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MANAGEMENTSAMENVATTING EN CONCLUSIES 

AANLEIDING 

Recentelijk heeft de Directeur Instrumentatie Rechtspleging en Rechtshandhaving van 
het Ministerie van Justitie, tevens voorzitter van de Commissie van Advies ClOT, ons 
gevraagd een audit te doen, zoals vastgelegd in artikel 8 van het Besluit Verstrekking 
Gegevens Telecommunicatie. Het onderzoek is opgesplitst naar de volgende 
onderzoeksvragen: 

• Stel de volledigheid en juistheid van de aangeleverde gegevens van de 
aanbieders van telecommunicatiediensten vast (onderzoeksvraag 1). 
Een audit naar de opzet, het bestaan en de werking van de naleving door de 
aanbieders van telecommunicatiediensten van hun verplichtingen. 

• Beoordeel de rechtmatigheid van de bevraging door de (Bijzondere) 
Opsporings- en Inlichtingendiensten (BOIO's) (onderzoeksvraag 2). 
Een audit inzake de rechtmatigheid van de bevraging van het CIOT door de 
arrondissementsparketten, de politiekorpsen, of andere opsporingsdiensten. 

• Beoordeel de opzet, het bestaan en de werking van het CIOT systeem 
(onderzoeksvraag 3). 
Een audit naar de opzet, het bestaan en de werking van het Informatiesysteem van 
het CentraalInformatiepunt, inclusief de applicatie en ( de gegevens in) de black
boxen. 

In de periode van 1 september tot 30 november 2008 zijn acht (Bijzondere) Opspori ngs
en Inlichtingen diensten (BOID's), zes aanbieders van telecommunicatiediensten en het 
Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie (ClOT) getoetst aan het 
geactualiseerde normenkader. Het onderzoek heeft, in overleg met de opdrachtgever, de 
periode van 1 januari 2008 tot en met 31 augustus 2008 bestreken. 

Daarnaast zijn de BOID's en aanbieders uit de audit van 2007 bezocht om na te gaan in 
hoeverre de aanbevelingen uit de audit 2007 zijn opgevolgd. 

Wij willen alle betrokkenen bedanken voor de prettige samenwerking. 

Hierna treft u per onderzoeksvraag de belangrijkste uitkomsten en onze conclusies aan . 

RESULTATEN VAN DE AUDIT BIJ DE AANBIEDERS VAN TELECOMMUNICATIEDIENSTEN 
(onderzoeksvraag 1) 

Nakoming Besluit Verstrekking Gegevens Telecommunicatie 
In 2008 dienen de aanbieders van telecommunicatiediensten hun gegevens in een XML 
bestand aan te leveren. Hiermee wordt een juiste vulling van de diverse 
gegevenselementen afgedwongen. Ons is gebleken dat niet alle aanbieders even 
zorgvuldig met het genereren van de gegevensbestanden omgaan. Dit blijkt onder meer 
de door ons gevisiteerde bestanden. Voor het vaststellen van eventuele afwijkingen van 
de gegevens in de bedrijfsvoeringssystemen hebben wij onder andere selecties gemaakt 
op lege velden, onjuiste velden, zoals huisnummers in het adresveld, en niet plausibele 
waarden in velden zoals huisnummers van 10 cijfers. Bij nader onderzoek van de 
betreffende velden in de bedijfsvoeringssystemen bleek dan in de meeste gevallen dat 
deze andere waarden bevatten . 
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Afbakening van de audit 
Bij het actualiseren van het normenkader uit 2007 is in overleg met een vertegen
woordiging van de Commissie van Advies CIOT (CvA) bepaald dat het object van 
onderzoek bij de aanbieders de bestanden zijn die via FTP aan de black-boxen van het 
CIOT worden aangeboden . Verder is bij de aanbieders vastgesteld hoe de aanbieder 
waarborgt dat de bestanden conform de SLA aan het CIOT worden aangeboden. Deze 
algemene beheersmaatregelen garanderen het in continuïteit kunnen aanleveren van de 
juiste, volledige en tijdige gegevens uit de bedrijfsvoeringssystemen ten behoeve van 
het CIOT. De inhoudelijke kwaliteit van de gegevens in de bedrijfsvoeringssystemen is 
na overleg met u en de aanbieders buiten de scope van het onderzoek gehouden, zolang 
de geleverde gegevens maar in overeenstemming zijn met het bedrijfsvoeringssysteem. 

Bestandsanalyse en inhoudelijke juistheid bestanden 
Bij de uitgevoerde visitatie van de gegevensbestanden voor de black-boxen zijn diverse 
afwijkingen aangetroffen. Deels waren de betreffende afwijkingen ook in de bedrijfs
voeringssystemen van de aanbieder aanwezig en konden deze afwijkingen niet als 
foutief worden aangemerkt. In een aantal gevallen kon echter niet worden vastgesteld 
dat de betreffende gegevens overeenkwamen met de gegevens in de bedrijfsvoerings
systemen. 

Een van de aanbieders heeft ons niet toegestaan zijn bestanden ten behoeve van de 
black-box middels het data-analyse tooi IDEA te v isiteren. Als alternatief zou de interne 
accountantsdienst deze visitatie uitvoeren en de uitkomsten aan ons rapporteren. Deze 
rapportage hebben wij echter, ook na herhaaldelijk navragen, niet mogen ontvangen. 

Verstoring van de aanlevering van gegevens door wijziging infrastructuur 
Gedurende de periode van de audit is het voorgekomen dat wijzigingen in de voor CIOT 
noodzakelijke infrastructuur (apparatuur en programmatuur) van de aanbieder het 
aanleveren van (juiste) bestanden voor enige tijd verstoord is geweest. Wijzigingen 
worden niet altijd, zoals in de SLA vastgelegd, tijdig aan het CIOT gemeld . 

Plausibiliteitstesten op de gegevensbestanden 
Bij een aantal van de onderzochte aanbieders van telecommunicatiediensten worden 
plausibiliteitstesten uitgevoerd op het aangemaakte gegevensbestand, voordat dit aan 
de black-box wordt verzonden. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de door CIOT 
beschikbaar gestelde XSD schema's. CIOT voert slechts een beperkte test door op de 
inhoud van de XML bestanden in verband met de daarvoor benodigde verwerkings
capaciteit. Daarnaast signaleert CIOT afwijkingen in de omvang van het bestand, 
wanneer deze buiten de daarvoor ingestelde toleranties vallen. 

Tijdige aanlevering van bestanden 
Tijdens de audit van de BOl D's is gebleken dat niet altijd alle aanbieders elke 24 uur een 
nieuw bestand aanleveren. Ten opzichte van de audit van 2007 heeft CIOT een 
stringentere bewaking ingesteld op het juist en t ijdig aanleveren van de bestanden door 
de aanbieders. 

Aantal onderzochte aanbieders van telecommunicatiediensten 
Het aanta l aanbieders van telecommunicatiediensten is door het opnemen van Internet 
gegevens in het CIOT informatiesysteem aanzienlijk toegenomen . Het aantal van zes in 
de audit betrokken aanbieders is niet meer representatief gezien het t otaal van de 
aanbieders. Wij adviseren de omvang van de audits vanaf 2009 uit te breiden. 
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CONCLUSIE AANBIEDERS VAN TELECOMMUNICATIEDIENSTEN 
Op basis van de bovenstaande bevindingen concluderen wij dat door de invoering van de 
gegevenslevering op basis van XML een grote kwaliteitsverbetering is opgetreden. Van 
de bezochte aanbieders maakt het merendeel gebruik van een controle op de juistheid 
van de velden in de XML bestanden met behulp van de door CIOT beschikbaar gestelde 
XSD schema 's. 
Bij verschil/ende aanbieders zijn door de visitatie van de gegevensbestanden met IDEA 
voor hen verbeterpunten gesignaleerd en waren zij daar over het algemeen zeer 
ontvankelijk voor. 
Bij de fol/ow-up onderzoeken hebben wij vastgesteld dat de aanbevelingen over het 
algemeen goed zijn opgepakt. 

RESULTATEN VAN DE AUDIT BIJ DE 801D's (onderzoeksvraag 2) 

Inzicht in de te hanteren rechtsgrondslagen 
Bij de BOID's zien we, evenals in 2007, regelmatig een onvoldoende inzicht in de 
geldende wet- en regelgeving bij het doen van CIOT bevragingen door de geautoriseerde 
ambtenaar. Het betreft dan met name het gebruik van de juiste rechtsgrondslagen. Dit 
blijft een aandachtpunt voor de BOID's. Zo bleek bij een van de bezochte BOID's een 
afdeling niet op de hoogte te zijn van het feit dat voor een bevraging ex artikel 126na 
Wetboek van Strafvordering een proces-verbaal dient te worden opgesteld. 

Gebruik juiste rechtsgrondslagen bij bevragingen 
Wij hebben vastgesteld dat bevragingen niet altijd op basis van de juiste 
rechtsgrondslag in het CIOT systeem worden geadministreerd. Dit wordt mogelijk 
veroorzaakt door het onzorgvuldig kiezen van de rechtsgrondslag en het type kenmerk 
in de CIOT webtoepassing. Ook dit is een aandachtspunt voor de BOID's. In overleg met 
het Landelijk Parket is bepaald dat dit als een technische onvolkomenheid dient te 
worden gezien en niet leidt tot een onrechtmatige bevraging, mits aan alle andere 
vereisten is voldaan. 

Rechtmatigheid van de bevragingen 
In de door ons onderzochte bevragingen konden in bijna alle gevallen de bevraagde 
gegevens gerelateerd worden aan het betreffende onderzoeksdossier. Slechts in één 
geval kon de BOID van de onderzochte bevrag ing in het geheel geen onderliggende 
documenten aan ons tonen. Hierdoor hebben wij niet kunnen vaststellen dat deze 
bevraging rechtmatig was en moet deze bevraging als onrechtmatig worden beschouwd . 

Autorisatie van CIOT bevragingen in autorisaties' ex 126n, 126m, 126u WvS 
Bij het verstrekken van autorisaties ex artikel 126n, 126m en 126u Wetboek Van 
Strafvordering door de Officier van Justitie wordt ook in 2008 niet in alle 
arrondissementen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om hierbij direct de CIOT 
bevraging te autoriseren. Indien het hiervoor bedoelde kruisje ontbreekt, zijn de op de 
autorisatie van de Officier van Justitie gebaseerde CIOT bevragingen onrechtmatig. Het 
Landelijk Parket zou hierin een rol kunnen spelen en het eenduidige gebruik van deze 
autorisaties kunnen bevorderen. 

1 I n de context van deze rapportage wordt gebruik gemaakt van de term "autorisatie" voor het document 
waarmee de Officier van Justitie (mede) het opvragen van gegevens van telecommunicatievoorzieningen ex 
artikel 126n, 126m en 126u WvS goedkeurt. De termen "vordering", "bevel" of "machtiging" hebben een 
juridische betekenis, die in deze rapportage mogelijk een verkeerde indruk kunnen oproepen en worden 
daarom niet toegepast. Zie hiervoor ook de toelichting in paragraaf 1.5 van dit rapport 
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Centrale toetsing van de rechtmatigheid van bevragingen 
Het bewaken van de rechtmatigheid kan bij de meeste BOID's niet centraal, bij de 
bedienaren van de CIOT PC, worden uitgevoerd. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat 
in de meeste gevallen de geautoriseerde ambtenaar alleen een lijstje met nummers, een 
rechtsgrondslag en een kenmerk ontvangt. Inhoudelijke toetsing van de te bevragen 
nummers is dan vrijwel onmogelijk. Decentrale bewaking, bij de opsporingsambtenaren, 
ligt daarom voor de hand. 

Administratieve lasten voor de BOID' s 
Rond de bevragingen van telecommunicatiegegevens via het CIOT is procedureel een 
aantal documenten benodigd, zoals de autorisatie van de Officier van Justitie, Proces 
Verbaal van Vordering en Proces Verbaal van verstrekking. Verder zijn er, afhankelijk 
van de BOm, diverse formulieren in omloop om de gegevens door de geautoriseerde 
ambtenaar te laten opvragen . De huidige werkwijze wordt als een administratieve last 
ervaren . Dit leidt er in een aantal gevallen toe dat wordt afgezien van bevraging of dat 
een vereist Proces Verbaal niet wordt opgesteld. 

Juist gebruik van CIOT 
Bij één van de onderzochte BOID's is ons aangegeven dat niet altijd de juiste procedure 
werd gevolgd voor het doen van bevragingen. Bij deze Bom werd ook de regel 
overtreden dat een wachtwoord en PIN-code strikt persoonlijk is, dus meerdere 
opsporingsambtenaren maken gebruik van eenzelfde wachtwoord en PIN-code. 

Geen toegang tot dossiers in het kader van ons onderzoek op grond VIR-BI 
Eén van de bezochte BOm's heeft aangegeven onder het regime van het Voorschrift 
Informatiebeveiliging Rijksdienst - Bijzondere Informatie (VIR-BI) te vallen. De 
beveiiigingsfunctionaris van deze Bom verbood ons op basis van de regelgeving in het 
VIR-BI elke toegang tot de dossiers, aangezien deze toegang volgens hem is 
voorbehouden aan beëdigde opsporingsambtenaren en verwijderd dit niet zijn. 

CONCLUSIE (BIJZONDERE) OPSPORINGS- EN INLICHTINGENDIENSTEN 
Ons onderzoek heeft uitgewezen dat over het geheel genomen bevragingen op de juiste 
wüze worden uitgevoerd. Wü hebben slechts in één geval geen onderbouwende 
documentatie van een onderzochte bevraging aangetroffen, waardoor deze bevraging als 
onrechtmatig moet worden beschouwd. Verder hebben Wü geen onrechtmatige 
bevragingen aangetroffen, dat wil zeggen : geen bevragingen die niet ZÜn gerelateerd 
aan het werk van de opsporingsambtenaar. Wel was het vaststellen van de 
rechtmatigheid, door de vaak decentrale dossiervorming in de opsporingsteams, niet 
eenvoudig. Ook kan mogelük het proces van bevraging worden ontdaan van overbodige 
documenten, zonder de zorgvuldigheid uit het oog te verliezen. Wü adviseren u over de 
dossiervorming en de voor bevragingen benodigde documenten nadere afspraken met 
het Landelük Parket, de 8010'5 en CIOT te maken. MogelÜk dat bÜ een komende audit 
de interne controleafdelingen van de 8010'5 de toetsing op de rechtmatigheid kunnen 
uitvoeren. Hierdoor behoeven wü dan niet meer alle onderzoeksgevoelige dossiers op te 
vragen en in te zien. 
8Ü de fOllow-up onderzoeken hebben wü, op een enkele uitzondering na, vastgesteld dat 
de aanbevelingen over het algemeen goed zün opgepakt. 

