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Inleiding
Het sluitstuk van de opsporing en de vervolging in de strafrechtsketen is de executie van
opgelegde straffen. Als de executie van de straf onmiddellijk na de vonnisoplegging
plaatsvindt, zoals bij preventief gedetineerde verdachten het geval is, treden er doorgaans
geen problemen op. Dit ligt anders wanneer de veroordeelden zich ten tijde van het
onherroepelijk worden van de rechterlijke uitspraak op vrije voeten bevinden. Hierdoor
ontstaat de onbevredigende situatie dat een groep tot onverwaardelijke gevangenisstraf
veroordeelden zich – tijdelijk – aan de tenuitvoerlegging daarvan kan onttrekken. Uiteraard
spannen de politie en het Openbaar Ministerie zich in om onherroepelijke vonnissen zo
spoedig mogelijk ten uitvoer te leggen. Daarbij kan de internetsite ‘Veroordeelden gezocht’
een hulpmiddel zijn. Er zal een pilot worden gestart binnen de politieregio AmsterdamAmstelland onder het gezag van het Openbaar Ministerie aldaar. Het uitgangspunt is dat, als
de resultaten van de evaluatie van de pilot positief zijn, een landelijke uitrol van de website
‘Veroordeelden gezocht’ zal plaatsvinden.
De doelgroep van de Amsterdamse pilot betreft gesignaleerden die – kort gezegd – een
Amsterdams strafvonnis hebben openstaan.
Het onderhavige document betreft het projectplan van deze pilot.

2

Inhoud van de pilot
Opdracht
Door de leiding van het Arrondissementsparket Amsterdam en de Korpsleiding van de
regiopolitie Amsterdam-Amstelland is de opdracht gegeven een ‘Veroordeelden gezocht’
internetsite in het leven te roepen en daarvoor de juridische en praktische kaders aan te geven.
In de praktijk is gebleken dat het vaak lastig is om veroordeelden die gedurende langere tijd
hun straf ontlopen, te traceren. De informatie uit het toenmalige opsporingsonderzoek dat tot
de veroordeling heeft geleid, blijkt inmiddels verouderd en is daarmee niet meer bruikbaar.
Doelstelling van de pilot
De doelstelling van deze pilot is het vergroten van het aantal aanhoudingen van tot
onherroepelijke gevangenisstraf veroordeelde personen met behulp van (tips naar aanleiding
van) een internetsite ‘Veroordeelden gezocht’. Deze internetsite moet qua inhoud en
procedure passen binnen de Aanwijzing Executie1 en de Aanwijzing Opsporingsberichtgeving2 van het College van procureurs-generaal.
Momenteel wordt door het Team Regionale Opsporing Gesignaleerden (ROG-team) van het
Amsterdamse korps gemiddeld drie gesignaleerde veroordeelden per week aangehouden.
Daarbij wordt thans geen gebruik gemaakt van tips die afkomstig zijn van burgers. Met de
internetsite ‘Veroordeelden gezocht’ willen het Openbaar Ministerie en de Regiopolitie
Amsterdam-Amstelland de opsporing en de aanhouding van veroordeelden vergemakkelijken
en bespoedigen om zodoende de openstaande vonnissen te kunnen executeren. Dit zal naar
verwachting leiden tot een verhoging van het aantal aanhoudingen door het ROG-team.
Juridisch kader
Met name de Aanwijzing Opsporingsberichtgeving geeft het juridisch kader waarbinnen de
opzet en de uitvoering van de pilot moet passen. In dit projectplan wordt geanticipeerd op de
herziene Aanwijzing, die naar verwachting op 1 februari 2009 in werking zal treden.
Als uitgangspunt geldt dat het Openbaar Ministerie verantwoordelijk is voor de inzet van
opsporingsmiddelen in het onderzoek naar strafbare feiten. Voor de inzet van
opsporingsberichtgeving is de toestemming van het Openbaar Ministerie vereist.
Gevallen waarin opsporingsberichtgeving is toegestaan
Ingevolge de herziene – nog niet in werking getreden – Aanwijzing Opsporingsberichtgeving
is opsporingsberichtgeving ten aanzien van veroordeelde personen toegestaan in het volgende
geval.
Onderzoek naar niet-gedetineerde onherroepelijk veroordeelden
Van niet-gedetineerde onherroepelijk veroordeelden kunnen in een opsporingsbericht de
identiteitsgegevens en het signalement worden gemeld en een foto worden getoond, op
voorwaarde dat aan de volgende criteria wordt voldaan:
1

