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Zeer geachte heer Grapperhaus,

In vervolg op ons kennismakingsgesprek van 8 novemberji. ontvangt u hierbij ons

eindverslag over onze werkzaamheden, die per 31 december 2017 door het aflopen

van de instellingsbeschikking automatisch beëindigd zullen worden. Dit eindverslag

vormt tevens onze reactie op de eindrapportage die de nationale politie ons ter

hand heeft gesteld.

Wij hebben onze opdracht met plezier en overtuiging uitgevoerd. Dat was ook

mogelijk omdat wij van zowel de politie als het departement steeds alle steun en

medewerking hebben gehad. Daar zijn wij zeer erkentelijk voor.

Bovendien hebben wij met heel veel waardering kunnen vaststellen dat er sinds ons

aantreden op het terrein van de politie ICT heel veel positieve en belangrijke zaken

zijn gebeurd. Zo is de ICT robuuster en betrouwbaarder geworden en zijn er nieuwe

applicaties en hulpmiddelen ter beschikking gekomen in een periode dat de politie

ook doende was om de eigen nieuwe organisatie vorm te geven. Dat verdient alle

lof en hulde.

Onze opdracht was echter om toe te zien, of de met de Tweede Kamer gemaakte

afspraken ook op de afgesproken manier zijn nagekomen. De afspraken kwamen

voort uit het rapport van de Rekenkamer uit 2011 dat serieuze tekortkomingen

constateerde in de mate waarin het dagelijkse politiewerk door ICT werd

ondersteund. Op dat punt komen wij tot een minder positief oordeel.

Wij stellen vast dat er door de politie soms tot een andere uitvoering is besloten.

Dit is in onze toezichtperiode meermaals gebeurd, waarbij het zichtbaar maken van

die scopewijzigingen veel tijd en moeite heeft gekost en de opvolging van adviezen

en afspraken soms lang op zich lieten wachten. Als gevolg van deze keuzes is op

inhoud en resultaat te beperkt uitvoering gegeven aan de constateringen die de

ARK in 2011 heeft gedaan, met als gevolg dat de ICT van de politie nog steeds te
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ver afstaat van het dagelijkse werken, en juist op dat vlak een toekomstvaste en Datum
kosteneffectieve aanpak nog steeds op zich laat wachten. 16 november 2017

Wij stellen in ons eindverslag vast dat zowel de inhoudelijke als de risicotechnische
noodzaak om hier alsnog in te voorzien en de noodzaak om daar middels
onafhankelijk extern toezicht op toe te zien onverminderd groot is.

Hoogachtend,

Dr. T.A. Rodrigues
Voorzitter Review Board
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