RESULTATEN VAN DE AUDIT BIJ HET CIOT (onderzoeksvraag 3) 

Controle op de aangeleverde bestanden voor de black-box 
CIOT voert slechts beperkte controles uit op de juistheid en plausibiliteit van de 
aangeleverde bestanden. De beschikbare verwerkingscapaciteit is niet toereikend om de 
aangeleverde bestanden volledig aan de hand van het XSD schema te valideren . 
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Encryptie van de bestanden 
Een deel van de aanbieders verstuurt de bestanden via een beveiligde verbinding, echter 
alleen gecomprimeerd. Dit gecomprimeerde bestand staat in klare tekst op de externe 
FTP-server. De dienstverlener van de FTP-service kan in principe bij de bestanden van 
alle aanbieders. Het CIOT heeft dit onderkend en zal de nu nog optionele encryptie 
verpl icht stellen. Dit vindt op korte termijn plaats. 

Archiveren van de bevragingen 
In de oude, decentrale, versie van de CIOT Client werden alle bevragingen op de CIOT 
PC gearchiveerd. In de nieuwe, web-based, versie worden bevragingen nog maximaal 72 
uur bewaard . Dit wordt over het algemeen door de BOID's als te kort ervaren. Door de 
vaak onregelmatige diensten komt het voor dat de opsporingsambtenaar meer dan 72 
uur geen dienst heeft en daarna niet meer kan terugvallen op eerdere bevragingen en 
de uitkomsten daarvan. 

Calamiteiten- en uitwijkplan 
Het CIOT heeft een calamiteitenplan, waarbij deels wordt gesteund op het 
calamiteitenplan van de Gemeenschappelijke Beheersorganisatie (GBO). Uit deze 
plannen kan onvoldoende worden afgeleid welke prioriteiten de activiteiten van het CIOT 
krijgen bij een calamiteit. Verder heeft het CIOT (nog) geen uitwijkplan. Het is daardoor 
niet duidelijk of de dienstverlening van het CIOT conform de SLA kan worden 
gegarandeerd in het geval van een calamiteit. 

Het CIOT heeft aangegeven dat in 2009 een calamiteitenplan zal worden ontwikkeld en 
dat ook een tweede locatie wordt gecreëerd, waar naar kan worden uitgeweken in geval 
van een calamiteit. 

CONLUSIE CIOT 
Op basis van ons onderzoek zijn wij van mening dat CIOT en ondersteunende CIOT 
Informatiesysteem CIS voldoen aan de daaraan te stellen eisen. In de afgelopen periode 
is een nieuwe versie van het CIS uitgerold. Deze versie is web-based en werkt met 
certificaten per werkstation. Daarnaast is aan de zijde van de aanbieders overgegaan op 
aanlevering van de gegevens in een op XML gebaseerd bestand. Ten aanzien van de 
preventieve bewaking van de integriteit van de aangeleverde bestanden is nog 
verbetering mogelijk. Met de aanstaande verhuizing zal ook invulling worden gegeven 
aan de uitwijk- en calamiteitenprocedure. 
Ten opzichte van onze vorige audit in 2007 zien wij de volgende verbeteringen: 
• Door het gebruik van XML kan eenvoudiger op het juiste format van de aangeleverde 

gegevens worden gecontroleerd; 
• Door een stringentere controle op de juiste en tijdige levering van de bestanden is de 

actualiteit van de gegevens in CIS beter gewaarborgd. 
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NO-HITS EN EFFECTMETING INVOERING CIOT EN CIS 

Ten aanzien van het onderzoek naar de no-hits en de effectmeting dient te worden 
vastgesteld dat er zowel bij de BOID's als de aanbieders over het algemeen onvoldoende 
vastlegging heeft plaatsgevonden en plaatsvindt om de gevraagde kwalitatieve en 
kwantitatieve gegevens te kunnen opleveren. 

Dit betekent dat er geen conclusies kunnen worden getrokken op basis van "harde" 
gegevens. Omdat wij de vragenlijsten wel bij de interviews hebben besproken is een 
algemene indruk verkregen, die wordt ondersteund door de antwoorden in de 
vragenlijsten. 

Als belangrijkste voordeel van de invoering van CIOT en het ondersteunende CIOT 
Informatiesysteem CIS geldt zowel voor de aanbieders als de BOID's dat er een 
aanzienlijke tijd en efficiëntiewinst is geboekt. Deze conclusie vloeit voort uit de 
gesprekken die wij met alle betrokken partijen hebben gevoerd . 

Per aanbieder is geen relatie te leggen tussen de omvang van het klantenbestand en het 
aantal no-hit faxen dat wordt ontvangen. Het aantal no-hit faxen is eerder een indicatie 
voor de inhoudelijke kwaliteit van de aan de black-box geleverde gegevens. Indien alle 
gegevens uit de bedrijfsvoeringssystemen juist aan de black-box worden geleverd zou 
theoretisch het aantal no-hit bevragingen zeer beperkt dienen te zijn. 

Bij een aantal van de in het kader van de audit bezochte aanbieders wordt een 
onterechte no-hit geanalyseerd en waar nodig wordt een wijzigingsverzoek voor een 
aanpassing van de programmatuur ingediend. 

TENSLOTTE 

Door de plezierige samenwerking met alle partijen was het wederom mogelijk deze 
complexe audit in een korte doorlooptijd uit te voeren. De audit heeft ten aanzien van 
alle drie onderzoeksvragen concrete bevindingen, voorzien van aanbevelingen, 
opgeleverd. De geïnterviewden hebben in de meeste gevallen de aanbevelingen direct 
ter harte genomen en zijn met de implementatie ervan gestart. De uitkomsten van de 
audit geeft voor alle partijen een helder inzicht in het CIOT proces en op welke punten 
nog verbeteringen mogelijk zijn. 

Op de volgende pagina's hebben wij een samenvatting opgenomen van de 
aanbevelingen uit de audits. Daarbij hebben wij per aanbeveling, op basis van onze 
inschattingen, een prioriteit aan de opvolging gegeven. 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

verwijderd 
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OVERZICHT VAN DE AANBEVELINGEN UIT DE AUDITS 
Onderstaand geven wij een overzicht van de aanbevelingen uit de audits. Hierbij hebben 
wij een voorstel gedaan voor de prioritering in een drietal stappen: 
• prio 1: binnen 3 maanden; 
• prio 2: binnen 9 maanden; 
• prio 3: binnen 12 maanden. 

§ OVERZICHT AANBEVELINGEN UIT DE AUDITS PRIO 

AANBIEDERS VAN TELECOMMUNICATIEDIENSTEN 

5.1 In het kader van de audit te onderzoeken objecten en aspecten 
De wijze waarop de visitatie van de CIOT bestanden door de auditor 3 
plaats kan vinden in de Auditovereenkomst vastleggen. 
Alternatief: de visitatie met de (interne) accountant van de aanbieder 3 
uitvoeren. 

5.2 Gebruik XSD schema's 
Bestanden voorafgaand aan de overdracht te controleren aan de hand 1 
van de XSD schema's. 

5.3 Afwikkeling no-hit faxen 
De no-hit procedure strikt naleven en onvolledige faxberichten 1 
retourneren naar de afzender zonder de gevraagde gegevens. 

5.4 Integriteit verzonden gegevensbestand 
De bestanden voor verzending voorzien van een checksum om te kunnen 2 
vaststellen of het bestand inhoudelijk andere informatie bevat dan de 
aanbieder heeft verzonden. 

5.5 Analyse en opvolging import logbestand 
Zowel bij de aanbieder als het CIOT analyse op het import logbestand 3 
uitvoeren om de aard en impact van de foutmeldingen te kunnen 
vaststellen. 

5.6 Bestandanalyse en inhoudelijke juistheid bestanden 
Door de aanbieders periodiek uitvoeren van bestandsanalyse, door middel 2 
van een analysetooi, op het gegevensbestand ter controle van de inhoud 
van dit bestand. 

5.7 Controle op besmetting met computervirussen 
Op de server waar de CIOT bestanden worden gegenereerd en verzonden 1 
actuele antivirus programmatuur installeren. 

5.8 Afwikkeling no-hits 
Analyseren van de oorzaak van no-hits en eventueel daarin gevonden 2 
structurele fouten oplossen . 

5.9 Melding wiiziging infrastructuur aan het CIOT 
Iedere wijziging in de infrastructuur en de programmatuur voor de 1 
generatie van het CIOT bestand vooraf melden aan het CIOT. 
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§ OVERZICHT AANBEVELINGEN UIT DE AUDITS PRIO 

BIJZONDERE OPSPORINGS- EN INLICHTINGENDIENSTEN 

7.1 Meervoudige autorisatie artikel 126m en 126n WvS 
Landelijke richtlijnen te (laten) formuleren met betrekking tot 2 
meervoudige autorisaties ex artikel 126m en 126n WvS, zodat deze niet 
leiden tot formeel onrechtmatige bevragingen. 

7.2 Gegevens benodigd voor het verkrijgen van een autorisatie van de 
Officier van Justitie 
De juiste werkwijze ten aanzien van het verkrijgen van een autorisatie 2 
van de Officier van Justitie ex artikel 126m, 126n en 126u WvS onder de 
aandacht van de betreffende opsporingsambtenaren brengen. 

7.3 Documentatie van de werkwijze rond bevragingen CIOT 
De BOID dient zijn lokale werkwijze rond bevragingen CIOT e 2 
documenteren en onder de aandacht van de gebruikers te brengen, opdat 
de juiste werkwijze wordt gehanteerd. 

7.4 Controle op rechtmatigheid door de geautoriseerde ambtenaar 
De rechtmatigheidscontrole door de geautoriseerde ambtenaar laten 1 
uitvoeren, c.q. op andere wijze in het proces waarborgen dat bevragingen 
alleen op rechtmatige gronden kunnen worden uitgevoerd. 

7.5 Gebruik UserID's en certificaten 
De medewerkers instrueren dat een gebruikers-ID voor het netwerk als 1 
ook voor de CIOT webtoepassing, strikt persoonlijk is en dat deze nimmer 
aan andere personen mag worden verstrekt. 

7.6 Gebruik van CIOT accounts 
Het aantal medewerkers met toegang tot de CIOT webtoepassing 2 
beperken tot diegenen die daadwerkelijk regelmatig bevragingen 
uitvoeren. 

7.7 Aanvragen en activeren -certificaten 
De lokale beheerders attenderen op de noodzaak bij het activeren van het 1 
certificaat het "vinkje" te plaatsen voor het hoge beveiligingsniveau. 

7.8 Gebruik kenmerken en rechtmatigheidsgrondslagen 
Bij de bevragingen zorgvuldig omgaan met de keuze van de combinatie 1 
van rechtsgrondslag en kenmerk. 

7.9 Identificerend kenmerk spoed proced u re 
Elke spoedbevraging voorzien van een uniek identificerend kenmerk. 1 

7.10 Testbevragingen 
Bevragingen die niet zijn gebaseerd op de daarvoor geldende 2 
rechtsgrondslagen separaat laten autoriseren door een daartoe 
aanqewezen en bevoeqde persoon. 
Gebruik voor train ing reguliere bevragingen . 1 
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§ OVERZICHT AANBEVELINGEN UIT DE AUDITS PRIO 

7.11 Kennis wet- en regelgeving 
De medewerkers belast met het uitvoeren van bevragingen goed op de 1 
hoogte stellen en houden van de geldende wet- en regelgeving. 

7.12 Verstrekte autorisaties artikel 126n 126m en 126u WvS 
Het landelijk op dezelfde wijze autoriseren van CIOT bevragingen in de 1 
door de Ov] verstrekte autorisaties ex artikel 126n, 126m en 126u WvS 
door het plaatsen van het daarvoor bedoelde kruisje. 

7.13 verwijderd 
2 

7.14 Administratieve lasten voor de BOID ' s 
Daar waar mogelijk het proces van het verstrekken van 3 
telecommunicatiegegevens ontdoen van onnodige documenten teneinde 
de administratieve last te verminderen. 

CENTRAAL INFORMATIEPUNT ONDERZOEK TELECOMMUNICATIE 

7.8 Gebruik kenmerken en rechtmatigheidsgrondslagen 
In de webtoepassing de keuze voor onmogelijke combinaties van 2 
kenmerken en rechtsgrondslagen blokkeren. 

7.10 TestbevraQinQen 
In het CIOT systeem een aparte "pseudo" rechtsgrondslag aanmaken 3 
voor testbevragingen (indien wordt besloten dat dit moet worden 
toegestaa n) 

7.14 Administratieve lasten voor de BOIO' s 
Administratieve ondersteuning van het proces door CIS de benodigde 3 
documenten in de vorm van een Proces Verbaal te laten genereren. 

8.1 Controle op integriteit aangeleverde bestanden 
Controle van de integriteit van de ontvangen bestanden met behulp van 2 
een (MDS) hashtotaal. 
Invoeren van verplichte encryptie van de bestanden bij de verzending via 1 
FTP. 

8.2 Importvalidaties 
Controleren op het formaat zoals beschreven in de overeengekomen XSD 2 
schema's bij het inlezen van de bestanden . 

8.3 Calamiteiten-/uitwijkplan 
Uitvoeren van een risicoanalyse om te komen tot een actueel en 1 
toereikend calamiteiten en uitwijkplan. 

9.1 Logging en monitoring aanlevering 
De logging ten aanzien van de aanlevering en het importeren van de 2 
bestanden beter inzichtelijk maken naar de aanbieders. 
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§ OVERZICHT AANBEVELINGEN UIT DE AUDITS PRIO 

9.2 Aanvragen gebruikersnamen en -certificaten 
Technisch af dwingen dat bij het aanvragen van een certificaat alleen een 2 
hoog beveiligingsniveau kan worden geselecteerd. 

9.3 Logging certificate servers 
Op de certificate servers de logging activeren, zodat inzicht ontstaat in de 1 
door beheerders gemaakte wijzigi ngen en aanpassingen aan de PKI 
structuur. 
Deze logging periodiek, bijvoorbeeld wekelijks, beoordelen op 1 
bijzonderheden, zodat tijdig gehandeld kan worden. 

9.4 Intrekken gebruikersaccounts 
Bij het intrekken van een gebruikersaccount de Lokale Beheerder 1 
schriftelijk inlichten indien de aanvraag in de systemen is verwerkt. 

9.5 Handtekeningenlijst lokaal beheerders 
Periodiek de handtekeningenlijst evalueren en actualiseren. 2 

9.6 Service Level management 
De SLA's met de BOID" s actualiseren en de afspraken over de aanmaak 1 
van nieuwe gebruikers in de webtoepassing en bevraging formeel vast te 
leggen. 

