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Geachte heer Dijsselbloem,

Hierbij stuur ik u een afschrift van de KVK reactie aan de minister van Economische Zaken op het 
rapport 'Kwetsbaar door software - lessen naar aanleiding van beveiligingslekken door software van 
Citrix'.

Met vriendelijke groeten,

Greet Prins
Voorzitter Kamer van Koophandel
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Geachte mevrouw Adriaansens,

Het bestuur van de Kamer van Koophandel heeft met interesse kennis genomen van het rapport 
'Kwetsbaar door software - lessen naar aanleiding van beveiligingslekken door software van Citrix' 
van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid.

Conform artikel 74 van de Rijkswet onderzoeksraad heeft de Onderzoeksraad ons verzocht een 
reactie te geven op de aanbevelingen.

Met deze brief reageren wij op de aanbeveling die direct raakt aan de Kamer van Koophandel. Bij 
aanbeveling 5, in het bijzonder voetnoot 5 en 229 wordt specifiek verwezen naar KVK.

KVK heeft samen met uw ministerie het belang van informatievoorziening en advisering over 
digitalisering aan ondernemend Nederland onderkend. Wij citeren hier graag uit ons beleidsplan: 'De 
ontwikkelingen ten aanzien van digitalisering gaan snel. We zien een doorzettende beweging naar 
een meer digitale economie. Dat betekent dat we in onze dienstverlening extra aandacht zullen 
hebben voor veilig en verantwoord digitaal zakendoen' In onze advisering en informatievoorziening 
is cybersecurity dan ook een speciaal speerpunt.

Er wordt gesteld dat KVK een ondersteunende rol zou moeten nemen bij het door Nederlandse 
organisaties en consumenten gezamenlijk formuleren van veiligheidseisen en afdwingen bij 
softwarefabrikanten. Dit gaat veel verder dan de wettelijke informatievoorziening en adviseringsrol 
van KVK. KVK is dan ook niet een logische partij om hierin te ondersteunen. Naar onze mening zijn 
brancheorganisaties de meest aangewezen organisaties om hier een voortrekkersrol in te nemen.

Los van deze aanbeveling heeft het thema cybersecurity ook hoge aandacht in de bedrijfsvoering van 
KVK zelf. Het security operations center van KVK werkt continue aan het verhogen van 
cyberweerbaarheid en veerkracht.
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Een afschrift van deze brief zullen wij verzenden aan de Onderzoeksraad voorde Veiligheid. 

Met vriendelijke groeten,

Greet Prins
Voorzitter Kamer van Koophandel


