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PROTOCOL www.depolitiezoekt.nl

Algemeen
Op 9 juli 2008 activeerde de Regiopolitie Amsterdam - Amstelland de website
www.overvallersgezocht.nl. Aan aantal andere Regiokorpsen plaatsen inmiddels ook
overvallen op deze site.
Op 5 januari activeerde ons Korps de website www.veroordeeldengezocht.nl.
In maart kwamen deze twee site bij elkaar op www.depolitiezoekt.nl.
Zoekt het publiek overvallers of veroordeelden dan komen ze automatisch bij
www.depolitiezoekt.nl.
Aanwijzingsbeschikking
Met ingang van 15 maart 2009 is een nieuwe aanwijzingsbeschikking
“opsporingsberichtgeving” van kracht. In deze nieuwe beschikking zijn een aantal zaken
veranderd. Die komen in dit nieuwe protocol aan de orde.

“Opsporingsberichtgeving is een opsporingsmiddel in strafvorderlijke zin waarbij de hulp van
het publiek wordt ingeroepen via de media en andere openbare berichten, om voor het
opsporingsonderzoek relevante informatie te verkrijgen.Onder deze ruime definitie vallen
opsporingsberichten die gepubliceerd worden via de tv, radio, krant, telefoon of het internet.
Ook berichten op publieke beeldschermen, in flyers en berichten die, na overleg met OM
en/of politie, in media als resultaat van onderzoeksjournalistiek worden getoond, zijn aan te
merken als vormen van opsporingsberichtgeving wanneer daarbij de hulp van het publiek
wordt gevraagd”.
Het Openbaar Ministerie is verantwoordelijk voor de inzet van opsporingsmiddelen in het
onderzoek naar strafbare feiten. Voor de inzet van opsporingsberichtgeving moet de
hoofdofficier van justitie, op voorstel van de (zaaks)officier van justitie, toestemming geven.
De hoofdofficier van justitie onder wiens gezag het opsporingsonderzoek plaatsvindt, is
verantwoordelijk voor de plaatsing en de inhoud van het opsporingsbericht.

Gevallen opsporingsberichtgeving:
Opsporingsberichtgeving is toegestaan in de volgende gevallen:
a. Verdachten van misdrijven waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten (art. 67 lid 1
Strafvordering) en van wie de identiteit niet bekend is;
b. Verdachten van misdrijven, met een strafbedreiging van 8 jaar of meer, van wie de
identiteit wel bekend is, tegen wie ernstige bezwaren bestaan, waarvan een reële kans is
dat zij opnieuw een ernstig misdrijf plegen (recidivegevaar) en van wie de opsporing en

aanhouding dringend gewenst is;
c. Verdachten van misdrijven, met een strafbedreiging van 12 jaar of meer, van wie de
identiteit wel bekend is, tegen wie ernstige bezwaren bestaan en van wie de opsporing en
aanhouding dringend gewenst is;
d. Niet-gedetineerde onherroepelijk veroordeelden voor misdrijven met een strafbedreiging
van 8 jaar of meer, waarvan een reële kans bestaat dat zij opnieuw een ernstig misdrijf
plegen (recidivegevaar), die aangehouden dienen te worden ter fine van executie en waar
andere opsporingsmiddelen onvoldoende uitzicht bieden op de aanhouding;
e. Ontvluchte gedetineerden en verpleegde delinquenten (bv. TBS-ers), veroordeeld voor
misdrijven met een strafdreiging van 12 jaar of meer, van wie de opsporing en aanhouding
dringend gewenst is en waar andere opsporingsmiddelen onvoldoende uitzicht bieden op
de aanhouding.
Verantwoordelijkheden.
Het Openbaar Ministerie is verantwoordelijk voor de inzet van opsporingsmiddelen in het
onderzoek naar strafbare feiten.
Voor de inzet van opsporingsberichtgeving moet de hoofdofficier van justitie, op voorstel van
de (zaaks)officier van justitie, toestemming geven. De hoofdofficier van justitie onder wiens
gezag het opsporingsonderzoek plaatsvindt, is verantwoordelijk voor de plaatsing en de
inhoud van het opsporingsbericht.
De hoofdofficier van justitie heeft in het geval van verdachten waarvan de identiteit wel
bekend is, de ontvluchte gedetineerden en verpleegde delinquenten toestemming nodig van de
voorzitter van het College van procureurs-generaal via de voorzitter van het Landelijk Orgaan
Opsporingsberichtgeving.
De hoofdofficier van justitie heeft in het geval van niet gedetineerde onherroepelijk
veroordeelden, toestemming nodig van de voorzitter van het Landelijk Orgaan
Opsporingsberichtgeving.