AANBEVELINGEN VOOR VOLGENDE AUDITS 

10.1 Bewijsmateriaal voor de auditor van de opsporingsdiensten 
Voor toekomstige audits randvoorwaarden creëren waaronder 2 
bewijsmateriaal voor de rechtmatigheid kan worden verzameld, rekening 
houdend met wet- en regelgeving op het gebied van 
informatiebeveiliging . 

10.2 Onderzoek bestanden aanbieders van telecommunicatiediensten 
Met de aanbieders van telecommunicatiediensten afspraken maken over 2 
het geautomatiseerd visiteren van de bestanden met behulp van een 
data-analyse tooI. 

DIVERSE VRAGEN EN OPMERKINGEN UIT DE AUDITS 
12 Maak een medewerker eigenaar van de vragen en opmerkingen in dit 1 

hoofdstuk, zodat de afdoening daarvan is belegd . 
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1 INLEIDING 

1.1 Aanleiding 
In artikel 8 van het Besluit Verstrekking Gegevens Telecommunicatie is vastgelegd dat 
jaarlijks een audit wordt uitgevoerd naar de correcte uitvoering van het Besluit door de 
volgende organisaties: 

• de aanbieders van openbare telecommunicatiediensten of van openbare 
telecommunicatienetwerken; 

• het Centraa lInformatiepunt Onderzoek Telecommunicatie (CIOT); 
• de arrondissementsparketten; 
• politiekorpsen; 
• andere opsporingsdiensten. 

Daarbij worden ten minste de volgende onderwerpen behandeld: 
• de opzet, het bestaan en werking van het CIOT informatiesysteem; 
• de volledigheid, juistheid en tijdigheid van de aangeleverde gegevens; 
• de rechtmatigheid van bevraging van gegevens. 

U heeft ons gevraagd om onderzoek te doen naar de naleving van deze wettelijke eisen. 
Het onderzoek is opgesplitst naar de volgende onderzoeksvragen: 

• Stel de volledigheid en juistheid van de aangeleverde gegevens van de 
aanbieders van telecommunicatiediensten vast (onderzoeksvraag 1). 
Een audit naar de opzet, het bestaan en de werking van de naleving door de 
aanbieders van telecommunicatiediensten van hun verplichtingen. 

• Beoordeel de rechtmatigheid van de bevraging door de (Bijzondere) 
Opsporings- en Inlichtingendiensten (BOIO's) (onderzoeksvraag 2). 
Een audit inzake de rechtmatigheid van de bevraging van het CIOT door de 
arrondissementsparketten, de politiekorpsen, of andere opsporingsdiensten. 

• Beoordeel de opzet, het bestaan en de werking van het CIOT systeem 
(onderzoeksvraag 3). 
Een audit naar de opzet, het bestaan en de werking van het Informatiesysteem van 
het CentraalInformatiepunt, inclusief de applicatie en de (gegevens in) de black
boxen. 

Naast de bovenstaande, wettelijk verplichte, onderzoeksvragen is ons gevraagd om 
onderzoek te doen naar de volgende onderwerpen : 

• No Hits 
Onderzoek van de (aantallen) no-hits bij BOID 's en aanbieders, met onderverdeling 
naar terecht en onterecht. 

• Effecten van de invoering van de "CIOT-bevraging 
Een kort onderzoek naar de effecten van de invoering van de "CIOT-bevraging" op 
het bedrijfsproces van de BOID's en aanbieders. 

1.2 Aanbieders van telecommunicatiediensten 
Conform het Beslu it verstrekki ng gegevens telecommunicatie, artikel 4, lid 1 en 2, 
leveren alle aanbieders van telecommunicatiediensten tenminste iedere 24 uur gegevens 
aan bij het CIOT. Op het moment van het onderzoek leverden er circa 80 aanbieders 
gegevens aan CIS 3.1. De door de aanbieders geleverde gegevens moeten 
overeenstemmen met de gegevens die de aanbieder bij zijn bedrijfsvoering gebruikt. 
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De gegevenslevering door de aanbieder dient elke keer de volledige set van alle 
gebruikers van telecommunicatiediensten te bevatten, er is dus geen sprake van 
actualiseren van de gegevens bij CIOT. 

1.3 (Bijzondere) Opsporings- en Inlichtingendiensten 
Het opvragen van gegevens met betrekking tot telecommunicatiediensten mag slechts 
op basis van een beperkt aantal wettelijk grondslagen geschieden. Het betreft: 
• De artikelen 126n, 126na, 126u, 126ua, 126zi, 126zh, 126ii van het Wetboek van 

Strafvordering (WvS); 
• Artikel 29 van de Wet Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (WIV); 
• Artikel 11.10 van de Telecommunicatie Wet (TW). 

In de praktijk is gebleken dat de bevragingen zich in de meeste gevallen beperken tot de 
artikelen 126n en 126na WvS. 

1.4 CentraalInformatiepunt Onderzoek Telecommunicatie 
Het Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie (CIOT) is een onafhankelijk 
onderdeel van het Ministerie van Justitie en draagt er zorg voor dat de gegevens van de 
aanbieders van telecommunicatiediensten worden doorgeleid naar de BOID's. Hierbij 
worden alleen die gegevens aan de BOID's verstrekt die expliciet zijn opgevraagd. 

Het CIOT kan worden beschouwd als een "clearinghouse", een intermediair tussen 
aanbieders en gebruikers van telecommunicatiegebruikersinformatie in Nederland. 
Daartoe beheert het CIOT het volledig geautomatiseerde CIOT- informatiesysteem (CIS), 
waarin het vraag- en antwoordverkeer zorgvuldig en snel wordt afgehandeld. 

Het CIOT zorgt er voor dat de gegevens van telecommunicatiegebruikers met de juiste 
zorgvuldigheid worden behandeld en daarmee voldoen aan de wettelijke voorschriften, 
zoals VIR, VIR/BI en de WBP. Verder zorgt het CIOT er voor dat de gegevens
verzamelingen van de diverse aanbieders strikt gescheiden blijven. Zelf heeft het CIOT 
geen inzage in de gegevens. 

1.5 Autorisaties van de Officier van Justitie 
De artikelen 126n, 126m en 126u WvS geven de Officier de mogelijkheid te "bevelen", 
te "vorderen" etc. dat gegevens met betrekking tot telecommunicatie beschikbaar 
worden gesteld voor opsporingsdoeleinden. Deze "bevelen" en "vorderingen" worden bij 
opsporingsdiensten vrij algemeen aangeduid met "de machtiging van de Officier van 
Justitie". 

Aangezien de termen "vordering", "bevel" en "machtiging" een juridische betekenis 
hebben, kan het gebruik van de term "machtiging" mogelijk een verkeerde indruk 
oproepen . In de context van deze rapportage maken wij daarom gebruik van de term 
"autorisatie van de Officier van Justitie" voor het document waarmee de Officier van 
Justitie (mede) het opvragen van gegevens van telecommunicatievoorzieningen ex 
artikel 126n, 126m en 126u WvS goedkeurt. 

Nadrukkelijk vermelden wij hier dat het proces om te komen tot het document van de 
Officier van Justitie voor de autorisatie van een CIOT bevraging geen onderdeel van ons 
onderzoek heeft uitgemaakt. Wij hebben alleen beoordeeld of de aangetroffen 
documenten van de Officier van Justitie het doen van één of meerdere CIOT bevragingen 
autoriseren en of de betreffende bevragingen door deze autorisatie worden afgedekt. 
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2 UITVOERING 

2.1 Audit 
In overleg met onze opdrachtgever, de Directeur Instrumentatie Rechtspleging en 
Rechtshandhaving van het Ministerie van Justitie, tevens voorzitter van de Commissie 
van Advies CIOT, is besloten om niet bij alle aanbieders en opsporingsdiensten 
onderzoek uit te voeren, maar bij in totaal 12 aanbieders (waarvan 6 follow-up 
gesprekken uit de audit van voorgaand jaar) en 16 (bijzondere) opsporingsdiensten 
(waarvan 8 follow-up gesprekken). Daarnaast maakt het CIOT onderdeel uit van deze 
audit. 

Passage verwijderd 

In de periode van 1 september tot 30 november 2008 zijn de zestien (Bijzondere) 
Opsporings- en Inlichtingen diensten (BOID's), de twaalf aanbieders van 
telecommunicatiediensten en het CentraalInformatiepunt Onderzoek Telecommunicatie 
(CIOT) bezocht. De "nieuwe" BOID's en aanbieders zijn getoetst aan het geactualiseerde 
normenkader. Het onderzoek heeft, in overleg met de opdrachtgever, de periode van 1 
januari 2008 tot en met 31 augustus 2008 bestreken. 

Volzin verwijderd 

Voor de het onderzoek van de gegevensbestanden van de aanbieders zijn vijf bestanden 
onderzocht, op of rond de datum van het bezoek aan die aanbieder. 

2.2 rapportage 

In de Auditovereenkomst Staat Aanbieders 2006 is in artikel 3, lid 1, bepaald dat 
rapportage van de audit wordt uitgebracht aan de Minister van Justitie. De rapportage 
zal in ieder geval bestaan uit een deelrapport per onderzocht object / betrokken partij en 
een rapport op hoofdlijnen met conclusies en aanbevelingen. 

In hetzelfde artikel, lid 2, wordt bepaald dat de deelrapporten uitsluitend met de 
betreffende onderzochte partij worden besproken. Dit rapport vormt het bedoelde 
rapport op hoofdlijnen. De bevindingen en aanbevelingen zijn niet herleidbaar naar een 
specifieke partij, met uitzonderingen van de bevindingen en aanbevelingen ten aanzien 
van het CIOT. 

CIOT- 2008-RAP-004 Eindrapport V1.0 15/43 



3 AANPAK 

3.1 Normenkader 
Voor aanvang van de audit is door ons, in samenwerking met de aanbieders van 
telecommunicatiediensten, de BOID's en het CIOT, het in 2007 toegepaste normenkader 
geactualiseerd. Uitgangspunt daarbij is geweest het voldoen aan de geldende wet- en 
regelgeving, de Service Level Agreements (SLA) en verder vastgelegde afspraken. Het 
normenkader bevat 3 afzonderlijke onderdelen, te weten voor de aanbieders van 
telecommunicatiediensten, de BOID's en het CIOT. 

In het normenkader zijn verwijzingen naar de gebruikte documentatie opgenomen. Bij 
de audit van de BOID's en aanbieders is gebruik gemaakt van de goedgekeurde versie 
1.0. Voor de audit CIOT is gebruik gemaakt van de goedgekeurde versie 2.0, waarin ten 
aanzien van de BOID's en aanbieders niets is gewijzigd. 

3.2 Aanbieders van telecommunicatiediensten 
In de audit is onderzoek uitgevoerd naar de naleving door de aanbieders van hun 
verplichtingen. Doelstelling was onderzoek te doen naar de volledigheid en juistheid van 
de aangeleverde gegevens van de aanbieders in de voor hen ingerichte black-box. 
Hierbij is in overleg met de aanbiedersvertegenwoordiging in de Commissie van Advies 
CIOT (CvA) bepaald dat het object van onderzoek wordt gevormd door de bestanden die 
door de aanbieder worden verstuurd naar de FTP-server. Daarnaast komen ook de door 
de aanbieder getroffen beheersmaatregelen aan de orde, die er voor zorgen dat de 
aanbieder aan de in de SLA overeengekomen verplichtingen kan (blijven) voldoen . 

Het aspect juistheid van de aangeleverde bestanden wordt vastgesteld door visitatie van 
vijf van die bestanden door c.q. voor de auditor. Gezien de omvang van de bestanden 
kan een dergelijke visitatie slechts effectief en efficiënt plaatsvinden met behulp van een 
daartoe geëigend hulpmiddel voor bestandsanalyse, zoals IDEA of ACL. 

Het proces van aanleveren van gegevens en de daarachter liggende bronsystemen zijn 
per aanbieder uniek. Dit betekent ook dat het normenkader generiek van aard is op dit 
punt en dat de auditor op basis van professional judgement nagaat of de getroffen 
beheersmaatregelen toereikend zijn om aan de SLA te kunnen voldoen. Derhalve werd 
per aanbieder door ons gekeken naar de binnen het proces van aanleveren van de 
bestanden voorkomende risico's en daarvoor getroffen beheersmaatregelen. In dit kader 
zijn, op basis van het vastgestelde normenkader, de volgende beheersmaatregelen door 
ons getoetst: 

• Beheersmaatregelen rondom aanleverproces richting het CIOT (gericht op de 
kwaliteitsaspecten betrouwbaarheid, integriteit, exclusiviteit en non repudiation); 

• Logische toegangsbeveiliging tot de omgeving waar de extractie uit de 
bedrijfsgegevens plaatsvindt. Ongeautoriseerde medewerkers dienen de 
gegevensverstrekking aan het CIOT niet (on)opzettelijk te kunnen raadplegen, 
muteren enjof verstoren; 

• Aanwezigheid van ona fhankelijke audit rapporten en de uitkomsten hiervan. 

Voor het beoordelen van de juistheid en volledig heid hebben wij v ijf verschillende 
(typen) bestanden beoordeeld . De onderzochte bestanden waren van op of rond de 
datum van het bezoek aan die aa nbieder. 
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3.3 (Bijzondere) Opsporings- en Inlichtingendiensten 
In de audit is onderzoek uitgevoerd naar de naleving door afnemers van telecommuni
catiegegevens van hun verplichtingen. Doelstelling was onderzoek te doen naar het op 
de juiste wijze en met de juiste rechtsgrondslag opvragen van gegevens via het CIOT 
Informatiesysteem. (CIS) 

Onderdeel van deze audit was ook de beveilig ing van de omgeving waar de opvraging uit 
het CIS plaatsvindt. Het mag niet zo zijn dat ongeautoriseerde medewerkers de 
gegevensverstrekking door het CIS (on)opzettelijk kunnen raadplegen, muteren en/of 
verstoren. 

Het toepassen van exact eenzelfde aanpak bij alle opvragers is niet mogelijk, omdat 
processen bij de BOID's niet exact overeenkomen. Wel dient elke opsporings- of 
inlichtingendienst een minimale set aan beheersingsmaatregelen te hebben getroffen, 
zoals in de "Blauwdruk bevragingen via het CIOT-systeem" en "Referentie 
procesbeschrijving Bevraging met behulp van CIOT" is beschreven. Deze minimale set 
aan beheersingsmaatregelen maakt dan ook onderdeel uit van ons normenkader. 

Bij het onderzoek hebben wij de volgende aanpak gehanteerd: 
• Vaststellen van de aanwezigheid van lokale procedures voor het bevragen van het 

CIS; 
• Vaststellen dat deze procedures ook worden opgevolgd; 
• Steekproefsgewijs vaststellen dat de bevragingen conform de procedure en 

rechtmatig hebben plaatsgevonden. 

Voor het onderzoek naar de rechtmatigheid van bevragingen hebben wij, zoals met de 
opdrachtgever overeengekomen, vijf dossiers getoetst. 

