
Vragen van Argos met antwoorden van de Auditdienst Rijk 

 
# Vragen Argos Beantwoording 
 

1 

 

Na lezing van het rapport kunnen wij ons 

nog steeds geen goede voorstelling 

maken van de inrichting van het 

tapsysteem. Dit heeft ongetwijfeld te 

maken met ons gebrek aan kennis van 

deze materie. Niettemin zouden we 

graag weten: waar (en op welk 

apparaat) komen de getapte gesprekken 

binnen, waar (en op welk apparaat) 

worden ze opgenomen, wat gebeurt er 

vervolgens mee? 

 

 

Informatie over de inrichting van het tapsysteem (interceptiefaciliteit 

van de afdeling Interceptie & Sensing van de Landelijke Eenheid 

Nationale Politie) is geclassificeerd. We kunnen op grond van deze 

kwalificatie van de aard van de informatie specifieke technische 

vragen over de inrichting van de IT-configuratie en van de IT-

componenten niet beantwoorden.    

 

 

2 

 

Wij hebben de indruk dat de 

onderzoekers met de handen op de rug 

deze audit hebben moeten doen. Zij 

kregen bijvoorbeeld niet de beschikking 

over alle loggingen en kregen ook 

anderszins niet alle informatie die nodig 

is om adequaat onderzoek te doen. Hoe 

beoordelen de onderzoekers de 

medewerking van de betrokken partijen 

bij deze audit? Hoe beoordelen zij zelf 

hun rapport? Wat zijn de belangrijkste 

vragen die zij niet hebben kunnen 

beantwoorden? 

 

 

De onderzoekers hebben aangegeven van de betrokken partijen alle 

benodigde medewerking te hebben ontvangen bij het uitvoeren van 

interviews en het krijgen van inlichtingen en documentatie.  

De onderzoekers hebben op basis van het onderzoek alle 

onderzoeksvragen kunnen beantwoorden met inachtneming van de 

omstandigheden die zijn beschreven in §1.6 en §2 van de 

rapportage “onderzoek interceptiefaciliteit” met kenmerk 

ADR/2014/1470 d.d. 9 december 2014, (hierna aangeduid als ‘het 

rapport’).  
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3 

 

Waarom mocht het rapport geen 

conclusies bevatten? Waarom gaf de 

opdrachtgever hiervoor geen 

toestemming? Is dit gebruikelijk? 

 

Het onderzoek was gericht op het beantwoorden van 17, door de 

opdrachtgever opgestelde, onderzoeksvragen. Om die reden is 

gekozen voor een rapport van bevindingen.  

In §1.4 van het rapport is beschreven: “De opdracht aan de ADR valt 

onder richtlijn 4401 van de NOREA, gericht op specifiek 

overeengekomen werkzaamheden met betrekking tot 

informatietechnologie en leidt tot een rapport van feitelijke 

bevindingen. Dit betekent dat geen conclusies worden geformuleerd 

met betrekking tot de onderzoeksvragen”.  

Het uitvoeren van een onderzoek conform richtlijn 4401 is 

gebruikelijk bij dit type onderzoeken. 

 

 

4 

 

Wie en/of wat waren de bronnen van de 

onderzoekers? Welke loggingen zijn 

geraadpleegd? Hoeveel mensen zijn 

ondervraagd, welke functies hadden zij? 

Wie gaf welke informatie? 

 

Voor de beantwoording van deze vraag verwijzen wij naar het 

rapport, §1.6 met als titel “bronnen van onderzoek”. 

De bronnen van onderzoek door de ADR betroffen interviews, 

documentatie, procedurele vastleggingen in de interne 

registratiesystemen en de logging van systemen. 

De loggingen die zijn geraadpleegd zijn benoemd in §3.2.7 van het 

rapport.  De loggingen betreffen: 1) logging op het niveau van de 

applicatie en 2) event-logging op het niveau van de IT-

systeemcomponenten. 

Er hebben interviews plaatsgevonden met mensen die werkzaam 

waren voor de afdeling I&S van de Nationale Politie, overige beleids- 

of stafafdelingen binnen Politie en Justitie en mensen die werkzaam 

waren voor de leverancier van het systeem. 

 

 

5 

 

Op welke manier heeft u getracht 

informatie te krijgen van de leverancier 

van het systeem? Wat was de officiële 

reactie van de leverancier? 

 

Voor beantwoording van deze vragen verwijzen wij naar het rapport, 

§ 1.5 met als titel “Werkzaamheden”. In die paragraaf wordt de 

gevolgde methodiek in onderzoeksfasen uiteengezet.  

De leverancier heeft medewerking verleend aan het onderzoek via 

interviews, beantwoording van schriftelijke vragen en het 

beschikbaar stellen van documentatie.        
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6 

 

De onderzoekers stellen vast dat er 

sprake was van een stroomstoring, maar 

melden dat zij de oorzaak van de 

stroomstoring niet hebben kunnen 

vaststellen. Is het technisch mogelijk dat 

deze storing is veroorzaakt door 

menselijk handelen? Zo ja, heeft u daar 

ook concrete aanwijzingen voor 

gevonden? Zo ja, welke? 

