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1. 	Inleiding 

Ruim een jaar geleden kreeg de Nederlandse politie door de minister van Justitie l  procedures 
voorgeschreven die zij moest gaan toepassen bij de opsporing en registratie van vermiste 
personen. Aanleiding hiervoor was een onderzoek waaruit bleek dat de handelwijze van de 
politie bij vermissingen weinig uniformiteit vertoonde. Met name de inschatting van de ernst 
van een vermissing en de registraties verliepen zeer uiteenlopend. Een jaar na de start diende 
de nieuwe werkwijze te worden gedvalueerd. 

Dit rapport bevat de resultaten van de evaluatie. Het onderzoek werd in de zomer van 2000 
uitgevoerd door het In-pact onderzoeksteam in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek 
en Documentatie Centrum van het ministerie van Justitie. De onderzoekers voerden de 
evaluatie uit in zes politieregio's. Zij interviewlen de coordinatoren venniste personen, 
analyseerden de politieregisters en spraken met agenten. Ook reconstrueerden zij van enkele 
vermissingszaken de afhandeling door de 'politie. 

Het onderzoek bakenden we, in overleg met de begeleidingscommissie, op verschillende 
punten af. In de eerste plaats bepaalden we ons tot vermissingen ten gevolge van individuele 
omstandigheden. Vermissingen ten gevolge van rampen lieten we dus buiten beschouwing. 
Verder besteedden we geen aandacht aan een zeer prominente categorie vermissingen: jonge 
asielzoekers die verdwijnen, de zogenaamde 'AMA's (alleenstaande minderjarige 
asielzoekers). Deze groep kenmerkt zich door een dermate specifieke problematiek, dat 
daaraan aparte aandacht besteed wordt in speciale werkgroepen van het ministerie van 
Justitie. 

De procedures die, de politie moet toepassen zijn vastgelegd in het themaboek `Vermiste 
personen'. We gebruikten deze procedures als referentiekader voor ons onderzoek en starten 

• dan ook in hoofdstuk 2 met de weergave hiervan. In hoofdstuk 3 verantwoorden we de 
aanpak van het onderzoek, gevolgd door de presentatie van de bevindingen in hoofdstuk 4. 
We besluiten in het laatste hoofdstuk met de conclusies en aanbevelingen. 

'Brief van de minister van Justitie, Tweede Kamer, vergaderjaar 1998 - 1999. 26 200 VI, nr. 44: 
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2. 	Wat moet de politie doen bij vermissingen? 

• 
• 

• 

• 
• 
• 
• 

De onderzoeksbevindingen leidden in maart 1996 tot het verschijnen van het CRI-themaboek 
• Vermiste Personen (Schouten e.a., 1996). Het boek bevat standaardprocedures en richtlijnen 

voor de behandeling en registratie van vermissingen en geeft achtergrondinformatie. De • 
procedures hebben twee hoofddoelen: agenten moeten op basis van de gestelde criteria een 

• adequaat onderscheid kunnen maken tussen gevallen waarbij direct actie gewenst is en 
gevallen waarbij dat niet nodig lijkt. Tevens moeten de procedures uniformiteit brengen in de 

• 
afhandeling van de meldingen, zowel in de registratie als in de contacten met de melders. In 

• 1997 is de werkgroep Vermiste personen ingesteld bij het ministerie van Justitie. De 

• 
werkgroep zal zorg dragen voor een ondersteuningsorganisatie: de aanstelling van regionale 
en landelijke coordinatoren. 

• 

• 2.2 De ondersteuningsorganisatie 

• 
• 2.2.1 De landelijk coordinator 

• De werkgroep diende er voor te zorgen dat voor de politie een landelijk coordinator werd 
• aangesteld die de volgende taken heeft (Tweede Kamer 1998-1999): 
— vergelijken van gegevens van niet-geidentificeerde stoffelijke overschotten met gegevens 

• van vermiste personen; 

• • 
• 
• 

2.1 Aanleiding tot de richtlijnen 

Aan het begin van de jaren negentig rezen vragen over de wijze waarop de . politie 
vermissingszaken afhandelde. Dit leidde tot twee initiatieven. Achterblijvers van vermisten 
richtten een vereniging op die de belangen van betrokkenen ging behartigen: de Vereniging 
Achterblijvers van Vermisten en aan de Universiteit Utrecht startte een onderzoek naar 
vermissingen. 

Het onderzoek leidde onder meer tot de volgende noties. Jaarlijks worden landelijk 16.000 
vennisten bij de politie aangegeven, een getal dat beduidend hoger was dan het• tot dan toe 
door* de CRI genoemde aantal van 3.500 (Schouten e.a., 1996). Van de 16.000 vermisten is 
ongeveer 70 procent binnen 24 uur terug. •Van de overige 30 procent is 2 a 3 procent na 3 
weken nog verrnist. Dit-  betekent dat zich per regio jaarlijks ongeveer 15 vermissingsgevallen 
voordoen die na 3 weken niet zijn opgelost. Een ldein gedeelte daarvan, over het hele land 
berekend 10 tot 15, is ook na een jaar nog onopgelost. Wat betreft de behandeling van 
meldingen bleek onder • andere dat databestanden waren vervuild, dat de politie niet op 
uniforme wijze registreerde en dat zij weinig kennis had over de problernatiek. 



— vergelijken in dit verband van Neclerlandse gevallen met buitenlandse gevallen; 
— controleren van Vermiste Personen Systeem op volledigheid van ingevoerde gegevens en 

vervuiling van het bestand; 
— maken en verstrekken van landelijke of interregionale overziehten van gevallen waarin 

mogelijk sprake is van een misdrijf; 

— bemiddelen bij opsporing in het buitenland; 

— bemiddelen en coOrdineren bij landelijke opsporingsacties. 

De regionaal coordinator 

leder korps diende een regionaal coordinator vermiste personen aan te stellen met de volgende 
taken: 
— controleren of de meldingen van vermiste personen overeenkomstig de vastgestelde 

procedure worden afgehandeld; 

— controleren van de stand van zaken met betrekking tot niet opgeloste gevallen; 

— controleren van het invoeren en afmelden van gevallen in het Vermiste Personen Systeem 
— fungeren als regionaal contactpersoon yoor alle meldingen van vermiste personen en niet 

geidentificeerde stoffelijke overschotten; 

— binnen het politiekorps verzorgen van voorlichting over de procedure voor afhandeling van 
een melding van een vermist persoon; 

— informeren - bij klachten van achterblijvers van vermiste personen - over de wijze waarop 
de politie melding van een vermist persoon behoort te behandelen; 

— informeren van de recherche over gevallen van vermissing waarbij mogelijk een misdrijf 

in het spel is. 

In paragraaf 2.3 geven we de richtlijnen voor behandeling van meldingen en voor registraties 
weer uit het themaboek. De tekst is gedeeltelijk geciteerd en hier en daar jets ingekort. 
Terwille van de overzichtelijkheid beperlcten we ons tot de essentie, waardoor soms de 
context ontbreelct. Voor de volledige tekst verwijzen we naar het themaboek (Schouten e.a., 

1996). 

• De behandeling van vermissingsmeldingen en registraties 

In de eerste plaats dient de politie van een aangifte te bepalen tot welke categorie die behoort. 
In het themaboek worden drie categorieen beschreven. In geval een aangifte tot categorie 1 
behoort, is onmiddellijke actie geboden. Dit zijn vertnisten die een hoge mate van risico 

lopen. 
Tot categorie 1 behoren: 
— kinderen beneden de 12 jaar, 
— lichamelijk of geestelijk gehandicapten, 

— personen die directe medische zorg of bijstand behoeven, 
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• 
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• 
• 
• 
• 
• 
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• 
• 

• 
— personen die in verdachte omstandigheden zijn, 

• — personen waarbij aanwijzingen zijn voor zelfdoding, 

411 	- - personen waarbij aanwijzingen zijn dat hij of zij onaanvaardbare risico's loopt, 

— minderjarigen die in gezelschap lcunnen zijn van personen met een crimineel verleden, 

• — minderjarigen voor wie ogenschijnlijk geen reden is om vermist te zijn, of bij wie zich 

• 
recent ingrijpende wijzigingen in de levensomstandigheden hebben voorgedaan, die geen. 
persoonlijke bezittingen of een eigen vervoermiddel hebben meegenomen, 

411 	- personen die een gevaar voor anderen zijn. 

• 
De politie dient in deze gevallen het yolgende te doen: 
— zorgen voor een contactpersoon bij de politie, deze is verantwoordelijk voor de verdere 

• 
afhandeling. Geef de melder naam en telefoonnunnner van deze contactpersoon, 

— opsporingsactie ondernemen, 
I • 	 — gegevens verzamelen over de vermiste met behulp van het `Overzicht Gegevens Vermist 

• 
Persoon' of van de `Vragenlijst Vermist Persoon', 

— de melder een exemplaar geven van `Adviezen aan Achterblijvers' en van de folder `wat te 

• doen als iemand vermist wordt', 
— de melding invoeren in het Bedrijfsprocessensysteem in, 
— het VPS bevragen naar gegevens over onbekende lijken/personen indien de persoon al 

• enige tijd vermist is voordat de melding is gedaan, 
- de melding opnemen in NSIS. Vu! bij Interpol `ja' in, indien tevens signaleren via Interpol 

gewenst is, 
- indien de vermiste mogelijk verdronken is op de Noordzee of Waddenzee signaleren via 

Bureau Veimiste Personen Noordzee (BVPN), 
• — 3 weken na de melding het Landelijk Meldingsformulier invullen en opsturen \naar het 

regionaal informatiecentrum. 

