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Achterblijvers kunnen vanwege praktische problemen ten gevolge van
de vermissing met verschillende instanties te maken krijgen. Dat zijn
onder andere gemeenten, banken, verzekeraars, pensioenfederaties en
de Belastingdienst. Omdat achterblijvers bij het zoeken naar oplossingen
soms op een muur van bureaucratie en onwetendheid stuiten, zet
Slachtofferhulp Nederland zich sinds 2015 in voor het realiseren van
een betere dienstverlening door deze instanties. Met het realiseren van
maatwerk voor achterblijvers van vermiste personen wordt gestreefd naar
een efficiënte en correcte bejegening van deze bijzondere doelgroep.

De achterblijvers

Jaarlijks worden er circa 40.000 vermissingen bij de politie gemeld. De
meeste worden binnen een paar dagen opgehelderd. Er zijn echter ook
vermissingen die langer duren. Naarmate een vermissing langer voortduurt,
kunnen de achterblijvers met allerlei problemen te maken krijgen. De
emotionele impact van een vermissing op de achterblijvers is groot:
wanhoop, verdriet en onrust volgen op de vrees dat de vermiste iets ernstigs
is overkomen. Daarnaast kunnen achterblijvers praktische problemen
ondervinden ten gevolge van de vermissing. Zolang de vermiste niet
terecht is, lopen zijn of haar lasten namelijk door. Denk aan de hypotheek
of huur, verzekeringspremies en belastingen. De inkomsten van de vermiste,
zoals salaris en uitkeringen, worden na verloop van tijd echter beëindigd.
Dat veroorzaakt soms al enkele weken na de vermissing een last voor de
achterblijvers.
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Een evaluatie van het maatwerk voor achterblijvers
van vermiste personen

In De achterblijvers wordt de stand van zaken van het maatwerk voor
achterblijvers van vermiste personen geschetst. Aan bod komt met welke
praktische problemen achterblijvers ten gevolge van een vermissing
worden geconfronteerd, of en hoe zij daarbij door de betrokken instanties
geholpen zijn en hoe zij de bejegening en hulp door de instanties hebben
ervaren. Daarnaast worden handreikingen gedaan voor de wijze waarop het
maatwerk in de toekomst verder verstevigd kan worden.
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Voorwoord

Als iemand wordt vermist, heeft dat grote impact op de familie en de geliefden
die achterblijven. De angst dat de vermiste persoon iets is overkomen, is groot.
Maar naast emotionele consequenties kan een vermissing - naarmate deze langer
voortduurt - allerlei praktische problemen voor achterblijvers met zich meebrengen.
Positief is dat achterblijvers van vermiste personen inmiddels door de overheid worden beschouwd als een aparte doelgroep met een eigen problematiek. In lijn met
deze erkenning zetten verschillende instanties zich in om de dienstverlening aan
achterblijvers van vermiste personen te verbeteren. Het doel is achterblijvers op een
juiste manier te bejegenen en hen zo goed mogelijk te helpen bij de problemen waar
zij ten gevolge van de vermissing tegen aan lopen. Met andere woorden: er wordt
naar gestreefd hen zo veel mogelijk te ontzorgen.
Op verzoek van het ministerie van Veiligheid en Justitie hebben wij de stand
van zaken van de dienstverlening aan achterblijvers van vermiste personen medio
2017 in kaart gebracht. Voor de uitvoering van dit onderzoek hebben we een
beroep gedaan op verschillende personen en organisaties die wij willen bedanken
voor hun medewerking. In de eerste plaats gaat onze dank uit naar Slachtofferhulp
Nederland, en dan in het bijzonder Franck Wagemakers, voor de informatieverstrekking en bemiddeling naar de relevante instanties die zich inzetten voor het
maatwerk voor achterblijvers van vermiste personen. In willekeurige volgorde zijn
dat: de Nederlandse Vereniging van Burgemeesters, het Verbond van Verzekeraars,
Zorgverzekeraars Nederland, het CAK, de Nederlandse Vereniging van Banken,
de Belastingdienst, de Pensioenfederatie en de Nederlandse Vereniging van
Burgerzaken. Zij hebben ons in de relatief korte tijd waarin we het onderzoek hebben uitgevoerd van informatie voor de inventarisatie en de casestudies voorzien.
Daarnaast hebben afzonderlijke leden van deze koepelorganisaties een belangrijke
bijdrage geleverd, ook hen willen wij daarvoor hartelijk danken. In bijlage 1 staan
de instanties en de namen (voor zover men niet anoniem wenste te blijven) opgenomen. Ook de Nationale Politie behoort tot de instanties waarmee achterblijvers
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van vermiste personen te maken krijgen. In het bijzonder zijn we Carlo Schippers
en Wieke van Enst van het Landelijk Bureau Vermiste Personen van de Nationale
Politie dankbaar voor hun inzet en input.
Slachtofferhulp Nederland en voornoemde instanties hebben ons in een aantal
gevallen met succes bemiddeld naar achterblijvers van vermiste personen voor de
casestudies. De achterblijvers die we gesproken hebben, zijn we bijzonder erkentelijk voor hun openhartigheid om hun verhaal met ons te delen. Dat geldt ook voor
de achterblijvers wiens meningen en ervaringen we via de digitale survey hebben
mogen verzamelen. Vanuit privacyoverwegingen blijven de achterblijvers anoniem.
Onze dank gaat ook uit naar de deelnemers van de reflectiesessie voor hun
constructieve bijdrage. Zij worden allen met naam genoemd in bijlage 5. Tenslotte
bedanken wij de begeleidingscommissie van het onderzoek voor hun enthousiasme en inzet. Dat zijn Gerie Jonk (Ministerie van Veiligheid en Justitie), Marit de
Vries (Ministerie van Veiligheid en Justitie), Jet Bong (Ministerie van Veiligheid en
Justitie) en Franck Wagemakers (Slachtofferhulp Nederland).
We zijn blij dat er aandacht bestaat voor de problemen van achterblijvers van vermiste personen en hopen dat de onderzoekbevindingen bijdragen aan een verdere
verbetering van de bejegening en dienstverlening aan hen.
Ilse van Leiden, Manon Hardeman & Anton van Wijk
Bureau Beke
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Inleiding

Jaarlijks worden er ongeveer 40.000 vermissingen bij de politie gemeld. De meeste
vermissingen worden binnen een paar dagen opgehelderd. Er zijn echter ook vermissingen die langer duren. Jaarlijks blijven er naar schatting zeven- tot achthonderd
mensen langer dan drie weken vermist.1 Nederland telt volgens recent onderzoek
circa 1.500 vermiste personen die langer dan een jaar vermist zijn en daar komen er
ieder jaar bijna honderd bij.2
Definitie vermiste
Een vermiste is een persoon…
 die tegen redelijke verwachting in afwezig is uit zijn/haar gebruikelijke en/of veilig
geachte omgeving;
 waarvan de verblijfplaats van de betreffende persoon onbekend is;
 in wiens belang en/of het belang van diens achterblijver is dat de verblijfplaats wordt
vastgesteld.

Achterblijvers van vermiste personen kunnen met allerlei problemen te maken krijgen. Op de eerste plaats staat de emotionele impact die een vermissing op achterblijvers heeft. De angst dat de vermiste iets ernstigs is overkomen is vaak groot en
daarop volgen emoties als wanhoop, verdriet en onrust. Naast de emotionele problemen kunnen achterblijvers van langdurig vermiste personen gevolgen ondervinden op financieel, juridisch en praktisch gebied. Denk hierbij aan het regelen van de
hypotheek, het invullen van de belastingaangifte en het stopzetten van verzekeringen van de vermiste. Afhankelijk van de situatie kunnen dergelijke problemen zich
al een aantal weken na de vermissing manifesteren. Bij het zoeken naar oplossingen
kunnen achterblijvers stuiten op een muur van bureaucratie en onwetendheid bij
instanties. De focus van onderhavige rapportage ligt bij de praktische problemen
waar achterblijvers ten gevolge van een vermissing mee geconfronteerd kunnen
worden en de wijze waarop instanties hen daarbij al dan niet helpen.
Inleiding
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1.1 Status vermist
Een vermiste heeft voor de wet de status ‘levend’, waardoor achterblijvers beperkt
zijn in het regelen van zaken namens de vermiste. Een vermiste wordt zolang hij/zij
niet is doodverklaard voor de wet als levend beschouwd waardoor bestaande regels
die gelden voor levende mensen worden gehanteerd. Uit de praktijk blijkt het wenselijk dat medewerkers van instanties en bedrijven achterblijvers erkennen als een
doelgroep waarvoor maatwerk nodig is en dat de achterblijvers bekend zijn met de
voorzieningen die daarvoor zijn.

Afwezigheidsbewind

Vermissing brengt met zich mee dat de vermiste niet meer in staat is om zijn verplichtingen na te komen en zijn zaken te regelen. Wanneer de vermissing langere tijd duurt, kan het nodig zijn dat iemand anders het afhandelen van met name
financiële zaken van de vermiste op zich neemt. Iedere meerderjarige kan in principe tot bewindvoerder worden benoemd; dus ook een achterblijver van de vermiste.
Een onderbewindstelling houdt in dat de kantonrechter een persoon tot bewindvoerder benoemt om tot de behartiging van de zaken van de vermiste persoon over
te gaan. De bewindvoerder heeft tot taak om de belangen van de persoon in kwestie, de vermiste, te behartigen. Dat houdt in dat de bewindvoerder als het ware in
de plaats treedt van de vermiste persoon en alle rechtshandelingen mag verrichten
die de vermiste normaal gesproken zelf zou verrichten. De bewindvoerder heeft
met name tot taak om de administratie van de vermiste persoon te voeren. Hij zal
diens financiële zaken kunnen afhandelen, zoals het betalen van rekeningen, het
doen van belastingaangifte en het aangaan of opzeggen van overeenkomsten. Er
zijn grenzen aan de bevoegdheid van de bewindvoerder. Zaken die een heel persoonlijk karakter dragen, zoals bijvoorbeeld het aanvragen van echtscheiding of het
erkennen van een kind namens de vermiste persoon, vallen buiten de bevoegdheid
van de bewindvoerder. Verder zal voor bijzondere handelingen, zoals bijvoorbeeld
het doen van een grote financiële uitgave, in principe de voorafgaande toestemming
van de kantonrechter nodig zijn. Het bewind eindigt wanneer de vermiste persoon
weer terugkeert en met de bewindvoerder de beëindiging van het bewind overeenkomt of tot opzegging overgaat.3
Achterblijvers kunnen de kantonrechter weliswaar vragen om een bewindvoerder aan te wijzen, maar de bewindvoerder kan de problemen vaak niet oplossen
omdat veel instanties en bedrijven dezelfde regels voor vermiste personen hanteren
als voor niet-vermiste personen. In november 2015 is daarom een petitie aan de
Tweede Kamer aangeboden waarin wordt gepleit voor een aparte wettelijke status
voor vermiste personen. De minister van Veiligheid en Justitie laat daarop evalueren
of de huidige combinatie van beleids- en wettelijke maatregelen voldoende is om
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tegemoet te komen aan de problematiek van (achterblijvers van) vermiste personen,
dan wel of er moet worden voorzien in een aanvullende wettelijke status voor vermiste personen. Los van de juridische status concludeerde de minister dat achterblijvers gebaat zijn bij snelle, praktische oplossingen voor de problemen die op hun
pad komen. Deze oplossingen moeten gerealiseerd worden door de totstandkoming
van protocollen bij instanties inzake de omgang met achterblijvers van vermiste personen. Daarnaast moeten achterblijvers een formele verklaring van vermissing kunnen krijgen.4

