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Minister van Justitie en Veiligheid  

  

Beslisnota bij Kamerbrief inzake VKC-verzoek 

tapsystemen 

     
     

     

 

 
  

 

1.     Aanleiding 

Op 29 september jl. heeft de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid verzocht 

om in een brief in te gaan op het tapsysteem van de politie, refererend aan het 

artikel in NRC ‘Opsporing komt in gevaar door disfunctioneren tapkamer politie’.  

 

Verzocht is deze brief te versturen voor het Commissiedebat Strafrechtelijke 

Onderwerpen van 5 oktober aanstaande. 

 

2.     Geadviseerd besluit 

Ondertekenen van bijgaande Kamerbrief en instemmen met verzending ervan 

voor 5 oktober. 

 

3.     Kernpunten 

- U geeft aan dat de Korpsleiding u heeft laten weten dat er tijdens 

verstoringen van het tapsysteem of kentekensysteem geen gevallen bekend 

zijn waarbij de veiligheid van politiecollega’s of te beschermen personen in 

het geding is gekomen of opsporingsonderzoeken schade hebben opgelopen 

- U gaat in de brief in op de aanbesteding van het nieuwe tapsysteem en de 

redenen voor vertraging bij de implementatie 

- U geeft aan dat de huidige planning voor het nieuwe tapsysteem is dat dit 

eind 2022 gereed is en daarna stapsgewijs wordt uitgerold, wat naar 

verwachting heel 2023 zal duren 

- U geeft aan dat tijdens deze overgang naar het nieuwe tapsysteem het 

huidige tapsysteem blijft functioneren 

- U weerlegt de bewering zoals opgenomen in het NRC-artikel dat de huidige 

leverancier aan het eind van dit jaar vertrekt 

- U gaat in de brief in op de beveiliging van het tapsysteem, technische 

aspecten zoals dataverlies en personele aspecten  

- U nuanceert de bewering in het krantenartikel over ANPR-gegevens en geeft 

aan dat bij een storing op de i-trechter is de data van ANPR gewoon 

beschikbaar is dat deze gebruikt kan worden (eventueel ook achteraf) voor 

analyse 

- U geeft aan dat een storingen wordt gemeld aan opsporings- en 

bewakingsdiensten zodat deze in staat met deze kennis andere middelen in 

te zetten waardoor de opsporing of de beveiliging gewaarborgd blijft 
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- U gaat in op het systeem Replay dat in NRC als alternatief wordt 

gepresenteerd voor het tapsysteem. U geeft aan dat dit systeem al enige 

jaren is uitgefaseerd bij politie en inmiddels in handen is van een Amerikaans 

bedrijf. Voor cold cases blijft deze applicatie beschikbaar omdat de politie 

beschikt over een eeuwigdurende licentie 

- U geeft aan dat door politie ingezette systemen en applicaties niet publiek 

worden gemaakt of gemeld worden aan de Kamer, vanwege de hoeveelheid 

systemen en de aard ervan, en voor een deel van de systemen met het oog 

op veiligheidsrisico’s 

- U geeft aan bij personele aspecten dat de korpsleiding laat weten dat binnen 

de afdeling interceptie en sensing wordt ingezet op goed leiderschap en 

medewerkerschap en op goede werkverhoudingen en werkprocessen die 

recht doen aan de professionaliteit en expertise van de medewerkers. 

 

4.1 Politieke context 

Het onderwerp interceptie en het tapsysteem van politie komt regelmatig naar 

voren in debatten met de Tweede Kamer. 

Naar aanleiding van het NRC-artikel van 29 september jl. zijn inmiddels 

Kamervragen ontvangen van de fracties van de SGP en de PVV. Ook is een 

mondelinge vraag over dit onderwerp aangemeld door het lid Van Nispen (SP) 

voor het mondelinge vragenuur van 4 oktober. Deze is afgekeurd. 

 

4.2 Financiële overwegingen 

Nvt  

 

4.3 Juridische overwegingen 

Nvt 

 

4.4 Krachtenveld 

Politie 

Over dit dossier is lopend contact tussen DGPenV en politie. De inhoud van de 

brief is in samenwerking met politie opgesteld en verschillende keren met politie 

besproken.  

 

Media 

 In diverse media is regelmatig aandacht voor het tapsysteem. 

 Journalist Bas Haan heeft voor Nieuwsuur en NRC meerdere keren over dit 

onderwerp gepubliceerd.  