• De tweede categorie is de groep van wie niet direct vaststaat dat ze tot de hoge risicogroep 

I• - 	(categorie 1) behoren, of personen waarvan het waarschijnlijk is dat ze uit vrije wil zijn 

verdwenen. Dit zijn personen die: 
• — 12 tot 18 jaar zijn en die problemen thuis of op. school hebben of die eerder zijn 

• weggelopen of daarmee gedreigd hebben, 
- meerderjarig zijn en die eerder aangegeven hebben ontevreden met hun situatie te zijn, of 

• . 	 bericht achtergelaten hebben dat ze niet terug wensen te komen, of waarvan aangenonien 

411 

	

	 kan worden dat ze een reden hadden om te verdwijnen, en die persoonlijke bezittingen 

meegenomen hebben. 
. . De politie dient in deze gevallen het volgende te doen: • 

— zorgen voor een contactpersoon bij de politie, -  deze is verantwoordelijk voor de verdere 
afhandeling. De melder naam en telefoonntnnmer van deze contactpersoon meegeven, 

• . 	• 	— de melding invoeren in het Bedrijfsprocessensysteem in, 

• 

• 

• 5 
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— het VPS bevragen naar gegevens over onbekende lijken/personen indien de persoon at 
enige tijd vermist is voordat de melding is gedaan, 

— de melder een exemplaar meegeven van cadviezen aan achterblijvers' en een svragenlijst 
vermist persoon', 

— de melder een folder 'swat te doen als iemand vermist wordt' meegeven, 
— na 24 uur controleren of de ingevulde vragenlijst `vragenlijst vermist persoon' 

teruggebracht is en op grond daarvan alsnog nagaan of de vermissing in categorie 1 
thuishoort. Controleren of de vermiste inmiddels terecht is, 

— na 24 uur signaleren in NSIS, bij Interpol `ja' invullen, indien tevens signalering via 
Interpol gewenst is, 

— indien de vermiste mogelijk verdronken is op de Noordzee of Waddenzee signalering via 
Bureau Vermiste Personen Noordzee (BVPN), 

— 3 weken na de melding het Landelijk Meldingsformulier invullen en opsturen naar het 
regionaal informatiecentrum. 

De derde categoric betreft meldingen vanuit inrichtingen van personen die niet voortvluchtig 
zijn. In de eerste plaats 'moet de politie daarvan nagaan of de melding onder categorie 1 valt. 
Meestal betreft het echter jongeren die bijvoorbeeld gaan stappen zonder verlof te vragen. Zij 
lopen wel een verhoogd risico bij criminele activiteiten betrokken te raken. De politie moet 
het volgende doen: 
— de melding invoeren in het BPS, 
— tenzij er een indicatie is van voomemen tot misdrijf 24 uur wachten, 
— na 24 uur opname in OPS, 
— als een vermiste een gewelddadig of crimineel verleden heeft na 24 uur actief gaan 

opsporen. De politie in de oorspronkelijk woonplaats waarschuwen, 
— in andere gevallen (dan bij gewelddadig of crimineel verleden) signaleren in OPS en 

inrichting gegevens vragen op basis van `vragenlijst vermist persoon', 
— het VPS bevragen op gegevens over onbekende lijken/personen indien de persoon al enige 

tijd vermist is voordat de melding is gedaan, 
— 3 weken na de melding het Landelijk Meldingsformulier invullen en opsturen naar het 

regionaal informatiecentrum. 

Ben laatste categoric vermisten betreft twijfelgevallen. Ze behoren niet tot categoric 3 en het 
is onduidelijk of ze tot categoric 1 of 2 behoren. De procedures schrijven het volgende voor: 

— ga in de wolfing of werlcruimte van de vermiste ldjken, 
— neem de vragenlijst, 'Vragenlijst Vermiste Personen' mee en vul die satnen met de melder 

is, 
— neem een exernplaar van `Adviezen aan Achterblijvers' mee en van de folder Vat te doen 

als iemand vermist wordt', 
— bekijk de omstandigheden en beslis of een actief opsporingsbeleid gewenst is, 

• 

• 

• 
• 

• 
• 

• 
• 
• 
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• 
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• • 	 • 
• 
• 
• 

— waarschuw de teclmische recherche indien men op grond van het onderzoek in de woning 
• vermoedt dat sporen veiliggesteld moeten worden, 

• 
— handel verder zoals onder categorie 1 of 2 omschreven. 

• Het is wenselijk dat de politie regelmatig contact onderhoudt met de melders of achterblijvers, 

• 
ook als er niets nieuws te melden valt, zo vermeldt het themaboek. Wanneer een vermiste 
terecht is gelden bepaalde instructies voor de afhandeling: 
- Het is belangrijk dat, in gevallen die niet evident op een misverstand berusten, de politie 

een gesprek houdt met de vermiste. Doel is de ralen van vermissing na te gaan en 
herhaling te voorkomen. 

- Signaleringen in OPS, VPS, NSIS, BVPN en bij Interpol moeten worden ingetrokken. 

• 
• 
• 
• 
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• 
• 
• 
• 
• . 	3.. . Verantwoording aanpak en onderzoeksverloop 

▪ . 3.1 De onderzoeksopzet en onderzoeksvragen 

• Het onderzoek heeft het karakter van een evaluatie. Uit de resultateri dient duidelijk te worden 

• 
in hoeverre de politie werkt conform de voorgeschreven procedures zoals vastgelegd in het' 
themaboek. Maar ook is de vraag in hoeverre dit een verbetering betekent ten opzichte van 'de 

• situatie voor de invoering van de procedures. Deze laatste vraag is methodisch gezien echter . 
• lastig te beantwoorden. Er is voOr de invoering van de procedures immers geen nul-meting 

verricht, op basis waarvan we nu een vergelijking kunnen doen. De procedures zoals die in 
het themaboek zijn beschreven, vormen het beste alternatief voor een vergelijking. Deze 

• 
' 	procedures hanteren we derhalve als referentiekader. 

• 

De centrale onderzoeksvraag luidt in hoeverre de politie de procedures toepast zoals 
• beschreveri in het themaboek. Binnen het terrein van de centrale vraag zijn drie thema's te 

410 	onderscheiden: 

• — de ondersteuningsorganisatie; 

• 
— de behandeling van vermissingsmeldingen; 
— de registratie. 	 • • 

• Bij de uitwerking die we hierna geven van de onderzoeksvragen, houden we deze driedeling 
aan. 

• 3.1.1 Eerste thema: d ondersteuningsorganisatie 

Onder `ondersteuningsorganisatie' •erstaan we de dingen die geregeld zijn .om een goede 
gang van zaken in de korpsen te bereiken: het , themaboek en .  het stelsel van ver- 

• • 

	

	missingscoordinatoren. Hieronder staan de vragen binnen het eerste hoofdthema nader 
uitgewerkt. 

• 1. Hoe functioneert het instituut `Landelijke Coordinator Vermiste Personen'? 
)a Is bij de KLPD (warmer men contact opneernt met de meldkamer/telefooncentrale) bekend 

wie deze functie bekleedt? 
I 	 b Hoe geeft deze persoon inhoud aan de functie (visie / feitelijk werk)? 

• c Kent de coordinator de procedures uit het themaboek? 
d Hoe verloopt de communicatie met de regionale coordinatoren? 

• e Wat zijn knelpunten infrond de functie landelijk coordinator, en waarom? 

• f Wat loopt juist goed in/rond de functie landelijke coordinator, en waarom? 

• 

• 

• 
• 
• 



2. Hoe functioneert het instituut 'Regionale Coordinator Vermiste Personen? 
a Is in het korps (warmeer men contact opneemt met de meldkamerkelefooncentrale) bekend 

wie deze functie bekleedt? 
b Hoe geeft deze persoon inhoud aan de functie (visie / feitelijk vverk)? 
c Kent de coordinator de procedures uit het themaboek? 
d Hoe worth in het korps de naleving van de procedures geborgd (uitvoeringsmaatregelen en 

kwaliteitscontrole)? 
e Hoe verloopt de conununicatie met de andere regionale coOrdinatoren en met de landelijk 

coordinator? 
f Wat zijn Imelpunten in/rorid de functie regionaal coordinator, en waarom? 
g Wat loopt juist goed in/rond de functie regionaal coordinator, en waarom? 

3. Hoe functioneert het themaboek Vermiste Personen? 

a Weten politiemensen in de korpsen (waaronder de vennissingscoOrdinatoren) van het bestaan 
van het themaboek (zie ook vraag 4)? 

b Wordt het themaboek, zoals beoogd, nog steeds verbeterd en aangevuld (en waarom 
wel/niet)? 

3.1.2 Tweede thema: de behandeling van vermissingsmeldingen 

Dit is het belangrijkste van het onderzoek. Hier gaat het in essentie om de vraag of 
politiemensen werken conform de procedures uit het themaboek. Hieronder staan de vragen 
binnen het tweede hoofdthema nader uitgewerkt. 

4. Zijn politiemensen bekend met de procedures (en hoe komt ciao? 
a Weten politiemensen dat er procedures zijn? 
b Weten ze, op het moment dat dat nodig is, wat de procedures zijn en hoe komen ze aan die 

informatie (parate kennis, naslagwerk, anders)? 
c Beschilcken politiemensen over 'adviezen aan achterblijvers' en `vragenlijst vennist persooti', 

en over de folder.twat te doen als iemand vermist is'? 

5. Hoe hanteren politiemensen de procedures (en waarom)? 
a Hoe werkt het beoordelen van de ernst van de vennissing? 
b Wat zijn laielpunten bij het hanteren van de procedures, en waarom? 
c Wat loopt juist goed bij het hanteren van de procedures, en waarom? 

6. Hoe verloopt het contact tussen politie en melder? 
a Hoe verloopt het contact tijdens het opnemen van de melding? 
b Hoe verloopt het contact naderhand (nazorg)? 
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3.1.3 Derde thema: de registratie 

• Tot slot, maar niet in de laatste plaats, gaat de aandacht uit naar de (landelijke) registratie van 
vermiste personen. Hieronder staan de vragen binnen dit derde hoofdthema nader uitgewerkt. 

7. Zijn
,
politiemensen bekend met de registratieprocedures? 

8. Wat is de kwaliteit van de registratie van vennissingsmeldingen 
a Zijn er aanwijzingen dat vermissingsmeldingen niet worden geregistreerd? 
b Wat is de lcwaliteit van de mutaties in het basisprocessensysteem, en is 

lcwaliteitsbewaking (zie ook vraag 2d)? 
c Worden de eenmaal in mil' basisprocessensysteem opgenomen meldingen 

procedures opgenomen in NSIS en VPS? 
d Worden meldingen ingetrokken nadat de venniste weer terecht is - en gebeurt dat op tijd? 

er sprake van 

conform de 

9. Wat zijn, mede gezien de antwoorden bij vraag 7 en 8, knelpunten in de registratie, en 
waarom? 

10. Wat is de kwaliteit van de landelijke registratie vermiste personen? 
a Wordt de landelijke registratie (NSIS en VPS) bijgehouden zoals bedoeld in het themaboek? 
b Is de landelijke registratie van venniste personen verbeterd? 

3.2 Methoden 

De dataverzameling voerden we uit met behulp van een combinatie van kwantitatieve en 
kwalitatieve methoden: semi-gestructureerde interviews, reconstructies van meldingen, een 
analyse van politieregisters en een telefonische enquete. In tabel 1 geven we een overzicht van 
welke methoden zijn toegepast bij welke onderzoeksvragen. 