Op grond van de decentrale opslag van de bevragingen heeft het auditteam een aantal 
teams van waaruit met CIOT gegevens wordt gewerkt, bezocht en ter plekke in totaal 
per BOID vijf dossiers getoetst. 

3.4 Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie 
In de audit CIOT is onderzoek uitgevoerd naar het voldoen van het CIOT aan de wet- en 
regelgeving, zoals Besluit Verstrekking Gegevens Telecommunicatie, VIR, VIR/BI en de 
WBP. Verder is onderzocht hoe het CIOT zorgt voor een juiste, tijdige en volledige 
afhandeling van het vraag- en antwoordverkeer. 

Onderdeel van deze audit was ook de beveiliging van de omgeving waar de opvraging uit 
het CIS plaatsvindt. Het mag niet zo zijn dat ongeautoriseerde medewerkers de 
gegevensverstrekking door het CIS (on)opzettelijk kunnen raadplegen, muteren en/of 
verstoren. 

CIOT-2008-RAP-004 Eindrapport Vl.O 17/43 



4 FOLLOW-UP AUDIT BIl AANBIEDERS VAN TELECOMMUNICATIEDIENSTEN 

Over het algemeen zijn de aanbevelingen uit de audit van 2007 opgevolgd. 

Een aantal constateringen uit de follow-up audits: 

• De mogelijkheden van het gebruik van het logbestand 
Er wordt nog onvoldoende gebruik gemaakt van de mogelijkheid een logbestand te 
downloaden. 
Wij adviseren CIOT dan ook de gedetailleerde logbestanden ter beschikking te stellen 
op de FTP server en richting de aanbieders duidelijk aan te geven welke informatie in 
de logbestanden kan worden gevonden. 

• XSD verificatie van het XML bestand 
Een aantal van de in het kader van de follow-up audit bezochte aanbieders geeft aan 
dat men er van uit gaat dat CIOT de bestanden controleert aan de hand van het XSD 
schema. Dit is echter niet mogelijk vanwege de enorme verwerkingscapaciteit die dit 
zou vergen . 
Wij adviseren CIOT om aan de aanbieders van telecommunicatied iensten duidelijk 
aan te geven dat de controle door het CIOT bij het inlezen in de Black-box beperkt is 
en niet aan de hand van het XSD schema wordt uitgevoerd. 

• Gebruik van controlegetallen (hash-totals) 
De aanbeveling om gebruik te maken van controlegetallen om de integriteit van het 
verzonden bestand vast te stellen is niet opgevolgd. Hiervoor is ook medewerking 
van het CIOT nodig. 
Wij adviseren CIOT om in overleg te treden met de aanbieders en afspraken te 
maken over de verzending van het bestand en de daarbij te gebruiken 
controlemiddelen om de juiste, tijdige en volledige verzend ing te waarborgen dan 
wel afwijkingen te signaleren. 
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5 BEVINDINGEN EN AANBEVELINGEN AANBIEDERS VAN 
TELECOMMUNICATIEDIENSTEN 

Onderstaand geven wij een overzicht van de belangrijkste bevindingen naar aanleiding 
van onze audit bij de aanbieders van telecommunicatiediensten. 

5.1 Onderzoek bestanden aanbieders van telecommunicatiediensten 
In één geval is het niet mogelijk gebleken de bestanden van de aanbieder (het object 
van onderzoek) te visiteren met behulp van een daarvoor geschikt data-analyse tooi 
(IDEA). 

Aanbeveling 
Het is aan te bevelen om met de aanbieders van telecommunicatiediensten afspraken te 
maken over het geautomatiseerd visiteren van de bestanden met behulp van een data
analyse tooI. Een dergelijke afspraak zou in de auditovereenkomst kunnen worden 
vastgelegd. 

5.2 In het kader van de audit te onderzoeken objecten en aspecten 
Bevinding 
In artikel 8 van het Besluit Verstrekking Gegevens Telecommunicatie is vastgelegd dat 
jaarlijks een audit wordt uitgevoerd naar de correcte uitvoering van het Besluit door 
(onder meer) de aanbieders van openbare telecommunicatiediensten of van openbare 
telecom m un icatienetwerken. 

Bij het actualiseren van het normenkader uit 2007 voor de audit in 2008 is in overleg 
met een vertegenwoordiging van de Commissie van Advies ClOT (evA) bepaald dat 
object van onderzoek bij de aanbieders de bestanden zijn die via FTP aan de black
boxen van het el OT worden aangeboden. 

Het object van onderzoek, i.c. de bestanden, dienen te voldoen aan een aantal 
kwalitatieve eisen (aspecten), te weten: juistheid, volledigheid en tijdigheid' . In de 
Service Level Agreement (SLA) tussen het Ministerie van Justitie en de aanbieders van 
telecommunicatiediensten (versie 1.1) zijn daarvoor deze kwaliteitscriteria 
geformuleerd. In paragraaf 6.1 van de SLA verplicht de aanbieder zich 1 x per 24 uur 
een bestand met gegevens te plaatsen in de black-box van elOT (aspect: tijdigheid). In 
paragraaf 6.2 van de SLA is beschreven dat de aanbieder zich verplicht dat de gegevens 
100% overeenstemmen met de gegevens die de aanbieder gebruikt voor zijn 
bedrijfsvoering (aspect: betrouwbaarheid/juistheid) en dat deze voor 100% in het 
geleverde bestand zijn opgenomen (aspect: volledigheid). 

Om te kunnen beoordelen of de bestanden inderdaad aan de gestelde kwaliteitscriteria 
voldoet dienen deze te worden gevisiteerd om eventuele onregelmatigheden te 
identificeren. Daarnaast zal met behulp van een deelwaarneming uit de bestanden 
worden vastgesteld dat de gegevens in de bestanden overeenkomen met de gegevens in 
de bedrijfsvoeringssystemen van de aanbieder. 

Risico 
Door eventuele interpretatieverschillen rond de visitatie van de bestanden en de 
beheersmaatregelen noodzakelijk voor het conform de SLA leveren van de bestanden 
bestaat het risico dat de auditor zich geen deugdelijk onderbouwd oordeel kan vormen 
over de in de SLA vastgelegde afspraken. 

2 Juistheid, tijdigheid en volledigheid zijn geaccepteerde beg rippen als het gaat om de kwaliteit van gegevens . 
Deze begrippen dekken ook het volledige kwaliteitsgebied ten aanzien va n gegevens af. 
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Aanbeveling 
Het is aan te bevelen om de wijze waarop het voldoen aan de SLA kan worden getoetst 
door de auditor in de Auditovereenkomst vast te leggen. Onderstaand geven wij een 
aantal mogelijkheden aan voor het visiteren van de bestanden. Globaal zijn er drie 
mogelijkheden te onderscheiden waarbij de auditor het bestand visiteert: 
• De visitatie vindt plaats in de omgeving van de aanbieder, met een aanwezig of door 

de auditor ter beschikking te stellen analyseprogramma; 
• De visitatie vindt plaats in de omgeving van de auditor, met het analyseprogramma; 
• De visitatie vindt plaats op een door de aanbieder ter beschikking te stellen PC, 

waarop door de aanbieder het bestand wordt geplaatst en door de auditor het 
analyseprogramma. Na afloop van de visitatie worden alleen de resultaten daarvan 
afgedrukt of geëxporteerd. Vervolgens wordt de harde schijf van de PC 
geformatteerd. 

Alternatief is het mogelijk de visitatie met de (interne) accountant van de aanbieder uit 
te voeren. Hierdoor heeft de auditor geen directe toegang tot de bestanden, maar kan 
toch voldoende onderbouwing voor zijn conclusie verzamelen. 

5.3 Gebruik XSD schema's 
Bevinding 
Niet alle aanbieders van telecommunicatiediensten controleren hun bestand(en) voor de 
CIOT black-box aan de hand van de ter beschikking gestelde XSD schema's. 

Het CIOT controleert slecht incidenteel de bestanden aan de hand van de XSD schema's. 
De reden hiervoor is een zeer praktische: Indien alle bestanden dagelijks moeten 
worden geverifieerd aan de hand van het XSD schema, is de verwerkingscapaciteit 
onvoldoende . Het CIOT stelt zich op het standpunt dat de controle bij de aanbieders 
dient plaats te vinden, zij dienen conform de SLA juist, tijdig en volledig hun bestanden 
aan te leveren. 

Risico (vermindering) 
Door vooraf de bestanden te verifiëren aan de hand van de XSD schema's wordt de kans 
op een foutieve gegevenslevering verkleind. 

Aanbeveling 
Het is aan de aanbieders van telecommunicatiediensten aan te bevelen om hun 
bestanden voorafgaand aan de overdracht per FTP te controleren aan de hand van de 
XSD schema's. (Hiervoor dient CIOT wel de juistheid van de schema's te bewaken, zie 
hiervoor ook paragraaf 8.2) 

5.4 Afwikkeling no-hit faxen 
Bevinding 
Niet alle no-hit bevragingen door de BOID's zijn voorzien van alle daarvoor 
noodzakelijke gegevens. Zo zijn er BOID's bij veelvuldig de naam van de aanvrager niet 
invullen of niet de benodigde uitdraai van CIS meefaxen . Een aantal aanbieders gaat 
daar heel coulant mee om en verstrekt bij onvolledige no-hit faxen toch de gevraagde 
gegevens. 

Risico 
Doordat de aanbieders gegevens verstrekken op basis van onvolledige no-hit faxen, 
bestaat het r isico dat on rechtmatige bevragingen worden uitgevoerd via de no-hit fax 
procedure. 
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Aanbeveling 
Het is aan te bevelen om de no-hit procedure strikt na te leven en onvolledige 
faxberichten te retourneren naar de afzender zonder de gevraagde gegevens. 

5.5 Integriteit verzonden gegevensbestand 
Bevinding 
Bij de beoordeling van de opzet van de waarborgen voor de blijvende integriteit van het 
gegevensbestand bij verzending hebben wij vastgesteld dat geen gebruik wordt gemaakt 
van controletotalen, bijvoorbeeld van een checksum' of hash-total. Er wordt geen 
controlegetal berekend of soortgelijke controleberekening uitgevoerd waarmee de 
ontvanger kan vaststellen of de data exact ontvangen is zoals de aanbieder deze heeft 
verzonden . 

Risico 
Het risico bestaat eventuele verminking van het gegevensbestand gedurende de 
verzending niet kan worden gesignaleerd waardoor de integriteit van het 
gegevensbestand aan de ontvangende kant niet is gewaarborgd. 

Aanbeveling 
Het is aan te bevelen om de bestanden voor verzending te voorzien van een checksum. 
Hiermee kan de ontvanger vaststellen of het bestand inhoudelijk andere informatie 
bevat dan de aanbieder heeft verzonden. Een mogelijke vorm van het toepassen van 
een checksum is de zogenaamde MD5-hash, zoals ook beschreven in paragraaf 8.1 bij 
de bevindingen van het CIOT. 

5.6 Analyse en opvolging import logbestand 

Bevinding 
Bij de audit is vastgesteld dat de meeste aanbieders geen gebruik maken van de 
mogelijkheid het import logbestand te downloaden . Dit import logbestand bevat logging 
met betrekking tot de importering van het aangeleverde gegevensbestand in de CIOT 
black-box, zoals foutmeldingen. Een aantal foutmeldingen resulteert in het niet opnemen 
in de black-box van de betreffende regels (records). 

De logging in CIS versie 3.1 is ten opzichte van de oude versie veel beknopter geworden 
en bevat per bestand alleen een indicatie of de import in de black-box goed of fout is 
verlopen. Voor detailinformatie is in het logbestand een verwijzing opgenomen naar een 
uitgebreider logbestand. Dit bestand ie echter niet toegankelijk voor de aanbieders en 
dient contact te worden gelegd met het CIOT. 

Risico 
Het risico bestaat dat fouten bij de import in de black-box niet als zodanig worden 
gesignaleerd aan de zijde van de aanbieder. Het kan hierbij gaan om incidentele, maar 
ook om structurele fouten . Het r isico bestaat uiteindelijk dat het gegevensbestand in de 
black-box, waarop bevragingen plaatsvinden, niet integer is. 

Aanbeveling 
Zowel bij de aanbieder als het CIOT zal analyse op het import logbestand moeten 
plaatsvinden om de aard en impact van de foutmeldingen te kunnen vaststellen. 
Vervolgens kunnen maatregelen genomen worden om de betreffende foutmeld ingen in 
de toekomst te voorkomen. 

3 Het numerieke resultaat van een berekening (bijvoorbeeld een hash functie) waarbij de fysieke inhoud van 
een bestand wordt gebruikt om dat bestand op een unieke manier te identificeren. Als het besta nd wordt 
gewijzigd, verandert ook de checksum. Checksums worden vaak in een apart bestand opgeslagen. 
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5.7 Bestandanalyse en inhoudelijke juistheid bestanden 
Bevinding 
Bij de aanbieders van telecommunicatiediensten zijn de gegevensbestanden voor de 
black-box (XML), zoa ls overeengekomen, gevisiteerd. Één aanbieder heeft dit echter niet 
toegelaten en ook de toegezegde visitatie door de interne auditor niet binnen de 
auditperiode laten uitvoeren. 

Bij de uitgevoerde analyse zijn naast afwijkingen van het afgesproken bestandsformaat 
ook inhoudelijke onvolkomenheden aangetroffen. Als voorbeeld noemen we: 
• Meervoudig voorkomen van het zelfde gebruikersnummer in het bestand; 
• Niet actieve klanten in het CIOT bestand; 
• Gegevens in een voor het betreffende veld foutief format; 
• Postcodes in het veld "Huisnummertoevoeging"; 
• Adressen waarbij het huisnummer achter de straatnaam is opgenomen in plaats van 

in het veld "huisnummer"; 
• Een bestand met een groot aantal records met een huisnummer groter dan 4 miljard. 

Bij deze bevinding dient nadrukkelijk te worden aangetekend dat, indien 
bovengenoemde fouten ook in de bedrijfsvoeringssystemen van de aanbieder 
voorkomen, de aanbieder formeel gezien voldoet aan de SLA. 

Tevens dient hier vermeld te worden dat een aantal aanbieders zeer positief heeft 
gereageerd op de bevindingen uit de visitatie en direct verbetermaatregelen heeft 
geïnitieerd. 

Risico (vermindering) 
Bestandsanalyse is het middel bij uitstek om een bestand met veel gegevens te 
analyseren op juistheid van de diverse velden. Met het gebruik van bestandanalyse 
wordt het risico op foute gegevensleveringen aanzienlijk verminderd. 

Aanbeveling 
Het is voor de aanbieders aan te bevelen periodiek bestandsanalyse, door middel van 
een analysetooi, uit te voeren op de inhoud van het gegevensbestand ter controle van 
de inhoud van dit bestand. 