1.2 Maatwerk
Sinds 2015 zet Slachtofferhulp Nederland zich in om de dienstverlening door andere instanties aan achterblijvers van vermiste personen te verbeteren. Slachtofferhulp
Nederland initieerde voorbereidende bijeenkomsten en gesprekken met verschillende instanties met als doel protocollen te ontwikkelen voor de dienstverlening aan
achterblijvers van vermisten. In totaal hebben acht maatwerkpartners zich gecommitteerd aan het ontwikkelen van een verbeterde dienstverlening aan achterblijvers
van vermisten. Daarbij moet opgemerkt worden dat een aantal maatwerkpartners
al eerder op eigen initiatief maatwerk voor de specifieke doelgroep had ontwikkeld
naar aanleiding van ervaringen met achterblijvers van vermisten. Dat betreft het
Nederlands Genootschap van Burgemeesters en het Verbond van Verzekeraars.
Maatwerkpartner
 Belastingdienst
 CAK
 Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB) / Vereniging van Nederlandse
Gemeenten (VNG)
 Nederlandse Vereniging van Banken (NVB)
 Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB)
 Pensioenfederatie
 Verbond van Verzekeraars
 Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Het doel van de protocollen c.q. het maatwerk is het garanderen van een efficiënte en correcte bejegening van achterblijvers door medewerkers van instanties waar
achterblijvers mee te maken kunnen krijgen. Binnen het kader van de wet- en regelgeving van de verschillende instanties kunnen maatwerkafspraken met de achterblijvers worden gemaakt om bijvoorbeeld lopende activiteiten tijdelijk te blokkeren
of achterwege te laten. Denk aan het opschorten van een premiebetaling van de
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zorgverzekering van de vermiste. Met een betere dienstverlening aan achterblijvers
van vermiste personen wordt beoogd de lasten van achterblijvers te verlichten en
hen te ontzorgen.

Behoeften van achterblijvers
In 2015 kreeg Slachtofferhulp Nederland 194 aanmeldingen binnen van achterblijvers van
vermissingen. Ruim twee derde van deze achterblijvers had behoefte aan vervolghulp. De
vervolghulp kan bestaan uit emotionele ondersteuning, praktische ondersteuning door contact te onderhouden met verschillende instanties of te helpen bij het invullen van formulieren of het helpen omgaan met juridische en financiële gevolgen na langdurige vermissing.5

1.3 Evaluatie
In opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie is Bureau Beke in mei 2017
gestart met een evaluatie van het maatwerk voor achterblijvers van vermisten. De
evaluatie moet inzicht bieden in de werking van de protocollen en contactpersonen
bij verschillende maatwerkpartners en in de omgang met achterblijvers van vermiste
personen. Daarbij gelden de hiernavolgende onderzoeksvragen.
1.
2.
3.
4.

Hoe vaak wordt er gebruikgemaakt van de protocollen en/of contactpersonen
en wat waren precies de problemen bij de achterblijvers?
Hoe vaak sorteren de maatregelen een positief effect voor de achterblijver en
zijn de maatregelen toereikend voor het oplossen van de problemen van de
achterblijvers?
Wat zijn de redenen waarom achterblijvers niet zijn geholpen met de protocollen en/of contactpersonen en wat zijn verbetermogelijkheden?
Zijn er achterblijvers die niet bij Slachtofferhulp Nederland terecht komen
maar wel praktische hulp nodig hebben en wat zijn eventuele verbetermogelijkheden voor deze groep?

Om zicht te krijgen op de stand van zaken van het maatwerk voor achterblijvers
van vermiste personen zijn diverse methoden toegepast. Als eerste zijn interviews
gehouden ter oriëntatie op het onderwerp. Daarna is een inventarisatie gemaakt van
het proces bij de acht betrokken maatwerkpartners en zijn er casestudies uitgevoerd.
De achterblijvers van vermiste personen zijn middels een digitale survey gevraagd
naar eventuele praktische problemen waar zij als achterblijvers mee te maken hebben gekregen. Tot slot zijn in een reflectiesessie de voorlopige bevindingen aan de
betrokken maatwerkpartners gepresenteerd en zijn met hen de verbeterpunten in
kaart gebracht. Het onderzoek is uitgevoerd in een periode van twee maanden.6
14 De achterblijvers

1.3.1 Interviews

Allereerst zijn er interviews gehouden met Slachtofferhulp Nederland en de
Nationale Politie, in casu het Landelijk Bureau Vermiste Personen (LBVP). Voor
een overzicht van alle geïnterviewde respondenten zie bijlage 1.
De Nationale Politie vormt het eerste portaal naar de dienstverlening aan
achterblijvers van vermisten. Achterblijvers kunnen bij de politie melding maken
van vermissing van hun dierbare. De politie kan achterblijvers naar Slachtofferhulp
Nederland doorverwijzen voor nadere ondersteuning en zij zijn daarom een belangrijke schakel naar eventueel maatwerk. In een interview met een gedragskundige
(gespecialiseerd in vermiste personen) en de coördinator van het LBVP is de ontwikkeling van een politieverklaring nader besproken alsook de visie van de politie
op problemen van achterblijvers en de maatwerkaanpak.
Slachtofferhulp Nederland geldt als vraagbaak voor achterblijvers van vermiste personen. Sinds 2013 heeft Slachtofferhulp Nederland honderden achterblijvers ondersteuning geboden op psychosociaal, praktisch en juridisch vlak.
Slachtofferhulp Nederland spant zich als belangenbehartiger sinds 2015 bovendien
in voor betere dienstverlening aan achterblijvers door andere instanties waar achterblijvers noodgedwongen mee te maken krijgen. Omdat Slachtofferhulp Nederland
een centrale positie inneemt in het maatwerk en in nauw contact staat met zowel
de maatwerkpartners als achterblijvers is als eerste een interview gehouden met de
betreffende beleidsmedewerker van Slachtofferhulp Nederland. Met Slachtofferhulp
Nederland zijn direct na aanvang van het onderzoek nadere samenwerkingsafspraken gemaakt over bemiddeling naar maatwerkpartners en achterblijvers ten behoeve van de andere onderzoeksactiviteiten.

1.3.2 Inventarisatie bij de maatwerkpartners

Om een actueel beeld te kunnen genereren van de praktische toepassing van het
maatwerk is bij de acht maatwerkpartners een inventarisatie gehouden. Deze inventarisatie heeft een tweeledig karakter. Ten eerste zijn vragen gesteld over het proces
en aantallen en ten tweede is verzocht om inhoudelijke (geanonimiseerde) informatie over twee concrete casus. De gegevens van de contactpersonen bij de maatwerkpartners zijn verstrekt door Slachtofferhulp Nederland. De contactpersonen zijn
veelal werkzaam bij de koepel- of belangenorganisatie. Aan de contactpersonen van
de acht maatwerkpartners is per e-mail een verzoek gestuurd om enkele vragen te
beantwoorden over het proces aangaande:
 de stand van zaken van de werkafspraken/protocollen
 de stand van zaken en de datum van de implementatie van de werkafspraken
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 het aantal keer dat men te maken heeft gehad met een vermissing/
achterblijver
 het aantal keer dat men maatwerk heeft toegepast en waar dat uit bestond
Deze thema’s zijn in concrete vragen uitgewerkt in een gestructureerd format, te
weten het procesformulier (zie bijlage 2 ‘Procesformulier’). Vrijwel alle maatwerkpartners hebben op de oproep om mee te werken aan het onderzoek gereageerd met
de opmerking dat de tijdspanne erg kort was maar dat ze hun best zouden doen
om de vragen in het procesformulier te beantwoorden. De maatwerkpartners zijn
verschillend georganiseerd waardoor sommige instanties gemakkelijker en sneller
een overzicht van het proces kon geven dan andere instanties. Desalniettemin hebben alle maatwerkpartners zich ingezet om op tijd een zo hoog mogelijke respons
te genereren.
De oorspronkelijke vraag was of de maatwerkpartners het procesformulier
konden invullen. Een aantal maatwerkpartners was van mening dat het zinvol was
om ook een aantal leden van de koepel te vragen om een procesformulier in te vullen omdat de contactpersonen van de maatwerkpartners zelf weinig zicht hebben
op de implementatie van de werkprocessen en protocollen. Deze vragen hebben de
maatwerkpartners op verschillende manieren uitgezet, bijvoorbeeld door alle leden
te mailen, een oproep te plaatsen in een nieuwsbericht of nieuwsbrief of door een
aantal specifieke leden aan te schrijven waarvan zeker was dat ze te maken hebben
gehad met achterblijvers van vermiste personen. Dit heeft uiteindelijk tot 19 ingevulde procesformulieren geleid (zie tabel 1.1). Aanvullend zijn alle geretourneerde
procesformulieren telefonisch besproken met degenen die het formulier hebben
ingevuld.
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Tabel 1.1 – Respons op de procesformulieren
procesformulier ingevuld
door maatwerkpartner

door leden van koepel

Nederlandse Vereniging van Burgemeesters

1

3

Verbond van Verzekeraars

1

0

Zorgverzekeraars Nederland

1

5

CAK

1

n.v.t.

Nederlandse Vereniging van Banken

0

5

Belastingdienst

1

n.v.t.

Pensioenfederatie

1

0

Nederlandse Vereniging van Burgerzaken

0

0

1.3.3 Casestudies

Volgend op de inventarisatie zijn er casestudies uitgevoerd. Het doel van de casestudies is inzicht krijgen in de praktijk van het maatwerk, zowel vanuit het perspectief
van de instantie als vanuit het perspectief van de achterblijver (cliënt).
De maatwerkpartners die een procesformulier hebben ingevuld, zijn daartoe
gevraagd om een casusformulier in te vullen over een specifieke zaak. De vragen over
de casus zijn verwerkt in een gestructureerd format (zie bijlage 3 ‘Casusformulier’).
De casestudies houden het volgende in:
 analyse van de casus op basis van het ingevulde zaakformulier
 verdieping van de casus via een telefonisch interview met de dienstverlener/behandelaar
 verdieping van de casus via een telefonisch interview met de cliënt
(achterblijver)
Beoogd was om bij alle acht maatwerkpartners twee casus te bestuderen, in totaal
zestien. Twee maatwerkpartners is het echter niet gelukt om casus aan te leveren.
Als redenen gaven de contactpersonen aan dat de tijd daarvoor te kort was of dat
leden niet reageerden op een oproep door de maatwerkpartner. Door de overige zes
maatwerkpartners zijn wel casus aangeleverd, in totaal dertien. Zie tabel 1.2 voor de
resultaten.
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casusformulier ingevuld
door maatwerkpartner