Dekwalitatieve methoden dienen een tweeledig doe!. Enerzijds helpen ze in een eerste, meer 
verkennende fase de bijzonderheden of knelpunten op het spoor te komen, op basis waarvan 
het onderzoek kan worden bijgestuurd (interviews). In een latere fase zorgt kwalitatief 
materiaal vooral voor de, gezien het onderwerp onmisbare menselijke proportie in het beeld 
(reconstructies). Het gekwantificeerde materiaal (registeranalyse en enquete) geeft daarnaast 
een nuchter beeld van de werkelijkheid en maakt een grotere reikwijdte van de bevindingen 
mogelijk. De combinatie van de methoden beschouwen we niet alleen als een optelsom van 
verschillende typen methoden, maar heeft tevens een meerwaarde omdat de verschillende 
soorten materiaal elkaar aanvullen, wat weer tot nieuwe noties kan leiden. 

11 



ondersteuningsorg. 	Behandeling meld. 	, Registratie 
Methoden 	1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 

1 	Interviews 	X 	X 	X 	 X 	X 	X 
landelijk 

2 	Interviews 	X 	X 	X 	X 	X 	X 	X 	X 	X 	X 
regionaal 

3 	Analyse 	 X 	X 	X 
politieregisters 

4 	Interviews op 	 X 	X 	X 	X 
de werlcvloer 

5 	Reconstructie 	 X 	X 	X 	X 	X 	X 
meldingen 	 _  

6 	Telefonische 	 X 	 X 
enquete 

Tabel 1: methoden en hun relatie tot de onderzoeksvragen 

Ottderzoeksvragen verdeeld over due thema's 

3.3 Methodische verantwoording 

3.3.1 Semi-gestructureerde interviews 

In de eerste fase van het onderzoek interviewden we negen personen: de landelijk 
coordinator, zes regionaal coordinatoren, een medewerker van het Bureau Vermiste Personen 
Noordzee en een medewerker van Interpol. De laatste twee interviews vonden telefonisch 
plaats, die met de coordinatoren vis-à-vis. 

De selectie van zes regio's vond plaats op basis van drie criteria, nadat het interview met de 
landelijk coordinator had plaatsgevonden. De criteria waren: is het korps groter of ldeiner, 
ligt het korps in de stedelijk gebied of een buitengebied, verloopt de coOrdinatie (volgens de 
landelijk coordinator) goed of minder goed? Op basis van deze criteria zijn de volgende 
regiokorpsen geselecteerd: 
— Friesland, 
— Gelderland Midden, 
— Gooi en Vechtstreek, 
— Hollands Midden, 
— Rotterdam-Rijnmond, 
— Utrecht. 
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De interviews met de coOrdinatoren vonden a11e plaats aan de bureaus waar betrokkenen 
werkzaam zijn en duurden anderhalf a twee uur. Leidraad voor de gesprekken waren de 
onderzoeksvragen zoals beschreven in paragraaf 3.1. De onderzoeker maakte aantekeningen 

tijdens het gesprek. 

Ter ondersteuning van de vraag in hoeverre de coOrdinatoren bekendheid hebben in het korps 
(vraag 2a), heeft de onderzoeker de zes geselecteerde regiokorpsen benaderd via een centraal 
telefoonnummer van het korps en gevraagd naar de regionaal coordinator vermiste personen. 

• 
• 3.3.2 Analyse politieregisters 

• 
Met behulp van een analyse van de politieregisters is de kwaliteit van de registraties van 
vermissingen onder de loep genomen (vragen 8, 9 en 10 in paragraaf 3.1). De analyse van de 

• registers is in drie van de zes korpsen uitgevoerd: Gelderland Midden, Gooi en Vechtstreek 

• • 

	

	
en Rotterdam-Rijnmond. De drie zijn geselecteerd deels op basis van de bevindingen in de 
interviews (hoe loopt het in het korps, hoe is• de aanpak), deels op basis van korpsgrootte. 

• Gestreefd is naar een zo goed mogelijke mix van beide. 

• In Gelderland Midden, Gooi en Vechtstreek en Rotterdam-Rijnmond zijn in totaal 116 

• (respectievelijk 36, 36 en 44) registraties van vennissingen geselecteerd uit de 
basisprocessensystemen. Het zoeken gebeurde vanaf heden (juli 2000) terug in de tijd, tot 

• maximaal 1 jaar. De oudste mutatie in de selectie dateert dus van juli 1999. In een enkel geval 

• gaat het om een mutatie van een vermissing die voor het eerst in 1998 is gemeld. Het 
oorspronkelijke plan, om alleen zaken te selecteren van minimaal drie weken oud (vanwege 

• de voorgeschreven wachttijd voor registratie in VPS, zie hoofdstuk 2) hebben we moeten 

• laten vallen, omdat dat onvoldoende materiaal opleverde. 

Van alle meldingen is onderzocht of de registratieprocedures goed zijn gevolgd door na te 

•I 	, 	
gaan of de meldingen uit de basisprocessensystemen conform de procedures zijn opgenomen 
in NSIS en VPS en ook weer worden ingetrokken nadat de vermiste terecht is. Ook 

• besteedden de onderzoekers aandacht aan de kwaliteit van de registraties (vraag 8, 9 en 10 in 

•• paragraaf 3.1). 

• 
• 
• 
• 
• 
• • • 

• 
• 

3.3.3 Telefonische enquete 

Het • doel van de telefonische enqu8te was om na te gaan in hoeverre politiemensen bekend 
zijn met de procedures (vragen 4 en 7, zie paragraaf 3.1). Bij het benaderen van de korpsen 
wilden we zo veel mogelijk de situatie nabootsen die zich voordoet wanneer een burger een 
vermissing meldt. We belden daarom naar basiseenheden in alle korpsen • om de 
enquetevragen aan de wachtcommandant voor te leggen. Wanneer de wachtcommandant 
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alleen na overleg met een collega Icon antwoorden op de vragen of doorverbond met een 
andere functionaris, beoordeelden we dat ook als de vereiste 'Icennis van de procedures'. Het 

ging er immers om dat `de politie' de procedures kent. 

In totaal zijn 114 basiseenheden telefonisch benaderd, verspreid over 25 korpsen. Bij de 
spreiding is zoveel mogelijk een evenwichtige verdeling gemaakt tussen basiseenheden in de 
stad en buiten de stad. De onderzoekers introduceerden zich als zodanig ('we doen een 
onderzoek in opdracht van het ministerie van Justine') en vroegen doorverbonden te worden 
met de dienstdoende wachtcommandant. Dit resulteerde in 72 effectieve enquete-gespreldcen 
met politiemensen, 62 uit de basispolitiezorg en 10 rechercheurs. Medewerking aan het 
onderzoek werd 28 keer geweigerd, soms al door de telefonist(e) of baliemedewerker, soms 
in tweede instantie, door de afdeling voorlichting waarheen verwezen was. 

De respons betekent voor de reilcwijdte van de bevindingen het volgende. Uitgaande van een 
populatiegrootte van 300-400 (het geschatte aantal wijkteams), is de betrouwbaarheidsmarge 
van de uitspraken 10 procent, met een zekerheid van 95 procent ( a= 0,05). Een voorbeeld: 

als we bevinden dat 50 procent van de respondenten over de folders beschikt, dan is voor 95 
procent zeker dat 40 tot 60 procent van de respondenten over folders beschikt. 

De onderzoekers hadden de indruk dat de terughoudendheid bij weigeringen vooral door het 
woord 'onderzoek' werd ingegeven. Dat het om een onderzoek in opdracht van het ministerie 
van Justine ging, leek daarbij geen verschil te maken, want ook als 'onderzoekers van 
politieadviescentrum In-pact' (door wie het onderzoek feitelijk werd uitgevoerd) kregen zij 
regelinatig nul op het rekest. Mogelijk is de politie beducht slinks te werk gaande journalisten 
ongewild te woord te staan of zijn teveel onderzoekers ons al voorgegaan. 

3.3.4 Reconstructies meldingen 

Om naast de cijfers een levenseche beeld te lcunnen schetsen van de huidige gang van zalcen 
rond vermissingen, wilden we zes vennissingszaken reconstrueren. In twee korpsen 
selecteerden we zes meldingen en in een korps 5 meldingen (in totaal 17) uit de selectie die 
we al maalcten voor de analyse van de politieregisters. Bij dit aantal hielden we rekening met 
een hoge non-respons. We benaderden de melders, zoals procedures voor het gebruilc van 
politieregistraties bij wetenschappelijk onderzoek dat voorschrijven, via de korpschefs van het 
korps waar zij aangifte hadden gedaan. In een brief vraagt de korpschef toestemming aan de 
melder om benaderd te worden door een onderzoeker van het ministerie van Justitie voor een 
interview. De melders konden hun toestemming schriftelijk aan de korpschefs kenbaar maken, 
waama de onderzoeker contact kon opnemen voor een interview. Naast de melder zou de 
onderzoeker ook de betrolcken politiefunctionaris telefonisch benaderen om ook diem verhaal 
te horen over de gang van zaken rondom de vermissing. 
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• Van de 17 melders die benaderd zijn gaven 4 hun toestemming voor een interview. Van deze 

• 
4 vermissingszaken waren er 3 inmiddels opgelost. Een vermiste was ten tijde van het 
interview nog spoorloos. De vier interviews hebben alle plaatsgevonden op een plaats naar 

• keuze van de melder en duurden den a anderhalf uur. De geinterviewden is anonimiteit • • 

	

	toegezegd bij de verwerking van hun gegevens. Van de betrokken politiemensen hebben de, 
onderzoekers er twee weten te bereiken voor een telefonisch interview. 

• 

• 
• 
• 
• 
• • 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• • 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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• 

4.1.1 De landelijk coOrdinator 	
• • • De functie van landelijk coordinator vermiste personen is ondergebracht bij het KLPD, 

• directie Recherche (voorheen CRI). De persoon die de taken van landelijk coordinator

• 	 vervult, bekleedt formeel de functie van kwaliteitsmedewerker landelijke systemen bij de 

• Stafafdeling Ondersteuning Management. Het landelijk coordinatorschap vormt een deel van 

• haar taken binnen deze functie. 

• •' 	Wanneer de onderzoeker telefonisch contact zoekt met de landelijk coordinator via het 

• centtale nummer van het KLPD, lukt dit vlot. Het verloop wekt de indruk dat. de te.lefonistes 
bij het centrale toegangsnummer voor een vraag waarin `vermiSte personen' voorkomen, 

• standaard doorverbinden met de afdeling Sirene. De medewerkers van Sirene zijn alien 

• , bekend met de functie en persoon van landelijk coordinator. 