Aanwijzing Executie (vervangende) vrijheidsstraffen, taakstraffen van meerderjarigen, geldboetes, schadevergoedings- en

ontnemingsmaatregelen, Europese geldelijke sancties en toepassingen voorwaardelijke invrijheidsstelling (2008A013), i.w.tr. op 1 juli 2008.
2

Aanwijzing Opsporingsberichtgeving (2004A010), i.w.tr. op 15 december 2004. In dit projectplan wordt vooruitgelopen op de herziene

aanwijzing, die naar verwachting op 1 maart 2009 in werking zal treden.
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− de voorzitter van het Landelijk Overleg Opsporingsberichtgeving (landelijke
opsporingsberichtgeving) of de Hoofdofficier van het regiokorps (regionale
opsporingsberichtgeving) heeft toestemming verleend;
− de gezochte persoon is veroordeeld voor een ernstig misdrijf met een strafbedreiging van
acht jaar of meer;
− de inzet van andere opsporingsmiddelen biedt onvoldoende uitzicht op aanhouding binnen
de gewenste korte termijn.
Bij de beslissing om al dan niet gebruik te maken van opsporingsberichtgeving moet altijd een
afweging worden gemaakt van de verschillende belangen. Daarbij is van belang nadrukkelijk
rekening te houden met het grote (en steeds groter wordende) bereik van verschillende
mediavormen zoals internet en de omstandigheid dat eenmaal gepubliceerde berichtgeving
zich – bijvoorbeeld van internet – niet meer zonder meer laat verwijderen of herroepen.
Opsporingsberichtgeving kan de persoonlijke levenssfeer of andere belangen van betrokkenen
raken (de veroordeelde, het slachtoffer, eventuele andere getuigen). Met ieders belang moet
rekening worden gehouden bij de beslissing tot het inzetten van dit middel. Net zoals bij de
inzet van andere opsporingsmiddelen gelden de vereisten van proportionaliteit en
subsidiariteit. Dat wil zeggen dat de zwaarte van het in te zetten middel in verhouding dient te
staan tot het beoogde doel. Hierbij speelt de ernst van het gepleegde delict een rol
(proportionaliteit). Bovendien mag het middel pas worden ingezet als een eventueel lichter
middel niet tot voldoende resultaat heeft geleid dan wel zal kunnen leiden. Als het doel ook
met een minder ingrijpend middel kan worden bereikt, moet voor dat middel worden gekozen
(subsidiariteit). Vertaald naar opsporingsberichtgeving: hoe sterker het opsporingsbericht de
belangen van de betrokkene schendt, hoe belangrijker het is dat het doel in verhouding staat
tot het middel én het beoogde doel niet op een andere, de persoonlijke levenssfeer of andere
belangen minder schendende manier kan worden bereikt.
De impact van het plaatsen van opsporingsberichtgeving op internet is groot vanwege het
wereldwijde bereik en de mogelijkheid dat informatie die slechts korte tijd op internet heeft
gestaan, toch langdurig toegankelijk blijft en verder wordt verspreid. Om die reden dient extra
zorgvuldigheid te worden betracht in de besluitvorming met betrekking tot het plaatsen van
peroonsgegevens van veroordeelden op internet.
Selectie van de gegevens
Zoals vermeld, is het Openbaar Ministerie verantwoordelijk voor de inzet van
opsporingsmiddelen in het onderzoek naar strafbare feiten. Voor de inzet van
opsporingsberichtgeving is de toestemming van het Openbaar Ministerie vereist.
Het Openbaar Ministerie, in de persoon van de executie-officier, toetst in elk individueel
geval aan de hand van de genoemde criteria of de betreffende gegevens op de internetsite
geplaatst kunnen worden. Voorafgaand aan plaatsing doet de politie onderzoek, teneinde uit te
sluiten dat een veroordeelde persoon op een andere, minder ingrijpende wijze binnen de
gewenste korte termijn getraceerd en aangehouden kan worden. Van dit onderzoek wordt
schriftelijk verslag gedaan, dat in de toets van het Openbaar Ministerie wordt betrokken.
De selectie van de veroordeelde personen wier gegevens op internet worden gepubliceerd,
dient met de grootst mogelijke zorgvuldigheid te geschieden. Daartoe worden de volgende
waarborgen in het leven geroepen:
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1.
2.
3.
4.

