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Minister van Justitie en Veiligheid  

  

Beslisnota bij Kamerbrief Voortgang implementatie 
tapsysteem politie 

     
     

     

 

 
  

 
1.     Aanleiding 
Kennisnemen van de vertraging van de invoering van het nieuwe tapsysteem bij 
de politie en instemmen met het informeren van de Tweede Kamer over deze 
vertraging. 
 
2.     Geadviseerd besluit 
Advies om de Tweede Kamer te informeren middels bijgevoegde Kamerbrief.  
 
3.     Kernpunten 
- In het Halfjaarbericht van december 2022 heeft u de planning gedeeld voor 

de uitrol van het nieuwe tapsysteem bij de politie. De verwachting was dat na 
het uitvoeren van testen, in de volgende fase begin april 2023 gestart kon 
worden met tappen door de eerste onderzoeksteams via het nieuwe systeem 
en dat de implementatie naar verwachting nog heel 2023 zou vergen. De 
korpsleiding van de politie heeft laten weten dat de invoering van dit nieuwe 
systeem (opnieuw) meer tijd kost dan verwacht; 

- De gebruikersacceptatietesten hebben uitgewezen dat er onvolkomenheden in 
het systeem zitten; 

- De geplande livegang van begin april wordt niet gehaald. In de stuurgroep 
van 28 februari jl. is hierover een ‘no go’ besluit genomen; 

- Daarnaast werkt de politie verschillende scenario’s uit, met als doel in de 
toekomst te kunnen blijven tappen; 

- Het onderwerp tapsysteem is geagendeerd voor het commissiedebat politie 
van 19 april aanstaande; 

- U wordt geadviseerd om de vertraging voorafgaand aan dit commissiedebat 
actief te melden aan de Tweede Kamer. 

 
4. Toelichting 
Eind december 2022 was de productieversie van het nieuwe systeem technisch 
gereed om taps te kunnen aansluiten. In de periode van 23 januari tot en met 10 
februari hebben volgens planning de gebruikersacceptatietesten (GAT) 
plaatsgevonden en daarna vinden beheeracceptatietesten (BAT) plaats. De 
verwachting was dat politie in de volgende fase begin april met het systeem live 
zou gaan, waarbij de eerste opsporingsteams met het nieuwe systeem zouden 
gaan tappen, gevolgd door een stapsgewijze opschaling naar alle teams.  
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De planning was strak, met weinig ruimte voor tegenslagen. Die tegenslagen 
doen zich nu wel voor. De gebruikersacceptatietesten onder circa 80 
medewerkers laten namelijk geen goede resultaten zien.  
 
Met leverancier Elbit zijn vervolgens alle onvolkomenheden op een rij gezet en 
voorzien van mogelijke oplossingen. Ook is de wijze van samenwerken 
aangepast.  
 
Op uw verzoek kijkt de auditcommissie politie kritisch mee en adviseert zij de 
korpsleiding over dit traject. Volgens een vaste systematiek die wordt getoetst 
door concernaudit politie worden periodiek de risico’s en getroffen maatregelen 
besproken.  
 
4.1 Politieke context 
In het commissiedebat politie van 19 april aanstaande staan de brieven over het 
tapsysteem van 4 en 18 oktober en 16 november 2022 geagendeerd.  
 
4.2 Communicatie 
Politie heeft een communicatiestrategie voor het onderwerp interceptie op basis 
waarvan pro-actief naar gebruikers van het tapsysteem (intern en extern politie) 
wordt gecommuniceerd over belangrijke mijlpalen en eventuele bijstellingen 
daarin. Er zijn bijeenkomsten met gebruikersteams geweest waarbij de centrale 
boodschap was dat er niet voor niets een test is van gebruikers en dat een 
livegang pas aan de orde is als de kwaliteit voor de operatie voldoet en gebruikers 
het systeem accepteren. 
 
Vrijdag 24 februari jl. is dit onderwerp besproken in de Auditcommissie Politie. 
Ook zijn de voorzitters van de vakbonden op de hoogte gesteld in een informeel 
overleg met politie.  
 
5.     Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 
           
5.1 Toelichting 
De persoonsgegevens van de ambtenaren zijn niet openbaar ter bescherming van 
de persoonlijke levenssfeer. 
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