• • 
• 

• De landelijk coordinator is aanspreekpunt voor. de 25 regiokorpsen, in het bijzonder voor de 
regionaal coordinatoren: Wanneer vragen rijzen over de te volgen procedures of gang van 

• zaken rondom vermiste personen, weten de regionaal coordinatoren haar te vinden, zoals ook 

• 
bleek van de zijde van de regio's. Wanneer een vermissing gemeld is die directe actie vereist, 
geeft de landelijk coordinator instructies voor de wijze waarop de signaleringen moeten 

• worden uitgevoerd, en draagt zij mogelijkheden aan om bijvoorbeeld publiek in te schakelen 

• 

• 

	

	 via de televisie of om de beschikking te krijgen over speurhonden. De contacten verloPen, 
zoals alle betrokkenen te kennen geven, informeel, vlot en plezierig. • 

• • 
• 
• • S 
• • 
• • 

4. Wat doet de politic bij vermissingen: de praktijk 

43 De ondersteuningsorganisatie 

Ten tijde van het onderzoek hebben 24 van de 25 regiokorpsen een regionaal coordinator. 
Een korps heeft geen coordinator aangewezen, maar wel iemand die als aanspreekpunt 
fungeert voor andere korpsen en voor de landelijk coordinator. • 

Haltjaarlijks organiseert de landelijk coordinator een overleg met alle coordinatoren. De 
opkomst op die dagen is groot, slechts een enkeling is afwezig en zelden is dat dezelfde 
persoon. Alle regionaal coordinatoren bezoeken de dagen dus regelmatig. Het programma van 
de overleg-dagen verloopt volgens een vaste opbouw: het eerste gedeelte van de dag komt een 
thema aan de orde, zoals technische ondersteuning bij opsporing (speurhonden, detectoren, 
DNA) of problemen rondom signalering. Het overige gedeelte van de dag wordt aandacht 
besteed aan onderwerpen als de stand van zaken van de landelijke werkgroep, ontwikkelingen 
op het gebied van venniste persorien zoals nieuwe wetgeving, of maken regionaal 
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coOrdinatoren collega's deelgenoot van hun ervaringen met• bijzondere gevallen van 
vermissing. 

Een ander belangrijk onderdeel van de activiteiten van de landelijk coordinator is het 
onderhouden van de kwaliteit van de gegevens in NSIS, 'VPS en OPS. Voor de juiste 

gegevens is de landelijk coordinator afhankelijk van de regionaal coOrdinatoren. Vrijwel alle 
vermissingen worden namelijk in eerste instantie alleen in het regionale 
basisprocessensysteem geregistreerd. Dit is conform de procedures en heeft als achtergrond 
het grote aantal vermissingen dat birinen 24 uur weer is opgelost. De landelijk coordinator 

km derhalve alleen door direct contact met de regionaal coordinator op de hoogte zijn van 
nieuw aangegeven vermissingen die aanleiding zijn voor twijfel, over de te nemen actie 
bijvoorbeeld. Zij baseert zich voor dergelijke zaken dan ook in hoofdzaak op de telefonische 
en informele contacten. Zij gebruikt die am te informeren hoe het er met bepaalde zaken 

voorstaat en om op de hoogte te raken van nieuwe zaken. Soepel verlopende contacten zijn 
derhalve van aanzienlijk belang voor de landelijk .  coordinator. 

Controle van de gegevens in systemen vindt plaats doordat de landelijk coordinator ongeveer 

drie keer per jaar overzichten uitdraait uit VPS, NSIS en OPS naar de regionaal coOrdinatoren 
stuurt. De bedoeling is dat de regionaal coOrdinatoren op basis van de lijsten in de systemen 
controleren of de gegevens nog actueel zijn. Vooral de terechtmeldingen willen er nog wel 
eens bij inschieten, is de ervaring van de landelijk coordinator. In feite is het thesturen van de 
lijsten een soon service aan de regionaal coOrdinatoren, aangezien zij zelf oak in staat zijn 
deze uitdraaien te maken. Op deze manier worden de regionaal coOrdinatoren nog eens 
herinnerd aan hun taken en de geinterviewde coOrdinatoren beschouwen deze ondersteuning 
bij de controle over het algemeen als nuttig en plezierig. 

De landelijk coordinator onderhoudt de contacten met het buitenland. Zij doet verzoeken 
uitgaan aan andere landen voor signalering in hun nationale registratiesystemen of voor 
opsporing aldaar. Ook vergelijkt zij gegevens van niet-geldentificeerde stoffelijke 
overschotten met die van vermisten. 

4.1.2 De regionaal coordinator 

bekendheid in het kotps 
Regionaal coOrdinatoren zijn onder meer verantwoordelijk voor de naleving van de 
procedures rand vermiste personen in hun korps. Zij dienen daarom actief te zijn in het 
verspreiden van informatie daarover, maar oak moeten zij als zodanig bekend en vindbaar 
zijn voor collega's en burgers die jets willen weten over de procedures. De onderzoekers 

18 

. 1 
 

• 
• 
• 
• 
• • 
• 
• 
• 
• 
• 
• • 
• • • 
• • 
• 
• 
• • 
• • 
• 

• 
• 

• 



• 

• 
• 

In twee van de zes korpsen loopt dat op niets uit. De telefoniste in korps 1 is zeer stellig dat 
• zij 'clat hier niet kennen', maar wil na enig aandringen wel met de wachtcommandant 

• 
doorverbinden. Deze weet na overleg dat het om de heer S. iou gaan, die momenteel op 
cursus is. De heer S. is echter, weet de onderzoeker uit andere bronnen, niet degene die we 

• moeten hebben. In korps 2 is de telefoniste ook bijzonder resoluut: een regionaal coordinator • • 

	

	vermiste personen bestaat•daar niet, alleen voor aangifte van vermissing kan zij we! 
doorverbinden. • 

• 
• 
• 

gingen de bekendheid en bereikbaarheid per korps na door via het centrale telefoonnumnier te 
vragen naar de regionaal coOrdinator vermiste personen. 

• 

Ben van de zes korpsen heeft geen regionaal coordinator, zo wisten we al van de landelijk 
coordinator. Vanuit het centrale nurruner komen we in dit korps echter wel vlot terecht bij 
degene die gedeeltelijk de taken van de regionaal coordinator waarneemt. 

In de drie andere korpsen lukt het, soms met wat omwegen, om bij de coordinator terecht te 
• komen. In twee gevallen omdat telefonistes in eerste instantie met het centrale 

• 
informatiecentrum doorverbinden, waar altijd wel iemand op de hoogte is. In een korps (een 
Meiner tuitenkorps') weet de telefoniste ons in één keer met de juiste persoon door te 

• verbinden. 

• - positionering van de functie 

• De zes regionaal coordinatoren behoren alien tot het regionale informatie centrum (vaak 
infodesk geheten) van hun korps. Hiennee is een keuze tussen twee aspecten van •  

• vennissingen, het aspect van de registratieprocedures en het aspect van de opsporing, 

• uitgevallen in het voordeel van de registratieprocedures. Medewerkers van infodesks of 
infocentra zijn immers, in tegenstelling tot rechercheurs, in hoofdzaak bezig met gegevens en 

• de .  verwerlcing en verstrekking ervan. Gevolg van deze keuze is dat het accent van de 

• activiteiten en interesses van coordinatoren in de meeste gevallen bij de registraties ligt. De 
coordinatoren hebben alien wel in meer of mindere mate ervaring met executief politiewerk, 

• wat zeker tot voordeel strekt bij dit werk. Sommigen hebben zelfs een recherche-achtergrond, 

• wat dan een speciale affiniteit met de opsporing van vermisten met zich meebrengt. 

• Alle geinterviewde coOrdinatoren hebben de taken rondom vermiste personen toegevoegd 

• gekregen aan de taken die ze al hadden. Sommigen klagen dat ze daardoor te weinig tijd 
hebben om de taken naar behoren te vervullen. Dit verschilt vooral naar gelang de grootte 

• van de regio en, daarmee samenhangend, het, aantal vermissingen dat de regio krijgt 

• aangemeld. In sommige regio's (andere dan de onderzochte) is een functionaris vrijgemaakt 
voor het regionaal coOrdinatorschap. De landelijk coordinator merkt op dat dat zeker 

• bijdraagt aan de kwaliteit van het werk dat de betreffende coOrdinatoren leveren. Maar dat 

• 

• 

• . 	 19• 

• 



ook in andere regio's, waar dat niet het geval is, de coOrdinatoren hun werk goed doen. De 
hoeveelheid tijd is daarvoor niet doorslaggevend, is de indruk. Kwalitatieve aspecten als een 
recherche-achtergrond en betrolckenheid bij het onderwerp zijn dat eerder. 

In drie van de zes onderzochte korpsen wordt de functie van regionaal coordinator gedeeld 
door twee personen. Als voomaamste reden daarvoor geven de coordinatoren tijdgebrek om 
de taken alleen uit te voeren, naast de andere werlczaamheden die zij hebben. Daamaast heeft 
het gedeelde coordinatorschap een positieve invloed op de bereikbaarheid, vertellen zij. Er is 
dan vrijwel altijd iemand beschikbaar om antwoord te geven op vragen vanuit de districten en 

basiseenheden. 

Verschillende coUrdinatoren vinden dat zij door bun positie in het korps niet op alle punten 
voldoende in staat zijn cm bun taken uit te voeren. Vooral in de grotere korpsen, waar het 
netwerk van informele contacten aanzienlijk minder ver relict dan in kleinere. Ms medewerker 
van een centrale (info)afdeling lcunnen zij nauwelijks invloed uitoefenen op de wijze waarop 
agenten in de basiseenheden bun werk doen. Over lcwalitatief slechte registraties of 
formulieren die uitblijven lcunnen zij bellen met de betreffende medewerker en als je dat maar 
vaak genoeg doet helpt dat wel, zeggen zij. Maar formeel hebben zij weinig mogelijlcheden in 
handen cm het handelen van de agenten te beinvloeden. De verantwoordingsstructuur van het 
operationele werk loopt immers langs de lijn van de chef basiseenheid en de districtschef. 
Agenten laten zich daarom niet altijd evenveel gelegen liggen aan adviezen of verzoeken 
vanuit een centrale afdeling. 