De identiteit van de veroordeelde persoon wordt gecontroleerd;
Er wordt gecontroleerd of de persoon is veroordeeld voor een acht jaarsfeit;
Er wordt gecontroleerd of de straf inderdaad nog (gedeeltelijk) openstaat;
Er wordt gecontroleerd of de persoon inmiddels niet tot ongewenst vreemdeling is
verklaard;
5. Er worden alleen recente, goedgelijkende foto’s gebruikt, die afkomstig zijn van een
overheidsorgaan: het moet gaan om politiefoto’s dan wel om een foto uit de gemeentelijke
basisadministratie (GBA) die gebruikt is voor de uitgifte van een rijbewijs of paspoort. Er
worden geen compositietekeningen, beelden van bewakingscamera’s et cetera gebruikt.
Indien geen recente, goedgelijkende foto beschikbaar is, worden alleen de
identiteitsgegevens en het signalement van de veroordeelde persoon op de website
geplaatst.
Bij de samenstelling van de website, en in het bijzonder van de voorpagina, wordt rekening
gehouden met de diversiteit van de personen wier gegevens worden vermeld en de strafbare
feiten waarvoor zij zijn veroordeeld. Op de voorpagina zullen de foto’s van ten hoogste
twintig personen te zien zijn van wie de aanhouding naar het oordeel van de executie-oficier
de hoogste prioriteit heeft. De samenstelling van de voorpagina zal geregeld worden
gewijzigd, niet alleen om de site actueel te houden (zodra een veroordeelde persoon is
aangehouden, zullen zijn gegevens worden verwijderd, zie ook hierna), maar ook om de
aantrekkingskracht van de site te vergroten en het publiek te bewegen de site regelmatig te
bezoeken.
Welke gegevens mogen worden gepubliceerd?
Zoals hierboven wordt vermeld, mogen op grond van de Aanwijzing Opsporingsberichtgeving
in de genoemde gevallen slechts de volgende gegevens van de gezochte veroordeelde
personen worden gepubliceerd:
− zijn identiteitsgegevens, dat wil zeggen: naam en geboortedatum en -plaats;
− zijn signalement;
− zijn foto.
Dat betekent dat geen mededelingen mogen worden gedaan over het misdrijf waarvoor de
veroordeelde is veroordeeld. Wel zal op de site melding worden gemaakt van de duur van de
openstaande straf. Ook zal in voorkomende gevallen de laatst bekende verblijfplaats of de
vermoedelijke actuele verblijfplaats (niet het precieze adres, maar een aanduiding op
wijkniveau) van de veroordeelde persoon op de site kunnen worden geplaatst.
Op de internetsite wordt een e-mailadres en een telefoonnummer van de Regiopolitie
Amsterdam-Amstelland vermeld, waarmee bezoekers van de site contact kunnen opnemen
wanneer zij informatie hebben over de verblijfplaats van de veroordeelde persoon. Tevens
wordt een duidelijke handelinstructie gegeven aan de bezoekers van de site, inhoudende dat
zij niet zelf tot aanhouding van de gezochte persoon moeten overgaan, maar de politie moeten
waarschuwen.
Categorieën openstaande vrijheidsstraffen
Op de internetsite wordt informatie opgenomen over personen die zijn veroordeeld tot
vrijheidsstraffen met de duur van:
− tussen de 90 en 120 dagen;
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− tussen de 120 en 300 dagen en
− meer dan 300 dagen.
De gegevens over de personen die zijn veroordeeld tot een vrijheidsstraf van minder dan 120
dagen, kunnen door het ROG, na daartoe verkregen toestemming van de executie-officier van
justite, op de site worden geplaatst.
De gegevens over de personen die zijn veroordeeld tot een vrijheidsstraf tussen de 120 en 300
dagen worden op de site gepubliceerd na overleg met het Team Executie Strafvonnissen
(TES). In beginsel worden alleen gegevens gepubliceerd over deze personen, wanneer een
Europees aanhoudingsbevel (EAB) is gegeven dan wel het procesdossier beschikbaar is bij
het TES, zodat op korte termijn een EAB kan worden afgegeven. Op die manier kan adequaat
worden gereageerd op eventuele tips dat de veroordeelde persoon in het buitenland verblijft.
De gegevens over de personen die zijn veroordeeld tot een vrijheidsstraf met een duur langer
dan 300 dagen worden slechts op de site gepubliceerd na toestemming van het TES.
Handelwijze naar aanleiding van tips
Zoals vermeld, wordt op de internetsite een e-mailadres en een telefoonnummer van de
Regiopolitie Amsterdam-Amstelland vermeld. Het e-mailadres en het telefoonnummer zijn
verbonden aan het Regionaal Service Centrum (RSC (de meldkamer)). Het nummer is 24 uur
per dag bereikbaar en de inbox van het e-mailadres wordt eveneens 24 uur per dag
gecontroleerd op inkomende berichten.
Inkomende tips over de verblijfplaats van een persoon die is veroordeeld tot een vrijheidsstraf
van ten hoogste 300 dagen worden geverifieerd door het ROG-team. Het ROG-team zal in
voorkomende gevallen ook de aanhouding van de veroordeelde persoon verrichten. Wanneer
de tip inhoudt dat de veroordeelde persoon zich in het buitenland ophoudt, wordt contact
gezocht met het TES. Het TES beschikt over contacten in het buitenland, die dienstig kunnen
zijn voor de aanhouding van de persoon en het TES ook een rol zal spelen in eventuele daarop
volgende overleveringsprocedure.
Tips met betrekking tot op de site geplaatste personen die zijn veroordeeld tot een
