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1 	Inleiding 

1.1 	Aanleiding 
De onderzoeksresultaten van een opsporingsonderzoek van de Fiscale Inlichtingen-
en Opsporingsdienst (FIOD) worden vastgelegd in een proces-verbaal (PV). Dit PV 
wordt opgeslagen in een fysiek onderzoeksdossier en in een digitaal 
onderzoeksdossier (Summ-IT). 

De FIOD heeft intern een signaal ontvangen dat niet altijd de vereiste 
zorgvuldigheid in acht wordt genomen bij het tot stand komen van processen-
verbaal. De FIOD ziet nog mogelijkheden om het proces verder technisch in te 
richten op het gebied van kwaliteitsborging. De FIOD wil daartoe meer inzicht 
krijgen in de opzet en werking van de kwaliteitswaarborgen in de totstandkoming 
van het eindproces-verbaal (eind-PV)len eventuele aanbevelingen voor verbetering 
van dit proces. 

1.2 	Context 
De FIOD is de bijzondere opsporingsdienst van de Belastingdienst. De FIOD werkt 
aan het bestrijden van fiscale, financieel-economische en goederenfraude, het 
waarborgen van de integriteit van het financiële stelsel en de bestrijding van de 
georganiseerde criminaliteit, in het bijzonder de financiële component daarvan. 

Tijdens een opsporingsonderzoek verzamelt en produceert het onderzoeksteam veel 
stukken van uiteenlopende aard: PV's, schriftelijke bewijsstukken, foto's, informatie 
uit databases, enz. Al deze stukken komen in het onderzoeksdossier. 
Niet alle informatie is nodig om een zaak voor de rechter te brengen. Daarom wordt 
vanuit het onderzoeksdossier het procesdossier samengesteld. Het procesdossier is 
de verzameling van documenten zoals PV's, die onder regie van het Openbaar 
Ministerie (OM) wordt samengesteld uit het onderzoeksdossier van de FIOD. Het 
procesdossier gaat naar het OM en vormt de basis voor de strafrechtelijke 
vervolging. 

De FIOD-opsporingsambtenaar heeft een dossier nodig om de (resultaten van de) 
opsporingsactiviteiten vast te kunnen leggen. Daarvoor gebruiken de FIOD, de 
Politie en de overige bijzondere opsporingsdiensten (BOD'en) het systeem Summ-
IT. Dit verhoogt de gelijkvormigheid en eenduidigheid van dossiervorming waardoor 
informatie-uitwisseling en samenwerking wordt vergemakkelijkt. 
Summ-IT bevat een aantal kwaliteitsborgende maatregelen om te komen tot een 
juist en volledig procesdossier dat de basis vormt voor de strafrechtelijke 
vervolging. Daarnaast zijn er nog andere kwaliteitsborgende maatregelen in het 
opsporingsproces. 

Eén van de belangrijkste voordelen van Summ-IT is dat relaties en koppelingen 
tussen documenten en entiteiten kunnen worden gelegd. Als er een entiteit 
(personen, ondernemingen, voertuigen, locaties, etc.) is die ook in andere 
onderzoeken voorkomt dan is het makkelijk om hierover informatie terug te vinden 
bij andere teams. 

1 Het eind-PV is het samenvattende PV van het opsporingsonderzoek. Andere gebruikte 
termen binnen de FIOD zijn het Algemeen Dossier en het Overzichtsproces-verbaal (OPV). 
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2 	Managementsamenvatting 

De FIOD heeft diverse organisatorische en technische maatregelen getroffen om de 
kwaliteit van het eindproces-verbaal te borgen. De organisatorische maatregelen 
hebben vooral betrekking op opleiding, aansturing van teams en tegenlezen. De 
technische maatregelen zitten ingebouwd in het dossiersysteem Summ-IT en 
faciliteren de kwaliteitsmaatregelen. 

Wij hebben geconstateerd dat de professionaliteit en deskundigheid van de 
medewerker als belangrijkste competenties worden beschouwd. Onderzoeken 
worden uitgevoerd in teams waar documenten door teamleden worden 
tegengelezen. Projectleiders van onderzoeken steunen op de deskundigheid van de 
medewerker. Processen-verbaal worden alleen getekend als men overtuigd is van 
de juistheid. Verder is er gedurende het onderzoek afstemming met de Officier van 
Justitie en de parketsecretaris zodat het eindproduct van de opsporing van 
voldoende kwaliteit is om een strafrechtelijke vervolging te kunnen starten. 
Medewerkers beseffen dat hun producten moeten voldoen aan de wettelijke 
vereisten zodat anderen, zoals de Officier van Justitie, de rechter en de advocaat, in 
een strafzaak kunnen steunen op het procesdossier. 

Summ-IT dwingt het toepassen van de technische maatregelen niet af. Ook is 
achteraf niet na te gaan in hoeverre de technische maatregelen ook daadwerkelijk 
zijn toegepast. Een onderzoeksdossier is zichtbaar in Summ-IT maar de technische 
voorziening voor tegenlezen toont niet aan hoe er is tegengelezen. 

Uit ons onderzoek blijkt dat de wijze waarop er wordt omgegaan met de technische 
maatregelen per team verschilt en afhankelijk is van de snelheid en omvang die met 
het onderzoek geboden is. Zo worden onderzoeken aangemerkt als 
eenmansonderzoeken waardoor de projectleider niet alle PV's via het systeem moet 
goedkeuren maar dit buiten het systeem om kan doen. Een andere praktijk is dat 
vanwege de beperkte capaciteit van de projectleider voor het onderzoek, meerdere 
teamleden een hogere autorisatie dan het standaardniveau krijgen, waardoor men 
elkaars documenten kan goedkeuren via het systeem Summ-IT. 