Deze situatie is in Oen van de onderzochte regio's anders. Daar heeft de organisatie van de 
regio een matrixstructuur, waardoor de (regionale) Divisie Recherche, die tevens 
verantwoordelijk is voor de informatiehuishouding, aanwezig is bij beoordelingsgespreklcen 
van medewerkers aan de basis. Op deze wijze is er een verantwoordingslijn waarlangs de 
regionaal coordinator de Icwaliteit van de registraties kan beinvloeden. Helaas is deze 
structuur te recent geimplementeerd cm het effect ervan op de registraties te kunnen 

beoordelen. Duidelijk is wel dat de coordinator in een dergelijke matrixstructuur heel wat 
meer in handen heeft om zijn taken te kunnen waarmaken. 

inhoud van de functie 
De geinterviewde coOrdinatoren zijn alien in het bezit van het themaboek vermiste personen 
en zijn goed op de hoogte van de daarin beschreven procedures. In de meeste regio's hebben 

•de coOrdinatoren het themaboek gebruikt om een eigen regionaal `handboek' samen te stellen. 
Hierin staan de procedures uit het themaboek beschreven, ingepast in de administratieve 
procedures van het korps. In drie van de zes Icorpsen zijn de formulieren `Adviezen aan 
achterblijvers' en Wragenlijst vermist persoon' geIntegreerd in de basisprocessensystemen. 
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• 

De formulieren worden bij het opmaken van een aangifte van vermissing daardoor. ' 

• automatisch uitgeprint. 

• 
In vijf van de zes bezochte regio's is in meer of mindere mate een beheersorganisatie opgezet 

• voor de controle op procedures. De coordinatoren inventariseren dagelijks de meldingen van 

• 
vermissingen. Zij doen dat zelf of - in grotere korpsen - een aantal medewerkers van het 
infocentrum heeft dat als vaste taak. Wanneer daarvoor aanleiding is, neemt de coordinator 

• contact op met het betreffende district. In twee regio's zijn hiervoor in de districten 

• 
(informeel) districtscoordinatoren aangewezen. Aanleiding om contact op te nemen kan zijn 
een onvoldoende registratie die moet worden aangevuld, een vraag naar de voortgang van een 

• zaak of een verzoek om een LMFVP (Landelijk Meldings Formulier Vermiste Personen) in te 

• 
vullen. Dit laatste is nodig om een vermissing in VPS op te kunnen nemen. Van serieuze 
vennissingszaken maken coordinatoren of hun medewerkers fysieke dossiers, in de vorm van 

• mappen, waarin zij prints bewaren van alle relevante documenten. Dit geeft overzicht per 

• • 

	

	
zaak over de gegevens die anders alleen in verschillende systemen te vinden zijn. Het aantal 
fysieke dossiers kan nogal verschillen per korps, in Rotterdam staan er ten tijde van het 

• onderzoek 80 in de kast, in Gooi en Yechtstreek 30 en in Utrecht 23. Daar zijn ook steeds 

• • 

	

	
jaren oude, nooit opgeloste zaken bij. Ongeveer 5 a 8 vermissingen dateren steeds van het 

afgelopen jaar. 
4111 

Of agenten de procedures naleven, is grotendeels afhankelijk van de persoon, zo blijkt uit de 
• interviews met de coordinatoren. Vanuit zijn positie kan een coordinator het gedrag van 

• agenten maar tot op zekere hoogte beinvloeden. In kleinere korpsen geven informele 
contacten de doorslag. Men kent elkaar en .dit vormt de basis om gehoor te geven aan een . 

• verzoek. Is dit niet het geval, dan kan een coordinator niet veel meer doen dan blijven 

• 
• 

	

	 aandringen. Of alle coordinatoren dat zo consequent blijven doen, verschilt per korps. Het 

enthousiasme en de persoonlijkheid . van-de coordinator zijn hierin doorslaggevend. 
ID 

• Gebrek aan invloed op het gedrag van agenten speelt ook bij het behandelen 'van de 

4) 	meldingen. De aangiften worden aan de basiseenheden gedaan. Hoe een agent een aangever 
bejegent en de ernst van een vermissing inschat, onttrekt zich aan de waarneming .van 

• • 	coOrdinatoren. Wel denken de meeste coordinatoren, de politiepraktijk in het algemeen  • 

kennende, dat de persoonlijkheid van de agent en betrokkenheid bij het onderwerp uiteindelijk 

• • bepalend zijn. Maar ook at zouden coordinatoren meer weten over de .  handelwijze van 

•• agenten, hun mogelijkheden om bij te stirren zijn zeer beperkt. Het beste wat zij in dat opzicht ' 

• kunnen doen, zo vertellen de coOrdinatoren, is informatie en voorlichting geven. • 
Coordinatoren zijn verantwoordelijk voor het verzorgen van voorlichting en het verspreiden 

• van materiaal in het korps. Voot alle coOrdinatoren •geldt dat zij foldermateriaal van 
• `Adviezen aari achterblijvers' en `Wat te doen als iemand vermist is' hebben laten verspreiden 

•• 
• 

• 

• 	 • 
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over de districten en de basiseenheden 2. Wat hiervan terechtgekomen is, dus of de folders 
daadwerkelijk op de balies staan bijvoorbeeld, weet echter geen van de geinterviewden 
precies. Ook hiervoor geldt dat het zicht op de basiseenheden vanuit een centrale infoafdeling 
gering is. Aileen een bezoek aan de basiseenheid kan hierover uksluitsel geven. 

De zes geinterviewde coOrdinatoren richten zich alien in hoofdzaak op de administratieve 
processen rondom vermissingen. Voor verrnissingen waarbij opsporingsactiviteiten nodig zijn, 
verlaten zij zich op de districten en de basiseenheden. Aan de basiseenheden, waar een eerste 
melding wordt gedaan, is het aan de agenten bijvoorbeeld een allereerste zoekactie te 
ondememen. Aan de districten bepaalt de rechercheafdeling, in overleg met de districtschefs 
en eventueel het OM, de inzet van recherche bij een vermissing. In hoeverre een cotirdinator 
verrniste personen zich bemoeit met de vraag of en hoeveel recherche-inzet gewenst is, 
verschilt per coordinator. De meesten beschouwen dat als het exclusieve terrein van de 
districten, anderen laten zich daarbij we! horen. 

4.2 Behandeling van vermissingsmeldingen 

4.2.1 bekendheid van de procedures ender politiemensen 

an van de gevolgen van de activiteiten van de regionaal coOrdinatoren zou moeten zijn, dat 
politiemensen in de basispolitiezorg op de hoogte zijn van de procedures, minstens van het 
bestaan ervan maar ook dat zij ze weten te vinden. Wetenswaardig is daamaast ook hoe 
agenten aan deze kennis komen. Met behulp van de telefonische enquete in alle regio's (zie 
voor methodische verantwoording paragraaf 3.3.3, zie voor compleet cijfermateriaal bijlage 
3) gingen we de stand van zaken op deze punten na. 

Van de 72 respondenten aan de basiseenheden is 85 procent op de hoogte van het bestaan van 
de procedures voor vermiste personen. Dit zijn alien medewerkers van de basispolitiezorg 
(dus geen rechercheurs). Van de 85 procent kent 70 procent de procedures door interne 
mededelingen en via mondelinge overdracht tijdens het werk. De overige 30 procent kent de 
procedures rechtstreeks uit het themaboek. In tabel 2 staat een overzicht van de verschillende 
brormen. Hoewel blijkens de interviews met de coOrdinatoren verschillende regio's de 
procedures op hun regionale intranet of kennisnet hebben gezet, noemt (nog?) niemand van de 
respondenten dit als bron. 

2  Beide folders zijn inmiddels samengevoegd tot eon (nieuwe) folder 
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• Met de verspreiding van het foldermateriaal is het minder goed gesteld. Van de 72 

• _ 

	

	respondenten zegt 65 procent (55,6 procent geen folders plus 9,7 procent andere folders) niet 
te beschikken over `adviezen aan achterblijvers' en de folder `wat te doen als iemand vermist 

• is' (zie tabel 3). Zij zijn ook niet op de hoogte van het bestaan van het materiaal. Van 'de 

• 
respondenten die wel materiaal aan melders meegeven, gebruikt ruim 8 procent bovendien de 
folder van Slachtofferhulp. Het juiste materiaal wordt door 22 procent van de ondervraagden 
verstrekt. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• We vroegen politiemensen hoe ze zouden handelen bij een serieus lijkende melding van de 

vermissing van een klein kind. Van de 72 respondenten zou 11 procent geen `vragenlijst 

• - 	vermist persoon' invullen. Van degenen die dat wel zouden doen, zou de meerderheid dat 
samen met de melder doen en 10 procent zou de vragenlijst mee naar huis geven. • 

Tabel 1: op Welke wijze raakten politiemensen op de hoogte van de procedures? 

Tabel 3: welke folders geven politiemensen mee aan melders? 

9,7 

2 	2,8 
16 	22,2 

7 	9,7 
40 	55,6 
72 	100 

31,9 
2,8 

26,4 
23,6 
15,3 

100 

• Verreweg de meeste respondenten leken de procedures te zullen volgen als dat nodig is, zoals 
een vast contactpersoon aanwijzen (90 %) en signalement, achtergrondverhaal en foto's 

• registreren (82%). Ongeveer een derde deel verklaarde bij een terechtmelding de venniste 

• naar het bureau te laten komen voor een gesprek. In de andere gevallen kon de melder 
volstaan met een telefoontje naar het bureau. 

• 

• Van de vier melders van vermissingen met wie de onderzoekers spraken, kregen er twee 
folders mee van degene bij wie ze de vermissing meldden. De onderzoekers kregen sterk de • 

S 
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• 
• 

23 



indruk dat agenten die folders meegaven ook voor het overige beter op de hoogte waren van 
de procedures dan degenen die geen folders meegaven. 

4.2.2 Hoe politiemensen met de procedures omgaan 

Over de wijze waarop politiemensen in de basispolitiezorg met de procedures omgaan, 
konden, zoals ook eerder bleek, coordinatoren ons weinig vertellen, behalve dat zij 

vermoeden dat de aanpak sterk persoonsgebonden is. De onderzoeksbevindingen op dit punt 
zijn dan ook gebaseerd op korte gesprekken met politieagenten en op de reconstructies van 

vier vermissingen. 

Gesprekken die de onderzoekers met politiemensen voerden, maar ook de algemene 
politiepraktijk, maken het aannemelijk dat politiemensen de ernst van een vermissing in apert 
gevaarlijke situaties goed inschatten. Van de verdwijning van een jong kind bijvoorbeeld is 
het zeer onwaarschijnlijk dat zij dit als niet acuut terzijde schuiven. 