vrijheidstraf van meer dan 300 dagen worden onmiddellijk voorgelegd aan het TES. De
verificatie van deze tips en de aanhouding van deze personen geschiedt door het TES, tenzij
in onderling overleg tussen het ROG en TES anders wordt beslist. De werkafspraken tussen
het ROG en het TES worden schriftelijk vastgelegd.
Klachtprocedure en verwijderen van de gegevens
Vanwege de grote impact die de vermelding van identiteitsgegevens en foto’s op een
internetsite heeft, is het van grootst mogelijke belang dat naast een zorgvuldige toetsing
vooraf, er ook onmiddellijk gehandeld wordt wanneer blijkt dat de gegevens ten onrechte op
de site zijn geplaatst. Hiervan kan bijvoorbeeld sprake zijn wanneer een veroordeelde persoon
gebruik heeft gemaakt van de identiteit van een ander.
Bezoekers van de internetsite kunnen klachten indienen via het telefoonnummer en het
e-mailadres die op de site worden vermeld en die ook worden gebruikt voor het geven van
tips. Door de 24-uurs bereikbaarheid van het RSC wordt gewaarborgd, dat op zo kort
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mogelijke termijn kan worden gereageerd op klachten. De medewerkers van het RSC worden
geïnstrueerd dat zij op de ontvangst van een serieuze klacht op dezelfde manier moeten
reageren als op de binnenkomst van een spoedeisende tip. De portefeuillehouder binnen het
korps en het ROG-team zijn 24 uur per dag beschikbaar om de klacht te verifiëren. Deze
verificatie zal binnen twaalf uur na ontvangst van de klacht plaatsvinden. Uiterlijk twaalf uur
na de melding van de klacht wordt de executie-officier door de portefeuillehouder van het
korps geadieerd voor het nemen van een beslissing over het verwijderen van de gegevens van
de site en wordt de informatie na de daartoe strekkende beslissing van de executie-officier van
de site verwijderd.
Ook als naar aanleiding van een tip of anderszins een veroordeelde persoon is aangehouden,
zullen zijn gegevens binnen twaalf uur na zijn aanhouding en de daar op volgende vaststelling
van zijn identiteit van de internetsite worden verwijderd.
Sturing / monitoring
De monitoring van de pilot vindt plaats door een stuurgroep waarin zitting hebben de
fungerend hoofdofficier, een lid van de Korpsleiding, de recherche-officier en de
portefeuillehouder binnen de politie. Aan deze stuurgroep wordt maandelijks gerapporteerd
over het aantal bezoekers van de internetsite, het aantal tips en het aantal aanhoudingen naar
aanleiding van deze tips. Daarnaast zullen ook voorkomende incidenten (zoals foutieve
vermeldingen op de internetsite en klachten van personen wier gegevens op de site worden
vermeld) worden besproken binnen de stuurgroep. Eventuele bijzondere bevindingen zullen
tussentijds worden voorgelegd aan de voorzitter van het Landelijk Overleg
Opsporingsberichtgeving. Bij voorkomende tussentijdse problemen overlegt de rechercheofficier met de portefeuillehouder van het korps.
De verantwoordelijkheid voor het plaatsen en verwijderen van gegevens van veroordeelden
op de internetsite berust bij de executie-officier van justitie, die daartoe zo vaak als nodig is
overleg voert met de portefeuillehouder bij de politie. De laatste is binnen het korps
verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van de opsporing en de aanhouding naar aanleiding
van de tips door het ROG-team.
Evaluatie van de pilot
Er zal worden vastgelegd hoeveel bezoekers de internetsite heeft. Daarnaast zal het aantal tips
en het aantal bruikbare tips worden vastgelegd. Tevens zal worden geregistreerd hoeveel
aanhoudingen er naar aanleiding van de tips hebben plaatsgevonden. Deze bevindingen zullen
maandelijks worden besproken in de stuurgroep.
Vier maanden na de start van de pilot zal een tussentijdse rapportage worden opgesteld ter
bespreking door de stuurgroep. Deze rapportage zal ook worden voorgelegd aan de voorzitter
van het Landelijk Overleg Opsporingsberichtgeving.
Na zes maanden wordt een eindevalutie verricht. Daarin zal niet alleen aandacht worden
besteed aan het aantal bezoekers van de site, het aantal (bruikbare) tips en het aantal
aanhoudingen dat naar aanleiding van deze tips heeft plaatsgevonden, maar ook aan het
verloop van de procedure in zijn geheel. Daarbij komt aan de orde het aantal vermijdbare
fouten dat is gemaakt bij de plaatsing van informatie op dan wel de verwijdering van
gegevens van de site en de wijze waarop op die fouten is gereageerd. Ook zal worden gekeken
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naar het werkproces bij het ROG-team en in het bijzonder naar de (thans te verwachten)
toename van de werkdruk naar aanleiding van de tips in relatie tot het aantal aanhoudingen
dat is verricht.
Aan de hand van de eindrapportage zal worden bezien of de pilot in een definitieve vorm
wordt voortgezet in de politieregio Amsterdam-Amstelland. Tevens kan door de voorzitter
van het Landelijk Overleg Opsporingsberichtgeving worden beoordeeld of de onderhavige
werkwijze zich leent voor landelijke implementatie.

