
Het Landelijk Bureau Vermiste Personen heeft de volgende taken. De eenheden zijn zelf 

verantwoordelijk voor de aanpak van de onderzoeken in de eenheid waar het speelt.  

1. Het ondersteunen van onderzoeken naar vermissing door de lokale eenheden van de politie, 

met advisering over te gebruiken middelen en/of te kiezen werkwijze, alsmede advisering over 

en de inzet van (sociale) media om de vermiste terug te vinden (inclusief het versturen van 

AMBER Alerts en Vermist Kind Alerts) 

2. Het vormen van een netwerk met de tien Specialisten Vermiste Personen in de eenheden, om 

de hierboven genoemde ondersteuning effectief te kunnen uitvoeren 

3. Het ondersteunen van de Cold Case onderzoeken naar langdurige vermissingen door de 

eenheden 

4. Het administratief beheer van de DNA-databank voor vermiste personen en niet-

geïdentificeerde stoffelijke overschotten, in samenwerking met het NFI. 

5. Het behandelen van verzoeken uit en aan het buitenland over grensoverschrijdende 

vermissingszaken, inclusief verzoeken t.b.v. DNA-onderzoek in buitenlandse 

vermissingsgevallen 

6. Het opstellen van Interpol berichtgeving over in het buitenland vermiste Nederlanders en over 

in Nederland aangetroffen stoffelijke overschotten 

7. Het onderhouden van contacten met externe partners, zoals het Ministerie van V&J, 

Slachtofferhulp Nederland en particuliere organisaties die zich inzetten t.b.v. vermisten, zoals 

reddingshondenorganisaties en de Zoekjemee. 

De formele sterkte van het Landelijk Bureau Vermiste Personen is drie en deze sterkte is verdubbeld 

door er nog eens drie personen aan toe te voegen. Er is sprake van twee zieken. Gezien de (voor elk 

verschillende) relatief korte tijden dat deze vier personen werkzaam zijn bij het LBVP kunnen zij nog 

niet allemaal als (volwaardige) specialisten worden aangemerkt. Om alle tot het takenpakket 

behorende werkzaamheden adequaat te kunnen vervullen zou een bredere bezetting nodig zijn. 

In de afgelopen jaren is er bij het LBVP vooral sprake geweest van bezetting door tijdelijke 

werkkrachten, waardoor de opbouw van de gewenste ervaring en deskundigheid deels is uitgebleven. 

De geautomatiseerde meldingen die verzonden worden komen binnen op een hiervoor opgezette 

mailbox, de Mailbox Urgente Vermissingen. De inhoud van deze meldingen is zodanig beknopt dat op 

basis hiervan niet in alle gevallen een correcte inschatting van de vermissing kan worden gemaakt. 

Bovendien leidt deze vorm van “melden” niet tot het gewenste en ook als zodanig bedoelde 

persoonlijke overleg tussen het LBVP en de politiemensen die de vermissing onderzoeken. 

Voor consultatie over specifieke zaken kan gebruik worden gemaakt van een gedragskundige van de 

Landelijke Eenheid die het LBVP op dagelijkse basis ondersteunt. Zo goed mogelijk wordt ingeschat 

in welke zaken onmiddellijk actie nodig is en daarin wordt getracht de gewenste ondersteuning te 

leveren. 

Bij de politie komen jaarlijks ongeveer 40.000 meldingen binnen van personen die worden vermist. 

 