5.8 Controle op besmetting met computervirussen 
Bevinding 
In een aantal gevallen hebben wij geconstateerd dat er op de systemen van de 
aanbieders van telecommunicatiediensten geen antivirus software was geïnstalleerd . Een 
argument daarvoor is het nadelig beïnvloeden van de performance van de betreffende 
servers. 

Risico 
Door het ontbreken van antivirusprogrammatuur bestaat de kans dat met het 
gegeven bestand virussen of andere schadelijke programma' s op de CIOT omgeving 
worden geplaatst. Hierdoor kan de integriteit en continuïteit van de black-box en het 
CIOT informatie systeem worden aangetast. 

Gezien de aard van het bestand, een tekstbestand in XM L opmaak, wordt dit risico 
geclassificeerd als (zeer) gering. 

Aanbeveling 
Het is aan te bevelen om op de server waar de CIOT bestanden worden gegenereerd en 
verzonden actuele antivirus programmatuur te installeren. 
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5.9 Afwikkeling no-hits 
Bevinding 
De afwikkeling van no-hits verschilt van aanbieder tot aanbieder. Bij enkele aanbieders 
wordt een no-hit na afwikkeling richting BOm geanalyseerd op basis van de 
achterliggende oorzaak en resulteert zonodig in een wijzigingsverzoek om de CIOT 
programmatuur aan te passen. 

Risico (vermindering) 
Door de analyse van No-hits en de eventuele correctieve acties, wordt de kwaliteit van 
de gegevenslevering in positieve zin beïnvloed. 

Aanbeveling 
Wij bevelen de aanbieders, die nog geen analyse op de no-hits uitvoeren, deze analyse 
in de no-hit procedure op te nemen. 

5.10 Melding wijziging infrastructuur aan het CIOT 
Bevinding 
Wij hebben geconstateerd dat niet alle wijzigingen in de infrastructuur van de aanbieder 
van telecommunicatiediensten met een mogelijke impact op de gegevenslevering aan 
het CIOT worden gemeld. Dit geldt ook voor het in gebruik nemen van nieuwe versies 
van programmatuur, waardoor (de omvang van) het gegenereerde bestand kan afwijken 
van voorgaande gegevensleveringen. 

Naar aanleiding van de audit 2007 heeft CIOT een striktere bewaking op de juiste en 
tijdige levering van de bestanden ingesteld . Indien bestanden niet of niet goed in de 
black-box worden opgenomen, wordt contact gezocht met de aanbieder. 

Risico 
Door het niet tijdig doorgeven van wijzigingen kan de gegevenslevering mogelijk niet 
conform de afspraken in de SLA gerealiseerd worden . Dit kan vervolgens weer een 
negatieve invloed hebben op opsporingsonderzoeken. 

Aanbeveling 
Aan de aanbieders wordt aanbevolen om iedere wijziging in de infrastructuur en de 
programmatuur voor de generatie van het CIOT bestand, die invloed kan hebben op de 
dagelijkse aanlevering van de gegevensbestanden, vooraf te melden aan het CIOT. 
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6 FOllOW-UP AUDIT BIJ DE BOID'S 
De follow- up audit bij de BOID's levert een divers beeld op. Enerzijds zijn er BOID's die 
na de aud it van 2007 de aanbevelingen vlot hebben opgepakt en anderzijds zijn er 
BOID's waar de aanbevelingen in het geheel niet zijn opgevolgd . 

Over het algemeen ka n worden geconstateerd dat het merendeel van de BOID's (een 
deel van) de aanbevelingen heeft opgepakt na de audit van vorig jaar of naar aanleiding 
van de aankondiging van de follow-up audit . 

Een aantal constateringen uit de follow-up audits: 

• Juist gebruik van rechtsgrond slagen 
Het gebruik van de juiste rechtsgrondslagen in de CIOT toepassing is nog voor 
verbetering vatbaar. Ook in 2008 worden nog regelmatig bevragingen uitgevoerd 
met een onjuiste combinatie van kenmerk en rechtsgrondslag . 

• Kennis van wet- en regelgeving 
De inhoudelijke kennis qua wetsgrondslagen met betrekking tot het rechtmatig 
bevragen van CIOT is bij een aantal opsporingsambtenaren nog steeds ontoereikend 
om te ku nnen beoordelen welke documenten nodig zijn voor een bepaalde 
bevraging. 
Bij verwijderd is ons zelfs gebleken dat het niet bekend was dat voor een bevraging 
ex artikel 126na WvS een Proces Verbaal dient te worden opgesteld. Er werd slechts 
aan de infodesk een mail gestuurd met een verwijzing naar dit artikel. 

• Aanwijzing opsporingsambtenaar als bevoegde autoriteit 
In artikel l.d van het besluit CIOT van 26 januari 2000 wordt aangegeven dat het 
bevragen van de gebruiksgegevens van de aanbieders alleen is toegestaan door de 
bevoegde autoriteit. Bij een politieregio gaat het daarbij om "de door de beheerder 
voor zijn korps of door het hoofd voor zijn dienst aangewezen 
opsporingsambtenaar". Deze formele aanwijzing heeft nog niet in alle gevallen 
plaatsgevonden. 

• Controle op en toets van rechtmatigheid van de bevragingen 
In veel gevallen kan verwijderd de rechtmatigheid van de bevragingen niet 
vaststellen en vertrouwt bij de uitvoering van de bevraging op de integriteit van de 
aanvragende opsporingsambtenaar. 
Een aantal malen hebben wij in de audit van 2007 de aanbeveling gedaan om een 
onafhankelijke instantie, zoals het Bureau Intern Onderzoek(BIO), periodiek een 
controle op de rechtmatigheid te laten uitvoeren. Slecht is een zeer beperkt aantal 
gevallen is er echter sprake van een periodieke toets op rechtmatigheid . Dit gebeurt 
dan niet door het BlO, maar door de centrale InfoDesk (zelfcontrole). 
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7 BEVINDINGEN EN AANBEVELINGEN BOID'S 

Onderstaand geven wij een overzicht van de belangrijkste bevindingen naar aanleiding 
van onze audit bij de (Bijzondere) Opsporings- en Inlichtingendiensten. 

Het is ons opgevallen dat veel bevindingen uit de eerste audit in 2007 bij de nu voor de 
eerste keer bezochte BOID's wederom optreden. Dit is de reden dat veel van de 
bevindingen in algemene zin hetzelfde zijn als bij de audit in 2007. 

Bij één van de door ons geselecteerde dossiers kon de betreffende Bom van een 
bevraging geen onderliggende documenten aan ons tonen. Hierdoor hebben wij niet 
kunnen vaststellen dat deze bevraging rechtmatig was en moet deze als onrechtmatig 
worden beschouwd. 

7.1 Bewijsmateriaal voor de auditor van de opsporingsdiensten 
Naar aanleiding van een aanbeveling in de audit 2007, is vooraf met het Openbaar 
Ministerie overlegd over de wijze waarop de auditors bewijsmateriaal uit de 
vertrouwelijke onderzoeksdossiers kunnen verzamelen. Deze methode heeft voor zeven 
van de acht bezochte BOID's goed gefunctioneerd. 

Eén van de bezochte BOID's heeft aangegeven onder het regime van het VIR-BI te 
vallen. De beveiligingsfunctionaris van deze Bom verbood ons op basis van de 
regelgeving in het VIR-BI elke toegang tot de dossiers, aangezien deze is voorbehouden 
aan beëdigde opsporingsambtenaren. 

Als alternatief werd ons de volgende mogelijkheid geboden: De beveiligingsfunctionaris 
zou voor ons geanonimiseerde stukken uit de dossiers produceren. Eerst na de 
anonimisering zouden wij inzage kunnen krijgen in deze stukken. Wij zouden in dat 
geval niet meer kunnen vaststellen of deze stukken bij elkaar horen en of de bevraging 
inderdaad gebaseerd is geweest op uit het onderzoek afkomstige gegevens. Het ter 
beschikking stellen van vooraf geanonimiseerde stukken heeft daarom geen 
toegevoegde waarde voor het doen van onderzoek naar de (inhoudelijke) rechtmatigheid 
van bevragingen. 

Aanbeveling 
Het is aan te bevelen om voor toekomstige audits randvoorwaarden te creëren 
waaronder wel bewijsmateriaal voor de rechtmatigheid kan worden verzameld, rekening 
houdend met wet- en regelgeving op het gebied van informatiebeveiliging. 

Verder is het aan te bevelen om vooraf de direct betrokkenen (geauditeerden) te 
informeren over het onderbouwende bewijsmateriaal dat door de auditors kan en mag 
worden verzameld. Dit kan op basis van de afspraken zoals die door het OM en het 
Landelijk Overleg van Procureurs Generaal zijn gemaakt. 

7.2 Meervoudige autorisatie van de Officier van Justitie artikef126m en 126n 
WvS 

Bevinding 
In het kader van een opsporingsonderzoek komt het veelvuldig voor dat binnen één 
onderzoek meerdere taps op telefoonaansluitingen worden gezet. Per aansluitnummer is 
daarvoor een autorisatie van de Officier van Justitie op basis van artike l 126m WvS van 
de Officier van Justitie noodzakelijk. Daarnaast is voor het verkrijgen van 
verkeersgegevens en de bijbehorende gebruikersgegevens een autorisatie van de 
Officier van Justitie op basis van artikel 126n WvS benodigd. In veel gevallen wordt 
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daarvoor ook wel een gecombineerde autorisatie op basis van artikelen 126n en 126m 
afgegeven. 

Uit het bovenstaande volgt dat binnen een groot onderzoek ook een groot aantal 
autorisaties van de Officier van Justitie aanwezig zijn. Het tapsysteem genereert binnen 
één onderzoek één lijst met aansluitnummers, waarbij geen onderscheid wordt gemaakt 
naar de verschillende autorisaties. Hierdoor is het nagenoeg onmogelijk om van de 
resultaten uit de telefoontaps de CIOT bevragingen onder het juiste parketnummer van 
de autorisatie uit te voeren . 

In de praktijk blijkt dat de CIOT bevrag ing wordt uitgevoerd op één of een beperkt 
aantal parketnummers van de afgegeven autorisaties. 

Risico 
Door het bevragen van een aansluitnummer op basis van een onjuist parketnummer is 
deze bevraging technisch gezien onrechtmatig. Wel is het zo dat binnen het 
desbetreffende dossier een aantal autorisaties aanwezig waren, echter de bevraging is 
niet aan de juiste autorisatie gekoppeld. Formeel gezien is de bevraging wel juist. 

Aanbeveling 
Het is aan te bevelen om hiervoor landelijke richtlijnen te (laten) formuleren, zodat de in 
het bovenstaande geschetste situatie niet leidt tot formeel onrechtmatige bevragingen. 

7 .3 Gegevens benodigd voor het verkrijgen van een autorisatie van de 
Officier van Justitie 

Bevinding 
Voor het verkrijgen van een autorisatie van de Officier van Justitie ex artikel 126n, 
126m of 126u WvS zijn gegevens met betrekking tot het betreffende telefoonnummer 
benodigd (o.a. de betreffende provider). Voor het verkrijgen van die gegevens van het 
nummer moet een proces verbaal ex 126na WvS worden opgemaakt. Dit is echter niet 
altijd het geval. 

Risico 
Door het bevragen van CIOT zonder een Proces Verbaal ex artikel 126na WvS is deze 
bevraging onrechtmatig. 

Aanbeveling 
Het is aan te bevelen om de juiste werkwijze ten aanzien van het verkrijgen van een 
autorisatie van de Officier van Justitie onder de aandacht van de betreffende 
opsporingsambtenaren te brengen. 

7.4 Documentatie van de werkwijze rond bevragingen CIOT 
Bevinding 
In veel gevallen beschikt de bezochte Bom niet over een gedocumenteerde werkwijze 
(procedure) rond het opvragen van telecommunicatiegegevens via het CIOT. 

Het Ministerie van Justitie heeft een referentie procesbeschrijving geschreven als 
leidraad voor het inrichten va n het bevrag ingsproces bij de Bom. Deze beschrijving 
bleek bij weinig BOm' s bekend te zij n. 

Risico 
Door het ontbreken van een gedocumenteerde werkw ijze hebben de medewerkers die 
CIOT bevragingen uitvoeren geen referentiekader voor het j uist uitvoeren van hun 
werkzaamheden met de CIOT webtoepassing . Hierdoor bestaat het risico dat 
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bevragingen niet juist worden uitgevoerd en bijvoorbeeld niet voldoen aan de 
rechtmatigheidseisen. 

Aanbeveling 
Het is aan te bevelen om het gebruik van referentie procesbeschrijving voor het 
inrichten van de lokale processen rond CIOT bij de BOID's (nogmaals) onder de 
aandacht van de BOID's te brengen. Alternatief kan in een nieuwe versie van de SLA 
worden opgenomen dat de BOID zijn lokale werkwijze dient te documenteren en onder 
de aandacht van de gebruikers dient te brengen. 

7.5 Controle op rechtmatigheid door de geautoriseerde ambtenaar 
Bevinding 
In de referentie procesbeschrijving staat in paragraaf 2.5.3 beschreven dat de 
geautoriseerde ambtenaar' een controle dient uit te voeren op de rechtmatigheid van de 
aanvraag. Bij een relatief groot aantal van de bezochte BOl D's kan de geautoriseerde 
ambtenaar de beschreven controles niet uitvoeren, omdat de aanvraag per e-mail of fax 
alleen de te bevragen gegevens en (een referentie naar) de bijbehorende autorisatie van 
de Officier van Justitie c.q. Proces-verbaal bevat. De geautoriseerde ambtenaar kan 
echter niet vaststellen of de in de aanvraag opgenomen nummers of NAW gegevens ook 
daadwerkelijk uit het betreffende onderzoek afkomstig zijn. 

Ook wordt de rechtmatigheid over het algemeen niet periodiek op een andere wijze 
vastgesteld, zoa ls bijvoorbeeld door periodiek onderzoek door een interne controle 
instantie. Onrechtmatige bevragingen zullen derhalve alleen bij toeval worden ontdekt. 

Bij verwijderd is intern in het korps geregeld dat de opsporingsambtenaar de bevraging 
vooraf door een Hulpofficier van Justitie (meestal de afdelingschef) moet laten toetsen. 
De gevraagde controle op rechtmatigheid is hier ingebouwd omdat deze hulpofficier zicht 
heeft op de inhoud van de zaak waarvoor de gegevens worden gevraagd en goed kan 
beoordelen of de bevraging terecht is. 