Het MT FIOD stuurt erop om de Samenwerkingsgroepen (SG) in Windows af te 
bouwen en dat medewerkers de primaire opsporingsgegevens in Summ-IT 
vastleggen. Desondanks hebben wij vastgesteld dat een aantal teams nog steeds 
gegevens vastlegt in de Samenwerkingsgroep buiten Summ-IT om, en daar het 
onderzoeksdossier opbouwt. Aandacht voor correct gebruik van Summ-IT blijft 
nodig. 

Summ-IT wordt door geïnterviewden gezien als een hulpmiddel voor de 
dossieropbouw maar het draagt volgens hen niet bij aan de inhoudelijke kwaliteit 
van het onderzoek. De toegevoegde waarde zit in het delen van informatie met 
collega's en andere BOD'en en de Politie. 

Als aanvulling op de bestaande waarborgen bevelen wij aan dat de FIOD 
bijscholing/opfriscursussen gaat geven voor zittende medewerkers om de kennis 
over Summ-IT up-to-date te houden en hen te informeren over aanpassingen in 
Summ-IT zoals nieuwe modellen voor de PV's. 
Ook zou Summ-IT gebruiksvriendelijker kunnen worden gemaakt door de PV-
sjablonen beter vindbaar te maken en de voorbeeldteksten te verbeteren. 

Verder zou het maken van een evaluatie na afronding van het onderzoek 
gestimuleerd kunnen worden. Dit draagt bij aan het leren en verspreiden van kennis 
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en ervaringen. Het landelijk terugkoppelen van bevindingen uit het tegenlezen en 
daar leermomenten uit halen verdient ook aanbeveling. 
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3 	Bevindingen 

3.1 	Inleiding 
In dit hoofdstuk geven wij antwoord op de onderzoeksvragen: 

1. Welke waarborgen heeft de FIOD opgenomen in het opsporingsproces, 
gericht op de inhoudelijke juistheid van het eindproces-verbaal? 

2. In hoeverre worden de waarborgen uit onderzoeksvraag 1 toegepast in de 
praktijk en waarom worden ze wel of niet toegepast? 

3. Welke mogelijkheden tot aanvullende waarborgen in het proces zien wij om 
inhoudelijke juistheid van het eindproces-verbaal te verbeteren? 

Onderzoeksvraag 1 beschrijven wij in par. 3.2. Onderzoeksvraag 2 wordt 
beantwoord in paragraaf 3.3. Daar gaan wij in op het toepassen van de maatregelen 
in de praktijk. 
In hoofdstuk 4 doen wij aanbevelingen voor de verbetermogelijkheden. 

3.2 	Waarborgen in het proces opgenomen 
Wij hebben onderzocht welke waarborgen de FIOD heeft opgenomen in het proces 
van totstandkoming van het eind-PV. Om ordening in de maatregelen aan te 
brengen hebben wij het KAD-modeli gebruikt voor het ontwikkelen van het 
referentiekader. Dat model gaat uit van vier soorten beheersmaatregelen: 

1. Regeling invoer: maatregelen gericht op een juiste invoer 
2. Regeling doorvoer vooruit: maatregelen gericht op juiste verwerking 
3. Regeling doorvoer terug: maatregelen gericht op leervermogen 
4. Regeling uitvoer: maatregelen gericht op juiste uitvoer. 

In het proces van totstandkoming van het eind-PV komen maatregelen voor op alle 
vier bovengenoemde terreinen. Daarnaast hebben we de maatregel toekennen 
autorisaties toegevoegd aan het referentiekader. Deze maatregel moet ervoor 
zorgen dat de ingevoerde gegevens integer blijven. De maatregelen zijn afgestemd 
met de opdrachtgever en staan in bijlage 1. 

3.3 	Toepassing maatregelen in de praktijk 
We hebben onderzocht welke maatregelen uit het referentiekader in de praktijk 
worden toegepast. Daarvoor is een selectie gemaakt van 12 opsporingsonderzoeken 
in samenspraak met de opdrachtgever. Per onderzoek hebben wij gekeken of en 
hoe de maatregelen worden toegepast. 
Deze maatregelen kunnen we onderscheiden naar: 

I. 	organisatorische maatregelen zoals opleiding en aansturing. 
2. 	technische maatregelen. Die zijn in Summ-IT ingebouwd en faciliteren de 

uitvoering. 

Organisatorische maatregelen 

3.3.1 	Alle medewerkers hebben basisopleiding gevolgd. Behoefte aan bijscholing 
Bij de invoering van Summ-IT hebben medewerkers een driedaagse opleiding 
moeten volgen om geautoriseerd te worden voor het gebruik van Summ-IT. Voor 
nieuwe medewerkers geldt dat deze basistraining onderdeel is geworden van de 
rechercheopleiding. Wanneer de training niet is gevolgd, krijgt de medewerker geen 

2  KAD staat voor Kwaliteit Administratieve Dienstverlening. Het KAD-model is een methode 
voor de inrichting en beheersing van administratieve processen en de voor de beheersing 
benodigde bestuurlijke informatievoorziening. Het richt zich op organisaties die zich 
bezighouden met verwerken van gegevens. 
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toegang tot Summ-IT. Aanvragen tot autorisatie in Summ-IT moeten door de 
opleidingscoördinator goedgekeurd worden. 
Alle medewerkers uit ons onderzoek hebben deze zogeheten basistraining gevolgd. 
De medewerkers gaven aan dat het daarbij is gebleven. Na de basistraining is het 
vooral learning by doing. Als men tegen problemen aanloopt kan men terecht bij 
zogeheten superusers. Dit zijn collega's met veel kennis over Summ-IT. 
Er zijn geen vervolgtrainingen of bijscholingen. Een aantal medewerkers heeft voor 
een specifiek onderwerp een aanvullende cursus gevolgd. Men gaf aan wel behoefte 
te hebben aan opfriscursussen. Een tweetal geïnterviewden gaf aan dat zij via 
nieuwe medewerkers op de hoogte waren gebracht van bestaan van nieuwe 
modellen voor PV's, maar niet alle collega's krijgen dit mee. Er wordt volgens de 
geïnterviewden niet over gecommuniceerd. 

