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In deze memo wil het CIOT graag reageren op het audit rapport “Eindrapport 
audit CIOT 2011” d.d. 25 september 2012. In dit auditrapport is gekeken naar de 
opzet en werking van het centrale deel van het CIOT-informatiesysteem en de 
organisatie van het CIOT.  
 
In algemene zin concludeert de auditdienst dat de beheersmaatregelen bij het 
CIOT toereikend zijn om de risico’s op inbreuken op beveiliging of integriteit van 
de informatie-uitwisseling te beperken. Wel vraagt de auditdienst aandacht voor 
enkele bevindingen die betrekking hebben op de interne beheerprocessen van het 
CIOT. CIOT neemt de aanbevelingen in het rapport over. 
 

1. Bevinding ten aanzien van de logging 
Dit betreft een onderlinge afspraak tussen CIOT en aanbieders die is 
vastgelegd in een Service Level Agreement. De gewijzigde werkwijze is 
gecommuniceerd aan de aanbieders conform de afspraken in de Service 
Level Agreement. In 2013 wijzigt het CIOT haar aanleverwijze. Hierbij 
wordt de functionaliteit voor het terugplaatsen van een logbestand 
hersteld.  

 
2.  Werkwijze ten aanzien van wijzigingen niet actueel 

CIOT hanteert interne procedures voor (besluitvorming over) doorvoering 
van wijzigingen op het CIOT-informatiesysteem en wijzigingen voor de 
bijbehorende infrastructuur. Geconstateerd is dat met name de stap met 
betrekking tot het informeren van het interne coördinatoren overleg van 
het CIOT niet goed is beschreven. CIOT heeft de procedures inmiddels 
nader bekeken en aangepast. De procedures worden uiterlijk januari 2013 
goedgekeurd en ingevoerd. 
 

3. Actualiseren SLA (bijzondere) opsporingsdiensten 
De opdracht voor het actualiseren van de Service Level Agreement voor 
de opsporingsdiensten en het bijbehorende Dossier Afspraken en 
Procedures is door het CIOT opgepakt. Beide documenten zijn in concept 
gereed en ter commentaar aangeboden. Streven is om de nieuwe 
SLA/DAP in te laten gaan op 1 januari 2013 bij de vorming van de 
Nationale Politie. 
Ten aanzien van het werkproces bij de (bijzondere) opsporingsdiensten 
verwijst CIOT naar de brief van de minister van Veiligheid en Justitie aan 
de Tweede Kamer van 22 november 2012, waarin de 
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verbetermaatregelen zijn aangekondigd die binnen de nationale politie 
zullen worden doorgevoerd1.  

 
4. Verificatie authorisatiematrix  

Voor het CIOT-informatiesysteem hanteert het CIOT een 
authorisatieprocedure die bij een audit van het College bescherming 
Persoonsgegevens (CBP) is doorgelicht en goedgekeurd. 
De authorisatiematrix waar in de CIOT audit 2011 over gesproken wordt 
betreft de toegang tot de beheer en ontwikkeldomeinen van het CIOT. 
CIOT zal zorgen dat de procedures die voor deze domeinen gelden op 
hetzelfde niveau gebracht worden als de procedure voor de externe 
accounts en dat deze per kwartaal gecontroleerd worden. CIOT verwacht 
deze procedures vóór het tweede kwartaal van 2013 beschreven en 
ingevoerd te hebben. 
 

5. Formaliseren Back-up procedure 
Het CIOT maakt alleen een back-up van systeemgegevens. Het maken 
van een back-up van data is wettelijk gezien niet toegestaan. De huidige 
back-up procedure was wel opgesteld, maar nooit geformaliseerd. Dit is 
inmiddels gebeurd. 

 
Het CIOT hoopt met deze reactie inzicht gegeven te hebben in de stand van zaken 
met betrekking tot de bevindingen van de audit. Uiteraard zijn wij bereid deze 
memo toe te lichten of op andere wijze inzicht te geven in de stand van zaken. 

                                               
1 Kamerstukken II 2012/13, 29628, nr. 342 