Aan het bovenstaande kan niet de conclusie worden verbonden dat er daadwerkelijk 
onrechtmatige bevragingen plaatsvinden en/of hebben plaatsgevonden. Wij hebben bij 
ons beperkte inhoudelijke onderzoek geen onrechtmatige bevragingen aangetroffen. 
Hiermee wordt bedoeld dat er geen bevragingen zijn aangetroffen die niet gerelateerd 
zijn aan het werk van de opsporingsambtenaar (bijvoorbeeld bevrag ingen uit persoonlijk 
belang) . 

Risico 
Door het ontbreken van de mogelijkheid tot controle op rechtmatigheid door de 
geautoriseerde ambtenaar, moet deze vertrouwen op de integriteit van de aanvragende 
opsporingsambtenaar. Hierdoor bestaat de kans dat de geautoriseerde ambtenaar 
onjuiste c.q. onrechtmatige bevragingen uitvoert. Verder is het door het ontbreken van 
controles mogelijk dat onrechtmatige bevragingen onopgemerkt kunnen worden 
uitgevoerd . 

Aanbeveling 
Het is aan te bevelen om de rechtmatigheidscontrole door de geautoriseerde ambtenaar 
te laten uitvoeren, c.q. op andere wijze in het proces te waarborgen dat bevragingen 
alleen op rechtmatige gronden kunnen worden uitgevoerd . 

4 Degene die de CIOT webtoepassing bedient en niet te verwaren met de "bevoegde autoriteit" uit het Besluit 
Verstrekking Gegevens Telecommunicatie. 
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7.6 Gebruik UserID's en certificaten 
Bevinding 
In een aantal gevallen hebben wij vastgesteld dat op sommige "spoed" momenten niet 
altijd een geautoriseerde medewerker (als bedoeld in artikel 5, lid 1 van het besluit 
verstrekking gegevens telecommunicatie), aanwezig is. Dit zijn medewerkers die door 
CIOT zijn geautoriseerd namens de Minister van Justitie en beschikken over 
inloggegevens voor de CIOT webtoepassing. 

Om in dit soort situaties toch toegang te krijgen tot de CIOT webtoepassing zijn 
inloggegevens, van zowel het netwerk als de CIOT webtoepassing met de bijbehorende 
PIN-code van de certificaten, tussen medewerkers uitgewisseld. 

Risico 
Bij het uitwisselen van inloggegevens kan een handeling niet meer worden herleid naar 
een natuurlijke persoon. Dit betekent dat een verkeerde (onrechtmatige) handeling niet 
eenduidig kan worden herleid tot op de betreffende persoon . Dit heeft weer tot gevolg 
dat instruerende of corrigerende maatregelen niet bij de juiste personen worden 
toegepast. 
Dit risico heeft niet alleen betrekking op de CIOT webtoepassing, maar ook op alle 
andere (geclassificeerde) gegevens waartoe het gebruikers-ID op het netwerk toegang 
toe geeft, zoals E-mail of onderzoeken onder embargo. 

Aanbeveling 
Het is aan te bevelen om de medewerkers te instrueren dat een gebruikers-!D voor het 
netwerk als ook voor de CIOT webtoepassing, strikt persoonlijk is en dat deze nimmer 
aan andere personen mag worden verstrekt. Om toch in de behoefte op "spoed" 
momenten te voorzien is het verder aan te bevelen om de beschikbaarheid van de 
Infodesk te verruimen of deze behoefte op een andere manier in te vullen. 

7.7 Gebruik van CIOT accounts 
Bevinding 
Bij een aantal van de bezochte BOID's heeft CIOT het maximale aantal gebruikers !D's 
afgegeven. Bij een aantal van deze gebruikersaccounts hebben wij vastgesteld dat in de 
audit periode minder dan tien of zelfs in het geheel geen bevragingen zijn uitgevoerd. 

Risico 
Medewerkers die weinig of geen bevragingen uitvoeren zullen eerder fouten maken bij 
het daadwerkelijk doen van bevragingen . Daarnaast vormt een ongebruikt account een 
veiligheidsrisico. 

Aanbeveling 
Het is aan te bevelen om het aantal medewerkers met toegang tot de CIOT 
webtoepassing te beperken tot diegenen die daadwerkelijk regelmatig bevragingen 
uitvoeren. 

7.8 Aanvragen en activeren -certificaten 
Bevinding 
Bij het aanvragen va n een certi fi caat wordt de gebruiker door middel van een 
handleiding door het aanvraagproces geleid. De gebruiker di ent bij het aanvragen zelf 
aan te geven welk beveiligingsniveau van toepassing is op het te verkrijgen certificaat . 
Dit dient te gebeu ren door het expliciet plaatsen van een "vinkje" voor het activeren van 
het hoge beveiligingsniveau. Indien di t niet gebeurt za l de gebruiker niet het high 
secu rity niveau maar het medium security niveau selecteren voor zijn certi f icaat. 
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Het blijkt niet mogelijk te zijn technisch af te dwingen dat alleen het gewenste hoge 
beveiligingsniveau kan worden geactiveerd. 

Risico 
Als de gebruiker, door het niet plaatsen van het vinkje, gekozen heeft voor het 
gemiddelde beveiligingsniveau wordt geen verplichte pincode gekoppeld aan het 
certificaat. Als gevolg hiervan hoeft de gebrui ker bij het inloggen geen pincode in te 
geven. Hierdoor ontstaat het risico dat het certificaat van de gebruiker door anderen 
gebruikt zou kunnen worden, indien een derde over het gebruikersnaam en wachtwoord 
van het Windows account beschikt. 

Het niet activeren van het hoge beveiligingsniveau, zoals voorgeschreven in de 
handleiding en toegelicht in het informatiepakket, leidt tot een informatiebeveiligings
incident met bijbehorende consequenties. 

Aanbeveling 
Het is aan te bevelen om de lokale beheerders (nogmaals) te attenderen op de noodzaak 
bij het activeren van het certificaat het "vinkje" te plaatsen voor het hoge 
beveiligingsniveau. De gebruiker dient op deze wijze te allen tijde een pincode op te 
geven welke bij het inloggen op de applicatie zal moeten worden ingegeven. 

7.9 verwijderd 

7.10 Identificerend kenmerk spoedprocedure 
Bevinding 
In het kad er van de spoed procedures hebben wij geconstateerd dat het kenmerk wat 
wordt meegegeven in het CIOT-systeem veelal niet uniek identificerend is. Dit houdt in 
dat het kenmerk te algemeen van aard is en dat niet meer te herleiden is naar een 
specifiek dossier. 

Risico 
Het risico is aanwezig dat er geen eenduidige relatie kan worden gelegd naar het 
onderliggende dossier. 

Aanbeveling 
Wij adviseren om bij de BOID's ook elke spoed bevraging te laten voorzien van een uniek 
identificerend kenmerk. Dit kan inhouden het nummer van het proces-verbaal, 
dossiernummer of een separate opeenvolgende nummering in het kader van 
spoeddossiers. Hiermee kan in een later stadium de bevraging worden gerelateerd aan 
het betreffende dossier. 

7.11 Testbevragingen 
Bevinding 
Bij diverse BOID's hebben wij bevragingen aangetroffen met een kenmerk waarin het 
woord "test" voorkwam . Deze bevragingen kunnen niet zijn gedaan op basis van één 
van de daarvoor mogelijke rechtsgrondslagen. 

In een aantal van deze gevallen bleek het te gaan om bevragingen ten behoeve van de 
training van nieuwe medewerkers door de loka le beheerder. 
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Risico 
Door het verrichten van bevragingen onder het kenmerk "test" wordt niet voldaan aan 
de rechtmatigheid van de bevragingen en bestaat het risico op misbruik van het CIOT 
systeem. 

Aanbeveling 
Het is aan te bevelen om bevragingen die niet zijn gebaseerd op de daarvoor geldende 
rechtsgrondslagen separaat te laten autoriseren door een daartoe aangewezen en 
bevoegde persoon. Hierbij kan worden gedacht aan de CIOT helpdesk. Verder zou 
hiertoe in het CIOT systeem een aparte "pseudo" rechtsgrondslag moeten worden 
aangemaakt. 

Het is daarnaast aan te bevelen om voor training reguliere bevragingen te gebruiken. 

7.12 Kennis wet- en regelgeving 
Bevinding 
Een aantal medewerkers van BOlD' s heeft aangegeven dat de inhoudelijke kennis qua 
wetsgrondslagen niet toereikend is om te kunnen beoordelen welke documenten nodig 
zijn voor een bepaalde bevraging. Bij verwijderd is ons zelfs gebleken dat het niet 
bekend was dat voor een bevraging ex artikel 126 WvS een Proces Verbaal dient te 
worden opgesteld. 

Risico 
Door niet op de hoogte te zijn van de wetsgrondslagen bestaat het risico dat de 
medewerkers hun controlerende functie niet (goed) kunnen uitoefenen. Het risico 
bestaat dus dat er bevragingen onterecht of op onjuiste rechtsgrondslagen worden 
uitgevoerd . 

Aanbeveling 
Het is voor de BOlD' s aan te bevelen om de medewerkers belast met het uitvoeren van 
bevragingen goed op de hoogte te stellen van de geldende wet- en regelgeving . Dit kan 
mede in het kader van de binnenkort beschikbare mogelijkheid om gebruikersgegevens 
van Internetaansluitingen te vorderen. 

7.13 Verstrekte autorisaties artikel 126n, 126m en 126u WvS 
Bevinding 
Bij het verstrekken van autorisaties ex artikel 126n 126m en 126u Wetboek Van 
Strafvordering wordt, evenals in 2007, niet in alle arrondissementen gebruik gemaakt 
van de mogelijkheid om hierbij direct de CIOT bevraging te autoriseren. Indien het 
hiervoor bedoelde kruisje ontbreekt, zijn de op de autorisatie van de Officier van Justitie 
gebaseerde CIOT bevragingen onrechtmatig. 

In een reactie heeft een Bom aangegeven dat een autorisatie van de Officier van 
Justitie ex artikel 126n, 126m of 126u WvS alleen gaat om de gegevens van het 
nummer dat moet worden getapt of waar de verkeersgegevens van worden gevorderd. 
Hiervan zijn in de meeste gevallen al de gebruikersgegevens bekend . Hiervoor is 
derhalve geen CIOT bevrag ing noodzakelijk. 

In de reactie werd tevens aangegeven dat bevraging van CIOT op basis van artikel 
126n, 126m of 126u WvS niet mogelijk zou mogen zijn, omdat op grond van deze 
artikelen alleen het gebruikersnummer wordt gevorderd en niet de bijbehorende 
gebruikersgegevens (NAW, etc). 
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Indien de stelling van de Bom in dezen juist zou zijn, dan zou voor het bevragen van 
door verkeergegevens of tappen verkregen nummers een vordering op grond van artikel 
126na of 126ua moeten worden gedaan. 

Risico 
Door het ontbreken van het genoemde kruisje op de autorisatie van de Officier van 
Justitie wordt niet voldaan aan de formele vereiste voor het doen van een bevraging op 
basis van artikel 126n WvS. 

Aanbeveling 
Het is aan te bevelen om in overleg te treden met het Openbaar Ministerie om 
onduidelijkheden omtrent de autorisaties weg te nemen en op basis daarvan de 
werkwijze, indien nodig, aan te passen. Het Landelijk Parket zou hierin een rol kunnen 
spelen. 

7.14 verwijderd 

7.15 Administratieve lasten voor de 801D' s 
Bevinding 
Rond de bevragingen van telecommunicatiegegevens via het CIOT is procedureel een 
aantal documenten benodigd, zoals autorisatie van de Officier van Justitie, Proces 
Verbaal van Vordering en Proces Verbaal van verstrekking. Verder zijn er, afhankelijk 
van de BOm, diverse formulieren in omloop om de gegevens door de geautoriseerde 
ambtenaar te laten opvragen. 

De te hanteren werkwijze wordt als een administratieve last wordt ervaren. Mede door 
het grote aantal formulieren dat moet worden ingevuld en de processen verbaal die 
moeten worden opgesteld, wordt wel eens afgezien van het opvragen van 
telecommunicatiegegevens. Verder hebben wij geconstateerd dat het Proces Verbaal van 
verstrekking in een aantal gevallen niet wordt opgesteld. 

Risico 
De administratieve last van de bevragingen leidt in een aantal gevallen tot het niet 
volgen van de geldende procedures met betrekking tot het bevragen van het CIOT. De 
hiermee verkregen gegevens zouden hierdoor als onrechtmatig verkregen kunnen 
worden aangemerkt. 

Aanbeveling 
Wij bevelen aan om daar waar mogelijk het proces van het verstrekken van 
telecommunicatiegegevens te ontdoen van onnodige documenten. Hiermee wordt de 
administratieve last verminderd en is het eenvoudiger om aan de daarvoor geldende 
regels te voldoen. Uiteraard dient bij het uitvoeren van deze aanbeveling de 
noodzakelijke zorgvuldigheid bij het bevragen van het CIOT niet uit het oog te worden 
verloren . 

In technische zin zou deze aanbeveling mogelijk ondersteund kunnen worden door het 
CIS, zodat de overzichten met opgevraagde nummers in een zodanige vorm worden 
aangeleverd dat zij eenvoudig in een procesverbaal kunnen worden verwerkt. 

Wij adviseren u hierover nadere afspraken met het Landelijk Parket, de BOID's en CIOT 
te maken . 
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8 FOLLOW-UP AUDIT CIOT 
Bij het uitvoeren van de audit hebben wij vastgesteld in hoeverre de geconstateerde 
bevindingen uit 2007 zijn opgepakt. Wij hebben geconstateerd dat het grootste gedeelte 
van de bevindingen in voldoende mate zijn opgepakt en opgelost. Daarnaast is een 
aantal bevindingen niet meer van toepassing in de huidige opzet van bevraging; dit 
betreft met name de aan smartcards gekoppelde bevindingen. 

In deze paragraaf zijn de openstaande bevindingen opgenomen, welke ook in de audit 
2008 naar voren zijn gekomen. 

8.1 Controle op integriteit aangeleverde bestanden 
Bevinding 
Wanneer een aanbieder aan het CIOT een importbestand verzendt via de FTP 
verbinding, wordt dit bestand bij een succesvolle verzending niet (automatisch) 
gecontroleerd op integriteit, bijvoorbeeld door middel van een checksum'. Er wordt geen 
controlegetal berekend of soortgelijke controle uitgevoerd om vast te kunnen stellen of 
de data exact ontvangen is zoals de aanbieder deze heeft verzonden. 

Risico 
Het is mogelijk dat tijdens het datatransport tussen aanbieder en CIOT de aan te leveren 
bestanden verminkt raken of door onbevoegden worden gemuteerd. Doordat er geen 
controles plaatsvinden op de integriteit van de aangeleverde bestanden als geheel, 
wordt dit wellicht niet ontdekt bij het inlezen van de gegevens. 