casusinterview met
medewerker

casusinterview met
achterblijver

Tabel 1.2 – Respons op de casusformulieren

Nederlandse Vereniging van Burgemeesters

2

2

1

Verbond van Verzekeraars

2

2

2

Zorgverzekeraars Nederland

3

3

1

CAK

2

2

0

Nederlandse Vereniging van Banken

2

2

1

Belastingdienst

2

2

0

Pensioenfederatie

0

0

0

Nederlandse Vereniging van Burgerzaken

0

0

0

In alle dertien casus is het gelukt om de medewerker van de instantie over het verloop van de casus te interviewen. Bemiddeling naar de betreffende cliënt (achterblijver) door de medewerker bleek in veel gevallen echter lastig. In acht casestudies
mochten de instanties geen contactgegevens van de achterblijvers geven vanwege
privacyregels of was dit volgens de dienstverlener niet gepast omdat er slechts marginaal contact was geweest met de achterblijver. Er waren ook casus waarin bemiddeling naar een achterblijver door de instantie als te belastend werd ingeschat voor
de achterblijvers. Een gemeente wilde bijvoorbeeld niet bemiddelen naar de achterblijvers omdat er in de familie spanningen zijn ten gevolge van de vermissing.
In vijf casestudies is het wel gelukt om de betreffende achterblijvers te spreken.
In de interviews met beide partijen zijn onder andere de hiernavolgende onderwerpen aan bod gekomen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

wijze van bejegening
aard van het probleem
toepassing van werkwijzen/protocol
oplossing/resultaat
tevredenheid
verbeterpunten/verbetermogelijkheden
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In de interviews met de achterblijvers is in brede zin ingegaan op de praktische problematiek die zij ten gevolge van de vermissing ervaren en in lijn daarmee ook op
de ervaring met bejegening en hulp door verschillende instanties. Deze informatie
heeft daarmee soms ook zicht geboden op de praktijk bij de instanties door wie geen
casus is aangeleverd.
In de onderzoeksopzet is rekening gehouden met het risico dat het niet in
alle casus mogelijk zou zijn voor instanties om te bemiddelen naar de achterblijvers. Daarom zijn vooraf nog twee andere sporen bedacht om achterblijvers naar
hun ervaringen te kunnen vragen: 1) het benaderen van achterblijvers via het netwerk van Slachtofferhulp Nederland en 2) het benaderen van achterblijvers via het
LBVP van de Nationale Politie. Vanuit Slachtofferhulp Nederland hebben we nog
twee achterblijvers bereid gevonden om mee te werken aan het onderzoek. Vanuit
de Nationale Politie was dit vanwege de krappe tijdspanne van het onderzoek en
onderbezetting bij het LBVP niet mogelijk. Tezamen met de interviews in de casestudies zijn er in totaal zeven achterblijvers geïnterviewd.

1.3.4 Survey

Via een digitale survey onder een deel van de achterblijvers die bekend zijn bij
Slachtofferhulp Nederland is geïnventariseerd welke praktische problemen achterblijvers van vermiste personen ervaren en welke oplossingen zij daarvoor hebben
gezocht en gevonden (zie bijlage 4 ‘Digitale survey’). De vragen die aan hen gesteld
zijn, gaan over de aard van de problemen, contacten met instanties, ervaringen met
deze contacten en de oplossingen, resultaten, tevredenheid en verbeterpunten van
het maatwerk van deze instanties.
In eerste instantie zouden alleen achterblijvers die sinds 2016 dienstverlening
van Slachtofferhulp Nederland hebben, worden uitgenodigd voor de online survey. Van slechts dertig procent van deze achterblijvers bleek echter een e-mailadres
bekend te zijn omdat niet iedereen via email kan of wenst te communiceren. Om
toch tot een voldoende aantal respondenten te komen, is besloten de groep achterblijvers die sinds 2014 contact heeft met Slachtofferhulp Nederland – én waarvan
een e-mailadres bekend is – te benaderen voor de online survey. In totaal gaat het
om 187 achterblijvers van vermiste personen (zie tabel 2.3).
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Tabel 1.3 – Doelgroep digitale survey
jaartal

aantal e-mailadressen

2014

43

2015

56

2016

74

2017

14

totaal

178

Kanttekening bij de doelgroep
Een beperking van de survey is dat alleen achterblijvers van vermiste personen
worden bereikt die in contact zijn gekomen met Slachtofferhulp Nederland of
andere instanties. Er zijn echter ook achterblijvers die zich niet bij Slachtofferhulp
Nederland of een andere instanties melden, terwijl zij mogelijk wel (praktische)
hulp nodig hebben. De beschikbare tijd voor dit onderzoek, laat het niet toe een
uitgebreid doelgroepenonderzoek uit te voeren.
De survey is ontworpen in het programma LimeSurvey en is op 23 mei
2017 online gegaan. De achterblijvers hebben via de beleidsmedewerker van
Slachtofferhulp Nederland een e-mail gekregen waarin het onderzoek werd ingeleid
en zij uitgenodigd werden voor de online vragenlijst. In de e-mail stond een link
naar een beveiligde webpagina die toegang geeft tot de vragenlijst. Het invullen van
de vragenlijst duurde – afhankelijk van de gegeven antwoorden – vijf tot tien minuten. Na drie weken is een reminder verstuurd; dit had echter weinig effect op aanvullende respons want er zijn geen reacties bij gekomen. In een poging de respons te
verhogen is het onderzoek op de Nationale Dag van de Vermisten (2 juni 2017) aan
de aanwezige achterblijvers gepresenteerd en zijn zij middels een flyer uitgenodigd
de survey in te vullen. Op 19 juni 2017 is de vragenlijst offline gegaan. Ruim een
kwart (28%) van de aangeschreven achterblijvers had toen de vragenlijst geopend.
Tabel 1.4 – Uitgezette vragenlijsten, reacties en analysegroep
N

%

vragenlijst uitgezet

187

100

vragenlijst geopend7

53

28

vragenlijst deels ingevuld8

45

24

vragenlijst volledig ingevuld9

41

22
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Tabel 1.4 laat zien dat het openen van de vragenlijst niet per definitie leidt tot het
invullen van de vragenlijst. Na sluiting van de vragenlijst bleek een deel van de achterblijvers (n=8) geen enkele vraag of alleen vragen over geslacht en leeftijd te hebben ingevuld. Deze vragenlijsten bevatten dusdanig weinig informatie dat ze niet
zijn meegenomen in de analyse. De resterende 45 (deels) ingevulde vragenlijsten
vormen de basis voor de analyse.10

1.3.5 Reflectiesessie

Als laatste onderdeel van de dataverzameling is een reflectiesessie georganiseerd voor alle betrokken ketenpartners. De reflectiesessie heeft op 27 juni 2017
plaatsgevonden op het hoofdkantoor van Slachtofferhulp Nederland. De volgende
maatwerkpartners waren bij de reflectiesessie aanwezig: Nederlandse Vereniging
van Banken, het CAK en de Belastingdienst. Ook de contactpersonen vanuit
Slachtofferhulp Nederland en het LBVP waren aanwezig. Daarnaast hebben vertegenwoordigers van het ministerie van Veiligheid en Justitie (Directie Wetgeving en
Directie Slachtofferbeleid) en vertegenwoordigers van het onderzoek naar de juridische status vermist (opdrachtgever vanuit het WODC en een onderzoeker) zich bij
de reflectiesessie aangesloten. In totaal hebben twaalf personen deelgenomen aan
de reflectiesessie (zie bijlage 5 voor een overzicht van alle deelnemers). De volgende
drie punten stonden tijdens de reflectiesessie centraal:
 Voorlopige bevindingen over de stand van zaken van het maatwerk
 Voorlopige bevindingen over de ervaringen van achterblijvers
 Reflectie op voorlopige bevindingen (verbeterpunten, routing etc.)
Tijdens de sessie zijn de voorlopige resultaten van het onderzoek gepresenteerd met
als doel de bevindingen te toetsen en de deelnemers daarop te laten reflecteren.
Hierbij moet worden opgemerkt dat de dataverzameling voor wat betreft de inventarisatie bij de instanties en achterblijvers op dat moment nog niet geheel afgerond
was. Er is duidelijk gecommuniceerd dat de presentatie slechts voorlopige resultaten
bevatte en een vertrouwelijk karakter had. De reflectiesessie heeft eraan bijgedragen
een nadere invulling te geven aan eventuele verbetermogelijkheden van de dienstverlening aan achterblijvers.

1.4 Leeswijzer
In het vervolg van deze rapportage volgen de resultaten van de evaluatie. In hoofdstuk 2 wordt de stand van zaken van het maatwerk bij de verschillende instanties
beschreven. De bevindingen worden (anoniem) geïllustreerd aan de hand van passages uit interviews met professionals en achterblijvers. In hoofdstuk 3 worden de
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ervaringen van achterblijvers geschetst aan de hand van de survey en interviews die
onder de doelgroep zijn gehouden. Hoofdstuk 4 vormt het slothoofdstuk waarin
de conclusies en slotbeschouwing worden gepresenteerd. Dit hoofdstuk is tevens te
lezen als een samenvatting.

Eindnoten
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Schouten, Van den Eshof, Schijf & Schippers, 2016.
Van Leiden & Hardeman, 2015; 2017.
Ministerie van Veiligheid en Justitie (2015).
Tweede Kamer der Staten-Generaal (2016).
Jaarverslag 2015, Slachtofferhulp Nederland (2015).
De dataverzameling heeft plaatsgevonden in de periode 1 mei tot 1 juli 2017.
Het aantal mensen dat de vragenlijst heeft geopend.
Het aantal mensen dat een deel van de vragenlijst heeft ingevuld (minimaal de vragen over de achterblijver, de
vermissing en de praktische problemen).
9. Het aantal mensen dat de vragenlijst volledig heeft ingevuld.
10. Per vraag kan het aantal respondenten afwijken, omdat vier respondenten gedurende de vragenlijst zijn afgehaakt.
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2

Maatwerk voor achterblijvers
van vermiste personen

Met de erkenning van de problematiek waar achterblijvers van vermiste personen
mee geconfronteerd kunnen worden, hebben diverse instanties zich ingezet om protocollen en procedures te ontwikkelen om maatwerk aan deze doelgroep te leveren.
In dit hoofdstuk wordt beschreven wat medio 2017 de stand van zaken is van de
dienstverlening aan achterblijvers door verschillende instanties.
Omdat de Nationale Politie en Slachtofferhulp Nederland een belangrijke basis
vormen voor het bereik van de doelgroep en daaropvolgend het maatwerk komen
deze instanties eerst aan bod (§2.1 en §2.2). Beschreven wordt wat hun rol is bij
een vermissing in relatie tot andere instanties. Daarna wordt voor de acht betrokken instanties afzonderlijk volgens een vast stramien beschreven wat de stand van
zaken van het maatwerk is (§2.2 - §2.10). Er wordt daarbij op basis van schriftelijke
en mondelinge informatieverstrekking door de instanties ingegaan op de ontwikkeling van het maatwerk en de inhoud en toepassing ervan. Aan de hand van casuïstiek wordt het verloop van het maatwerk in de praktijk geïllustreerd. Hiertoe zijn
zowel medewerkers van instanties als achterblijvers bevraagd over de aanpak van
de problemen en hun ervaringen. Het hoofdstuk eindigt met een samenvattende
paragraaf (§2.11).