	

3.3.2 	PV's worden tegenlezen 
Tegenlezen is een belangrijke kwaliteitsmaatregel in het proces voor totstandkoming 
van een eind-PV. Geïnterviewden gaven.aan dat in principe alle PV's worden 
tegengelezen. Dit hangt af van de kennis en ervaring van de rechercheur. Bij 
onervaren medewerkers wordt alles tegengelezen, bij ervaren collega's worden 
eenvoudige PV's niet altijd tegengelezen; de projectleider vertrouwt op de 
deskundigheid van het teamlid. Er is een checklist met normen voor PV's maar het 
gebruik is niet verplicht, het is een hulpmiddel bij het tegenlezen. Uit ons onderzoek 
blijkt dat medewerkers deze checklist niet of nauwelijks kennen en gebruiken. 
In de regio West maakt men gebruik van aparte PV-lezers. Dit zijn neutrale lezers 
die niet inhoudelijk betrokken zijn bij de zaak. Zij maken nog een laatste slag op 
een PV om te kijken of het verhaal goed te volgen is. 

Verder wordt een proces-verbaal ondertekend door de. zogeheten verbalisant, de 
opsteller van het PV. Voor de rechercheurs is dit een belangrijke 
kwaliteitsmaatregel. Zij geven aan dat de verbalisant alleen ondertekent als het PV 
juist en volledig is. Eén projectleider vertelde dat de PV's zelfs door 2 medewerkers 
worden ondertekend. 

	

3.3.3 	Wijzigen van PV's 
Geïnterviewden geven aan dat bij fouten in een PV deze kan worden aangepast en 
deze dan opnieuw moet worden opgeslagen met de nieuwe datum, of men kan een 
aanvullend PV schrijven. Een aangepaste versie van een PV dient ook opnieuw 
ondertekend te worden door de verbalisant. 
Het aanpassen kan alleen als het PV nog binnen de opsporingsteams is en niet al 
naar buiten is verspreid, bijvoorbeeld naar de Ov]. 

	

3.3.4 	Sturing op het opsporingsonderzoek 
De projectleider geeft sturing aan het team voor de uitvoering van het 
opsporingsonderzoek. Hij is eindverantwoordelijk en ondertekent ook het 
eindproces-verbaal. 

Voor de sturing worden diverse documenten opgesteld: preweegdocument, plan van 
aanpak en projectplan. 
Een preweegdocument is in principe de basis voor de start van een 
opsporingsonderzoek. Daarna worden het plan van aanpak en projectplan 
opgesteld. In de praktijk hebben we deze documenten niet altijd terug kunnen 
vinden in Summ-IT. Soms werd aangegeven dat dit kwam doordat een onderzoek 
heel snel moest worden opgestart. In dat geval is er geen preweegdocument 
opgesteld. 

Summ-IT kent ook het onderdeel Algemeen Journaal. Binnen de FIOD wordt dit 
journaal, zeker in (grotere) projectteams, gebruikt als communicatiemiddel. Het 
Algemeen Journaal geeft de werkzaamheden weer en eventueel een koppeling naar 
documenten. 
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Van iedere opsporingshandeling wordt een mutatie gemaakt in het journaal. Zo 
heeft het team inzicht in het verloop van het onderzoek. De regel is dat alle 
handelingen verricht binnen het onderzoek worden gejournaliseerd. 
In ons onderzoek hebben wij geconstateerd dat de teams hiervan gebruik maken 
maar wel in verschillende mate van gedetailleerdheid. Soms worden afspraken 
binnen het team vastgelegd in het Algemeen Journaal. Niet in alle gevallen wordt 
iedere handeling vastgelegd. 

Naast het Algemeen Journaal is er ook de functie Afsprakenjournaal. Hierin worden 
de afspraken vastgelegd die gemaakt zijn met de Officier van Justitie (OvJ). Dit 
journaal kan in tegenstelling tot het Algemeen Journaal niet worden opgevraagd 
door de advocaat van de verdachte. Afspraken over de aanpak van de opsporing 
blijven op die manier vertrouwelijk. Wij constateerden dat teams hiervan gebruik 
maakten maar ook zagen wij dat afspraken met de OvJ soms in het Algemeen 
Journaal waren opgenomen. 

Naast vastlegging in Summ-IT wordt er ook gestuurd door middel van 
teamoverleggen, opstellen van een to-do lijst en ook tegenlezen wordt gezien als 
sturingsinstrument. 

	

3.3.5 	Codering van documenten 
De titel van een stuk in het dossier begint altijd met een code, gevolgd door een 
nummer. Deze code verwijst naar een bepaalde activiteit. Zo staat OBS voor 
observatie en AMB voor ambtshandeling. Het document met de code AMB-001 is het 
eerste document van deze categorie. Deze maatregel is gericht op de eenduidigheid 
en zorgt ervoor dat alle stukken in de juiste mappen van het dossier netjes op 
nummer worden opgeslagen. 
Voor de nummering van de documenten wordt een index gebruikt. Summ-IT maakt 
dit document aan in Excel en de dossierbeheerder kan per code de nummers 
vrijgeven. Zo wordt voorkomen dat er dubbele nummers ontstaan. 