 

Voor de beantwoording van deze vraag verwijzen wij in het bijzonder 

naar de tekstpassages in het rapport, § 3.2 met als titel “De storing 

van 20 september 2012”.  

Voor de goede orde merken wij op dat in het rapport nergens staat 

vermeld dat  door de onderzoekers is vastgesteld dat er sprake was 

van een stroomstoring. Het woord “stroomstoring” komt niet voor in 

het rapport. 

 

Voor de verdere beantwoording van de gestelde onderzoeksvraag 

“Wat was de exacte (technische) oorzaak van de storing?” verwijzen 

wij in het bijzonder naar onderstaande tekstpassage uit het rapport. 

§3.2.2 gedeeltelijk: 

 “Het disfunctioneren van de voeding en het daadwerkelijk defect 

raken daarvan hebben wij niet uit de loggingen kunnen vaststellen. 

In de rapportage van 23 september 2013, van de technisch 

beheerder van de leverancier over de storing van 20 september 

2012, wordt het falen van de voeding als oorzaak aangegeven. Wij 

hebben in de logging vastgesteld dat een instabiliteit is opgetreden 

in de vorm van het stoppen van services van de 

verwerkingscomponent. Ook hebben wij in de logging vastgesteld 

dat de verbinding met de opslagcomponent in die tijd is 

verbroken.” 

 

Het onderzoek heeft geen concrete aanwijzingen aan het licht 

gebracht die erop duiden dat er sprake zou zijn geweest van 

menselijk handelen in het veroorzaken van de storing. 

 

 

7 

 

Was op het moment van de storing een 

medewerker van de leverancier lijfelijk 

aanwezig bij het tapsysteem? Klopt het 

dat de storing is opgemerkt en verholpen 

door een medewerker van de 

leverancier? 

 

Wij hebben geen aanwijzingen dat op het moment van de storing 

een medewerker van de leverancier lijfelijk aanwezig was bij het 

tapsysteem. 
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Voor de beantwoording van het tweede deel van deze vraag (“Klopt 

het dat de storing is opgemerkt en verholpen door een medewerker 

van de leverancier?”)  verwijzen wij naar §3.2.5 van het rapport. 

Hierin is aangegeven: 

“Op 20 september 2012, de dag van de storing, is door de technisch 

beheerder van de leverancier de storing gesignaleerd en door middel 

van het handmatig herstarten van de services is de storing 

opgelost.” 

  

 

8 

 

Het rapport meldt dat door de storing de 

opslagcomponent is uitgevallen. Maar 

ook dat de services van de 

verwerkingscomponent zijn gestopt, en 

dat de verbinding tussen de 

verwerkings- en opslagcomponent is 

verbroken. Kunnen de onderzoekers 

uitleggen wat het een met het ander te 

maken heeft? 

 

Voor beantwoording van deze vraag verwijzen wij naar §3.2.1 en 

§3.2.2 van het rapport.  

 

Informatie over de inrichting van het tapsysteem (interceptiefaciliteit 

van de afdeling Interceptie & Sensing van de Landelijke Eenheid) is 

geclassificeerd. We kunnen op grond van deze kwalificatie van de 

aard van de informatie specifieke technische vragen over de 

inrichting van de IT-configuratie en de IT-componenten niet 

beantwoorden. 

 

 

9 

 

De onderzoekers stellen dat zij geen 

antwoord kunnen geven op de vraag wat 

de oorzaak van de storing is. Kunnen zij 

wel antwoord geven op de vraag of, en 

zo ja, wat de relatie is tussen het 

uitvallen van de opslagcomponent en het 

offline zijn van de twee beschikbare 

verwerkingscomponenten? 

 

 

Zie beantwoording van vraag 10. 

 

10 

 

Wat is de reden dat de twee 

verwerkingscomponenten offline waren? 

 

Voor beantwoording van deze vraag verwijzen wij naar de 

tekstpassage in  het rapport, §3.2.1  waarin staat vermeld: “Uit een 

e-mailbericht van de leverancier van 10 oktober 2012 blijkt dat het 
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disfunctioneren (haperen) van een voeding in de opslagcomponent 

mogelijk instabiliteit heeft veroorzaakt” 

Voorts is in §3.2.2 aangegeven: “In de rapportage van 23 september 

2013, van de technisch beheerder van de leverancier over de storing 

van 20 september 2012, wordt het falen van de voeding als oorzaak 

aangegeven.”  