2.1 Nationale Politie
Als er iemand vermist wordt, kunnen achterblijvers daar melding van maken bij de
politie. De politie vormt daarmee het startpunt in de keten van instanties waar een
vermissing bekend wordt. Binnen de regionale eenheden van de Nationale Politie
zijn speciaal opgeleide coördinatoren en specialisten Vermiste Personen werkzaam.
Daarnaast is er bij de Landelijke Eenheid het Landelijk Bureau Vermiste Personen
(LBVP) ondergebracht. Na melding van een vermissing heeft de politie de taak
de verblijfplaats van de vermiste vast te stellen. Op basis van de omstandigheden
rondom de vermissing bepaalt de politie de urgentie en daaropvolgend de inzet van
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mensen en middelen. In het kader van het maatwerk voor achterblijvers van vermiste personen is de registratie van de vermissing van belang.

2.1.1 Registratie

Een melding van een vermissing wordt geregistreerd in de Basisvoorziening
Handhaving (hierna BVH). De politiefunctionaris die de melding aanneemt,
maakt een registratie aan met de coderingsklasse H44 (vermissing persoon).
Volwassenen en minderjarigen kennen daarbinnen een eigen code (respectievelijk
H441 en H442). In de praktijk blijkt dit nog wel eens mis te gaan en kan het zo zijn
dat een vermissing onder een andere maatschappelijke klasse wordt weggeschreven in het systeem, bijvoorbeeld onder ‘aandachtsvestiging’ of ‘algemene mutatie’.
Nadat er een registratie onder de correcte maatschappelijke klasse is aangemaakt,
kan de politiefunctionaris een formulier invullen met kenmerken van de vermiste.
Dit wordt gedaan voor alle vermisten. Wanneer dit formulier wordt opgeslagen,
krijgt het LBVP hier een melding van. Als dit formulier niet wordt ingevuld, dan
krijgt het LBVP geen melding. Het registratiesysteem is hierdoor niet waterdicht
en het kan zo zijn dat het LBVP niet langs elektronische weg op de hoogte wordt
gebracht van een vermissing. Als het LBVP wel op de hoogte is gesteld van een
vermissing - ofwel door het formulier ofwel via persoonlijk contact - kan het LBVP
besluiten een oproep te plaatsen op de website van de politie om meer aandacht voor
een vermissing te vragen.1 Er wordt dan een bericht met kenmerken en een foto van
de vermiste op de website geplaatst. Dit gebeurt altijd in overleg en met toestemming van de achterblijvers omdat het plaatsen van persoonsgegevens en van een foto
een inbreuk maakt op de privacy en de informatie ook nadat de vermiste terecht is
nog lang op het internet kan ‘ronddwalen’. De registratie van vermissingen in BVH
is vervuild omdat vermissingen niet altijd worden afgemeld wanneer de vermiste
terecht is.
Naast registratie in BVH en eventueel op de webpagina van de politie, zouden – volgens verschillende Tweede Kamerstukken – vermissingen ook in het
zogenoemde Centraal Register Vermiste Personen worden geregistreerd.2 Volgens
respondenten van het LBVP bestaat een dergelijk systeem niet en wordt er dus ook
niet in geregistreerd. Het blijkt niet traceerbaar waar de passage over het bestaan
van het Centraal Register Vermiste Personen vandaan komt. Mogelijk wordt in de
kamerstukken het Vermiste Personen Systeem (VPS) bedoeld. Dit is een systeem
dat in 1992 werd opgezet en waarin alle vermissingen werden geregistreerd die drie
weken of langer duurden. Het systeem was echter sterk verouderd en wordt niet
meer gebruikt. Een andere mogelijkheid is dat er in de kamerstukken gedoeld wordt
op de landelijke lijst Langdurig Vermiste Personen die in 2015 aan de Nationale
Politie is overhandigd.3 Deze lijst bevat circa 1500 namen van vermiste personen
die een jaar of langer vermist zijn. Dat betekent dat de lijst niet alle vermissingen
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bevat en het gaat bovendien niet om een systeem of register. Ondanks het ontbreken van een centraal register waarin alle vermissingen worden geregistreerd, is
het voor de politie wel mogelijk om op verzoek een verklaring te verstrekken dat
iemand als vermist gemeld staat.
Wanneer een politiefunctionaris contact heeft met achterblijvers van een vermist persoon kan deze de achterblijvers wijzen op eventuele hulp van Slachtofferhulp
Nederland. De doorgifte van meldingen van vermissing aan Slachtofferhulp
Nederland is echter geen automatisch proces. Het doormelden van alle vermissingen
is ook onwenselijk, zo zijn respondenten van de Nationale Politie en Slachtofferhulp
Nederland het eens, omdat dat in de meeste zaken onnodig is. Bij het doormelden
van zaken aan Slachtofferhulp Nederland spelen de duur, ernst en de wens van de
achterblijvers een rol. ‘De meeste vermissingen zijn kortdurend en brengen geen
hulpvragen met zich mee, het gaat om de langer durende zaken’, aldus een van hen.
Een respondent van Slachtofferhulp Nederland ervaart dat het doormelden van
vermissingen nu willekeurig verloopt en dat de meldingen die worden ontvangen
niet altijd door de politie naar de daarvoor bestemde mailbox worden gestuurd maar
naar een andere mailbox. Een andere respondent van Slachtofferhulp Nederland
spreekt de wens uit dat vermissingen van drie weken of langer automatisch naar
Slachtofferhulp Nederland worden doorgestuurd. Deze tijdsperiode is gebaseerd
op de ervaring van Slachtofferhulp Nederland dat de eerste praktische problemen
in relatie tot een vermissing na circa drie weken optreden. De beslissing om achterblijvers al dan niet door te verwijzen naar Slachtofferhulp Nederland zou naar
suggestie van deze respondent in handen kunnen liggen van de specialist Vermiste
Personen in de betreffende politie-eenheid.

2.1.2 Verklaring

In eerder overleg tussen Slachtofferhulp Nederland en de maatwerkpartners over
de ontwikkeling van een betere dienstverlening aan achterblijvers van vermiste personen hebben verschillende instanties aangegeven behoefte te hebben aan een formele verklaring van de politie zodat achterblijvers hun situatie kunnen aantonen.
Echter, uit de interviews met de contactpersonen van de maatwerkpartners blijkt
dat een formele verklaring van de politie in de praktijk meestal niet noodzakelijk
is om maatwerk aan de achterblijvers te kunnen leveren. Dit komt voornamelijk
doordat bijna alle hulpvragen die de maatwerkpartners van achterblijvers krijgen via
Slachtofferhulp Nederland binnenkomen. De maatwerkpartners zijn van mening
dat wanneer een hulpvraag via Slachtofferhulp Nederland komt ze er zeker van
kunnen zijn dat het om een serieuze vermissing gaat. ‘Wij vertrouwen op de deugdelijkheid van het signaal over een vermissing van Slachtofferhulp Nederland. Er
moet heel wat gaande zijn, wil je bij Slachtofferhulp Nederland terechtkomen’, aldus
een respondent.
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Respondenten van de instanties onderkennen weliswaar dat een formele politieverklaring wel behulpzaam kan zijn wanneer een hulpvraag op een andere manier
dan via Slachtofferhulp Nederland binnenkomt. Bijvoorbeeld via een loket van de
gemeenten of een klantenservicedesk van een zorgverzekeraar. Maar omdat het naar
ervaring van de instanties weinig voorkomt dat ze geconfronteerd worden met problemen ten gevolge van een vermissing volstaan pragmatische oplossingen. Een respondent van de Belastingdienst geeft bijvoorbeeld aan dat ze soms contact opneemt
met de politie of kijkt op de website van de politie om na te gaan of iemand ook
daadwerkelijk als vermist te boek staat. Een respondent van een zorgverzekeraar
stelt dat een politieverklaring wenselijk is maar niet noodzakelijk. ‘Als je dat gaat
formaliseren dan heb je kans dat bepaalde gevallen niet afgehandeld kunnen worden omdat zo’n verklaring ontbreekt’.
Volgens respondenten is de formele politieverklaring vermiste personen
een eigen leven gaan leiden; het zou om een verklaring uit het Centraal Register
Vermiste Personen gaan en hij zou al uitgegeven worden. Dit is beide onjuist. Er
wordt momenteel niet gewerkt aan een nieuw systeem en er is ook (nog) geen formele politieverklaring die achterblijvers kunnen ontvangen. Zoals eerder geschetst
worden er in de praktijk pragmatische oplossingen gevonden om aan te tonen dat
iemand als vermist gemeld staat. Binnen de Nationale Politie wordt er momenteel gewerkt aan het opstellen van een geautomatiseerde verklaring. Daarbij is het
belangrijk dat goed wordt vastgelegd wie de politieverklaring kan en mag opvragen
en welke politiefunctionarissen de verklaring mogen uitgeven. Ook de vorm van de
verklaring moet nog worden uitgedacht: is het een verklaring dat iemand vermist
is of is het een verklaring dat er een melding van een vermissing is gedaan door de
achterblijvers? Respondenten van het LBVP geven aan dat het de voorkeur heeft
dat alleen de specialisten Vermiste Personen een formele politieverklaring kunnen
uitgeven aan achterblijvers. Indien maatwerkpartners vragen hebben over de vermissing kunnen ze contact opnemen met de specialist Vermiste Personen die de
verklaring heeft uitgegeven. Het LBVP heeft een tijdelijke verklaring opgesteld en
deze is naar alle specialisten verstuurd. Deze verklaring is niet geautomatiseerd en
wordt door de specialist uitgegeven al dan niet na bemiddeling door Slachtofferhulp
Nederland.

2.2 Slachtofferhulp Nederland
Slachtofferhulp Nederland is een instantie die slachtoffers van misdrijven, verkeersongelukken en calamiteiten kosteloos helpt met juridische, praktische en emotionele ondersteuning. Daarnaast biedt zij ondersteuning aan nabestaanden, getuigen
en andere betrokkenen. De missie van Slachtofferhulp Nederland is de doelgroep
te ondersteunen bij het verwerken van de gebeurtenis en, waar mogelijk, herstel26 De achterblijvers

len dan wel verlichten van de materiële en immateriële schade. Daarnaast spant
Slachtofferhulp Nederland zich in voor de verbetering van de positie en rechten van
slachtoffers in het algemeen en stimuleert zij de kennisontwikkeling op dit gebied.
Slachtofferhulp Nederland wordt gefinancierd door het ministerie van Veiligheid
en Justitie, gemeenten en het Fonds Slachtofferhulp. Er zijn 1100 vrijwilligers en
500 beroepskrachten in de instantie werkzaam. In 2016 zijn er meer dan 190.000
slachtoffers van diverse ingrijpende gebeurtenissen geholpen.