	

3.3.6 	Doorlopende nummering van dossier 
Na samenstelling van het definitieve procesdossier worden alle pagina's doorlopend 
genummerd. Dit is verplicht in het kader van het Strafprocesreglement. Zo is 
duidelijk dat er geen pagina's ontbreken in het dossier. 
Summ-IT doet dit niet automatisch maar medewerkers moeten dit handmatig doen 
met behulp van een zogeheten nummerator. Bij één locatie is dit uitbesteed aan een 
extern bedrijf die ook zorgt voor de papieren versies van het procesdossier. De 
papieren dossiers die wij hebben kunnen zien waren doorlopend genummerd. 

	

3.3.7 	Opbouw en afsluiten dossier 
Gedurende het onderzoek is er contact met de OvJ over de inrichting van het 
dossier. Sommige teams laten de PV's ook tussentijds lezen door de OvJ. Ook wordt 
gedurende het onderzoek het eind-PV opgebouwd. 
Als het onderzoek is afgerond en alles is vastgelegd wordt het dossier definitief 
gemaakt om te verzenden naar de OvJ. De dossierbeheerder verzorgt de afronding 
en legt het voor aan de projectleider. Als hij akkoord is tekent hij het eind-PV. 

In Zwolle maken ze gebruik van een speciale tegenlezer voor alle eind-PV's. 

	

3.3.8 	Interne controles/checklist PV niet aangetroffen 
In de onderzochte dossiers hebben wij geen informatie gevonden over uitgevoerde 
interne controles of het gebruik van een checklist. 
Een enkele projectleider gaf aan dat de dossierbeheerder een checklist gebruikt. Een 
andere projectleider gaf aan dat een checklist niets zegt over de inhoud van het PV; 
hij ziet het als een afvinklijst. De tegenlezer van het PV is voor hem een vorm van 
interne controle omdat die wel inhoudelijk kijkt naar het PV. 

De Kennisgroep Kwaliteit Proces-Verbaal is vorig jaar van start gegaan en heeft de 
normen voor een PV opnieuw vastgesteld. Hun voorstel is om een selectie van 

9 van 21 1 Onderzoek naar het proces van totstandkoming van 
eindprocessen-verbaal 



processen-verbaal per onderzoek te laten toetsen door een gekwalificeerde toetser. 
Deze koppelt de bevindingen niet alleen terug aan de opsteller van het PV maar ook 
aan de Kwaliteitsgroep om tot verbeteringen te komen. Dit is nog in ontwikkeling. 

	

3.3.9 	Evaluatie van onderzoeken bij helft van teams 
Evaluaties zijn belangrijke momenten om stil te staan bij het verloop van het 
onderzoek en daar lessen uit te leren en kennis en ervaringen te delen. Bij de helft 
van de onderzochte onderzoeken is er een teamevaluatie geweest en in een enkel 
geval was dit ook met de Ov3. De geleerde lessen worden niet FIOD-breed gedeeld. 

	

3.3.10 	Vastlegging buiten Summ-IT 
Alle teams leggen hun werkzaamheden vast in Summ-IT. Echter, een aantal teams 
werkt ook in zogeheten Samenwerkingsgroepen (SG). Dit is een map op de Q-schijf. 
Daar worden PV's opgesteld en beoordeeld. Na goedkeuring worden PV's geprint en 
ondertekend en daarna gescand. De gescande versie wordt in Summ-IT vastgelegd. 
De Samenwerkingsgroep is volgens betrokkenen makkelijker en flexibeler om in te 
werken, maar er kan geen informatie worden gedeeld met andere opsporingsteams 
en de politie. Daar is Summ-IT voor. 
Het MT FIOD stuurt erop om de SG's af te bouwen in Windows. Alleen bij 
handelingen die echt niet mogelijk zijn in Summ-IT, wordt nog toegestaan om deze 
op te nemen in een SG. 

Op de locatie Zwolle werken ze met een zogeheten 'Digitale kast'. Dat is een lokaal 
ontwikkelde oplossing om een digitaal dossier aan te maken in de SG-ruimte. Dit 
dossier bevat hyperlinks naar de onderliggende documenten. Als het onderzoek is 
afgerond wordt een PDF-bestand van het dossier gemaakt en dat wordt overgezet 
naar Summ-IT. 

Technische maatregelen 

	

3.3.11 	Kritiek op sjablonen/voorbeeldteksten 
Summ-IT biedt functionaliteiten voor het aanmaken van processen-verbaal. Een 
document wordt aangemaakt met behulp van een sjabloon. Dit sjabloon bevat de 
basisinhoud van het geselecteerde type document zoals vanuit het Wetboek van 
Strafvordering is voorgeschreven. Er zijn verschillende sjablonen met 
voorbeeldteksten beschikbaar, zoals PV van verdenking en PV voor aanhouding. 
De geïnterviewden geven aan dat zij in principe de sjablonen gebruiken om een PV 
aan te maken en er vervolgens in hun eigen omgeving, bijvoorbeeld de persoonlijke 
netwerkschijf, verder mee werken. Voor een volgend PV maken medewerkers vaak 
gebruik van een bestaand model dat ze in hun eigen map hebben staan. Een risico 
is dat hierdoor de PV's niet alle noodzakelijke elementen bevatten en daardoor niet 
actueel of volledig zijn. 

Medewerkers zijn kritisch over de voorbeeldteksten in de sjablonen: slecht 
taalgebruik, niet actueel en grote stukken tekst die niet van toepassing zijn. De 
Handleiding Dossiervorming FIOD benoemt dit ook: "Helaas zijn veel Summ-IT-
modellen geen voorbeeld van begrijpelijk Nederlands." 
Helaas kan de FIOD hier zelf weinig aan doen omdat de FIOD het systeem afneemt 
via de politie en dus weinig mogelijkheden heeft om sjablonen en teksten 
gebruiksvriendelijker te maken. 