Politieproducers
De Regionale politieproducers spelen een belangrijke rol in de opsporingsberichtgeving. Zij
hebben afstemmingsoverleg over allerlei zaken met de Landelijke politieproducers van het
KLPD, het Team Opsporingsberichtgeving en vermiste personen. De Landelijke
politieproducers verzorgen de toestemming van de Landelijke Hoofd Officier van Justitie en
die van de voorzitter van het collega van pocureurs-geraal.

Plaatsingen
Zaken met betrekking tot overvallen worden op www.depolitiezoekt.nl geplaatst door
bemiddeling van het Kernteam Overvallen. Het kan gaan om beelden van verdachten zonder
bekende identiteit maar nadrukkelijk ook van verdachten met bekende identiteit!
Gaat het om andere zaken dan kan het Kernteam Overvallen hier ook zorg voor dragen. Ook

hier gaat het om verdachten met of zonder bekende identiteit!
Veroordeelden worden onder verantwoordelijkheid van het Chef DCIV door of namens de
Teamleider van het ROG team op de site geplaatst en verwijderd.
Contactpersoon voor alle zaken en back-up is de Cp. Bart Driessen bereikbaar op
0653657493. Alle zaken hebben een dossiereigenaar. Deze eigenaars zijn op de hoogte van de
plaatsingen op het www.depolitiezoekt.nl. Op een EXCEL sheet staan alle zaken, de
dossiereigenaren, piketnummers en emailadressen.
Reacties
Bezoekers van de site kunnen op drie manieren reageren.
1. Op het telefoonnummer 020-5593600. Dit telefoonnummer komt binnen bij het
Regionale Service Centrum. Informatie van een bezoeker wordt zo
uitgebreid mogelijk opgeschreven in een gespreksnotitie. Indien de bezoeker zijn
identiteit bekend maakt, wordt dit genoteerd evenals een telefoonnummer waar de
bezoeker op te bereiken is. De bezoeker ziet een code-nummer. Dit unieke nummer is
het XPOL nummer. De gespreksnotitie gaat naar het emailadres van de betreffende
zaak. In gevallen waarbij een bezoeker aangeeft dat een overvaller in een café, op een
terras of in een hotel zit wordt de piketlijn gebeld van het betreffende Bureau District
Recherche. De piketfunctionaris geeft aan wat er gebeuren moet.
2. Op het email adres depolitiezoekt@Amsterdam.politie.nl en op
Overvallersgezocht@Amsterdam.politie.nl komen mail-reacties binnen. De website
www.depolitiezoekt.nl genereert automatisch het XPOL nummer. Via dit nummer en
de naam en datum van de overval is snel te zien wie de dossiereigenaar is. De mail kan
dan direct doorgezet worden naar het betreffende Bureau.
3. Op telefoonnummer 0800-7000 kunnen mensen anoniem informatie doorgeven. Deze
informatie komt via de gebruikelijk wijze binnen en wordt dan verspreid naar de
Bureaus.
Back-Up en problemen
We voorzien dat deze innovatieve beweging wel eens met kinderziektes te maken kan krijgen.
Daarom is back-up georganiseerd.
Vooralsnog is dit de Cp. Bart Driessen op 0653657493.

