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Elke dag worden er bij de politie tientallen personen als vermist opgegeven. Het merendeel van 
deze vermissingen wordt binnen korte tijd opgehelderd en meestal is er sprake van een goede 
afloop. Zorgwekkender zijn vermissingen die langere tijd onopgelost blijven. We spreken van 
langdurige vermissingen als na een jaar nog steeds niet bekend is wat er is gebeurd. Hoeveel 
langdurige vermissingen er zijn en wie het betreft, is echter nooit goed in beeld gebracht. Deze 
constatering vormde de aanleiding om in nauwe samenwerking met de Nationale Politie de aard 
en omvang van het aantal langdurige vermissingen inzichtelijk te maken.

Methode van onderzoek
Het onderzoek is in nauwe samenwerking met de Nationale Politie uitgevoerd. Binnen en buiten 
de politie bestaan diverse datasystemen waarin vermiste personen geregistreerd kunnen wor-
den. De systemen die geraadpleegd zijn, betreffen het databestand van het televisieprogramma 
AVROTROS VERMIST, de opsporingsdatabases OPS en NSIS, het Vermiste Personen Systeem (VPS) 
en de database van de website politie.nl. In totaal omvatten deze databases ruim 18.000 regis-
traties van vermiste personen. De overlap tussen de systemen is beperkt. Omdat een geauto-
matiseerde ontsluiting van de registraties van langdurig vermisten niet mogelijk is vanwege de 
grote verschillen in inhoud, kwaliteit en technische omgeving van de verschillende databases, is 
deze handmatig uitgevoerd. De informatie is veredeld, samengevoegd en geanalyseerd om tot 
een totaaloverzicht van langdurig vermiste personen te komen. De politie heeft vervolgens nog 
een verificatie van de lijst uitgevoerd in de operationele systemen BVH en het BRP. Op de uit-
eindelijke lijst langdurig vermiste personen staan personen die een jaar of langer in Nederland 
vermist zijn en Nederlanders die reeds een jaar of langer in het buitenland zijn verdwenen.  
Het onderzoek levert voor de Nationale Politie een operationeel overzicht op met namen en ge-
gevens van langdurig vermiste personen dat gebruikt kan worden voor monitoring en actualise-
ring. De landelijke lijst langdurig vermiste personen is een momentopname omdat vermissingen 
een dynamisch fenomeen zijn.
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Belangrijkste resultaten uit het onderzoek

• De inventarisatie en analyse van de databases leveren een landelijke lijst op met 
1.497 langdurig vermiste personen betreffende personen die in Nederland zijn ver-
mist en Nederlanders die in het buitenland zijn verdwenen. 

• De meeste langdurige vermissingen (80%) dateren van rond de eeuwwisseling; sinds 
die tijd wordt er ook consequenter geregistreerd.

• Jaarlijks raken er gemiddeld bijna honderd personen langdurig vermist. Het gaat om 
evenveel minderjarigen als volwassenen. 

• De meeste vermissingen vinden in Nederland plaats en voor het merendeel gaat het 
om niet-Nederlanders, waaronder een relatief groot aantal Afrikanen en Aziaten. 

• Langdurig vermisten uit Nederland en andere Westerse landen zijn vooral volwas-
senen. Vermisten uit Afrikaanse en Aziatische landen zijn grotendeels minderjarig op 
het moment van vermissing. 

• De langdurig vermisten betreffen ongeveer evenveel minderjarige jongens als meis-
jes maar het aantal volwassen mannen ligt hoger dan het aantal volwassen vrouwen. 

• Er zijn zeven categorieën vermissingen te onderscheiden: asielzoekers, reizigers, ont-
voering, weglopers, misdrijf, oorlog en ongeluk/ramp. 

• Over vier op de tien vermissingen is er te weinig informatie om de aard en toedracht 
van de vermissing te categoriseren. 

• Bijna een kwart van de langdurig vermisten is een asielzoeker die in Nederland uit 
beeld is verdwenen. Het betreft voornamelijk AMA’s.

• Van een tiende van de vermissingen is bekend dat de vermiste na een vermoedelijk 
vertrek naar het buitenland vermist is geraakt. Het betreft vooral volwassen mannen. 

• Minstens honderd vermissingen zijn te relateren aan een vermoedelijke ontvoering; 
meestal gaat het om internationale, parentale kindontvoeringen.

• Bijna honderd vermisten op de lijst zijn te typeren als weglopers. Meestal zijn zij 
vermoedelijk weggelopen uit zorginstellingen en -voorzieningen. Het gaat vaker om 
volwassenen dan om kinderen.

• Bijna honderd vermissingen hebben betrekking op oorlogsslachtoffers en vermisten 
die vermoedelijk het slachtoffer zijn van een ramp of ongeval, veelal verdrinkingen. 
Vaak zijn het volwassen mannen.

• Zeker vijftig langdurig vermisten zijn vermoedelijk slachtoffer van een misdrijf. Ook 
hier gaat het vaak om volwassen mannen.
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