	

3.3.12 	Eenmans/meermansonderzoeken 
Het beleid van de FIOD is dat ieder onderzoek een gecoiirdineerd onderzoek 
(meermansonderzoek) is. Er is een actie vereist om er een eenmansonderzoek van 
te maken. De keuze voor een eenmansonderzoek moet worden onderbouwd. En 
verder wordt bij het aanmaken van het onderzoek in Summ-IT een vinkje gezet bij 
'eenmansonderzoek'. 
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Wij hebben onderzocht in hoeverre de onderzoeken in Summ-IT vanaf 2014 ook 
daadwerkelijk aangemerkt zijn als eenmansonderzoeken. Uit de analyse blijkt dat 
33% van de onderzoeken aangemerkt zijn als eenmansonderzoeken. 

Het verschil tussen een eenmansonderzoek en een gecoiirdineerd onderzoek is dat 
bij een eenmansonderzoek de auteur van een document deze zelf op voltooid kan 
zetten. Voltooide documenten worden direct in het onderzoeksdossier geplaatst en 
krijgen dan de status 'vergrendeld'. 
Uit ons onderzoek blijkt dat er in die gevallen wel wordt tegengelezen maar dan 
buiten Summ-IT om. Een teamlid geeft dan het concept-PV op papier of per e-mail 
aan zijn medeteamlid die het document beoordeelt. Het eerste teamlid past het PV 
vervolgens aan en zet het definitieve PV in het digitale onderzoeksdossier van 
Summ-IT. 

	

3.3.13 	Tegenlezen in Summ-IT bij meermansonderzoeken 
Summ-IT biedt een functionaliteit voor tegenlezen. Ieder document krijgt dan een 
bepaalde status: 

• Concept: het document is nog niet voltooid en de opsteller moet het nog 
indienen ter beoordeling door de projectleider of PV-coordinator; 

• Beoordelen: de opsteller heeft het document ingediend ter beoordeling door 
de projectleider of PV-coOrdinator; 

• Aanpassen: als een projectleider of PV-coOrdinator een document niet 
goedkeurt, stuurt hij het via Summ-IT terug naar de betreffende 
medewerker. Het document heeft dan de status'aanpassen'; 

• Vergrendeld: de projectleider of PV-coordinator heef het document 
goedgekeurd. Het document kan dan alleen geopend worden als alleen-
lezen. 

Overigens laat de status niet zien of het document ook echt is gelezen door de 
projectleider of PV-coOrdinator. Documenten kunnen dus ook ongelezen worden 
goedgekeurd. 

De statushistorie is alleen zichtbaar bij onderzoeken die gecoOrdineerde 
onderzoeken(meermansonderzoeken) zijn. Bij die onderzoeken is er een 
rolverdeling in het team waarbij de projectleider en de PV-coOrdinator de autorisatie 
hebben om documenten goed te keuren. 
Ook komt het voor dat bij dit type onderzoek meerdere teamleden een hoger 
autorisatieniveau in het onderzoeksdossier hebben om documenten van elkaar goed 
te keuren. Als reden wordt opgevoerd dat men dan niet hoeft te wachten op 
goedkeuring van de projectleider indien hij afwezig is. Een projectleider wordt vaak 
ingepland voor meerdere onderzoeken en dan kan het soms enige tijd duren 
voordat een PV is goedgekeurd. Door aan meerdere teamleden een hoger 
autorisatieniveau toe te kennen loopt het onderzoek geen vertraging op. 

	

3.3.14 	Vastlegging en ontdubbelen van entiteiten 
Entiteiten in een opsporingsonderzoek zijn verdachten, betrokkenen, bedrijven e.d. 
Zij krijgen een KENO-code die bestaat uit eerste letters achternaam, voornaam en 
cijfers van de geboortedatum. 
Een rechercheur voert de gegevens in en Summ-IT komt met suggesties van 
bestaande entiteiten. De rechercheur kan dan een match maken. Als hij dat niet 
doet, dan maakt Summ-IT een nieuwe entiteit met een eigen KENO-code aan. 
Door gebruik van de KENO-code kan een rechercheur zien of een betrokkene ook in 
een ander onderzoek voorkomt. 
Er is een speciaal team Superusers dat entiteiten ontdubbelt. Summ-IT controleert 
of entiteiten ook in andere onderzoeken voorkomen. Op basis van de KENO-code 
stelt zij mogelijke dubbele entiteiten voor. Het team beoordeelt die en indien nodig 
vindt er ontdubbeling plaats. 

	

3.3.15 	Rollen en autorisatie wisselend toegepast in Summ-IT 
De autorisatie voor het gebruik van Summ-IT en de toegang tot de dossiers verloopt 
in twee stappen. Eerst krijgt een medewerker na afronding van de basiscursus de 
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autorisatie voor het gebruik van Summ-IT (applicatie-autorisatie). Naast de 
eenmalige toekenning van de applicatie-autorisatie krijgt ieder teamlid een 
onderzoek-autorisatie gekoppeld aan het onderzoek waar hij/zij bij is betrokken. 
Voor ieder onderzoek krijgt het teamlid dit toegewezen 

