
Vragen van Argos met antwoorden van het Ministerie van Veiligheid & Justitie 
 
 

  

#  Vraag Argos Antwoord 
 

1 
 
In het rapport van de Auditdienst Rijk (ADR) staat dat de leverancier geen informatie 
kan verstrekken vanwege bescherming van het bedrijfsgeheim.  
Betekent dit dat het ministerie van V&J als opdrachtgever van het onderzoek geen 
inzicht van de leverancier krijgt of heeft gekregen over de aard en oorzaak van de 
storing?  
  

 
De aard van de storing wordt specifiek en uitgebreid beschreven in het 
rapport van de ADR, waarmee daarover voldoende bekend is.   
  
De leverancier heeft medewerking verleend aan het onderzoek via 
interviews, beantwoording van schriftelijke vragen en het beschikbaar 
stellen van documentatie. Omwille van bedrijfsgeheim heeft de 
leverancier aangegeven geen gedetailleerde informatie te kunnen geven 
over twee handmatig ingevoerde storingsmeldingen in het eigen 
registratiesysteem van de leverancier. 
 

 
2 

 
Weet u inmiddels meer over aard en oorzaak van de storing van 20-9-2012 dan in het 
auditrapport staat vermeld? Zo ja, wat is de aard en oorzaak? 
  

 
Nee, er is mij niet meer bekend over de aard en oorzaak van de storing 
dan wat in de Kamerbrief van 17 december 2013 en het ADR-rapport 
staat vermeld.  
  
De ADR is verzocht uit te zoeken wat de aard en oorzaak van de storing 
was en heeft zijn bevindingen in het rapport gemeld: 
een defect geraakte voeding, in combinatie met firmware die niet up to 
date was, kan de oorzaak van de storing zijn geweest. De exacte oorzaak 
heeft de ADR niet kunnen achterhalen. 
Door het instellen van dit onderzoek is maximaal ingezet op onder meer 
het achterhalen van de aard en de oorzaak van de storing. Er is daarna 
geen verder onderzoek verricht. 
 

  



 
 
 
3 

 
Klopt het dat er sprake is van een non disclosure agreement tussen de leverancier 
van het tapsysteem en de overheid, die inhoudt dat leverancier en overheid geen 
mededelingen doen over de werking van het tapsysteem? 
  

 
 
Ja, dat klopt. 

 
4 

 
Klopt het dat de leverancier in geval van storingen geen informatie aan de klant (in dit 
geval: overheid/politie) hoeft te geven over de aard en oorzaak van de storing? 
  

 
Nee, dat klopt niet. 

 
5 

 

Heeft een medewerker van de politie en/of het ministerie van V&J op 20-9-2012 
contact gehad met (een medewerker van) de leverancier van het tapsyteem? Zo ja, 
waar ging dit contact over? Ging dit contact over de storing? 
  

 
Voor zover bekend is er op 20-09-2012 geen contact geweest tussen 
politie (of VenJ) en de leverancier van het tapsysteem over de storing.  

 
6 

 
Heeft een medewerker van de politie en/of het ministerie van V&J op 20-9-2012 op 
enigerlei wijze de leverancier verzocht of opdracht gegeven om de stroomvoorziening 
van de interceptiefaciliteit te stoppen en/of een storing te veroorzaken en/of te 
zorgen dat gesprekken niet zouden worden 
opgenomen/vastgelegd/bewaard/geregistreerd? Zo ja, waarom? 
  

 
Zie het antwoord op vraag 5. 

 
7 

 
VVD-Kamerlid Van der Steur heeft in december 2013 aan de minister van V&J 
gevraagd waarom het back-up-systeem van de tapfaciliteit tijdens de storing niet 
heeft gefunctioneerd. De minister heeft die vraag destijds niet beantwoord. Kan de 
huidige minister alsnog antwoord op de vraag geven? Waarom heeft de back-up in dit 
geval niet gefunctioneerd? 
  

 
Het is niet volledig duidelijk geworden waarom de storing ondanks de 
dubbele uitvoering toch heeft kunnen optreden.  
  
  

 

8 
 
Vindt de minister dat met het auditrapport voldoende bekend is over de aard en 
oorzaak van de storing van 20-9-2012? Zo ja, kan de minister aangeven waarom de 
twee verwerkingscomponenten offline waren, terwijl deze beide een dubbele 
voeding hebben en het systeem juist zodanig is ingericht dat een storing in de 
opslagcomponent (zoals die op 20-9-12 plaatsvond) geen invloed kan hebben op de 
werkzaamheden van de verwerkingscomponenten? 

 
Door het instellen van dit onderzoek is maximaal ingezet op onder meer 
het achterhalen van de aard en de oorzaak van de storing. Dit heeft 
helaas geen volledige duidelijkheid opgeleverd over de oorzaak van de 
storing en waarom de storing ondanks de dubbele uitvoering toch heeft 
kunnen optreden 
Er is daarna geen verder onderzoek verricht. 



 