8

Bijlage: Uitvoeringregeling Regiopolitie Amsterdam-Amstelland
Kwaliteitseisen en acceptatiecriteria

Kwaliteitseis
Acceptatie
criteria

Concreet

Criteria van plaatsing
− Conform Aanwijzing Opsporingsberichtgeving
− Proportionaliteit en subsidiariteit
− Maatwerk
− Per zaak/geval
− Het subject van de opsporingsberichtgeving moet veroordeeld
zijn voor misdrijf waarop naar de wettelijke omschrijving een
gevangenisstraf van 8 jaar of meer is gesteld. In de praktijk
betekent dit een geweldsmisdrijf (doodslag, overval,
straatroof, geweldpleging, verkrachting etc.) of internationale
handel in verdovende middelen.
− Het moet een zitvonnis van 90 dagen of langer betreffen.
− De veroordeelde persoon is inmiddels niet tot ongewenst
vreemdeling verklaard.De dossiers moeten absoluut foutloos
zijn. Voorafgaand aan de plaatsing op de website zal er nog
een dubbele check op openstaande straf plaatsvinden.
− Plaatsing volgt na opsporingshandelingen (administratief
onderzoek/huisbezoek) met als resultaat dat aantreffen niet
heeft plaatsgevonden of aannemelijk is (bijvoorbeeld bij
ZVW’ers).
− Plaatsing op de website is alleen mogelijk wanneer in alle
redelijkheid verwacht mag worden dat de overige toepasbare
opsporingsmiddelen op korte termijn geen resultaat zullen
opleveren en de aanhouding geen uitstel kan gedogen.
− Er vindt een afweging van de belangen van ‘lopende
onderzoeken’ plaats door naslag in de politiesystemen.
− Te publiceren foto’s zijn in principe niet ouder dan 5 jaren,
tenzij nog steeds goedgelijkend (wanneer niet in HKS
beschikbaar dan opvragen GBA-foto van rijbewijs of
paspoort).
− Alle bovenstaande punten zullen in het dossier ter
beoordeling worden voorgelegd aan de executie-OvJ.
− Alle personen worden, voordat ze geplaatst worden,
voorgelegd aan de executie-OvJ die toetst of de zaak aan de
genoemde criteria voldoet.
− Zgn. TES-zaken worden alleen op de site geplaatst met
toestemming van de TES-OvJ te Zwolle via de executie-OvJ
te Amsterdam.

