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Hierbij bied ik u ter informatie aan de definitiestudie en het plan van aanpak voor de inrichting van
een landelijke Interceptie Organisatie.
De Regieraad ICT politie, opgericht door de minister van BZK, heeft de noodzaak onderschreven
om te komen tot een inhaalslag op het gebied van de afluisterfunctie voor de opsporing. De
Regieraad heeft in de vergadering van 30 augustus 2000 geconcludeerd dat de definitiestudie
voldoende argumenten biedt om hiervoor een project te initiëren en te finanderen.
De definitiestudie en het plan van aanpak zijn samengesteld door Deloitte en Touche Bakkenist. De
Beleidsgroep PIDS functioneert als stuurgroep voor het tot stand komen van de plannen en de
realisatie van het project.

De Definitiestudie is medio augustus 2000 verschenen. Bij het ontwerp van de proces- en
organisatiemodellen in dit stuk zijn de gebruikerseisen en de overige uitgangspunten uit de eerder
opgestelde houtskoolschets centraal gesteld. (Deze houtskoolschets is u medio 2000 toegezonden
ter informatie). Een toetsing van de voorgestelde oplossingen aan deze criteria is opgenomen in de
studie. Bij de totstandkoming van het document zijn onder meer politie, justitie, openbaar ministerie,
maar ook de BVD en de MID nauw betrokken geweest.
Dit heeft geleid tot een model waarvan de spil gevormd wordt door één landelijke Interceptie Service
organisatie, die de procesketen initieert, coördineert en bewaakt.
Binnen deze organisatie zullen een Interceptieservice functie, een Technische interceptie functie en
een Expertise functie worden gerealiseerd.

De beleidsgroep van het Platform Interceptie, Decryptie en Signaalanalyse heeft in haar
vergadering van 22 augustus 2000 een voorkeur uitgesproken voor (wat genoemd wordt) het
functioneel - klant model. In dit model komen de aspecten klantgerichtheid, kostenbeheersing,
beveiliging en flexibiliteit het beste tot uitdrukking. In nog op te stellen Service Level Agreements
worden de belangen van de behoeftestellers vastgelegd. In het model is een samenwerking met de
Inlichtingen en Veiligheidsdiensten voorzien uiteraard onder strikte voorwaarden van schading van
de operationele processen.
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De herstructurering zal op termijn leiden tot een ander organisatiemodel dat zonder twijfel gevolgen
zal hebben voor de medewerkers van de huidige tapkamers in gebruik binnen het opsporingsveld.
Op financieel gebied zullen afspraken moeten worden gemaakt met betrekking tot de
exploitatiekosten. Deze afspraken zullen moeten worden gemaakt op basis van nader af te sluiten
overeenkomsten overhel niveau van de dienstverlening.

Omdat de internetserviceproviders in augustus 2000 niet in staat waren te voldoen aan de
aftapbepalingen van de Telecommunicatiewet hebben ze eenmalig uitstel gekregen tot medio april
2001. Op dat moment zullen zij intemetdata (op basis van een bevoegd gegeven bevel)
beschikbaar moeten stellen aan opsporingsinstanties en aan de BVD. Dat betekent dat
vooruitlopend op het project "herstructurering landelijke tapkamers" er een deelproject Intemettap"
moest worden geïnitieerd. Volgens de planning zal uiterlijk begin maart 2001 een systeem gereed
zijn voor tests. Voorlopig is gekozen voor de drie concentratiepunten, KLPD, regiokorps Rotterdam
Rijnmond en de BVD, voor het afleveren van de getapte data. De distributie van de data binnen het
opsporingsveld gaat via een beveiligd netwerk.

Aangezien de intemettap een landelijk systeem wordt ten behoeve van de gehele politie en de BVD,
wordt de minister van BZK vooralsnog eigenaar van de voorzieningen. Het gezag over de inzet van
het middel ligt bij het Openbaar Ministerie voor wal betreft de opsporing, en voor de BVD bij de vier
ministers die de taplast tekenen.

Met het oog op de realisatie van de intemettap is in 2000 in overeenstemming met de Regieraad
een aantal verplichtingen aangegaan. Allereerst de realisatie van de hierboven genoemde
breedbandige communicatiedienst die nodig is voor het transport van de getapte intemetdata. Ook
is alle apparatuur besteld die de datastromen volgens het beveiligingsconcept op niet traceerbare
wijze naarde drie uiteindelijke verwerkingsplaatsen brengt.

Voor wat betreft de korte termijn - intemettap is het van het grootste belang dat de verkregen
informatie gedurende lange periode veilig wordt opgeslagen en beheerd met het oog op de
juridische procesgang. Nader onderzoek is nodig om te bepalen op welke wijze de
informatieselectie, verwerking, archivering en vernietiging het beste kan plaatsvinden binnen de
gestelde juridische kaders.
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