Minder vanzelfsprekend ligt het bij situaties die niet zo evident zijn. De procedures zijn 
bedoeld om zowel de melder als de politie juist bij dergelijke twijfelgevallen houvast te 
bieden. Bij één vermissingszaak leken de procedures ook op deze manier te fungeren, voor 
beide partijen. Het betrof de verdwijning van een 17-jarige dochter. Het meisje had al enige 
tijd problemen thuis en is op een middag verdwenen, met kleding en bankpassen. Na de 
melding is de wijkagent meteen langsgekomen, heeft het verhaal aangehoord en tips en 
adviezen aan de ouders gegeven. Vervolgens is hij bij de jongeren langsgegaan waarmee het 
meisje geregeld optrok en waarvan er enkele een strafblad hebben. Dit leverde niets op. Na 
24 uur heeft hij de vermissing 'op de telex gezet'. De wijkagent is daarna dagelijks 

langsgekomen bij de ouders, die dit zeer op prijs stelden. Na anderhalve week is het meisje 
uit zichzelf teruggekeerd. 

De wijkagent gaf aan dat het CRI-boek en de procedures hem zeer behulpzaam zijn geweest 

bij het afhandelen van deze zaak. Hij had nog niet eerder een vermissing bij de hand gehad. 
De melder vertelde zeer te spreken te zijn over het optreden van de wijkagent. 

4.2.3 contact tussen politie en melder 

Bij de melding is het cruciaal dat een melder meteen een contactpersoon krijgt toegewezen. 
Ook als een vermissing geen omniddellijke urgentie lijkt te hebben. In de praktijk is de 

contactpersoon meestal de wijkagent van de buurt. Deze moet zo snel mogelijk contact 

opnemen met de •  melder. Dat dit voor de melder van groot belang is bleek uit een zaak 

waarbij een man de vermissing van zijn broer, tevens compagnon, kwam melden. 
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• 
• 

De agente die de aangifte opnam, heeft weinig haast gemaakt met het inschakelen van de 
• wijkagent. Pas na een week is deze bij de familie langs geweest. Het is niet helemaal duidelijk 

410 	geworden waarom dit zo gelopen is. Wel heeft deze gang van zaken wellicht de toon gezet , 
voor een moeizaam vervolg, waarin de melder zich onvoldoende gesteund voelde door de 
wijkagent en vond dat hij onvoldoende geinformeerd werd over de activiteiten die de politie 

• ondernam. De wijkagent bleef op zijn beurt ook steeds met vragen zitten en wist na verloop 
• van tijd niet meer wat aan de zaak te doen. Hij heeft deze toen aan de recherche 

• overgedragen, waar het 'op de plank ligt', waardoor het contact tussen politie en melder 

• verder verwaterde. Een gebrek aan duidelijke communicatie heeft een soepel verloop in deze 
zaak erg in de weg gezeten. 

• 

• In alle vier de zaken heeft de politie na het eerste contact op eigen initiatief regelmatig contact 
opgenomen om te vragen of er nieuws was. Drie van de vier melders stelden dit bijzonder op 

• prijs. De betrokkenheid en belangstelling van de (wijk)agenten waren voor de melders, die in 

• onzekerheid verkeerden, van groot belang. Zij voelden zich daardoor gesteund, ook al kon er 
op dat moment weinig concreets worden ondernomen. Aan de moeder van het vermiste 
meisje heeft de wijkagent zelfs zijn prive-telefoonnununer gegeven. 

• 
• 4.3 De registratie 

• 
De voorgeschreven procedures hebben gedeeltelijk betreldcing op de registraties van 
vermissingen. Over de praktijk van het registreren verzamelden we materiaal met behulp van 

• een analyse van de politieregisters. Van in totaal 116 meldingen, afkomstig uit de 

• 
basisprocessensystemen van drie korpsen (zie voor methodische verantwoording paragraaf 
3.3.2 en voor de tabellen die niet in de telcst zijn opgenomen bijlage 4), gingen we na of de 

• voorgeschreven procedures zijn gehanteerd voor registraties in NSIS en VPS en hoe de 

• 
kwaliteit van de registraties is. 

• Een vraag die hieraan nog vooraf gaat is of politiemensen wel alle vermissingsmeldingen 
registreren. Hoewel we geen overtuigend materiaal kurmen aandragen waaruit blijkt dat alle 

• . meldingen geregistreerd worden - we kunnen immers alleen afgaan op wat politiemensen • . 	hierover zelf zeggen - hebben we geen aanwijzingen voor het tegendeel. Bij de telefonische 
enquete gaf slechts een respondent aan bij bekende probleemgevallen in het geheel niet te 
registreren. Bijna 70 procent van de respondenten zegt elke vennissing direct te registreren. 
Een kwart laat het afhangen van de ernst van de vermissing: categorie 1 direct en categorie 2 

S . 

	

	

na 24 uur. Zes procent zegt sowieso 24 uur te wachten met muteren. Hierop afgaand zou van 
elke melding een registratie aanwezig moeten zijn. Ook uit de interviews kwamen geen 

• . 	aanwijzingen dit politieagenten meldingen niet registreren. 

• • 
• 
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• 
• 

• 
In 66n van de drie korpsen bleek VPS niet te worden gebruikt. Dit hangt samen met de 
afwezigheid van een regionaal coordinator venniste personen in dit korps. Agenten 	• 

registreren vermissingen derhalve in het basisprocessensysteem en in NSIS. Doordat de 	• 
registratie zich tot deze twee systemen beperkt, kunnen andere regio's geen 
signalementsgegevens van hun vennisten opvragen. Het NSIS bevat geen 
signalementsgegevens en het eigen basisprocessensysteem (waarin wel signalementsgegevens 

• 
'rumen worden opgenomen) is niet voor andere korpsen toegankelijk. Hierdoor is het in het 

korps niet mogelijk om via VPS een link te leggen tussen een elders gevonden stoffelijk 
overschot en een in de betreffende regio vermist persoon. 	 I 

De andere twee korpsen registreren vermissingen vrij consequent in VPS (zie tabel 4). Ea 
korps registreert alle vermissingen dezelfde dag nog in VPS en hanteert dus niet de 
voorgeschreven wachttijd van drie weken. Het andere korps registreerde driekwart van de 
meldingen uit het basisprocessensysteem meteen in VPS. De niet opgenomen meldingen 

waren alle van de tweede en derde (dus niet urgente) categorie. Dit korps hanteert mar eigen 
zeggen wel de wachttijd van drie weken. In beide regio's waren alle categorie 1 meldingen 
opgenomen in VPS. Van de tweede categorie, de weglopers, waren 8 van de 13 meldingen in 
VPS geregistreerd. 

tabel 4: registratie in VPS geregistreerd, in percentages van aantal 
Korps 1 Korps 2 Korps 3 Totaal 

eselecteerde  registraties 

Vrijwel alle meldingen (96%) van de drie regiokorpsen zijn direct opgenomen in NSIS. De 
meldingen die niet direct zijn opgenomen, behoren alle tot de tweede categorie. Het korps dat 

geen regionaal coordinator heeft en geen VPS gebruikt, wijkt niet af van dit patroon. 

Anders ligt dit voor de kwaliteit van registraties in basisprocessensysteem. Daar lijkt de 
afwezigheid van een coordinator wel van invloed te zijn. In het bewuste korps ontbreken bij 
de helft van de meldingen de signalementsgegevens. In de andere twee korpsen ontbreekt een 
kwart van de signalernenten. De meldingen waar signalementsgegevens ontbreken, betreffen 
meestal categorie 2 of 3 meldingen. In 7 gevallen gaat het echter om meldingen uit de eerste 
categorie. Daarvan zijn er vier voor rekening van het korps zonder coordinator. 

Wanneer we de kwaliteit van de registraties niet per korps maar per categorie bezien, valt op 
dat agenten vaker een signalement vermelden naarmate zij een melding ernstiger inschatten 
(zie tabel 5). Datzelfde geldt voor het invullen van de uitgebreide vragenlijst. Van de 
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• 
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• 
• 
• Of signaleringen en vermissingen weer worden ingetrokken wanneer een vermiste terecht . is , 

O 	
is moeilijk systematisch na te gaan. Van een vermissing moet de. onderzoeker dan imrners een 
andere aanwijzing krijgen dat die is opgelost. Een enkele keer troffen we zo'n aanwijzing aan. 

• In de mutaties van het basisproCessensysteem was dan te zien dat van de vermiste de .  
verblijfplaats bekend was geworden, terwijl de signaleringen in NSIS en in VPS nog 

• openstonden. Ook gaven de regionaal co6rdinatoren en de landelijk coordinator aan sterk te 

• vermoeden dat het intrelcken van signaleringen vaak Met gebeurt. De politiemensen die een 
terugmelding krijgen, moeten ervoor zorgen dat zij, in geval er • ook signaleringen zijri 

• gedaan, in zeker drie systemen de terechtmelding registreren. Wat zowel politiemensen als 

4111 	coordinatoren ons hierover vertellen is dat zij dit soms wel aan collega's doorgeven,.maar dat .  
die het ook weer laten liggen. Wisseldiensten, drukte en nonchalance zijn de meest 

• aa.ngevoerde redenen. 

• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

categorie 1 meldingen is 60 procent ingevuld, van de categorie 2 meldingen 38 procent en de 
categorie 3 meldingen 33 procent. 

Tabel 5: het registreren van signalementen bij de 3 categorieen .vermissingen 

signalement 	categorie 1 	r categorie 2 	categorie 3 	totaal 
21 	 15 	 65 

1 	 9 	 14 
15 	 15 	 37 
37 	 39 . 	 116 
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• 

• 
• 5. 	Conclusies en aanbevelingen 

• 
• 5.1 De ondersteuningsorganisatie 

De landelijk coordinator vermiste personen heeft in de eerste plaats een bindende functie voor 
de regio's. Politieregio's opereren in het algemeen zeer autonoom en werken weinig samen. 

• De binding tussen de regionaal coordinatoren onderling is daarom sterk afhankelijk van de 

• landelijk coordinator. Deze binding is duidelijk aanwezig. De landelijk coordinator `stuure 
dan ook 'voornamelijk via de informele weg. Zij maakt daarbij gebruik van de informele 

• verhoudingen, die doorgaans goed zijn en spreekt de coordinatoren aan op hun goodwill. Een 

• 
andere basis heeft zij in feite niet en zou wellicht, gezien de politiecultuur, ook niet effectief 

zijn. 

Daarnaast fungeert de landelijk coOrdinator als vraagbaak voor de regio's, houdt zij overzicht 
over de zaken die spelen en bewaakt zij de kwaliteit van de gegevensbestanden. Zoals we 

• elders in dit verslag ook zien is vooral dit laatste een moeizame taak, aangezien regionaal 

• 
coordinatoren op hun beurt afhankelijk zijn van de agenten in hun regio en zij hierop 
uiteindelijk weinig invloed kunnen uitoefenen. Mutatis mutandis geldt dit ook voor. de 

• landelijk coordinator. 