In een opsporingsteam zijn er verschillende rollen en autorisatieniveaus. De 
projectleider is eindverantwoordelijk voor het onderzoek. De PV-coordinator leest 
mee met alle PV's en kan deze goed- of afkeuren. De dossierbeheerder heeft als 
taak om te controleren of het dossier volledig is en alle stukken op de juiste plek 
zijn opgeslagen. 
Deze rollen kunnen in Summ-IT worden opgevoerd onder de knop Teamleden. Aan 
iedere rol hangt een autorisatieniveau. Hoe hoger het niveau, hoe meer 
bevoegdheden. Standaard krijgt een gewoon teamlid autorisatieniveau 4 en de 
projectleider en PV-coordinator niveau 7. 
In ons onderzoek hebben wij geconstateerd dat er standaard meer medewerkers 
worden opgevoerd dan dat er daadwerkelijk actief zijn in de opsporing van het 
betreffende onderzoek. Dit gebeurt al bij de aanmaak van het dossier door account 
Opsporingsinformatie (01). Standaard worden bepaalde medewerkers aan het 
dossier gekoppeld, zoals de teamleiders van de regio. Sommige projectleiders 
zetten deze medewerkers op 'niet actief' zodat zij geen inzage meer hebben in het 
dossier. Ook hebben meerdere medewerkers de rol teamleider/projectleider met het 
bijbehorende autorisatieniveau. De rechten worden dus ruim toebedeeld. Dit 
gebeurt vaak bij kleine teams. Zoals aangegeven in par. 3.3.13 is dit om de 
voortgang van het onderzoek niet te belemmeren. Voor medewerkers buiten het 
onderzoeksteam is hierdoor echter niet goed zichtbaar wie de 'echte' projectleider 
en dus de verantwoordelijke is voor het onderzoek. Dat maakt het lastig als er 
zaken moeten worden besproken of uitgezocht, of als er aanleiding is om contact te 
hebben met de projectleider. 

12 van 21 1 Onderzoek naar het proces van totstandkoming van 
eindprocessen-verbaal 



4 	Aanbevelingen en/of vervolgstappen 

4.1 	Verbetersuggesties 

De FIOD heeft organisatorische en technische maatregelen getroffen om de juistheid 
van de eindprocessen-verbaal te borgen. Op basis van ons onderzoek zien wij 
ruimte om de toepassing van de volgende maatregelen te versterken die de 
juistheid borgen. 

1. Medewerkers hebben de basistraining gevolgd maar er is behoefte aan 
bijscholing of opfriscursussen. Ook krijgen zij niet alle nieuwe 
ontwikkelingen in Summ-IT mee. Wij zien hier mogelijkheden om dit te 
versterken door trainingen voor ervaren personeel te organiseren en meer 
te communiceren over nieuwe ontwikkelingen. 

2. Teams evalueren na afloop het onderzoeksproces maar de ervaringen 
worden niet breed gedeeld. Ook dit zou gestimuleerd kunnen worden zodat 
de kennis en ervaring breder worden gedeeld. 

3. Het landelijk terugkoppelen van de bevindingen uit het tegenlezen naar de 
Kennisgroep Kwaliteit Proces-Verbaal kan ook bijdragen aan de 
kwaliteitsverbetering. Leerervaringen kunnen worden gebruikt voor het 
aanpassen van toelichtingen, verduidelijken van normen, aanpassen van 
bestaande opleidingen en ontwikkelen van nieuwe opleidingen. 

4. De lijn van het MT FIOD is dat meermansonderzoeken de standaard zijn. Er 
wordt in de praktijk divers omgegaan met het aanmerken van eenmans- en 
meermansonderzoeken. Hier zou nog meer aandacht aan gegeven kunnen 
worden. Het gebruik van eenmansonderzoek zou alleen toegestaan mogen 
worden na motivering en toestemming van de teamleider. 

5. Hetzelfde geldt voor het werken in de Samenwerkingsgroep. Summ-IT is de 
aangewezen toepassing voor vastlegging van documenten en opbouwen van 
het dossier maar 4 jaar na invoering wordt er nog steeds buiten Summ-IT 
gewerkt. Volgens ons is dit een risico voor de juistheid. Het MT FIOD stuurt 
op het afbouwen van de SG's. Hiervoor is blijvende aandacht nodig. 

6. Medewerkers ervaren problemen met gebruik van onderdelen in Summ-IT 
zoals de sjablonen en voorbeeldteksten. Door het gebruik te 
vergemakkelijken kan de toepassing van Summ-IT onder medewerkers 
worden gestimuleerd. 

7. Stel vaste tegenlezers in. Regio West werkt met vaste tegenlezers die een 
laatste slag maken op de juistheid van het PV. Dit ontlast de projectleider. 

13 van 21 1 Onderzoek naar het proces van totstandkoming van 
eindprocessen-verbaal 



5 	Verantwoording onderzoek 

5.1 	Doelstelling 
Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van J. van der Vlist, algemeen directeur van 
de FIOD. Het doel van het onderzoek was om verder inzicht te krijgen in de 
systematische werkwijze bij het tot stand komen van een eindproces-verbaal en 
eventueel aanbevelingen te ontvangen ter verbetering van dit proces. 

5.2 	Vraagstelling 
In het onderzoek zijn de volgende onderzoeksvragen gehanteerd: 

1. Welke waarborgen heeft de FIOD opgenomen in het opsporingsproces, 
gericht op de inhoudelijke juistheid van de processen-verbaal? 

2. In hoeverre worden de waarborgen uit onderzoeksvraag 1 toegepast in de 
praktijk en waarom worden deze wel of niet toegepast? 

3. Welke mogelijkheden tot aanvullende waarborgen in het proces zien wij om 
inhoudelijke juistheid van de processen-verbaal te verbeteren? 

5.3 	Werkzaamheden en afbakening 
Het KAD-model hebben wij gehanteerd als basis voor het opstellen van een 
referentietabel voor mogelijke waarborgen in Summ-IT. Om deze tabel te vullen 
hebben wij interviews gehouden met ter zake deskundigen van de FIOD en 
documentatie geanalyseerd. De gevulde referentietabel hebben wij afgestemd met 
de opdrachtgever. 

