de wens om toch 
opdrachten binnen te halen maakt de kans op bewust onbekwaam handelen groter. Even iets delen 
met een potentiële klant om te laten zien dat je ervaring hebt en/of de kennis hebt om zodoende de 
opdracht te scoren kan aanleiding zijn tot bewust zaken delen die je onder de normale 
omstandigheden zo niet zou delen. Hierbij komt ook het spook van export controls om de hoek 
kijken. Er spelen dan twee zaken. Ten eerste, in hoeverre is een medewerker op de hoogte van de 
mate waarin hij/zij werkt met gecontroleerde technologie? Bij ‘technologie’ als hier bedoeld gaat het 
om technische tekeningen, ontwerpen, technische specificaties en data, blauwdrukken, technische 
handleidingen en dergelijke. Ten tweede, bestaan er reeds vergunningen om deze zaken te delen? 
Waar het export gecontroleerde technologie betreft, zal een reeds bestaande vergunning voor een 
potentiële klant meestal ontbreken. In dat geval is delen niet toegestaan.  
 
Maar als het dan een bestaande klant betreft, mag deze informatie in dat geval wél gedeeld worden? 
Ook hier is het antwoord ook niet zonder meer positief. Als die technologie, op grond van nationale 
of internationale voorschriften, aan exportbeperkingen is onderworpen, dan kan het vrijelijk delen 
ervan via het beeldscherm onverhoeds problemen geven. Afhankelijk van de aard van de overtreding 
kan dit bijvoorbeeld tot strafrechtelijke vervolging, reputatieschade, of intrekking van 
exportvergunningen leiden. Wie dacht dat van een dergelijke overtreding pas sprake zou zijn bij het 
sturen van deze informatie per e-mail, komt dus bedrogen uit: het tonen van de tekening of een 
detail daaruit op het scherm, wordt als een voltooide export beschouwd zodra de buitenlandse 
deelnemer aan de vergadering zijn oog erop richt.  
 
(On)bewust onbekwaam handelen kan dus grote gevolgen hebben. We weten in ieder geval zeker 
dat er na de Corona-crisis flink gehandhaafd zal worden door nationale en internationale (USA) 
autoriteiten. Het maakt daarbij ook nog eens verschil uit of sprake is van het overtreden van de 
Nederlandse c.q. Europese exportvoorschriften, of bijvoorbeeld (ook) van de Amerikaanse. Die 
eerste zijn al omvangrijk en - als het om technologie gaat - vaak lastig te doorgronden, maar de 
Amerikaanse voorschriften doen er nog een schepje bovenop in aard en omvang. De gevolgen 
kunnen aanleiding geven tot een tweede crisis in een organisatie. 
 
Al met al, het schenden van exportcontroles leidt tot aansprakelijkheid. Ook als de overtreding niet 
opzettelijk gebeurt of men zich zelfs niet realiseert dat de via het scherm getoonde technologie 
gecontroleerd is: er is dan dus sprake ongeautoriseerde export. Nu een aanzienlijk deel van werkend 
Nederland sinds enkele weken met grote regelmaat per video vergadert en overlegt en daarbij o zo 
gemakkelijk even het beeldscherm deelt, neemt het risico toe dat her en der onbewust 
gecontroleerde technologie openbaar wordt gemaakt. En zelfs wordt geëxporteerd, ook al ‘voelt’ dat 
helemaal niet zo.  
 
Het is daarom zaak dat bedrijven hun werknemers goed instrueren, om problemen op dit punt te 
voorkomen. 
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