• De regionaal coOrdinatoren zijn alien ondergebracht bij centrale informatiecentra van de 
korpsen. Infonnatieverwerking en alles wat daarmee samenhangt is derhalve hun focus. In de 

• 
invulling van de taken van de coordinatoren ligt dan ook een accent op de administratieve 
procedures en registraties. Een rechercheafdeling zou eveneens een te overwegen uitvalsbasis 

, 	.voor coordinatoren zijn. Opsporing is immers een minstens zo belangrijk aspect van de 
behandeling van vermissingen als registraties. De keuze voor de administratieve kant die met 

• deze positionering van de coordinatoren is gemaakt, kan een positief effect hebben. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

De praktijk leert immers dat het aantal gevallen waarin opsporing noodzakelijk is, zeer gering 
is ten opzichte van het aantal vennissingsmeldingen die de politie te verwerken krijgt. Slechts 
een handvol aangiften vraagt om recherche-activiteiten. De routine ligt daardoor bij de zaken 
die binnen 24 uur of anders birmen drie Weken weer zijn opgelost ea dus bij het 
administratieve werk. Regionaal coordinatoren met veel aandacht voor registratieprocedures 
zouden het verloop gunstig beinvloeden. Ervaring met recherchewerk voegt echter aan deze 
positie wel iets toe. In de gevallen waarin het de vraag is of recherche-activiteiten moeten 
worden ondernomen of niet, kan affmiteit met opsporing, naast oog voor de registraties, 
goede diensten bewijzen. Een aanbeveling .  is dan ook om bij voorkeur coordinatoren aan te 

wijzen die een recherche-achtergrond hebben. 
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Er zit ook een andere kant aan de positionering. Hun positie verschaft coordinatoren weinig 
mogelijkheden het gedrag en de werkwijze van politieagenten aan de basiseenheden te 

beInvloeden. De verantwoordingslijn van agenten loopt via de teamchef en de basiseenheid-
chef naar de districtschef. Zolang die geen systematische verantwoording vragen over 

registratiegedrag, bejegening van burgers of de inschatting van de emst van een aangifte, kan 
een coordinator eigenlijk alleen een beroep doen op de goodwill van agenten. 

We concluderen dat coordinatoren wat betreft de inhoud van hun taken op een goede plek in 
de organisatie zitten. Hun focus op informatieverwerking maalct een adequate controle op de 
procedures van vooral registratie mogelijk. Hun controles lcunnen w echter niet in die zin 
waarmaken dat ze er gevolg aan kunnen geven. Daar leent hun positie zich niet voor. Om 

dergelijke controles op het dagelijlcs werk van agenten waar te maken bevelen we aan die hi 
de verantwoordingslijn van het basispolitiewerk te laten plaatsvinden. 

Aileen eerstelijnschefs kunnen precies weten hoe hun teamleden handelen en lcunrien daarin 
desgewenst corrigerend optreden. Eerstelijnschefs moeten er dan wet van doordrongen zijn 
dat controle op administratief werk noodzakelijk is. Dat is niet altijd het geval. Veel van de 
invulling van het dagelijkse werk wordt aan het inzicht van agenten overgelaten. In veel 
gevallen pakt dat goed uit, maar een melder kan het dus ook slecht treffen. Wanneer chefs 
agenten systematisch begeleiden, kunnen zij een groot deel van minder geslaagde 
afhandelingen tijdig bijsturen. 

Een andere taak van de regionaal coordinator is het geven van voorlichting en informatie over 
procedures rond vermiste personen. De bevindingen van het onderzoek wijzen er op dat het 
overgrote deel van de agenten in de basispolitiezorg bekend is met de procedures. 
Cofirdinatoren weten kennelijk de basiseenheden goed te bereilcen en nieuws blijlct ook 
zichzelf te verspreiden via het `wandelgangencircuie. Waar het wel aan ontbreekt is 
foldermateriaal. Meer dan de helft van de politieagenten beschilct daar niet over. Bij 
coardinatoren was dit niet bekend, zo bleek uit de interviews. De verspreiding van de folders 
is kennelijk een moeilijker punt. Hier bevelen we een actiever en systematischer beleid van 
coardinatoren aan, doordat zij bijvoorbeeld de basiseenheden bezoeken en daar onder agenten 
aandacht vragen voor het foldermateriaal en de procedures. Dit zou een tweeledige functie 
lumen hebben: de verspreiding is gegarandeerd, man ook zijn agenten nadrulckelijker 
geattendeerd op het bestaan van het materiaal en de procedures. 

Drie korpsen bleken de 'Adviezen aan achterblijvers' en de Wragenlijst vermist persoon' te 
hebben geintegreerd in hun basisprocessensystemen. Bij een aangifte van een vermissing 
komen deie teksten dan automatisch met het proces verbaal uit de printer. Dit vonden we een 
goede oplossing voor de verspreiding van het materiaal. Wellicht is het echter ook zo, dat 
verbalisanten eerder geneigd zijn de vragenlijst met een melder in te vullen en de adviezen uit 
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• 

te reiken, wanneer zij de folders at kennen. Het lijkt dus aanbeveling te verdienen beide te 
• doen': de fysieke folders actief te verspreiden over de basiseenheden, maar ook de telcsten te 

integreren in de registratiesystemen. 	 • 

• 
• 
• 
• 
• 
• • 
• 
• 

5.2 Het werk aan de basiseenheden 

Aan de basiseenheden blijken verreweg de meeste agenten op de hoogte te zijn van het 
bestaan van procedures. De vraag is in hoeverre deze kennis van invloed is op zowel de 
behandeling van meldingen als op de registraties. Coordinatoren hebben, de politiepraktijk 
kennende, de indruk dat de aanpak van een verbalisant in hoofdzaak van de persoon_afhangt. 
Waar het voor melders op aan komt is dat een agent in staat is aandacht en betrokkenheid te 
tonen voor zijn of haar zaak. Is dat het geval, dan bieden de procedures daarbij houvast en zal 
de agent die ook op adequate wijze weten te volgen. Omgekeerd biedt het plichtmatig volgen 
van de procedures geen garantie voor een deskundige en plezierige affiandeling. Onze indruk 
is .dat melders van vermissingen, ondanks de procedures, nog overwegend afhankelijk zijn 
van de persoon die ze aantreffen. 

Naar alle waarschijnlijkheid zijn politiemensen aan de basiseenheden goed in staat orn een 
vermissing te herkennen waarvan evident is dat directe actie nodig is. Ook in gevallen 

• waarvan duidelijk is dat het verstandig is om even af te wachten, zullen .  de meesten dat juist 

• 
inschatten. Afgaande op de steekproef die we namen voor de registeranalyse is juist de 
categoric twijfelgevallen in de praktijk sterk vertegenwoordigd. 

In die categoric bepaalt, w concluderen we, uitsluitend het persoonlijke oordeel van een 
• toevallige verbalisant of een zaak hoog wordt opgenomen of niet. Dat lijkt ons geen goede 

• . zaak. Vanuit hun beroepscultuur zijn agenten eerder geneigd de zorgen en .onrust van burgers 
• te bagatelliseren dan ze te delen.. Dat is een logische reactie, agenten maken veel mee en in 

negen van de tien gevallen komt alles weer op z'n pootjes terecht. Toch moet in de 

• vermissingsgevallen die we hier bedoelen een zorgvuldige afweging Worden gemaakt. Het zou 
dan ook aan te bevelen zijn wanneer een leidinggevende de inschatting van de ernst van een • 

• • 	zaak altijd mede beooideelt. Het effect van een tweede beoordelaar is tWeeledig.. 

• 
• 
• 
• • 
• 
• • • 
• 

In de eerste plaats vindt de afweging daardoor zorgvuldiger plaats, wat de kans op fouten 
aanzienlijk verkleint. Ook hoeft een melder dan, ook al is die het niet eens met het oordeel, 

-niet de indruk te hebben dat het oordeel willekeurig is. In de tweede plaats is daardoor 
automatisch een tweede persoon op de hoogte van een zaak. Situaties waarin niemand aan een 
bureau op de hoogte is van een aangifte, kunnen daardoor worden voorkomen. 
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5.3 Registraties 

Over het algemeen lijkt het gerechtvaardigd te denken dat de ingestelde procedures verbeterde 
registratie hebben opgeleverd. Omdat geen nul-meting voorhanden is op basis waarvan we nu 
een vergelijlcing konden doen, moeten we ons hiervoor baseren op een indruk. Die is dat de 
activiteiten van coOrdinatoren een substantiele bijdrage leveren aan de lcwaliteit van de 
registraties. Coordinatoren hebben, doordat zij de meldingen en aangiften steeds zelf 
bekijkenr  een redelijk zicht op wat agenten wel en niet registreren en zij proberen - binnen de 

speelruimte die zij hebben - verbalisanten er zoveel mogelijk toe aan te zetten ontbrekende 
gegevens aan te vullen. Hierdoor zal hoogstwaarschijnlijk zowel in het basisprocessensysteem 
als in het VPS, dat onder hun beheer wordt bijgehouden, beter en vaker worden • 
geregistreerd. 

• Nietternin kregen de onderzoekers tevens de indruk dat de systemen vervuild zijn, met name 
door registraties van vermisten waarvan de verblijfplaats inmiddels bekend is. Len enkele 
keer imam de onderzoeker een dergelijke situatie zelf tegen, doordat in een mutatie te zien 

was dat de vermiste was teruggemeld, terwijl de signalering nog open stond. Van zo'n 
terugmelding is dan blijkbaar wel een registratie gemaalct, maar zonder de signalering te laten 
vervallen. Veel vaker komt het vermoedelijk voor dat vermisten zijn teruggemeld zonder dat 
dit ergens geregistreerd staat. 

Len aan te bevelen aanpak hiervoor zou zijn een regelmatige controle van de 
registratiesystemen. Voor een coordinator is dit •een arbeidsintensief karwei, omdat de 
actualiteit van een vermissing alleen kan worden nagegaan door de melder te bellen. Len 
efficientere en ook passender oplossing zou dan ook zijn dat contactpersonen zelf in de gaten 
houden of 'hun' zaak nog actueel is. Ms er geen contactpersoon is aangewezen, zou de 
verbalisant die een melding of aangifte heeft opgenomen dit moeten doen. Dit vereist opnieuw 
de inzet van operationeel leidinggevenden. In de alledaagse routine is een dergelijke controle 
niet een voor de hand liggende of aantrelckelijke activiteit voor agenten. Administratief werk 
is van oudsher niet hun favoriete werk, liever gaan zij de straat op. Het bijhouden van de 
eigen registraties op hun actualiteit, is daarom iets wat aandacht vraagt van hun chefs, daarbij 

weer ondersteund door de regionaal coordinator. Ook lijnchefs moeten de systemen 
controleren en hun teamleden stimuleren de gegevens na te gaan. 