Op basis van deze criteria is er door het ROG-team administratief onderzoek gepleegd in de
1700 dossiers van zitvonnissen van de regio Amsterdam. Daaruit blijkt dat 86 dossiers aan
deze criteria voldoen. Hiervan is er van 35 personen een recente foto (niet ouder dan vijf jaar)
uit politiesystemen (HKS) of het GBA (rijbewijs/paspoort) beschikbaar.
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De gegevens over de personen die zijn veroordeeld tot een vrijheidsstraf van minder dan 120
dagen, worden zelfstandig door het ROG, na daartoe verkregen toestemming van de executieofficier van justite, op de site geplaatst.
De gegevens over de personen die zijn veroordeeld tot een vrijheidsstraf tussen de 120 en 300
dagen worden op de site gepubliceerd na overleg met het TES. In beginsel worden alleen
gegevens gepubliceerd over deze personen, wanneer een EAB is gegeven dan wel het
procesdossier beschikbaar is bij het TES, zodat op korte termijn een EAB kan worden
afgegeven.
De gegevens over de personen die zijn veroordeeld tot een vrijheidsstraf met een duur van
meer dan 300 dagen worden slechts op de site gepubliceerd na toestemming van het TES.
Kwaliteitseis
Acceptatie
criteria
Concreet

Gegevens op site
− Aanwijzing opsporingsberichtgeving
− Wet bescherming persoonsgegevens
− Wet juridische en strafvorderlijke gegevens
− Voor- en achternaam en geboortedatum
− Maximaal foto’s van 20 personen direct zichtbaar op de
voorpagina, de overige op achterliggende pagina’s
− Xpol- of BVO-nummer als referentie
− Relevante opsporingsinformatie zoals de laatste verblijfplaats
(wijkniveau, niet exacte locatie)
− Aantal dagen openstaand vonnis
− Geen gegevens over misdrijf waarvoor veroordeling heeft
plaatsgevonden
− Geen gegevens over ‘gevaarsclassificatie’
− Handelingsperspectief (niet zelf aanhouden!) in elk
afzonderlijk dossier vermelden.
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Kwaliteitseis
Acceptatie
criteria
Concreet

Procedure
− Maatwerk
− Per zaak/geval
− Actueel overzicht doelgroep door RICO-ROG (RPAA)3
− Voorbereiding dossier door RICO-ROG
− Beslissing plaatsing executie-OvJ; bij zgn. TES-zaken
toestemming van TES-OvJ te Zwolle
− Uitvoering door projectteam ROG, met inachtneming van de
afspraken gemaakte met TES
− Beheer site door DBI4 / Avantgarde
− Maandelijks overleg door stuurgroep onder voorzitterschap
van de plv. hoofdofficier van justitie
− Regulier overleg portefeuillehouder RICO en recherche-OvJ
− Wijziging fotogalerij / plaatsing naar aanleiding van:
- Aanhouding gesignaleerde
- Hogere prioriteit
- Nieuwe informatie (bijv. langdurig verblijf buitenland)
- Factor tijd (volgorde wisselen na 4 tot 8 weken)
- Permanente controle op openstaande straffen
(veroordeelde van site verwijderen na aanhouding)
− Met name op de voorpagina wordt rekening gehouden met
diversiteit van veroordeelden en de misdrijven waarvoor zij
zijn veroordeeld.