2.2.1 Ontwikkeling dienstverlening

Sinds 2013 treedt Slachtofferhulp Nederland op verzoek van het ministerie van
Veiligheid en Justitie formeel op als belangenbehartiger van achterblijvers van vermiste personen. Voor die tijd nam het Rode Kruis die taak op zich. Het gaat om
vermissingen die langere tijd voortduren en daardoor allerlei problemen met zich
meebrengen voor de achterblijvers. Slachtofferhulp Nederland kan achterblijvers
adviseren en ondersteunen bij juridische, psychosociale en praktische problemen.
Ook het bijstaan bij het indienen van het verzoekschrift tot het benoemen van een
bewindvoerder bij de kantonrechter behoort tot de dienstverlening. Voor de concrete dienstverlening aan de achterblijvers zijn vijftig professionals binnen de instantie
opgeleid. In het kader van deskundigheidsbevordering vindt er elk kwartaal een
overleg tussen hen plaats.
Met de erkenning van achterblijvers als bijzondere doelgroep met specifieke
behoeften is het besef van de noodzaak van een passende dienstverlening aan deze
doelgroep gegroeid. Slachtofferhulp Nederland pleit al geruime tijd voor maatwerk
voor achterblijvers van vermissing en sinds 2015 zet de instantie zich actief in om
ook de dienstverlening aan achterblijvers door andere instanties te verbeteren. Het
samenbrengen van verschillende relevante instanties waar achterblijvers mee te
maken krijgen om te komen tot maatwerk voor deze doelgroep is daar een concreet
uitvloeisel van. Zoals op de website van Slachtofferhulp Nederland staat te lezen:
‘Uiteindelijk gaat het erom dat instanties daadwerkelijk maatwerk leveren en de achterblijvers verlost worden van slepende discussies daarover.’ Binnen Slachtofferhulp
Nederland is een beleidsmedewerker werkzaam op het dossier vermissingen en deze
vormt het vaste aanspreekpunt voor de maatwerkpartners op dit dossier. Bij diens
afwezigheid wordt er voor back-up gezorgd. De maatwerkpartners betreffen acht
instanties die op basis van de door Slachtofferhulp Nederland gesignaleerde problemen bij de doelgroep relevant zijn. Een respondent van Slachtofferhulp Nederland
benadrukt dat het in de toekomst belangrijk kan zijn andere instanties in het maatwerk te betrekken. ‘De acht maatwerkpartners vormen de basis voor een gepaste dienstverlening aan achterblijvers van vermiste personen en de hoop is dat ook
andere instanties waarmee achterblijvers problemen ervaren dit voorbeeld volgen’.
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2.2.2 Toepassing dienstverlening
Slachtofferhulp Nederland heeft geen zicht op het totaal aantal achterblijvers
van vermiste personen en de problemen die zij ervaren, maar een respondent van
Slachtofferhulp Nederland stelt dat er relatief weinig hulpvragen van achterblijvers
omtrent praktische zaken binnen komen. Sinds het pilotjaar in 2012 tot en met
2016 zijn er 645 achterblijvers van vermiste personen aangemeld bij Slachtofferhulp
Nederland. In de tabel hierna is te zien dat de instroom tot en met 2015 sterk is
toegenomen en in 2016 weer wat is afgenomen. In de meest recente jaren (2015 en
2016) gaat het om gemiddeld 180 achterblijvers op jaarbasis. Aan de meerderheid
van deze aangemelde cliënten is door Slachtofferhulp Nederland vervolghulp geboden. In 2015 en 2016 is dat het geval in gemiddeld ruim twee op de drie cases. De
praktische problemen die achterblijvers ervaren ten gevolge van de vermissing zijn
volgens een respondent van Slachtofferhulp Nederland erg casusafhankelijk maar
kennen in hoofdzaak een financiële component.
Tabel 2.1 – Instroom en hulpverlening door Slachtofferhulp Nederland aan achterblijvers van
vermiste personen
Jaar

instroom achterblijvers

geboden vervolghulp

geleverde diensten

2012

42

36

46

2013

92

70

45

2014

149

121

129

2015

194

137

169

2016

168

112

243

De hulp- en dienstverlening die Slachtofferhulp Nederland aan achterblijvers van
vermiste personen biedt, bestaat doorgaans uit een of meerdere diensten. Het gaat
dan in hoofdzaak om het voeren van meerdere gesprekken met de achterblijver, het
doorverwijzen naar een externe partij, het bijstaan van de achterblijver bij gesprekken met derden en het verstrekken van informatie over juridische aangelegenheden
(zoals afwezigheidsbewind). Een respondent van Slachtofferhulp Nederland vult
daarbij aan dat het juist in geval van vermissingen geregeld gaat om langdurige
ondersteuning.
Naast de dienstverlening die Slachtofferhulp Nederland zelf biedt aan achterblijvers, vervult zij een brugfunctie tussen achterblijvers en betrokken maatwerkpartners. Slachtofferhulp Nederland verwijst achterblijvers door naar de juiste
personen binnen een instantie die hen kan helpen bij de problemen waar zij mee te
maken krijgen. Het is echter aan de betreffende instanties en het beleid dat daar
wordt gehanteerd om een achterblijver daadwerkelijk met een probleem te helpen.
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Zoals een respondent van Slachtofferhulp Nederland verwoordt: ‘Het beleid is er op
ingezet dat het maatwerk binnen de instanties zonder Slachtofferhulp Nederland als
tussenpersoon kan functioneren. De praktijk is echter dat Slachtofferhulp Nederland
een spilfunctie voor veel instanties vormt’. Gesprekken met Slachtofferhulp
Nederland en haar maatwerkpartners leren dat er over het algemeen een afwachtende houding van de instanties richting Slachtofferhulp Nederland bestaat. Dat
wil zeggen dat instanties verwachten van Slachtofferhulp Nederland een signaal te
krijgen als er zich een vermissingssituatie voordoet waarin maatwerk geleverd moet
worden. Het beoogde traject is echter dat de instanties ook zonder tussenkomst van
Slachtofferhulp Nederland maatwerk aan achterblijvers leveren; ‘het ultieme doel is
dat het maatwerk vanaf het eerste aanspreekpunt waar een achterblijver binnen een
instantie terechtkomt, wordt ingezet. Dat kan een telefonische klantenservice zijn
of een balie in een kantoor’, licht een respondent van Slachtofferhulp Nederland toe.

2.3 Nederlands Genootschap van Burgemeesters
Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB) is de beroepsvereniging
van burgemeesters in Nederland. Vrijwel alle burgemeesters zijn lid, dat zijn er 388.
De stand van zaken ten aanzien van het optreden in vermissingszaken door burgemeesters in gemeenten wordt geschetst aan de hand van de informatie die is verkregen van het NGB als koepelorganisatie en aanvullend de informatie van twee
gemeenten.

2.3.1 Ontwikkeling maatwerk

Het NGB heeft de achterblijvers van vermiste personen eerder dan de meeste andere instanties als aparte doelgroep onderkend. De aanleiding hiervoor vormt een
concrete casus die zich in 2013 voordeed. Een respondent van het NGB licht toe
dat hij zich hard heeft gemaakt om de positie van achterblijvers te verbeteren nadat
hij via de media vernam dat een achterblijver in een bureaucratische molen terechtkwam ten gevolge van de vermissing van haar man. Naar aanleiding hiervan zijn
de belemmeringen die achterblijvers bij gemeenten kunnen ervaren, geïnventariseerd en zijn contacten gelegd met de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken
(NVVB) en met Slachtofferhulp Nederland. Nadien heeft het proces zich verder
ontwikkeld toen Slachtofferhulp Nederland zich ging inzetten voor het formaliseren van maatwerkafspraken rondom achterblijvers.
Eind 2016 heeft het NGB samen met Slachtofferhulp Nederland een bijeenkomst gehouden om burgemeesters bij te praten over de ontwikkelingen op
het thema vermissingen. ‘Burgemeesters willen zich graag voor dit thema inzetten als ze ermee te maken krijgen om daarmee een menselijk gezicht te kunnen
geven aan de overheid’, aldus de respondent van het NGB. In een artikel in het
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Burgemeestersblad in juni 2016 vraagt het NGB aandacht voor de problematiek van
achterblijvers van vermisten.4 Daarin worden burgemeesters en gemeenten opgeroepen om met de eigen baliemedewerkers te delen dat zij achterblijvers die zich op
een gemeentehuis melden, doorverwijzen naar Slachtofferhulp Nederland. De achterliggende gedachte bij deze routing is dat baliemedewerkers in de praktijk hoogst
zelden met deze problematiek zullen worden geconfronteerd.

2.3.2 Inhoud maatwerk

Binnen het NGB is een adviseur actief die zich onder andere toelegt op de omgang
met vermissingszaken en in het verlengde daarvan met achterblijvers. Deze contactpersoon fungeert namens het NGB (en tevens namens de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten) met betrekking tot het thema als schakel tussen
Slachtofferhulp, gemeenten en burgemeesters om het nodige maatwerk voor achterblijvers van vermisten te stroomlijnen. Vaste contactpersonen voor achterblijvers
zijn er binnen de gemeenten niet aangesteld.
Er zijn geen concrete werkafspraken of protocollen vastgelegd door het NGB.
Er wordt door het NGB gekozen voor een min of meer pragmatische aanpak. Het
maatwerk bestaat erin dat Slachtofferhulp Nederland via het vaste aanspreekpunt
van het NGB in contact kan worden gebracht met de juiste personen binnen een
gemeente indien een achterblijver tegen gemeentelijke bureaucratie aanloopt, bijvoorbeeld met de UWV waaronder alle werknemersverzekeringen vallen (WAO,
WW, WIA en Ziektewet). Zoals de respondent van het NGB formuleert wordt er
‘naar bevind van zaken gehandeld wat vooralsnog prima werkt’. Respondenten van
twee gemeenten die informatie hebben verstrekt, bevestigen dat er geen werkafspraken zijn vastgelegd voor de omgang met achterblijvers maar dat er - zoals een
van hen verwoordt – ‘wel alertheid is en per geval bekeken wordt hoe te handelen’.
De respondenten uit beide gemeenten geven aan dat ondanks dat alle inzet met de
grootst mogelijke zorgvuldigheid gaat het geen kwaad kan wel een protocol achter
de hand te hebben. Een van hen licht toe ‘dat de werkwijze tot nu toe goed is verlopen en goed is ontvangen door de achterblijvers maar dat het minder uitzoekwerk
zou zijn geweest als we daar een voorbeeld of handboek voor hadden gehad’. Omdat
er geen vaste werkafspraken bestaan, is er ook niets vastgelegd in de ICT-omgeving
van de gemeenten.

2.3.3 Toepassing maatwerk

De respondent uit een van de twee gemeenten die informatie hebben verstrekt, geeft
aan dat er in geval van een vermissing overleg plaatsvindt tussen een medewerker
van het Kabinet en de burgemeester. ‘Het maatwerk geschiedt op basis van een
gezamenlijke inschatting van de situatie en daarmee ook wensen en verwachtingen
van achterblijvers’. Er wordt dan contact opgenomen met de achterblijvers om te
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vragen of zij een bezoek van de burgemeester op prijs stellen en geïnventariseerd
wordt welke wensen en verwachtingen er bij hen leven. De respondent uit de andere
gemeente licht toe welke zaken de aandacht krijgen. ‘Dat betreft onder andere het
onderhouden van contacten met de familie, het inschakelen van Slachtofferhulp
Nederland, het ondersteunen van achterblijvers bij gemeentelijke administratieve
zaken en het verlenen van medewerking aan stille tochten’. Hij voegt daaraan toe
dat er bij het maatwerk gebruik wordt gemaakt van expertise van Slachtofferhulp
Nederland en andere gemeenten.
Volgens gegevens van Slachtofferhulp Nederland heeft het NGB aangegeven
dat er in 2016 één keer gebruik is gemaakt van het maatwerk. In de gegevensuitvraag in het kader van onderhavig onderzoek heeft het NGB aangegeven dat er
in 2017 (tot mei) twee keer maatwerk is geleverd. In die gevallen heeft het NGB
Slachtofferhulp Nederland op diens verzoek doorverwezen naar contactpersonen
bij verschillende gemeenten en die zaken zijn daarna volgens de respondent van
het NGB adequaat afgehandeld. Uit aanvullende informatie die verstrekt is door
twee gemeenten komt naar voren dat zij respectievelijk twee en drie keer met een
vermissing te maken hebben gehad. Volledige cijfers over het aantal keren dat het
NGB achterblijvers richting maatwerk heeft begeleid ontbreken, omdat deze gegevens niet geautomatiseerd en consequent worden geregistreerd. Het NGB heeft als
koepelorganisatie geen zicht heeft op de contactmomenten die afzonderlijke leden
(burgemeesters in gemeenten) met achterblijvers hebben. Daardoor is het onbekend
in hoeverre gemeenten en burgemeesters te maken krijgen met achterblijvers van
vermiste personen en al dan niet maatwerk leveren.