In het importproces zijn diverse controles aanwezig om vast te stellen of een bestand 
juist en volledig wordt ingelezen. Zo zullen verminkingen die de XML structuur 
beschadigen bij het inlezen in de Black-box gedetecteerd worden. Veranderingen in de 
inhoudelijke gegevens kunnen echter onopgemerkt blijven. De aangeleverde informatie 
is in dergelijke gevallen geen juiste afspiegeling van de gegevens bij de aanbieder. 

Aanbeveling 
Wij hebben tijdens de audit vernomen dat de MDS hash van het ontvangen bestand 
wordt berekend bij het CIOT en wordt opgeslagen in de logging'. Wij bevelen aan om 
deze systematiek af te stemmen met de aanbieders om op deze wijze te kunnen 
detecteren dat het bestand inhoudelijk andere informatie bevat dan de aanbieder heeft 
verzonden. Verder kan de verplichte encryptie van de bestanden bij de overgang naar 
Jubit bij de verdere uitwerking van deze aanbeveling worden betrokken, zodat een 
geheel van beheersmaatregelen ontstaat waarmee de juiste en volledige overdracht van 
de gegevens via de FTP service wordt gewaarborgd. 

8.2 Importva/idaties 

Bevinding 
Bij het importeren wordt standaard geen XSD validatie uitgevoerd op de gegevens welke 
in de importbestanden zijn opgenomen . Zo wordt niet gecontroleerd, ook niet via de 
velddefinitie in de SQL database, of bijvoorbee ld telefoonnummers of postcodes aan een 
bepaald vast formaat voldoen. 

5 Het numerieke resultaat van een berekening (bijvoorbeeld een hash functie) waarbij de fysieke inhoud van 
een bestand wordt gebruikt om dat bestand op een unieke manier te identificeren. Als het bestand wordt 
gewijzigd, verandert ook de checksum. Checksums worden vaak in een apart bestand opgeslagen. 

6 Dit logbestand is niet het logbestand wat op de FTP server aan de aanbieder ter beschikking wordt gesteld. 
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Risico 
Doordat niet stelselmatig gecontroleerd wordt op de geldigheid van de te importeren 
gegevens, bestaat het risico dat de werkelijk geïmporteerde gegevens niet voldoen aan 
de vereisten of zelfs ongeldige informatie bevat. Dit kan leiden tot onnodige no-hits op 
uitgevoerde bevragingen. 

Aanbeveling 
Wij bevelen aan om de validaties bij het importeren op te nemen daar waar deze 
ontbreken of aan te scherpen daar waar mogelijk. Dit betreft voornamelijk het 
controleren op het formaat zoals beschreven in de overeengekomen XSD schema's. Bij 
het importeren zullen onjuiste gegevens dan niet verwerkt worden. 

8.3 Calamiteiten-juitwijkplan 
Bevinding 
Op dit moment is geen uitwijkplan aanwezig. Ook sluit het huidige calamiteitenplan niet 
geheel aan bij de huidige werkelijke situatie. 

CIOT zal binnenkort verhuizen naar een nieuwe locatie. Hierdoor is het noodzakelijk om 
eventuele plannen en uitgangspunten voor een calamiteiten- en uitwijkplan te herzien. 

Het CIOT heeft aangegeven dat in 2009 een calamiteitenplan zal worden ontwikkeld en 
dat ook een tweede locatie wordt gecreëerd, waar naar kan worden uitgeweken in geval 
van een calamiteit. 

Risico 
. Doordat het calamiteitenplan niet geheel aansluit bij de huidige situatie, is niet duidelijk 
welke afspraken gelden indien zich een calamiteit voordoet. Ook is hierdoor niet geheel 
duidelijk welke prioriteiten de Gemeenschappelijke Beheerorganisatie in geval van een 
calamiteit hanteert. 

Doordat er geen sprake is van een uitwijkplan, waarin alle aspecten van een eventuele 
uitwijk zijn betrokken, bestaat er onvoldoende zekerheid dat de verwerking van kritische 
applicaties bij grotere calamiteiten tijdig kan worden hersteld. Er is dan sprake van 
herstellen naar "best effort". 

Aanbeveling 
Wij bevelen aan een risicoanalyse te maken om te komen tot een actueel en toereikend 
calamiteiten en uitwijkplan . Hierbij dient de aanstaande verhuizing van CIOT en CIS te 
worden betrokken. 

Voor het opstellen van een calamiteiten- en uitwijkplan is het noodzakelijk vooraf de 
gewenste beschikbaarheid van CIS te bepalen. De in de plannen op te nemen en voor te 
bereiden maatregelen kunnen dan op de gewenste beschikbaarheid worden afgestemd. 

Verder wordt aanbevolen om het huidige calamiteitenplan te evalueren en aan te passen 
waar nodig, om te komen tot een volledig calamiteitenplan. Onderwerpen die hierin 
dient onder andere beschreven dienen te worden, zijn: 
• de relatie met de releva nte systemen waar CIOT van afhankelijk is; 
• de interne en externe verantwoordelijkheden; 
• de volgorde van opbouw van systemen; 
• een analyse van de kritische waarde van systemen. 
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9 BEVINDINGEN EN AANBEVELINGEN CIOT 

Onderstaand geven wij een overzicht van de belangrijkste bevindingen naar aanleiding 
van onze audit 2008. 

9.1 Logging en monitoring aanlevering 
Bevinding 
Bij de verwerking van de aangeleverde bestanden wordt voor de aanbieder een log 
bestand op de FTP server geplaatst. Hierin is slechts beknopt aangegeven of de 
processtappen van decryptie tot en met het inlezen in de black-box goed zijn verlopen 
("pass" / " faiI "). De uitgebreide logging is alleen beschikbaar bij CIOT. 

Risico 
Doordat de aanbieder geen (volledig) inzicht heeft in de verwerking van de bestands
aanlevering, kunnen eventuele inhoudel ijke fouten niet tijdig opgelost en hersteld 
worden. 

Aanbeveling 
Wij bevelen aan om de logging ten aanzien van de aanlevering en het importeren van de 
bestanden beter inzichtelijk te maken naar de aanbieders. 

9.2 Aanvragen gebruikersnamen en -certificaten 
Bevinding 
Bij het aanvragen van een certificaat wordt de gebruiker door middel van een 
handleiding door het aanvraagproces geleid. De gebruiker dient bij het aanvragen zelf 
aan te geven welk beveiligingsniveau van toepassing is op het te verkrijgen certificaat. 
Hierbij kan het voorkomen dat een gebruiker niet het high security niveau maar het 
medium security niveau selecteert voor zijn certificaat. 

Risico 
Als de gebruiker gekozen heeft voor het gemiddelde beveiligingsniveau dan wordt er 
geen verplichte pincode gekoppeld aan het certificaat. Als gevolg hiervan hoeft de 
gebruiker bij het inloggen geen pincode in te geven. Hierdoor ontstaat het risico dat het 
certificaat van de gebruiker door anderen gebruikt zou kunnen worden, indien een derde 
over het gebruikersnaam en wachtwoord van het Windows account beschi kt. 

Het niet activeren van het hoge beveiligingsniveau, zoals voorgeschreven in de 
handleiding en toegelicht in het informat iepakket, leidt tot een informatiebeveiligings
incident met bijbehorende consequenties. 

Aanbeveling 
Wij adviseren om indien mogelijk technisch af te dwingen dat bij het aanvragen van een 
certificaat een hoog beveiligingsniveau wordt geselecteerd. De gebruiker dient op deze 
wijze te allen tijde een pincode op te geven welke bij het inloggen op de applicatie zal 
moeten worden ingegeven. 

Indien dit technisch niet mogelijk is, dient de selectie van het hoge beveiligingsniveau en 
de consequenties indien dit niet wordt gedaan nadrukkelij k onder de aandacht van de 
Lokale Beheerders te worden gebracht. 
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9.3 Logging certificate servers 

Bevinding 
Op een aantal Certificate Authority servers staat de logging uit. Er wordt geen logg ing 
bijgehouden van eventuele aanpassingen aan policies, templates voor certificaten, etc. 
Dit betreft zowel beide Issuing servers als ook op de policyjtemplate server. 

Risico 
Door het niet loggen van wijzigingen, kunnen eventuele fouten niet tijdig worden 
ontdekt of nagegaan. Ook ontstaat er onvoldoende mogelijkheid om (on)bewust 
gemaakte fouten te kunnen traceren. 

Aanbeveling 
Wij adviseren om op de genoemde servers de logging te activeren zodat inzicht ontstaat 
in de door beheerders gemaakte wijzigingen en aanpassingen aan de PKI structuur. 
Tevens adviseren wij deze logging periodiek, bijvoorbeeld wekelijks, te beoordelen op 
bijzonderheden, zodat tijdig gehandeld kan worden indien dit nodig blijkt. 

9.4 Intrekken gebruikersaccounts 

Bevinding 
Bij het verzoek van een Lokale Beheerder tot intrekken van een gebruikersaccount, 
wordt het gebruikersaccount verwijderd in de DMZ omgeving. CIOT neemt hierna 
contact op met de Lokaal Beheerder om aan te geven dat het betreffende account niet 
meer actief is. Vaak wordt dit telefonisch doorgegeven, waardoor er op een later tijdstip 
geen 'tastbaar bewijs' meer is dat de taak is uitgevoerd. 

Risico 
Doordat er geen tastbaar bewijs wordt aangelegd, kan CIOT wellicht niet meer aantonen 
dat de taken zorgvuldig zijn uitgevoerd op het gevraagde tijdstip. 

Aanbeveling 
Wij adviseren om bij het intrekken van een gebruikersaccount schriftelijk de Lokale 
Beheerder in te lichten ind ien de aanvraag in de systemen is verwerkt. Hierbij kan 
schriftelijk zowel via e-mail als ook via de gewone post betekenen. Een print hiervan kan 
dan worden bijgevoegd in de map met aanvragen. 

9.5 Handtekeningenlijst lokaal beheerders 
Bevinding 
Hoewel ten aanzien van de vorige audit een verbeterslag is doorgevoerd in het proces 
rondom aanvragen van gebruikers en aanmaken van Lokale Beheerders, hebben wij bij 
onze audit geconstateerd dat niet van alle Lokale Beheerders een handtekening beschik
baar is voor het CIOT. Dit ontstaat doordat de verkeerde personen een handtekening 
hebben gezet (waarschijnlijk bedoeld als goedkeuring door een korpschef of soortgelijke 
functie in plaats van een handtekening van de aangewezen beheerder zelf) of doordat bij 
afwezigheid van de plaatsvervangend Lokaal Beheerder geen handtekening is gezet. 

N.B. Alleen de in de audit van 2008 betrokken BOIDs zijn op dit punt getoetst. 

Risico 
Door ontbreken van mogelijkheid om de aanvraag te controleren op basis van de hand
tekening van de lokale beheerder, is mogelijk niet vast te stellen of de aanvraag door 
een daartoe gerechtigde persoon wordt gedaan. Het risico is dan ook, dat autorisaties 
worden verleend aan personen die fe itelijk geen toegang zouden mogen hebben tot de 
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CIOT systemen. Dit kan uiteindelijk leiden tot het aantasten van de vertrouwelijkheid 
rondom de CIS applicatie. 

Aanbeveling 
Wij bevelen aan om periodiek de handtekeningenlijst te evalueren en te laten actuali
seren, zodat de handtekeningenlijst een betrouwbare basis is voor controle op de 
personen welke geautoriseerd zijn om mutaties door te geven aan het CIOT. 

9.6 Service Level management 
Bevinding 
Wij hebben vastgesteld dat een aantal Service Level Agreements (hierna: SLA's) voor de 
BOID's nog niet zijn aangepast aan de CIS applicatie versie 3.1. 

Risico 
Doordat de formele SLA's niet meer aansluiten bij de huidige (technische) inrichting van 
CIS, kunnen onduidelijkheden ontstaan ten aanzien van verantwoordelijkheden van de 
partijen. Dit kan leiden tot problemen bij het aanmaken van nieuwe gebruikers, 
discussie over de inrichting en verantwoordelijkheden. 

Aanbeveling 
Wij adviseren u zo spoedig mogelijk de SLA's gereed te maken en de afspraken over de 
aanmaak van nieuwe gebruikers in de webtoepassing en bevraging formeel vast te 
leggen. 

Tevens bevelen wij u aan om indien in de toekomst een nieuwe versie van de CIS 
applicatie zal worden ontwikkeld, de SLA's tijdig op te stellen en af te sluiten met de 
betrokken partijen. 
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10 NO-HITS EN EFFECTMETING 

Tijdens de audit 2008 is een beknopt onderzoek uitgevoerd naar de effecten van de 
invoering van de "CIOT-bevraging" op het bedrijfsproces van de BOID's en aanbieders. 
Dit onderzoek is uitgevoerd bij alle BOID's en aanbieders die in het (follow-up) 
onderzoek in 2008 zijn betrokken . 

Aan dit onderzoek is een onderzoek naar no-hits, bevragingen die geen gegevens 
opleveren, gekoppeld . Deze koppeling heeft een praktische achtergrond, omdat de 
gegevens voor de effectmeting en de no-hits tegelijk bij de aanbieders en BOID's zijn 
opgevraagd. 

10.1 Algemeen 

Voor het onderzoek naar de no-hits en de effecten van de invoering van CIS is in overleg 
met de opdrachtgever een vragenlijst ontwikkeld . Deze vragenlijst is voorafgaand aan de 
audit aan de aanbieders en de BOID's is toegezonden met het verzoek deze voor de 
audit te retourneren. Eventuele onduidelijkheden in de antwoorden zijn bij de audits 
besproken . 

Ten aanzien van de no-hits en de effectmeting dient te worden vastgesteld dat er zowel 
bij de BOID's als de aanbieders onvoldoende vastlegging heeft plaatsgevonden en 
plaatsvindt om de gevraagde kwalitatieve en kwantitatieve gegevens te kunnen 
opleveren. Dit geldt in sterke mate voor de periode voor de invoering van CIS enige 
jaren geleden. 

Dit betekent dat er geen conclusies kunnen worden getrokken op basis van "harde" 
gegevens. Omdat de auditors de vragen lijsten bij de interviews hebben besproken is wel 
een algemene indruk verkregen, die wordt ondersteund door de antwoorden in de 
vragenlijsten . 

Van 14 van de 18 aangeschreven BOID's en van 10 van de 13 aangeschreven 
aanbieders is een ingevulde vragenlijst retour ontvangen. 

10.2 No-hits 

Bij de BOID's wordt heel verschillend omgegaan met no-h its uit het CIS. Bij een aantal 
BOID's wordt in principe geen no-hit nagevraagd, tenzij dit echt noodzakelijk is voor het 
onderzoek, terwijl bij andere BOID's standaard alle no-hits worden nagevraagd bij de 
aanbieders. 