Samenvattend concluderen we dat procedures voor politiewerk, om ook werkelijk tot 
uniforme afhandeling door de politie te lcunnen leiden, verankerd dienen te worden in de 
aansturing van het dagelijlcse werk. De ondersteuning van de regionaal coordinator, die 
overwegend effectief is gebleken, krijgt dan het geeigende (ondersteunende) karakter, terwijl 
de aansturing daar gebeurt waar het thuishoort: in de lijn. Zo ontstaat een beinvloedingsketen 
van de landelijk coordinator (ondersteuning), via de regionaal coordinator (ondersteuning) en 
de lijnschef (aansturing) naar de uitvoerenden. Voor effectiviteit van deze be1nvloedingsketen 
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zullen leidinggevenden op .  alle niveaus hun betroldcenheid moeten tonen bij het belang van de 

• procedures in de praktijk, door degenen die onder hun zorg vallen, daarnaar te vragen, te 

IP. 	controleren en te begeleiden. Alleen door directe begeleiding en aansturing kan de politie het 
gedrag van agenten, en daarmee de afhandeling van vermissingen, in de basispolitiezorg 

• Sbeinvloeden. De algehele indruk uit de evaluatie is, .dat Vooral deze aansturing van de 

• 
procedures in de politieorganisatie ontbreekt. 

• 

• 
• 
• 
• 
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• 

• 
• 

• 
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6. 	Samenvatting 

In de zomer van 2000 evalueerden onderzoekers van In-pact in opdracht van het WODC van 
het ministerie van Justitie de procedures rond vermiste personen. In zes politieregio's gingen 
zij na in hoeverre de politie de door de minister opgelegde procedures volgt en welke 
knelpunten daarbij optreden. De onderzoekers spraken met de landelijk en regionaal 
coordinatoren vermiste personen in de korpsen, analyseerden de politieregisters, spraken met 
uitvoerend politiemensen en met melders van vermissingen. Centrale thema's bij het 
onderzoek waren de inschatting van de ernst van vermissingen, de afhandeling ervan en de 

registraties. 

Hoewel voor de evaluatie geen nul-meting beschikbaar was, laat het zich aanzien dat op alle 
fronten vooruitgang is geboekt. In nagenoeg alle korpsen wordt aan vermissingen als regel 
speciale aandaclit besteed, zowel op het gebied van de afhandeling van meldingen als wat 
betreft de registraties. Het instellen van een landelijk en van regionale coordinatoren heeft 
hieraan zeker bijgedragen. Met deze ondersteuningsorganisatie ontstond een gremium 
waarbinnen het onderwerp nu nadrukkelijker aandacht krijgt. Ook voorziet deze organisatie in 
de nodige specialistische.kennis op het gebied van vermissingen. Meer coordinatoren met een 
recherche-achtergrond zouden voor dit kennis-reservoir wel een toegevoegde waarde hebben. 

Naast vooruitgang valt ook het nodige te verbeteren aan de afhandeling van meldingen en aan 
de registraties. Niet bij evident gevaarlijke situaties als de verdwijning van kleine kinderen. 
Daarop wordt adequaat gereageerd. Maar vooral wanneer er twijfel is over de noodzaak tot 
actie, hangt het nog teveel van de toevallige agent af, hoeveel gewicht een zaak krijgt en 
lijken procedures uiteindelijk onvoldoende te worden toegepast. Bij meldingen die minder 
dringend worden gevonden, ontbreekt het bijvoorbeeld vaak aan goede registraties. Ook 
wordt slordig omgesprongen met het afmelden in de systemen van vermisten die terecht zijn. 
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De regionaal coordinator blijkt, vanuit zijn positie birmen de organisatie, niet bij machte 
effectieve invloed nit te oefenen op de dagelijkse praktijk van politiewerk. Als functionaris 
van een centraal (regionaal) infocentrum bevindt hij zich in de eerste plaats op grote fysieke 
afstand van de basiseenheden. Het felt dat de verspreiding van foldermateriaal overal 
stagneert, illustreert dit. Daamaast bevindt hij zich buiten de hierarchische lijn die uitvoerend 

politiemensen aanstuurt. Als het erom gaat de procedures adequaat toe te passen in de 
praktijk, zijn het de lijnchefs op wie het aankomt. Zij zouden de uitvoering van de procedures 
moeten bewaken, daarbij ondersteund door de coordinator. Verankering van de procedures in 
de hierarchische lijn achten we dan ook een noodzakelijke voorwaarde voor een verdere 
verbetering van de dagelijkse politiepraktijk rond vermiste personen. 
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Mw. A.Nooren, Politie regio Gelderland Zuid 
H.J. Langerak, Vereniging Achterblijvers na Vermissing 
Dr. M.P. Tummers, WODC, ministerie van Justitie 



Systeem 	volledige naam 	 doe 	 invoer 
VPS 	Vermiste Personen Systeem 	Mogelijk maken van een link Op 	regionaal 	niveau, 

tussen 	kenmerken 	van decentraal en centraal. 
aangetroffen 	lijken 	en 	van 
vermiste 	personen 	in 
Nederland. Zoeken op naam en 
op signalement. 	- 

	 _ 
NSIS 	Nationaal Schengen Informatie Verspreiding van signaleringen Op 	regionaal 	niveau, 

Systeem 	 in Schengen landen. Zoeken op decentraal. 
naam, geen signalementen. 

OPS 	Opsporings Systeem 	Verspreiding van signaleringen Op 	regionaal 	niveau, 
in Nederland. Zoeken op naam. decentraal. 
Wordt 	in 	theorie 	overbodig 
gemaakt 	door 	NSIS, 	maar 
wordt 	in 	de 	praktijk 	wel 
gebruikt, 	vooral 	VOOr 

`weglopers'. 

Bijlage 2: overzicht van de registratie,systemen 
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Bijlage 3: cijfermateriaal telefonische enquete 

tabel 3.1: aantal telefonische en I uête • ogingen per korps 
ORPS 	 AANTAL 

5 
4 
5 
4 
5 
4 
5 
5 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
5 
6 
7 
5 

114 

39 



tabel 3.2: aantal valide re 
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tabel 3.3: functie respondenten 

ndenten 

Emetic 	aantal percentage 
CC-41W infhw 10 	13,9 

62 	86,1 
72 	100 

tabel 3.4: bent u bekend met het bestaan van procedures omtrent vermissingen? 

tabel 3.5: Hoe vult u de'Vragenlijst  in? 

-t1t," 97E1797 
c_no 

cut! 
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vt-rtily4110yFew ro 	iltaP row. 

(:;;44.14Q.A:41 
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53 	73,6 

	

7 	9,7 

	

8 	11,1 

	

4 	, 	5,6 

	

72 	100 
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tabel 3.6: geeft u melder folders mee? 

tabel 3.7: wat registreert u? 
aantal percentage 

2 	2,8 
1 	1,4 

59 	81,9 
9 	12,5 
1 	1,4 

72 	100 

tabel 3.8: wanneer registreert  u?  

z 
ci et ,„ f t", 

tatta1icak-p: 3ini 

atstirc, 

aantal percentage 

	

49 	68,1 

	

4 	5,6 

	

18 	25,0 

	

1 	1,4 

	

72 	100 

tabel 3.9: in welk systeem registreert u? 

69,4 
2,8 

25,0 
2,8 

100 

iwisrafcite. 
tit,  calfitri 11:12-,otifa' 
rwsz4... nfilf cite an:1 
lik.93.11V +le 
t'i 

aantal percentage 

	

64 	88,9 

	

5 	6,9 

	

2 	2,8 

	

1 	1,4 

	

72 	100 

tabel 3.10: op welke manier houdt u contact met de melder? 
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tabel 3.11: registreert u de contacten? 

	

51 	70,8 

	

14 	19,4 

	

3 	4,2 

	

4 	5,6 

	

72 	100 

.tabel 3.12: in welk systeem re 

7 	9,7 
45 . 62,5 

1 . 	1,4 
19 	26,4 
72 100 

istreert u de contacten? 

tabel 3.13: op welke wijze verifieert u of vermiste terug is? 
a antal percentage 

tabel 3.14: wat doet u als de vermiste is aangetroffen? 
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25 	34,7 
47 	65,3 
72 	100 

4 	5,6 
23 31,9 
37 51,4 

6 	8,3 
2 	2,8 

72 100 



Bijlage 4: cijfermateriaal analyse politieregisters 

tabel 4.1: aantal geselecteerde registraties per korps 

tabel 4.2: geselecteerde registraties uit drie korpsen, verdeeld over de drie categorieen 
vermissingen 
eategorie aantal registraties 

tabel 4.4: tot welke categorie vennissingen behoren de (ontbrekende) registraties, in 
ercentages, drie korpsen. 

aing,(741E41 

Categoric 1 	categoric 2 	categoric 3 	totaal 

	

100 	61,5 	62,5 	77,8 

	

0 	38,5 	37,5 	22,2 

	

100 	100 	100 	100 

tabel 4.5: aantal vermissingen, per categorie, dat direct in NSIS werd gesignaleerd, drie 
korpsen 

categoric 1 categoric 2 	categoric 3 	totaal 
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tabel 4.6 4. aantal vermissingen, per categorie, dat direct bij Interpol werd gesignaleerd, drie 
korDsen 

categorie 2 categorie 3 totaal 

tabel 4.7: werden vermissingsregistraties voorzien van een signalement, per korps 

korps 1 korps 2 	orps 3 totaal 

tabel 4.8: werden vermissingsregistraties voorzien van een signalement, per categorie, drie 

korpsen 

, 

categorie 2 categorie 3 totaal 

tabel 4.9: werd de uitgebreide vragenlijst ingevuld, drie korpsen, per categorie 

	

9 	3 	2 	14 

	

24 	25 	16 	65 

	

10 	3 	5 	18 

	

1 	5 	13 	19 

	

36 	36 	116 

	

4 	1 	6 	14 

	

29 	21 	15 	65 
7 	' 	6 	18 

	

8 	9 	19 . 

	

37 	36 	116 

	

9 	47 . 

	

30 	69 

	

39 	116 
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