2.3.4 Casuïstiek

Een gemeente wordt geconfronteerd met de vermissing van een jongen. Hij is
weggelopen van huis. De burgemeester onderhoudt contact met de ouders van de
vermiste. Hij bezoekt de familie en er is diverse malen telefonisch contact. De
beleidsmedewerker veiligheid en juridische zaken van de gemeente heeft samen met
de wijkagent de ouders begeleid naar gespecialiseerde hulp binnen Slachtofferhulp
Nederland. Daarnaast heeft de gemeente de achterblijvers geadviseerd over hoe zij
met de pers kunnen omgaan en in samenwerking met de politie zoekacties begeleid.
‘Het is erg belangrijk om het lokale netwerk bij de hulp te betrekken’, is de ervaring
van de respondent van de gemeente. De vermiste is na ruim een maand door voorbijgangers dood aangetroffen in een rivier. De gemeente heeft de familie daarna
nog ondersteund bij de stille tocht en de uitvaart. Hoe de achterblijvers de hulp
hebben ervaren, is niet bekend. Het is naar inschatting van de gemeente te belastend om met de achterblijvers om over hun ervaringen te spreken.
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Een oudere man keert niet meer terug van een wandeling. Als de man na ruim een
week nog steeds vermist is, neemt de gemeente contact op met zijn vrouw om te
bespreken wat de gemeente voor haar kan betekenen. De dag erna brengen de burgemeester en de communicatieadviseur een bezoek aan de vrouw en melden haar
welke vormen van hulp de gemeente haar kan bieden. ‘In dit geval deed zich vooral
financiële problematiek voor en had de achterblijver moeite met de boekhouding.
Daarop hebben we voor haar het wijkteam ingeschakeld voor ondersteuning vanuit
de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)’. In de periode daarna volgen er
meerdere contactmomenten tussen de gemeente en de achterblijver. De ene keer
op initiatief van de gemeente, de andere keer op initiatief van de achterblijver. Na
bijna tweeënhalve maand wordt het levenloze lichaam van de vermiste man in een
bos gevonden. Daarop brengt de burgemeester opnieuw een bezoek aan de weduwe
om zijn medeleven te betuigen. Een maand nadien neemt de gemeente wederom
contact op met de weduwe waarop ook weer een bezoek volgt. De achterblijver
waardeert het bezoek van de burgemeester enorm: ‘Ik heb veel steun van de burgemeester gekregen’. Toch zegt de achterblijver weinig te hebben gehad aan de hulp
van het wijkteam. Het wijkteam verwees haar namelijk naar een bureau dat haar
met de administratie kon helpen maar daar moest ze veel geld voor betalen. ‘Ik
dacht: bekijk het even, ik weet niet eens waar ik aan toe ben. Als je financieel niet
weet waar je staat dan ga je geen hulp inroepen die geld kost’, aldus de achterblijver.
De achterblijver vindt het jammer dat de gemeente haar niet naar een ander bureau
heeft doorverwezen dat in dezelfde gemeente zit en gratis hulpverlening aanbiedt.

2.4 Verbond van Verzekeraars
Het Verbond van Verzekeraars is de belangenvereniging van particuliere verzekeraars. De leden van het Verbond vertegenwoordigen samen meer dan 95 procent
van de verzekeringsmarkt. In totaal zijn er 177 verzekeraars bij het Verbond van
Verzekeraars aangesloten. Onder particuliere verzekeringen vallen onder andere
schadeverzekeringen, levensverzekeringen, rechtsbijstandverzekeringen en uitvaartverzekeringen. De stand van zaken ten aanzien van de dienstverlening aan
achterblijvers door de particuliere verzekeraars wordt geschetst aan de hand van de
informatie die is verkregen van het Verbond van Verzekeraars als koepelorganisatie
en aanvullend de input van twee verzekeringsinstanties.

2.4.1 Ontwikkeling maatwerk

Zoals ook geldt voor het NGB heeft het Verbond van Verzekeraars al eerder dan
de meeste andere instanties aandacht voor achterblijvers van vermiste personen. In
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2014 heeft het Verbond van Verzekeraars een modelprotocol voor dienstverlening
aan achterblijvers opgesteld en dit medio 2014 als bijlage van een circulaire verspreid
onder alle leden.5 Daarin wordt het verzoek aan de verzekeraars uitgesproken een
procedure vast te leggen voor het omgaan met vermissingszaken waarbij gebruik
kan worden gemaakt van het modelprotocol. In de circulaire wordt benadrukt dat
‘het belangrijkste punt van aandacht de behoefte aan empathie is en het meedenken
over een oplossing’. Daarnaast wordt door het Verbond van Verzekeraars aan haar
leden geadviseerd een casemanager aangaande vermissingszaken te benoemen en de
procedure regelmatig te actualiseren waardoor medewerkers deze ook kennen.
In de circulaire worden de verzekeringsmaatschappijen opgeroepen om het protocol ‘bij de relevante personen binnen de organisatie onder de aandacht te brengen’.
Op de implementatie van het protocol binnen de afzonderlijke verzekeraars heeft
het Verbond van Verzekeraars echter geen zicht en geen invloed. ‘Het is individueel maatschappijbeleid van de leden om dit protocol daadwerkelijk toe te passen of
maatwerk te verkiezen’, licht een respondent van het Verbond van Verzekeraars toe.
Het Verbond van Verzekeraars publiceerde na de ontwikkeling van het modelprotocol in het magazine ‘Verzekerd!’ een artikel over vermissingen om het thema
onder de aandacht te brengen van medewerkers van verzekeringsmaatschappijen.6
In het artikel wordt toegelicht waarom achterblijvers van vermiste personen een bijzondere doelgroep vormen waar speciale dienstverlening voor nodig is.

2.4.2 Inhoud maatwerk

Binnen het Verbond van Verzekeraars zijn twee contactpersonen voor het thema aangesteld. De een is verantwoordelijk voor het beleid voor achterblijvers
van vermiste personen, de ander is betrokken vanuit het Centrum Bestrijding
Verzekeringscriminaliteit (CBV). Er zijn korte lijnen tussen het CBV en de verzekeraars. Via de afdelingen veiligheidszaken bij verzekeraars is er te allen tijde opvolging. Vanuit veiligheidszaken wordt de vraag bij de juiste afdeling gebracht.
In het modelprotocol van het Verbond van Verzekeraars wordt de routing
beschreven hoe te handelen wanneer een achterblijver van een vermist persoon zich
meldt. De eerste stap is het formeren van een ‘Special Case Team’ dat de specifieke
casus beoordeelt. Hierin kunnen productspecialisten, productmanagers, compliance
medewerkers en medewerkers van juridische en fiscale zaken zitting hebben. Het
doel van het ‘Special Case Team’ wordt omschreven als: ‘Centraal begeleiden en
beoordelen welke mogelijkheden er zijn om de financiële last van de familieleden
van een vermist persoon te verbeteren in de periode tussen vermissing en het verstrekken van een verklaring rechtsvermoeden van overlijden. De uitdaging is een
balans te vinden tussen enerzijds de financiële nood bij achterblijvers en het waarschijnlijk overlijden van de verzekerde. Anderzijds altijd alert blijven op de kans op

Maatwerk voor achterblijvers van vermiste personen 33

fraude of het levend terugvinden van de vermiste’. Benadrukt wordt dat elke situatie
uniek is, ingegeven door de financiële producten waar het om gaat.
In het protocol worden meerdere denkrichtingen voor het leveren van maatwerk in de betreffende situatie geformuleerd zoals ‘Kunnen polissen premievrij
gemaakt worden?’, ‘Kan er een (voorlopige) uitkering plaatsvinden?’, Zijn er goedkopere productalternatieven denkbaar?’ en ‘Kan de verzekeraar de premiebetaling
(tijdelijk) overnemen?’ Het special case team legt het voorstel tot maatwerk voor
aan de directie van de verzekeraar en na akkoord wordt dit als zodanig overlegd
met de achterblijver. Indien de directie niet akkoord gaat met het voorstel worden er
nieuwe oplossingsrichtingen uitgedacht.
Er is bij de verzekeraars niets over werkafspraken vastgelegd in de ICTomgeving.

2.4.3 Toepassing maatwerk

Volgens een respondent van het Verbond van Verzekeraars is de noodzaak van
dienstverlening vooral aan de orde bij levens- en inkomensverzekeringen. Zolang
een vermiste niet terecht is, kan een partner niet zomaar een beroep doen op een
uitkering of levensverzekering. ‘Bij autoverzekeringen en reisverzekeringen doen
zich in relatie tot vermissingen niet zo vaak problemen voor’. De respondent vult
aan dat het vooral een zaak is van goede, duidelijke en empathische communicatie
met de achterblijvers.
De routing verloopt in de praktijk via Slachtofferhulp Nederland. In geval
van een achterblijver die problemen ervaart met (particuliere) verzekeringskwesties
neemt Slachtofferhulp Nederland contact op met het aanspreekpunt bij het Verbond
van Verzekeraars die het vervolgens uitzet bij de desbetreffende verzekeraar.
Navraag door het Verbond onder haar leden heeft opgeleverd dat de meeste leden
inmiddels een werkwijze hebben voor de omgang met achterblijvers van vermissing.
Hiervoor wordt in de meeste gevallen het protocol gebruikt, dan wel men hanteert
een eigen variant. Volgens de respondent van het Verbond van Verzekeraars is het
mede daardoor tot op heden gelukt om maatwerk toe te passen.
Het Verbond van Verzekeraars geeft aan sinds 2014 (tot mei 2017) in totaal
vier keer met een achterblijver van een vermist persoon te maken te hebben
gehad. Dit betreft de zaken die via Slachtofferhulp Nederland bij het Verbond van
Verzekeraars gemeld zijn. Het betreft volgens een respondent van het Verbond van
Verzekeraars voornamelijk zaken met betrekking tot schade- en levensverzekeringen. De ervaring van een respondent van het Verbond van Verzekeraars is dat problemen met verzekeringen meestal na circa drie maanden optreden op het moment
dat er zaken voor de vermiste geregeld moeten gaan worden. Volledige cijfers over
het aantal keren dat particuliere verzekeraars met achterblijvers van vermiste personen te maken krijgen, ontbreken omdat deze gegevens niet geautomatiseerd worden
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geregistreerd door de verzekeraars. In het verlengde daarvan heeft het Verbond van
Verzekeraars vooralsnog onvoldoende zicht op welke wijze de verzekeraars de zaken
in relatie tot achterblijvers afhandelen. Het Verbond van Verzekeraars zet zich overigens wel in om daar zicht op te krijgen. Zo heeft het Verbond van Verzekeraars
begin 2017 een eerste peiling onder haar leden gedaan om te inventariseren of men
het protocol heeft overgenomen, of de leden te maken hebben gehad met een vermissing en of in die casus het protocol is gehanteerd.