Voor de werking hebben we in overleg met de opdrachtgever besloten om een 
selectie te maken van opsporingsonderzoeken. De selectie is uitgevoerd door de 
opdrachtgever. Gekeken is naar spreiding over de regio's en spreiding tussen grote 
en kleine/middelgrote onderzoeken op basis van het aantal opsporingsuren. 
Wij hebben projectleiders geïnterviewd om informatie te verzamelen voor 
toepassing van de waarborgen. Deze informatie is verwerkt in de referentietabel en 
heeft geleid tot bevindingen in dit rapport. 

5.4 	Gehanteerde Standaard 
Deze opdracht is uitgevoerd in overeenstemming met de Internationale 
Standaarden voor de Beroepsuitoefening van Internal Auditing. 

In dit rapport wordt geen zekerheid verschaft, omdat er geen assurance-opdracht is 
uitgevoerd. 

5.5 	Verspreiding rapport 
De opdrachtgever is eigenaar van dit rapport. 

De ADR is de interne auditdienst van het Rijk. Dit rapport is primair bestemd voor 
de opdrachtgever met wie wij deze opdracht zijn overeengekomen. In de 
ministerraad is besloten dat het opdrachtgevende ministerie waarvoor de ADR een 
rapport heeft geschreven, het rapport binnen zes weken op de website van de 
rijksoverheid plaatst, tenzij daarvoor een uitzondering geldt. De minister van 
Financiën stuurt elk halfjaar een overzicht naar de Tweede Kamer met de titels van 
door de ADR uitgebrachte rapporten en plaatst dit overzicht op de website. 
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6 	Ondertekening 

Utrecht, 1 april 2019 

Auditmanager 
Auditdienst Rijk 
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Bijlage 

Regelkring 	Doel 
	

Waarborgen 

Regeling invoer 	Waarborgen dat input Controles in Summ-IT: eerst stap 1 
goed is en goed 
	

vullen, daarna kan pas stap 2 
verwerkt kan worden 	worden gevuld, meldingen in Summ-

IT. Je kunt een document pas 
aanmaken als het voorgaande 
document in de procesgang ook 
aangemaakt is of als in de database 
relevante gegevens zijn verwerkt. 
Medewerkers zijn opgeleid en 
beschikken over juiste kennis en 
vaardigheden 
Het is verplicht de datum en tijd vast 
te leggen vanaf wanneer processen-
verbaal en overige stukken zijn 
opgenomen in het procesdossier. 
Alle bijlagen worden slechts lx 
opgenomen 
Waarschuwingen in Summ-IT van 
nog onvoltooide, openstaande en te 
beoordelen documenten 
Documenten in een 
opsporingsonderzoek in Summ-IT 
moeten goedgekeurd (tegenlezen) 
worden door een coordinator 
(teamleider van het onderzoek). 
Voorwaarde is dat onderzoeken 
gecoërdineerd zijn (o.a. goedkeuring 
van documenten) 
Documentstatussen: 
- concepten zijn nog niet voltooid en 
ingediend 
- aan te passen documenten zijn 
ingediend maar niet goedgekeurd 
door de coordinator 
- definitieve documenten zijn 
goedgekeurd en worden opgenomen 
in onderzoeksdossier 
Alleen de coordinator in een 
onderzoek en de auteur(s) van 
(een) proces-verbaal (/processen-
verbaal) kan(/kunnen) 'wijzigingen 
aanbrengen. Hierbij is het mogelijk  
per status, (concept, beoordelen, 
aanpassen e.d.) via het tabblad 
historie een eenvoudige vorm van 
versiebeheer uit te voeren. 
Summ-IT bevat voorbeeldteksten 
voor PV's 
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Summ-IT genereert standaard 
formulieren, zoals processen-verbaal 
(pv's). Inhoud van formulieren wordt 
beheerd door FIOD werkgroep en 
gevalideerd door VACO-overleg. 

In Summ-IT zit een controle of 
nieuwe entiteiten reeds in andere 
dossiers voorkomen 

Doorvoerregeling 
vooruit 

Flexibiliteit - Juiste 
verwerking: 
signaleren en ingrijpen 
als verstoringen 
optreden 

Voor een nieuw opsporingsonderzoek 
wordt een projectplan opgesteld. 

Er is een handleiding proces-verbaal 

Projectleider stuurt op het onderzoek 

Als onderzoek uitloopt wordt 
planning aangepast 
Toepassen van werkverdeling 

Medewerkers zijn 
vraagbaak/klankbord voor elkaar 
Team heeft onderling overleg over 
uitvoering onderzoek 
Dagstart: bespreking voortgang en 
eventuele knelpunten 
Managementinformatie als 
stuurinformatie waarmee voortgang 
kan worden bewaakt, bijvoorbeeld 
informatie uit de systemen zoals 
Summ-IT 
Er zijn werkinstructies voor gebruik 
van Summ-IT 
Na samenstelling van het 
procesdossier worden alle stukken 
doorlopend genummerd. Hiermee is 
het gelijk duidelijk als er 
pagina's/stukken missen. Dit is van 
belang voor de volledigheid. 
Stukken in het procesdossier 
beginnen altijd met een code. Dit is 
vooral gericht op de eenduidigheid, 
maar kan er ook voor zorgen dat 
stukken op de juiste plek worden 
opgeslagen, en daardoor niet zo snel 
kwijt kunnen raken. 