 

 

11 

 

Hoe kan het dat deze 

verwerkingscomponenten niet 

functioneerden als beide componenten 

zijn uitgevoerd met een dubbele 

voeding, die  – zoals de onderzoekers 

schrijven – juist gericht zijn op het 

voorkomen van onbeschikbaarheid (van 

het tapsysteem) 

 

Voor beantwoording van deze vraag verwijzen wij naar de 

tekstpassages in het rapport, §3.2.1 en §3.2.2 (gedeeltelijk). 

 “Wij hebben in de logging vastgesteld dat een instabiliteit is 

opgetreden in de vorm van het stoppen van services van de 

verwerkingscomponent. Ook hebben wij in de logging 

vastgesteld dat de verbinding met de opslagcomponent in die 

tijd is verbroken.” 

 “In de rapportage van 23 september 2013, van de technisch 

beheerder van de leverancier over de storing van 20 

september 2012, wordt het falen van de voeding als oorzaak 

aangegeven.” 

 “Het disfunctioneren van de voeding en het daadwerkelijk 

defect raken daarvan hebben wij niet uit de loggingen kunnen 

vaststellen.” 

 “De exacte oorzaak van de storing is op basis van de 

aanwezige geautomatiseerde vastleggingen niet meer vast te 

stellen.” 

 

12 

 

Hoe kan het dat de opslagcomponent is 

uitgevallen (door mogelijk een defecte 

voeding) als deze voeding dubbel is 

uitgevoerd? 

 

 

Zie het antwoord op vraag 11. 

 

 

13 

 

De onderzoekers stellen dat de storing is 

opgelost door middel van het handmatig 

herstarten van het tapsysteem. Zijn met 

 

Voor beantwoording van deze vraag verwijzen wij naar de relevante 

tekstpassages in het rapport. 
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deze handmatige herstart data verloren 

gegaan? Zo ja, welke? En hoe? 

In §3.2.3 wordt vermeld dat: 

“Uit het onderzoek komt naar voren dat door de storing op 20 

september 2012 tussen 13:14 en 14:04 uur dataverlies is 

opgetreden en dat voor alle actieve taps voor spraak (ongeveer 

1800) geen verkeersgegevens en gesprekken zijn 

opgeslagen.” 

 

In §3.2.5 wordt vermeld dat: 

“Op 20 september 2012, de dag van de storing, is door de technisch 

beheerder van de leverancier de storing gesignaleerd en door middel 

van het handmatig herstarten van de services is de storing 

opgelost.” 

 

Of extra data verloren zijn gegaan door deze handmatige herstart op 

20 september 2012 kon niet vastgesteld worden. 

 

 

14 

 

De onderzoekers schrijven dat de 

verwerkingscomponent een buffer bevat, 

‚die in het geval dat data niet kan 

worden weggeschreven, tijdelijk de data 

kan vasthouden totdat de verbinding 

hersteld is’. Klopt het dat de niet 

opgenomen gesprekken wel in de buffer 

van de verwerkingscomponent terecht 

zijn gekomen? Zo ja, hoe zijn die 

verloren gegaan? Door de handmatige 

herstart? 

 

 

Voor de beantwoording van deze vraag wordt verwezen naar naar § 

3.2.2 van het rapport waarin staat dat doordat beide 

verwerkingscomponenten offline waren er geen actieve 

verwerkingscomponent was om binnenkomende gesprekken te 

verwerken. Of in dit specifieke geval data in de buffer van de 

verwerkingscomponent terecht zijn gekomen, hebben de 

onderzoekers niet kunnen vaststellen.  

 

 

15 

 

Het rapport meldt dat diverse 

onderdelen van het tapsysteem dubbel 

zijn uitgevoerd, zoals de 

verwerkingscomponent, alsook de 

voedingen van de twee 

verwerkingscomponenten en de 

 

Zie het antwoord op vraag 11. 
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opslagcomponent. Kunnen de 

onderzoekers aangeven waarom geen 

van deze back-upvoorzieningen niet 

heeft gewerkt? Zo niet, waarom niet? 

 

 

16 

 

 

Hoe kan het dat de storing heeft 

plaatsgevonden tussen 13.14 uur en 

14.04 uur, terwijl de leverancier heeft 

aangegeven dat zij twee meldingen van 

een storing heeft geregistreerd om 16.03 

en 16.12 uur?  

 

 

Voor beantwoording van deze vraag verwijzen wij naar de 

tekstpassage in het rapport, §3.2.7 te weten: “De leverancier heeft 

aangegeven dat in haar registratiesysteem twee meldingen zijn 

geregistreerd namelijk op 20 september 2012 om 16:03 en 16:12.”  

 

Dit betekent dat een medewerker van de leverancier handmatig twee 

storingsmeldingen om 16:03 en 16:12 in een storingslogboek heeft 

ingevoerd. 

  

 

17 

 

Zijn de onderzoekers van mening dat zij 

de oorzaak van de storing wel hadden 

kunnen achterhalen indien de leverancier 

zijn volledige medewerking had 

gegeven? 

 

 

Zie het antwoord op vraag 2. 

 