2.4.4 Casuïstiek

Het verbond van Verzekeraars wordt door Slachtofferhulp Nederland geïnformeerd
over de problemen waar een achterblijver van een vermiste tegenaan loopt. De achterblijver betreft de broer van een vrouw die op dat moment drie maanden vermist
is. Hij wil de polis van een schadeverzekering van zijn vermiste zus beëindigen. De
contactpersoon van het Verbond van Verzekeraars neemt daarop contact op met de
betreffende verzekeringsmaatschappij om de achterblijver te begeleiden. Een medewerkers van de betreffende verzekeraar neemt contact op met de achterblijver om
hem te helpen. De respondent van de verzekeraar geeft aan het modelprotocol van
het Verbond van Verzekeraars te hebben gebruikt omdat er binnen de verzekeringsmaatschappij geen apart protocol bestaat. Omdat blijkt dat de polis al was geschorst
omdat de vermiste niet meer aan de betalingen had voldaan, heeft de verzekeraar de
achterblijver goed kunnen helpen. De betreffende achterblijver bevestigt dit in een
interview. ‘Ik ben blij dat ik via Slachtofferhulp Nederland uiteindelijk op de juiste
plek binnen de verzekeringsinstantie terecht ben gekomen, dat had mij anders veel
meer tijd gekost’, aldus de achterblijver. Het stoffelijk overschot van zijn zus is vijf
maanden later aangetroffen in een bos.
De echtgenote van een man die op dat moment twee maanden vermist is ervaart
problemen met de premiebetaling voor lopende verzekeringsovereenkomsten. De
vermiste man is arbeidsongeschikt en heeft een particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering. De echtgenote vertelt: ‘Omdat mijn man vermist was, stelde hij
zich juridisch gezien niet controleerbaar op voor de verzekeraar. Dat zou inhouden
dat de uitkering van zijn arbeidsongeschiktheidsverzekering stopgezet zou worden’.
Het concrete probleem is dat de achterblijver zonder die inkomsten van haar man
de hypotheek van hun huis niet op zou kunnen brengen. De achterblijver neemt
daarom anderhalve maand na de vermissing contact op met de verzekeringsmaatschappij. ‘De medewerker aan de telefoon was ontdaan, ze wist niet goed wat ze
moest doen’, vertelt ze. De achterblijver probeert het via andere wegen. De politie
had haar gewezen op Slachtofferhulp Nederland. ‘Toen heb ik op de website van
Slachtofferhulp Nederland gekeken en contact opgenomen toen ik daar las dat ze
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ding bij praktische zaken’, aldus de achterblijver. Op internet ontdekt ze vervolgens
ook dat het Verbond van Verzekeraars een protocol heeft voor vermissingen. Na een
gesprek geeft Slachtofferhulp Nederland bij het Verbond van Verzekeraars aan waar
de achterblijver tegenaan loopt. De afdeling Veiligheidszaken van de betreffende
verzekeringsmaatschappij ontvangt via het Verbond voor Verzekeraars het bericht
over de vermissingszaak. Dit wordt vervolgens gemeld aan de Nabestaandendesk
van de verzekeringsmaatschappij. ‘Vanaf dat moment was ik aan het juiste adres’,
vertelt de achterblijver. De verzekering zou nog enkele jaren doorlopen. De verzekeraar heeft na overleg met de achterblijver besloten dat ze de uitkering nog een
half jaar door laten lopen zodat zij de tijd had om orde op zaken te stellen. ‘Het was
een hele omweg om bij de juiste personen uit te komen maar ik heb de regeling als
heel coulant ervaren’, aldus de achterblijver. Haar man is na bijna drie maanden
dood gevonden in een bos.

2.5 Zorgverzekeraars Nederland
Alle zorgverzekeraars in Nederland zijn aangesloten bij Zorgverzekeraars
Nederland (ZN). Dat betreft in totaal negen zorgverzekeraars en een verzekeraar
op het gebied van verzekeringen voor Nederlanders die langere tijd naar het buitenland gaan of buitenlanders die naar Nederland komen. ZN behartigt de belangen
van haar leden, daar waar het non-concurrentiële aangelegenheden betreft.
Het afsluiten van de zorgverzekering is volgens de Zorgverzekeringswet (Zvw)
verplicht voor iedere ingezetene die in Nederland woont of werkt.7 Voor zorgverzekeraars geldt een verbod op premiedifferentiatie. Dat wil zeggen dat iedereen voor
eenzelfde zorgverzekering een gelijke basispremie moet betalen ongeacht de situatie
(gezondheidsrisico’s, leeftijd, et cetera). De Zorgverzekeringswet bepaalt tevens in
welke situatie de verzekeringsplicht eindigt. Om die reden mag een verzekeringspolis niet zondermeer worden beëindigd of worden opgeschort.
De stand van zaken ten aanzien van de dienstverlening aan achterblijvers van
vermiste personen door de zorgverzekeraars wordt geschetst aan de hand van de
informatie die is verkregen van ZN als koepelorganisatie en aanvullend de input
van vijf zorgverzekeraars.

2.5.1 Ontwikkeling maatwerk

Binnen ZN is een commissie Compliance & Governance (CCG) actief. In 2015
heeft Slachtofferhulp Nederland (naast de andere instanties) ZN benaderd met de
vraag om op snelle, adequate wijze een oplossing te bieden voor de premiebetaling
in geval van vermissingen. Daarbij heeft ZN de CCG betrokken. De conclusie was
dat de verzekeraars de Zorgverzekeringswet moeten naleven en dat daarin niet is
voorzien in de situatie van vermiste personen. Alleen als duidelijk is dat de verzeke36 De achterblijvers

ringsplicht niet meer bestaat, mag een verzekeraar de zorgverzekering beëindigen.
ZN heeft in lijn daarmee voor de zorgverzekeraars geen feitelijk (model)protocol
ontwikkeld hoe om te gaan met vermissingszaken, omdat dat in strijd zou zijn met
de Zorgverzekeringswet. Wel zijn er werkafspraken gemaakt met de zorgverzekeraars over de route die volgt op melding van een vermissingszaak. Dit verloopt via
de respondent van ZN en voorts via geworven contactpersonen binnen de zorgverzekeraars breed geïmplementeerd.
Een van de vijf zorgverzekeraars die aanvullende informatie hebben verstrekt,
geeft aan geen werkafspraken omtrent vermissingszaken te hebben ontwikkeld. Een
respondent: ‘We hebben geen werkafspraken ontwikkeld want het is binnen onze
instantie nog nooit voorgekomen’. Daaraan voegt de respondent toe dat wanneer de
verzekeraar in de toekomst wordt geconfronteerd met achterblijvers van vermiste
personen er zal worden overgegaan tot het ontwikkelen van een procedure’. Voor
de overige vier zorgverzekeraars geldt dat zij wel een interne werkafspraken hebben
inzake vermissingen, alle vier al eerder dan het moment waarop ZN hen daartoe
aanspoorde. De een werkt daar al sinds 2010 mee, de ander sinds 2011, beiden naar
aanleiding van een concrete vermissingscasus. Ook bij een derde verzekeraar vormt
de praktijk de aanleiding: in dit geval de MH17-ramp in 2014. Een respondent
van deze zorgverzekeraar licht toe: ‘Eerder hebben we het er wel over gehad of er
een aparte regeling voor deze doelgroep moest komen maar omdat het zo weinig
voorkomt, hebben we daar toen vanaf gezien’. En tenslotte gebruikt de vierde verzekeraar sinds 2014 het (model)protocol dat door het Verbond van Verzekeraars is
ontwikkeld voor particuliere verzekeringen ook voor de zorgverzekering.

2.5.2 Inhoud maatwerk

Binnen ZN is een vast aanspreekpunt voor vermissingszaken als contactpersoon
voor Slachtofferhulp Nederland aangesteld. ZN heeft binnen de zorgverzekeraars
gezocht naar vaste contactpersonen voor het doormelden van vermissingszaken.
In principe zijn dit volgens een respondent van ZN de compliance-officers van de
zorgverzekeraars. Deze contactpersonen moeten ervoor zorgen dat het vraagstuk
bij de juiste afdeling of persoon binnen de instantie terechtkomt. Uit aanvullende
informatie van een aantal zorgverzekeraars blijkt dat er (vooralsnog) niet bij alle
verzekeraars contactpersonen met betrekking tot vermissingszaken zijn aangesteld.
Dat geldt voor drie van de vijf zorgverzekeraars die informatie hebben verstrekt.
Twee zorgverzekeraars geven aan wel aparte contactpersonen te hebben inzake vermissingen. Een respondent van een van deze verzekeraars geeft aan met twee contactpersonen te werken, de teammanager acceptatie en de performance manager.
Eerstgenoemde contactpersoon kan aanpassingen doen in polissen en de tweede
contactpersoon ‘weet hoe hij met klachten om kan gaan en is gewend om maatwerk
te leveren’, licht de respondent toe. Bij een andere zorgverzekeraar zijn eveneens
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twee aanspreekpunten benoemd: de compliance officer van de afdeling Governance,
Risk en Compliance en de business controller van de divisie Verzekerden & Service.
Zoals eerder aangegeven, ontbreekt een algemeen (model)protocol met daarin
vaste werkafspraken voor de leden van ZN. Het maatwerk houdt volgens een respondent van ZN in de praktijk in dat de route via de contactpersonen wordt gevolgd.
De oplossing volgt dan via de individuele verzekeraars, ‘de problemen worden dan
casuïstisch opgelost’ (maatwerk per verzekeraar). Los van ZN hebben vier van de
vijf zorgverzekeraars die informatie hebben verstrekt intern een ‘eigen’ formele procedure ontwikkeld voor de toepassing van maatwerk in geval van vermissingen.
Een van deze zorgverzekeraars werkt niet feitelijk met een protocol maar geeft
het maatwerk administratief vorm in een specifieke collectiviteit waaronder vermiste personen geregistreerd worden zonder premieverplichting. Een respondent
van de verzekeraar licht toe: ‘We houden vermiste personen premievrij ingeschreven om te voorkomen dat deze personen als onverzekerden worden benaderd door
het CAK’.
Een tweede zorgverzekeraar heeft een alinea over het omgaan met vermissingszaken opgenomen in de instructie met betrekking tot het opzeggen van de
zorgverzekering. Deze instructie is inzichtelijk voor alle medewerkers met klantcontact. Hierna wordt de instructie weergegeven.
Werkinstructie (bron: zorgverzekeraar)
‘Partner/familielid wordt vermist / Men wil zijn/haar polis opzeggen: Op grond van de Zvw
moeten deze personen verzekerd blijven zolang er sprake is van Wlz-recht en daarmee
verzekeringsplicht voor de Zvw. Daarbij geldt dat ieder signaal over twijfel aan de verzekeringsplicht door zorgverzekeraars onderzocht moet worden op grond van de Handreiking Gerede Twijfel. In de praktijk leidt dit in geval van een vermissing echter niet tot een
oplossing omdat de persoon die voor dat onderzoek moet worden aangeschreven vermist
is. Daarom worden verzoeken tot beëindiging van de verzekering van vermiste personen
per geval zorgvuldig beoordeeld. Beëindiging vindt in ieder geval niet plaats zonder een
formele verklaring van vermissing van de politie’.