Doorvoerregeling 
terug 

Leervermogen: borgen 
dat proces in de 
toekomst wordt 
aangepast 

Tijdens het onderzoek worden 
processen-verbaal en overige 
bescheiden, zowel op schrift als 
digitaal, ter verwerking aan de 
dossiervormer aangeleverd. Door 
middel van het bijhouden van een 
index en het leggen van koppelingen 
met de betreffende journaalmutatie 
houdt het projectteam steeds 
voldoende overzicht over alle 
beschikbare gegevens.  
Er worden interne controles 
uitgevoerd op het dossier 
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Ontwikkelen en actualiseren van 
kennis en vaardigheden, 
bijvoorbeeld door 
bijscholingscursussen (EP's)  
Signalen van de omgeving: OvJ, 
rechter, advocaten 
Er zijn (externe) evaluaties van bijv. 
de ADR of Algemene Rekenkamer 
beschikbaar 

Regeling Uitvoer  Waarborgen dat 
output goed is en 
voldoet aan de 
normen 

Checklist proces-verbaal voor het 
tegenlezen wordt gebruikt 

De projectleider of PV-coordinator 
maakt het eindPV definitief 
De OvJ accordeert het eindPV 

Integrale eindcontrole op het eindPV 

Steekproeven op eindpv's 

Algemeen Waarborgen dat 
ingevoerde gegevens 
integer blijven 

Summ-IT heeft een 
Autorisatiematrix. Hierin is 
beschreven: 
- welke rechten medewerkers op 
basis van hun functie binnen de 
applicatie Summ-IT (horizontale 
autorisaties) krijgen. Biedt 
functionaliteiten voor beheer, 
zoeken/speuren en infodesk. 
- welke rechten medewerkers gezien 
hun functie/rol binnen een 
onderzoek (verticale autorisaties) 
krijgen. Biedt functionaliteiten 
binnen een opsporingsonderzoek.  
Summ-IT heeft een 
rechtenstructuur: voor alle vensters 
en handelingen in Summ-IT geldt 
dat deze alleen getoond en 
uitgevoerd kunnen worden indien 
daarvoor autorisaties zijn 
aangevraagd. 
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Managementreactie FIOD 

De Audit Dienst Rijk (verder: ADR) heeft een audit uitgevoerd naar het proces 
van totstandkoming van eindprocessen-verbaal. 

Op de constateringen door de ADR geef ik hieronder een reactie. 

Algemeen 
De borging van de kwaliteit van het proces totstandkoming van eindprocessen-
verbaal is een samenstel van maatregelen. In deze audit komen bevindingen 
naar voren, die zich met name richten op het gebruik van Summ-IT. Met deze 
bevindingen en aanbevelingen doen we ons voordeel. Bij het samenstel van 
maatregelen is de in het proces ingebakken externe toets van de officier van 
Justitie (het OM), de advocatuur en de rechter eveneens van groot belang. Door 
deze werkwijze is het +4 ogenprincipe onderdeel van het proces in aanvulling op 
de kennis en expertise van onze professionals. Op deze manier is "tegenspraak" 
onderdeel van het proces. 
Een derde belangrijke waarborg is de professionaliteit van de medewerker in 
combinatie met de procesmatige aanpak van onderzoeken. Vanuit een 
projectgestuurde organisatie wordt de medewerker in staat gesteld zijn werk goed 
uit to voeren door het aanbieden van ondersteunende hulpmiddelen zoals 
ontwerpformulieren, werk-scenario's en lijsten met tips ofwel checklists. Wel zijn 
door de organisatie de kwaliteitsnormen waaraan een proces-verbaal moet 
voldoen duidelijk geformuleerd. Op welke wijze de medewerker het proces 
daarnaar toe organiseert, is de verantwoordelijkheid van de medewerker zelf. 

Reactie op een aantal aanbevelingen: 

Aanbeveling 1 en 6 
In het rapport wordt aangegeven, dat er behoefte is aan bijscholing van Summ-IT 
en dat medewerkers problemen ervaren met het gebruik van diverse sjablonen, 
voorbeeldteksten e. d. 
Binnen de afdeling opleidingen van de FIOD worden er YouTube filmpjes 
ontwikkeld waarin op een praktische manier het gebruik binnen het Summ-IT 
wordt uitgelegd. 

Aanbeveling 5 
Er wordt vermeld, dat er nog wordt gewerkt met Samenwerkingsgebieden in 
Windows. Het MT FIOD stuurt op het afbouwen van de SG's. 
Hierin zijn al grote slagen gemaakt. Volledig uitfaseren van de SG's is nu nog niet 
mogelijk omdat er eerst nog bepaalde technische voorzieningen binnen Summit 
en IDR moeten worden ontwikkeld. Zodra alle technische mogelijkheden 
aanwezig zijn binnen Summ-IT zal dit systeem volledig kunnen worden gebruikt. 
Toepassingen zoals hyperlinks op meer dan 1 niveau is op dit moment nog niet 
mogelijk binnen Summ-IT. Ook het opslaan en bewerken van bepaalde 
bestanden, is op dit moment niet mogelijk in Summ-IT. 

Andere Aanbevelingen 

Evalueren en tegenlezen. 
Op dit moment loopt landelijk gecoi5rdineerd op alle regio's een implementatie 
traject om te borgen dat de bevindingen bij het tegenlezen landelijk samen 
worden gebracht en zo tot continue kwaliteitsverbetering te komen. 
De bevinding over het evalueren wordt herkend. Dit heeft ertoe geleid dat binnen 
de FIOD het programma "lerende organisatie" is opgestart. Een van de 
belangrijkste aandachtspunten binnen dit programma is het structureel 
verbeteren van de aandacht voor het evalueren binnen de FIOD. 

Algemeen Directeur FIOD 
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