Bij verwijderd wordt een aantal malen per week alle in het ondersteunende 
computersysteem BVO opgevoerde telefoonnummers zonder identificerende gegevens 
via CIS bevraagd. Dit betekent dat een no-hit telkens opnieuw bevraagd wordt, omdat 
daarvan geen gegevens in BVO terechtkomen. 

Veel van de BOID's laten de no-hit bevragingen via de faxprocedure over aan de 
opsporingsteams, waardoor en geen centraal inzicht is in de faxbevragingen. Daar waar 
de faxbevragingen wel centraal door een Infodesk worden uitgevoerd, worden de 
resultaten niet gelogd, maar direct naar de opsporingsteams doorgestuurd. 

Per aanbieder is geen re latie te leggen tussen de omvang van het klantenbestand en het 
aanta l no-hit faxen dat wordt ontvangen . Het aantal no-hit faxen is eerder een indicatie 
voor de inhoudelijke kwalitei t van de aan de black-box geleverde gegevens. Indien al le 
gegevens uit de bedrijfsvoeringssystemen juist aan de black-box worden geleverd zou 
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theoretisch het aantal no-hit bevragingen zeer beperkt dienen te zijn . Een zeer gering 
aa ntal no-hit bevragingen zou dan nog kunnen worden veroorzaakt doordat het nummer 
zeer recent buiten dienst is gesteld. 

Bij een aantal van de in het kader van de audit bezochte aanbieders wordt een 
onterechte no-hit geanalyseerd en waar nodig wordt een wijzigingsverzoek voor een 
aanpassing van de programmatuur ingediend . 

10.3 Effectmeting 
Voor het meten van het effect van de invoering van CIS zijn te weinig historische 
gegevens beschikbaar. In de interviews is echter wel een globale indruk ontstaan . 

Het belangrijkste effect voor de BOID's is de snelle beschikbaarheid van de gevraagde 
gegevens. Daar waar een faxbevraging voor de invoering van CIS meerdere werkdagen 
in beslag nam, zijn de gegevens nu binnen enkele minuten beschikbaar. Verder is het 
CIS 24 uur per dag beschikbaar en niet alleen tijdens kantooruren. Hierdoor zijn de 
gegevens in noodgevallen ook snel beschikbaar. 

Door het feit dat de gegevens nu eenvoudig zijn op te vragen en snel beschikbaar zijn, 
wordt wel een groei van het aantal gevraagde gegevens gesignaleerd . 

Ten aanzien van de snelheid van antwoorden door de aanbieders bestaat een zeer divers 
beeld. Antwoorden komen tussen 1 en 5 werkdagen na het ind ienen van het fa xverzoek. 
Soms komt er echter op een faxverzoek in het geheel geen reactie van de aanbieder. 

Bij de aanbieders van telecommunicatiediensten is het grootste effect dat er (veel) 
minder verzoeken per fax behoeven te worden afgewikkeld . Als dit wordt afgezet tegen 
de jaarlijkse inspanning voor het onderhoud van de programmatuur (gemiddeld 3 dagen 
per jaar), is het een veel efficiëntere werkwijze. 

Bij de aanbieders is ook geïnformeerd naar de mogelijkheid om bij storing van het CIOT 
Informatiesysteem faxbevragingen te kunnen afhandelen . Bij de meeste aanbieders is 
dit mogelij k, mits het van korte duur is. Om het huidige aantal CIOT bevragingen per fax 
af te handelen is bij de aanbieders onvoldoende capaciteit beschikbaar. 
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10.4 Samenvatting antwoorden BOID's 
Van 14 van de 18 aangeschreven BOIO's is een ingevulde vragenlijst retour ontvangen. 
Onderstaand geven wij een samenvatting van de antwoorden. 

VRAAG ANTWOORD 
Voor de invoerinq van het CIOT en de ap~ licatie CIS: 
Hoeveel opvragingen werden er per jaar bij Van de periode voor de invoering van CIS 
uw organisatie gedaan (aantal zijn onvoldoende gegevens bekend. Veel 
faxberichten )? BOIO's hebben de aantallen van vorig jaar 

opgegeven. 
Hoeveel nummers werden er per jaar Zie boven 
gemiddeld op één opvraging gedaan? 
Hoeveel opvragingen resulteerden in Zie boven 
zogenaamde no-hits? 
Hoeveel tijd werd er gemiddeld aan een Zie boven 
opvraging besteed (Hierbij wordt gedoeld op 
het opstellen van het procesverbaal (PV) van 
vordering tot aan het opstellen van het PV 
van verstrekking inclusief faxbericht en het 
verwerken van de resultaten? 
Wat was de gemiddelde doorlooptijd tussen Voor zover bekend was de doorlooptijd voor 
het starten van de opvraging en het de invoering van CIS enkele werkdagen. 
beschikbaar komen van het resultaat? 
Na de invoerinq van het CIOT en de applicatie CIS: 
Hoeveel opvragingen werden er in het Afhankelijk van de Bom 
afgelopen jaar bij uw organisatie gedaan 
(2007i? 
Hoeveel nummers werden in het afgelopen Dit is wisselend, tussen 1 en meerdere 
jaar qemiddeld OP één opvraq inq qedaan? honderden nummers per bevraqinq. 
Hoe vaak was een opvraging niet succesvol, 
dat wil zeqqen een zogenaamde no-hit? 
In hoeveel gevallen heeft u bij een no-hit de Varieert tussen altijd tot niet. 
faxprocedure gebruikt? 
In hoeveel van de gevallen leverde de no-hit Bij de BOID's waar gegevens bekend waren, 
faxprocedure alsnog de gevraagde gegevens lag dit tussen de 40 en 70%. 
op? 
Hoeveel tijd werd er gemiddeld aan een Het antwoord op deze vraag is in de meeste 
opvraging besteed (Hierbij wordt gedoeld op gevallen beperkt tot de tijd die de centrale 
het opstellen van het PV van vordering tot Infodesk er aan besteed en dat ligt tussen 
aan het opstellen van het PV van verstrekkin de 5 en 10 minuten per aanvraag. In de 
inclusief het (laten) doen van de CIOT enkele gevallen dat het opstellen van het PV 
bevraging en het verwerken van de is meegenomen, is hiervoor circa 15 minuten 
resultaten? benodiqd. 
Wat was de gemiddelde doorlooptijd tussen Afhankel ijk van het aantal nummers is dit 
het starten van de opvraging en het tussen 1 en 6 minuten . 
beschikbaar komen van het resultaat? 
Ruimte voor aanvullende opmerkingen met De hoeveelheid bestede tijd per 
betrekking tot de tijdsbesteding en te lefoonnummer is niet significant gedaald 
doorl ooptijd na de invoering van CIOT bij de handmatige verwerking in BVO, de 

doorlooptijd wel. 
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Heeft u in uw organisatie en/of werkwijze 
wijzigingen aangebracht na de invoering van 

Over het algemeen is de werkwijze 
aangepast aan het gebruik van CIOT en is 

Zo ja, n graag na 
wijzigingen zijn doorgevoerd en wat daarvan 
m 
Welke voor- en nadelen heeft uw organisatie • 
ondervonden na de invoering van CIOT en 
de applicatie CIS? • 

• 

Nadeel: 
• 

• 
• 

• 
Welke eventuele verbeterpunten onderkent • 
u voor uw eigen organisatie rondom het 
gebruik van de applicatie CIS? • 

• 

Digitaal bevragen 
sneller resultaat . 

en geeft 

CIOT is in principe 365 dagen 24 uur per 
dag beschikbaar. 
De gevraagde gegevens zijn beter 

leerde na 
Te weinig PC's waarop de CIOT 
webtoepassing kan worden gebruikt. 
Te veel papierwerk (PV's). 
Maximaal 100 nummers in één overzicht, 
de rest valt weg. 

i te kort 
Meer PC's waarop de CIOT 
webtoepassing kan worden gebruikt. 
Directe integratie CIOT BVO. 

In welke mate acht u het de appl icatie CIS in Voldoende 
voldoende mate beveiligd teneinde niet uw 

Welke verbeterpunten 0 

CIOT en de applicatie CIS? 
u voor het • No-hits gesortee op 

• Meer PC's waarop de CIOT 
webtoepassing kan worden gebruikt. 

• Nog beter inpassen / afstemmen op 

Een van de BOIDs gaf op de laatste vraag een rapportcijfer 3 met de volgende 
onderbouwing: 
• Er wordt niet of heel slecht gecommuniceerd over updates van software en 

opleidingen; 
• De handleid ingen die beschikbaar zijn voldoen niet aan de eisen die daaraan gesteld 

mogen worden; 
• Geen reactie op E-mail aan de servicedesk. 
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10.5 Samenvatting antwoorden aanbieders 
Van 10 van de 13 aangeschreven aanbieders is een ingevulde vragenlijst retour 
ontvangen . Onderstaand geven wij een samenvatting van de antwoorden. 

VRAAG ANTWOORD 
Voor de invoering van het CIOT en de applicatie CIS: 
Hoeveel opvragingen werden er per jaar bij Is afhankelijk van de omvang van de 
uw organisatie gedaan (aantal aanbieder. 
faxberichten) ? 
Hoeveel nummers werden er per jaar Bij de meeste aanbieders gaat het om 1 
qemiddeld OP één opvraqinq qedaan? nummer per aanvraaq met als maximum 5. 
Hoeveel opvragingen resulteerden in Varieert sterk. Wordt mede bepaald door de 
zogenaamde no-hits? iuiste keuze van de Drovider door de BOID's. 
Hoeveel tijd werd er gemiddeld aan een Varieert tussen 5 minuten en 2 uur, 
opvraging besteed (Hierbij wordt gedoeld op gemiddeld 15-25 minuten. 
de besteedde tijd voor het verwerken van 
een ontvangen verzoek tot en met het 
verzenden van de antwoord fax)? 
Wat was de gemiddelde doorlooptijd tussen Varieert tussen 5 minuten en 5 dagen, 
het ontvangen van het faxbericht en het gemiddeld circa 1,5 werkdagen. 
verzenden van de antwoord fax? 
Na de invoerinq van het CIOT en de applicatie CIS: 
Hoeveel tijd wordt er op jaarbasis besteed Tussen 1 en 10 dagen, gemiddeld iets meer 
aan het inhoudelijk beheer en onderhoud dan 4 dagen per jaar 
van de (software voor) gegevensleveringen 
aan de black-boxen?? 
Hoeveel tijd wordt er dagelijks besteed aan Circa 15 minuten per dag 
het operationeel beheer van de 
qeqevensleverinqen aan de black-boxen? 
In hoeveel gevallen heeft in 2007 een Is sterk afhankelijk van de omvang van de 
faxbericht ontvangen in het kader van de aanbieder. 
no-hit procedure?? 
In hoeveel van de gevallen leverde de no-hit Ligt tussen 0 en 95% van de gevallen . 
faxprocedure alsnog de gevraagde gegevens 
op? 
Ruimte voor aanvullende opmerkingen met • Naam van de aanvrager wordt vaak 
betrekking tot de tijdsbesteding en vergeten bij faxaanvraag. Aanvraag 
doorlooptijd na de invoering van CIOT wordt dan toch in behandeling genomen. 

• Wens voor overleg op operationeel 
niveau met CIOT, andere aanbieders en 
BOID's om ervaringen en wensen uit te 
wisselen, zodat het CIOT systeem meer 
gaat leven voor de betrokkenen . 

• Nieuw logbestand verwijst naar een 
gedetailleerd bestand, dat niet 
toegankelii k is voor de provider. 
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Welke voor- en nadelen heeft uw organisatie 
ondervonden na de invoering van CIOT en 
de applicatie CIS? 

Welke eventuele verbeterpunten onderkent 
u voor uw eigen organisatie rondom het 

ik van de icatie CIS? 
In welke mate acht u de applicatie CIS in 
voldoende mate beveiligd teneinde de 
vertrouwelijkheid van de gegevens te 

nten onderkent u voor het 
CIS? 

• Efficiëntie verbeterd. 
• Handmatige activiteiten beperkt tot een 

minimum. 
• Omvang gegevensbestanden / 

opvragingen heeft geen invloed meer op 

Geen, applicatie CIS niet bekend (?) 

van de aanbieders was van mening dat 
de gegevens in leesbare vorm via de FTP 
verbinding werden verstuurd. 

• Check op volledigheid van verzending. 
• Certificaat validatie . 

7,6 

Bij de rapportcijfers dient te worden aangetekend dat slechts een beperkte groep 
aanbieders een rapportcijfer heeft gegeven. 
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11 DIVERSE VRAGEN EN OPMERKINGEN UIT DE AUDITS 

Gedurende de audit hebbend de auditors diverse vragen en opmerki ngen met betrekking 
tot CIOT opgetekend, die geen directe relatie hebben met de audit. Daar deze vragen en 
opmerkingen kunnen bijdragen aan de kwaliteit van de processen bij de aanbieders en 
de BOID's, en de kwaliteit van de gegevens in de black-boxen geven wij die onderstaand 
weer : 

• Indien onvoldoende voortgang blijkt uit de follow-up audits, deze in het jaa r daa rop 
nogmaals aan een follow-up audit onderwerpen. 

• Volzin verwijderd 
• Volzin verwijderd 
• Gebruikers van CIS 3.1 zouden graag een indicatie zien dat er aan het verzoek wordt 

gewerkt (zandloper) of een melding dat het verzoek is afgehandeld . Nu moet men 
zelf telkens navragen of de bevraging gereed is. 

• Is het mogelijk een test- en oefenomgeving te realiseren met pseudo-data? 
• Doel en gebruik originele PIN-code ten behoeve van het certificaat duidelijk in de 

documentatie opnemen . 
• Wie moet de originele PIN-code bewaren? De medewerker of de Lokale Beheerder? 
• Met welk kenmerk en rechtsgrondslag dienen internationale rechtshulpverzoeken in 

het CIS te worden geregistreerd? 
• Bevragingen van één nummer kunnen resulteren in meerdere hits, met verschillende 

tenaamstellingen. Volzin verwijderd. 
• Kan de aanbieder ook de geboortedatum van natuurlijke personen leveren? 

verwijderd alleen natuurl ijke personen vastleggen als daarvan de geboortedatum 
bekend is. 

• Welke invloed heeft de Wet op de Politiegegevens voor CIS en de bevragingen? 
• Servicenummers door de aanbieders laten opnemen in het bestand . Hierdoor worden 

no-hits op deze nummers voorkomen . 
• Mogelijkheid om bij een bevraging later het kenmerk te kunnen opnemen, 

bijvoorbeeld bij spoedbevragingen. 
• De BOID 's dienen het juiste faxnummer te gebru iken voor no-hit bevragingen. Bij 

gebruik van een verkeerd of algemeen nummer kan de vertrouwelijkheid van de 
gegevens in gevaar komen . 
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