Amsterdam, 08 juli 2008
OPSPORINGSBERICHTGEVING OVERVALLERS VIA INTERNET AMSTERDAM-AMSTELLAND
Gelet op de stijging van de gewapende en/of gewelddadige overvallen in de politieregio Amsterdam-Amstelland
is aangegeven dat meer middelen dienen te worden ingezet om het oplossingspercentage van deze feiten te
verhogen en snel resultaat in opsporing te boeken. Eén van de middelen die politie en Openbaar Ministerie
hierbij ten dienste staan is opsporingsberichtgeving. Behalve via de reeds bestaande media, verdient het
aanbeveling om ten aanzien van overvallen ook een eigen internetpagina in het leven te roepen met als doel een
in een beperkt aantal zaken concrete vragen te stellen aan het publiek. Hiertoe is een pagina op de politie website
in het leven geroepen. Deze pagina heet “overvallers gezocht” en is te vinden op:
www.politieamsterdam/overvallersgezocht.nl.
Bij de totstandkoming van deze pagina is overleg gevoerd met het Openbaar Ministerie. Het navolgende bevat
een overzicht van de bestaande kaders en de nader gemaakte afspraken met betrekking tot dit project.
Uitgangspunt is dat deze vorm van opsporingsberichtgeving past binnen de algemene kaders van de Aanwijzing
Opsporingsberichtgeving 2004.
In deze aanwijzing wordt internetopsporing uitdrukkelijk genoemd als medium.
Blz 11:
“f. Internet
Voor opsporingsberichtgeving via Internet wordt gebruik gemaakt van www.politie.nl In een aparte rubriek
“Opsporingsberichtgeving” worden landelijke opsporingsberichten aan het publiek aangeboden. Daarnaast zal
elke politieregio afzonderlijk op zijn eigen internetpagina aandacht besteden aan regionale
opsporingsberichten”
Een aantal van die landelijk en regionale internetpagina’s zijn al opgestart, bijv. www.opsporingverzocht. nl en
www.vermistekinderen.nl.
Criteria
De aanwijzing Opsporingsberichtgeving maakt opsporingsberichtgeving via de media mogelijk in de volgende
vier categorieën zaken:
a) misdrijven waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten
b) ontvluchting van gedetineerden en verpleegde delinquenten en anderszins gesignaleerde personen, voor
zover hun aanhouding dringend gewenst is op grond van de ernstige vrees dat zij zich aan zware delicten
zullen schuldig maken, in het bijzonder geweldsdelicten;
c) Opsporing van vermiste personen, indien op grond van feiten en omstandigheden ernstig rekening moet
worden gehouden met de mogelijkheid dat de vermiste persoon slachtoffer is geworden van een misdrijf
d) Onbekende doden.

Daarnaast gelden voor de internetpagina “overvallers gezocht ” van de politie Amsterdam-Amstelland de
navolgende aanvullende voorwaarden
aanvullende voorwaarden
• Op de pagina zullen alleen zaken uit de categorie a) voor plaatsing in aanmerking komen, te weten
overvallen op winkels en instellingen waarbij gebruik is gemaakt van geweld of dreiging met geweld
(overtreding of poging daartoe van de artikelen 310 en 312 of 317 van het Wetboek van Strafrecht).
• Er zullen alleen zaken en foto’s worden getoond die reeds eerder in een lokaal, regionaal of landelijk
opsporingsprogramma aan bod zijn geweest.
• In beginsel worden geen personalia vrijgegeven en worden geen bekende verdachten op de internetpagina
geplaatst.1
• In het bericht moeten concrete vragen aan het publiek gesteld worden.
• Er moet per bericht een maximale plaatsingsperiode worden afgesproken. Deze kan na aanvullende
toestemming van de zaaksOvJ worden verlengd .
• Als er beelden, dwz (overzichts)foto’s of stills van camerabeelden worden geplaatst, dan mogen er geen
herkenbare beeltenissen van slachtoffers, getuigen, omstanders of anderen zichtbaar zijn.
• Er worden geen schokkende beelden en/of teksten vertoond (ook kinderen kunnen de site bezoeken)
1
In uitzonderlijke gevallen kan dit, doch hierop is een speciale procedure van toepassing (voorzitter LSO neemt contact op
met voorzitter college P-G’s)
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Procedure
Voorafgaand aan de plaatsing van een opsporingsbericht op de internetpagina, zal de volgende procedure worden
gevolgd:
indien de recherche de zaak geschikt acht neemt zij contact op met de zaaksofficier.
indien deze het middel gewenst en geschikt acht, geeft deze toestemming
bij twijfel vindt er overleg plaats met de persofficier
politievoorlichting maakt vervolgens het bericht en stuurt deze voor toestemming naar persofficier
daarna plaatsing.

Amsterdam, 08 juli 2008
Hanneke Festen.
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