 In 2016 is een Nieuwsuur uitzending geweest over de veiligheid van het 

tapsysteem 

 Bas Haan heeft eerder vragen gesteld over het tapsysteem in maart 2019 en 

september 2019, februari en september 2022: deze vragen waren gericht op 

de aanbesteding en de leverancier 

 In februari van dit jaar heeft NOS Nieuwsuur een reportage gemaakt over de 

aanbesteding van het nieuwe tapsysteem, het Israëlische bedrijf en statelijke 

dreiging uit Israël. Naar aanleiding hiervan is 16 februari jl. een brief aan de 

Tweede Kamer gestuurd. 

 Vragen van NRC in augustus 2019 gericht op de aanbesteding en het bedrijf 

Elbit 

 Voor het verschijnen van het NRC-artikel van 29 september jl. zijn 11 vragen 

voorgelegd aan het ministerie, maar niet het concept artikel. 
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Afstemming 

De brief is afgestemd met politie en voorgelegd aan AIVD. 

 

4.5 Strategie 

Politie blijft oplossingen zoeken voor veiligheid en werkbaarheid bij de invoering 

van het nieuwe systeem. 

 

4.6 Uitvoering 

Op dit moment is het tapsysteem ingevoerd in 2011 operationeel. De 

implementatiefase loopt, zie 4.7. 

 

4.7 Implementatie 

Implementatie van het nieuwe tapsysteem vindt stapsgewijs plaats vanaf eind 

2022 en loopt door in 2023. Op dit moment vinden diverse tests plaats. Testen 

met de eindgebruikers zijn thans in voorbereiding, daarna zijn testen in de 

praktijk voorzien. Het huidige systeem blijft operationeel totdat het nieuwe 

systeem volledig is geïmplementeerd. 

Omdat de werkbaarheid voor rechercheurs en de integriteit van de gegevens 

voorop staat kiest de politie voor een zorgvuldige stapsgewijze implementatie en 

niet voor een big bang voor 10.000 gebruikers. 

 

4.8 Communicatie 

Brieven aan de Tweede Kamer over interceptie (vanaf 2019): 

1/7/2019 Kamerbrief over sluiten overeenkomst politie met Cyber Intelligence Ltd 

29/5/2020 Halfjaarbericht + bijlage met o.m. Interceptie: implementatie 

tapsysteem kost meer tijd en actuele beeld is dat dit ten minste t/m 2022 gaat 

lopen, hoofdlijn van de resultaten Onderzoek Audit Dienst Rijk (ADR) en in Bijlage 

uitleg over interceptie als overheidstaak, de reden voor een commerciële 

leverancier en het landschap van leveranciers van tapsystemen 

29/10/2021 Kamerbrief en WOB Verstrekking aan Bits of Freedom (BoF)-aan BoF: 

Openbaar making ADR rapport (klein deel is gezwart) van door politie aan BoF 

vrijgegeven ADR rapport 

16/2/2022 Kamerbrief over risico’s en beleid nationale veiligheid bij inkoop en 

aanbesteding, hoe deze zijn toegepast bij de verwerving van het tapsysteem en 

hoe deze worden toegepast bij toezicht en beveiliging tapsysteem. 

 

4.9 Ontwikkelingen hiervoor 

Aanbesteding en implementatie 

• Na een zorgvuldige aanbesteding conform Europese aanbestedingsregels is de 

politie eind januari 2019 een overeenkomst aangegaan met het Israëlische Cyber 

Intelligence Ltd. (dochteronderneming van Elbit) voor de levering van het nieuwe 

tapsysteem.  

• Het oude tapsysteem zou in 2020 vervangen zijn. De invoering van het nieuwe 

systeem kost meer tijd dan verwacht, omdat de complexiteit van het gehele 

project groter was dan voorzien. Oorzaken lagen zowel aan politiezijde als aan de 

kant van de leverancier.  

• In het Halfjaarbericht 2020 is gemeld dat de implementatie ten minste tot en 

met 2022 gaat lopen. Tot die tijd zal het huidige tapsysteem operationeel blijven.  

 In oktober 2022 laat politie weten dat de uitrol start vanaf eind 2022 en 

doorloopt in 2023. 
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5.     Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 

 - Vanwege contractuele verplichtingen worden er geen mededelingen gedaan 

over de naam van de huidige leverancier. 

- De aanbesteding van het nieuwe tapsysteem is via een deels open en deels 

gesloten procedure verlopen. 

- Vanwege concurrentiegevoelige commerciële overwegingen worden er in 

principe geen mededelingen gedaan over de financiële omvang van het contract. 

          

 5.1 Toelichting 

De persoonsgegevens van de ambtenaren zijn niet openbaar ter bescherming van 

de persoonlijke levenssfeer. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


