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Over de gevolgen van de oorlog in Oekraïne 

Met ontzetting en verbijstering kijken wij naar de huidige gebeurtenissen in Oekraïne en veroordelen 

wij met klem de agressie van Rusland die in strijd is met het internationale recht. In solidariteit voelen 

wij ons verbonden met het volk van Oekraïne. 

Voor onze klanten rijzen met name vragen over cyberbeveiliging en de gevolgen voor de wereldwijde 

toeleveringsketens. Daarvoor wisselen wij intensief van gedachten met onze internationale partners 

en leveranciers, alsook met instanties zoals het Duitse Bundesamt für Sicherheit in der Informations-

technik (BSI). Volgens de huidige stand van zaken is er geen bedreiging voor de relatie met de klant.  

Wij delen de inschatting van het BSI dat de algemene situatie inzake cyberdreiging - door cybercrimi-

naliteit en andere verschijnselen - aanhoudt en hebben derhalve hun aanbevelingen voor maatregelen 

overgenomen. (Bron: BSI) 

Wij onderschrijven ook de waarschuwing van het BSI van 15 maart 2022 tegen het gebruik van antivi-

russoftware van de Russische fabrikant Kaspersky. Het BSI beveelt aan om de toepassingen uit het 

antivirussoftware-portfolio van Kaspersky te vervangen door alternatieve producten. (Bron: BSI). 

Wat de bevoorradingsketen betreft, maken wij gebruik van onze uitstekende relaties met onze part-

ners om alle nodige maatregelen te nemen, zodat de reeds gespannen bevoorradingssituatie niet nog 

verder verslechtert. Regelmatige updates zullen volgen.  

Een beoordeling van de gevolgen van de oorlog in Oekraïne op de lange termijn is momenteel niet 

mogelijk vanwege het zeer dynamische karakter van de gebeurtenissen. 

Bechtle is actief in 14 Europese landen: Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk, België, Neder-

land, Italië, Spanje, Portugal, Ierland, Groot-Brittannië, Hongarije, Tsjechië en Polen. In deze landen 

hebben wij verkoopvestigingen. Bechtle exploiteert geen eigen productielocaties. Wij hebben geen 

mensen in dienst in Oekraïne of Rusland. 

Bechtle staat volledig achter de economische sancties waartoe in verband met de oorlogshandelingen 

in Oekraïne is besloten en vergelijkt dagelijks de officiële sanctielijsten met het klantenbestand. 

Onze vestiging in Polen heeft zeer snel verschillende hulpmaatregelen genomen, waar wij volledig 

achter staan. Om verder te helpen hebben wij via UNICEF 250.000 euro beschikbaar gesteld voor hu-

manitaire hulp aan de kinderen in en uit Oekraïne die bijzonder getroffen zijn.  

Bij Bechtle sluiten wij ons aan bij de politieke eisen en maatregelen van de Bondsrepubliek Duitsland, 

de Europese Unie, andere westerse bondgenoten en de overgrote meerderheid van de in de Alge-

mene Vergadering van de VN vertegenwoordigde staten die gericht zijn op een herstel van de vrede. 

 

https://www.allianz-fuer-cybersicherheit.de/Webs/ACS/DE/Informationen-und-Empfehlungen/Cyber-Sicherheitslage-fuer-die-Wirtschaft/gravierende-Cyber-Risiken/Ukraine_Konflikt/ukraine_konflikt_node.html;jsessionid=2F55813FC975C7B540C32CB2533E2DB8.internet462
https://www.bsi.bund.de/DE/Service-Navi/Presse/Pressemitteilungen/Presse2022/220315_Kaspersky-Warnung.html
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