De volgende afspraken zijn gemaakt:
- Met betrekking tot het onderhoud van de site: onder verantwoordelijkheid van Chef DCIV
zorgt Chef RICO/PL ROG voor een actueel overzicht van de doelgroep. Dit zal wekelijks
worden bijgehouden en gecheckt worden op actualiteit (nog steeds gesignaleerd).
- Alle zaken worden, voordat ze geplaatst worden, voorgelegd aan de executie-OvJ die
toetst of de zaak aan de genoemde criteria voldoet.
- Hierna wordt de zaak teruggegeven aan de PL ROG die zorg draagt voor plaatsing op de
website. De plaatsing geschiedt door tussenkomst van de Dienst Bedrijfsinformatie (DBI)
van de RPAA en Avantgarde als beheerder van de website.
- Met Avantgarde wordt een overeenkomst gesloten zoals bedoeld in paragraaf 8 van de
Aanwijzing opsporingsberichtgeving.
Kwaliteitseis
Acceptatie
criteria
Concreet

Handelingsperspectief
− Veiligheid melder
− 24/7 dekking
− Bellen met 020-5593600
− Bellen met ‘Meld Misdaad Anoniem’(M-lijn)
− E-mail naar website ROG via RSC
− Onder vermelding van de tekst “Onderneem zelf geen actie!”

3

Het bureau Regionale Incasso, Controle en Opsporing (RICO) is een onderdeel van de Dienst Controle Infrastructeer Verkeer (DCIV) van
de Regiopolitie Amsterdam-Amstelland (RPAA). Het ROG-team is een onderdeel van het RICO.
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De afkorting DBI staat voor Dienst Bedrijfsinformatie.
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Kwaliteitseis
Acceptatie
criterium
Concreet

Opvolging
− 24/7 dekking
− Medewerker RSC werkt volgens standaard vragenlijst, RSC
mailt gespreksverslag door aan RICO-ROG
− Tips in TES-zaken worden onmiddellijk voorgelegd aan TES
− Opsporingsonderzoek door RICO-ROG, met inachtneming
van de afspraken met TES
− Piketregeling voor medewerkers RICO-ROG i.v.m.
bereikbaarheid en beschikbaarheid

Randvoorwaarden
− Voortbestaan ROG-team (NB Het voortbestaan van het ROG-team is gegarandeerd tot 1
juli 2009 en er wordt inmiddels toegewerkt naar een definitieve status van het ROG-team
binnen het regiokorps Amsterdam-Amstelland);
− Goede overdracht van de portefeuille executie aan de te zijner tijd nieuw aan te wijzen
officier van justitie.
Planning
De planning is als volgt:
−
−
−
−
−

Ontwerpfase: voor 15 december 2008
Implementatiefase: voor 1 januari 2009
Borging-/nazorgfase: voor 1 juli 2009
Tussenevaluatie: 1 juni 2009
Eindevaluatie: voor 1 september 2009

In de Ontwerpfase is het projectplan geschreven.
De Implementatiefase bestaat uit het uitvoeren van de pilot binnen de RPAA, deze wordt
afgerond met een tussenevaluatie welke onder andere de volgende punten zal behandelen:
− Resultaat (aantal bezoekers van de site, aantal (bruikbare) tips, aantal aanhoudingen op
basis van ontvangen tips);
− Procedure / werkwijze.
Wanneer het project is geïmplementeerd in de regio begint de nazorgfase. In deze fase wordt
gestuurd op verbeterrichtingen en het blijvende karakter.
Projectorganisatie
De pilot zal onder het gezag van het Openbaar Ministerie Amsterdam, vertegenwoordigd door
recherche-OvJ mr. B.L. Mac-Lean en executie-OvJ mr. O.J.M. van der Bijl, worden
uitgevoerd binnen de DCIV, door RICO-ROG, onder leiding van Cp. E.C. Hogervorst.
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Projectcommunicatieplan
De interne en de externe communicatie vindt plaats aan de hand van een door de RPAA en het
Openbaar Ministerie in gezamenlijkheid opgesteld communicatieplan. Contactpersoon bij
Bureau Communicatie van de RPAA is P. van der Maat. Contactpersoon bij het Openbaar
Ministerie Amsterdam is F.R. Wattimena (persvoorlichter).
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