Ook een andere zorgverzekeraar die informatie heeft verstrekt, heeft een procedure
voor vermissingszaken geformaliseerd in de werkinstructie voor medewerkers van
de afdeling die de administratie van de polissen verzorgt. Hierin is een coulanceregeling opgenomen in relatie tot (langdurig) vermiste personen.
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Werkinstructie (bron: zorgverzekeraar)
‘Opzegging in verband met vermissing: De zorgverzekering is merendeels privaatrechtelijk geregeld. Als een verzekerde wordt vermist, kan de verzekeringnemer elke keer als de
verzekeringsvoorwaarden wijzigen of bij een reguliere opzegging per 01-01 van elk jaar de
verzekering voor de vermiste verzekerde opzeggen. Wel moet de verzekeringnemer erop
gewezen worden dat zolang de vermiste verzekerde als ingezetene van Nederland wordt
beschouwd, er een verzekeringsplicht is en dat bij een vertraagde aanmelding, later, een
boete verschuldigd is. Uit coulance is een beëindiging van de verzekering voor zowel de
verzekerde als de verzekeringnemer op een ander dan de hiervoor genoemde momenten
akkoord. Zorg voor goede dossiervorming.

De respondent reflecteert op de werkinstructie dat het goed is dat deze de medewerkers vrijheid voor maatwerk biedt maar dat het tegelijkertijd wel de vraag is of
het voor alle medewerkers voldoende duidelijk is wat zij kunnen doen. ‘Bij het uitschrijven van handelwijzen loopt je echter het gevaar dat specifieke gevallen er niet
onder vallen en daarom niet in aanmerking komen voor de regeling. Nu is de situatie zo dat als een zaak zich voordoet, de medewerker kan overleggen om tot maatwerk te komen’.
Een respondent van deze verzekeraar licht toe dat een polis beëindigd kan
worden of dat de premie kan worden opgeschort. ‘Dit laatste is een makkelijk terug
te draaien maatregel. Als iemand terecht is, kan de premie worden gevorderd over
de periode waarover geen premie is betaald’. De keuze voor het maatwerk is afhankelijk van de situatie. Als er nog een aannemelijke kans is dat iemand terugkeert,
wordt gekozen voor de tweede optie (het opschorten van de premie) maar bij bijvoorbeeld vermissing na een ramp zal er op basis van een verklaring van vermoeden
van overlijden een stopzetting van de polis volgen. Doordat het niet vaak voorkomt, ontbreekt het volgens een respondent van de verzekeraar nog aan routine
bij de medewerkers. Naar aanleiding van onderhavig onderzoek wordt nu binnen
deze instantie verkend hoe de kennis beter geborgd kan worden. Het aanstellen
van een vast aanspreekpunt binnen de afdeling die de administratie van de polissen
verzorgt en die kennis op dit thema opbouwt, noemt de respondent als een van de
verbeterpunten.
Een vierde verzekeraar maakt voor het verlenen van maatwerk aan achterblijvers van vermiste personen gebruik van het protocol dat door het Verbond
van Verzekeraars met betrekking tot particuliere verzekeringen is ontwikkeld (zie
§2.4). Dit houdt in dat er een ‘crisisteam’ of ‘special case team’ wordt geformeerd
met medewerkers uit diverse specialismen om een oplossing voor het probleem te
vinden.
Een respondent van een verzekeraar geeft aan dat er geen strakke definitie van
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dent wel eerder worden ingezet als er bewijs voor de vermissing is. ‘Als een zaak
via Slachtofferhulp Nederland binnenkomt, vermoed ik dat wij makkelijker stappen
ondernemen dan wanneer een cliënt zichzelf bij de verzekeraar meldt. Als een zaak
via Slachtofferhulp Nederland komt, is er al een traject aan voorafgegaan en daarom
is het aannemelijker dat er echt sprake is van een vermissing’. De respondent voegt
hieraan toe dat het eigenlijk geen verschil zou mogen maken via welke route een
cliënt (achterblijver) bij de zorgverzekeraar aanklopt.
De werkafspraken zijn bij de meeste zorgverzekeraars niet geformaliseerd in
de ICT-omgeving. Zoals eerder geschetst, is dat wel het geval bij de verzekeraars
die de werkafspraken hebben opgenomen in de instructie voor het opzeggen van
een zorgverzekering of voor de polisadministratie. Een respondent van een van
deze verzekeraars zegt: ‘De werkinstructies staan op de gemeenschappelijke digitale werkplaats (Sharepoint) van de afdeling die de administratie van de polissen verzorgt’. Een andere verzekeraar geeft aan de werkafspraken per email intern gedeeld
te hebben.

2.5.3 Toepassing maatwerk

Een respondent van ZN schetst dat de meldingen inzake vermissingen via de
contactpersoon bij ZN binnenkomen. De informatie wordt vervolgens door ZN
gedeeld met de betrokken zorgverzekeraar. Het meest voorkomende probleem bij
zorgverzekeraars inzake vermissingen betreft het doorlopen van de premiebetaling
terwijl de verzekerde vermist is. De oplossing die dan in de praktijk meestal wordt
toegepast is volgens de respondent van ZN dat er tijdelijk geen premie-inning
meer plaatsvindt maar dat de vermiste dan wel verzekerd blijft. De contactpersoon van ZN geeft aan de doorlooptijd te bewaken en dit terug te koppelen aan
Slachtofferhulp Nederland. De respondent van ZN ervaart dat deze werkafspraken
prima voldoen, ‘er zijn korte lijnen en korte doorlooptijden’.
Hoe vaak er een beroep wordt gedaan op zorgverzekeraars inzake een vermissing en hoe vaak er dan maatwerk wordt geleverd is niet exact bekend. Deze informatie wordt niet geregistreerd. De respondent van ZN schat dat het sinds 2016
(tot mei 2017) vijf keer is voorgekomen en dat deze situaties naar tevredenheid zijn
opgelost.
Een respondent van een andere verzekeraar geeft aan: ‘Vanwege de lage aantallen wordt niet geregistreerd hoe vaak verzekeringen vanwege een vermissing
worden beëindigd’. De respondent schat dat het één of twee keer per jaar voorkomt.
De zorgverzekeraar die een specifieke collectiviteit heeft ingericht voor vermiste
personen houdt administratief bij hoe vaak de regeling is gebruikt. In 2016 was dat
twee maal.
Zoals ook voor andere instanties geldt, hoeven niet alle gevallen bekend te
zijn bij de koepel- of belangenorganisatie. Uit aanvullende informatie die verstrekt
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is door vijf zorgverzekeraars komen aanvullende gegevens naar voren over de mate
waarin zij te maken krijgen met vermissingen. Een van de zorgverzekeraars zegt
vijf keer te maken hebben gehad met een vermissingszaak en daarin maatwerk te
hebben geleverd. Dit had in alle gevallen betrekking op vermisten naar aanleiding
van de MH17-ramp in 2014. Een respondent van deze verzekeraar licht toe dat in
deze gevallen de zorgpolissen aan de hand van een verklaring van het ministerie
van Veiligheid en Justitie zijn stopgezet. Een respondent van de betreffende verzekeraar zegt hierover dat het in deze gevallen ‘vrij makkelijk’ was om maatwerk te
leveren omdat er vanwege de situatie heel snel een verklaring van vermoeden van
overlijden door de rechter is afgegeven. De respondent vervolgt dat het in situaties
waarin het minder duidelijk is dat er sprake is van overlijden, het lastiger zal zijn,
‘Dan moeten we een redelijk vermoeden van overlijden hebben en het liefst documenten waaruit dit blijkt. Dit is vanwege het verbod op premiedifferentiatie, maar
daarom is het ook goed om daar maatwerk voor te leveren’.

2.5.4 Casuïstiek

Een vrouw belt naar haar zorgverzekeraar. Haar man is vermist en ze loopt tegen
financiële obstakels aan in relatie tot de zorgverzekering. De eerste keer dat ze de
zorgverzekeraar belt, is haar man bijna zes maanden vermist. Declaraties die de
vrouw indient, worden overgemaakt op de rekening van haar man maar ze is niet
gemachtigd voor zijn rekening. Daarna volgen er contacten over het uitschrijven
van de vermiste en het stopzetten van de polis. De servicedesk van de zorgverzekeraar deelt de vrouw een jaar na de vermissing mede dat haar man niet kan worden
uitgeschreven omdat hij nog niet officieel als overleden wordt gezien. De achterblijver vertelt: ‘De medewerker van de verzekering zei dat ze niks anders mochten doen
volgens de wet’. De vrouw wordt geadviseerd een brief te sturen naar de klachtenafdeling. Enkele dagen later neemt de afdeling Klachtenmanagement contact op met
de vrouw dat er een uitspraak van de rechter van een rechtsvermoeden van overlijden nodig is. De vrouw reageert daarop dat dat wel jaren kan duren voordat een
dergelijke verklaring wordt afgegeven. De oplossing die de verzekeraar aandraagt,
is dat de premiebetaling voor de vermiste met terugwerkende kracht zal worden
beëindigd. De polis is opgeschort totdat er een uitspraak van de rechter zou komen.
‘Dit is geen reguliere afhandeling maar in overleg met de achterblijver is bekeken
hoe we dit het beste konden oplossen’, licht een respondent van de verzekeraar toe.
Uiteindelijk is de vermiste man niet meer teruggekeerd en is hij na twee jaar en drie
maanden doodverklaard. Het verhaal krijgt nog een pijnlijk staartje als de weduwe
zes jaar na dato een aanmaning ontvangt over de periode waarin de premie niet is
betaald. De weduwe belt de verzekeraar hierover overstuur op. ‘De medewerker zei
me dat ik wel kan zeggen dat het niet klopt maar dat er in het systeem stond dat ik
gewoon moest betalen’. Ze vertelt niet vriendelijk te woord te zijn gestaan. ‘Ik had
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alles verwerkt en toen zakte ik weer in elkaar, alles kwam terug.’ Het blijkt dat het
overlijdensbericht van de man het incassobureau niet heeft bereikt waardoor er per
ongeluk toch vorderingen naar zijn adres werden gestuurd. De verzekeraar lost dit
direct op door de vordering af te boeken en het dossier te sluiten. De respondent
van de verzekeraar zegt hierover: ’Dat is een hele pijnlijke systeemfout geweest’. De
weduwe heeft namens de verzekeraar een bloemetje ontvangen voor de problemen
die zich voordeden. De les die de verzekeraar uit deze (eerste) zaak heeft getrokken,
is dat het belangrijk is om verantwoordelijkheid te nemen voor het bewaken van het
gehele traject en goede nazorg te verlenen.
Na de vliegramp met de MH17 gaat een verzekeraar op basis van de passagierslijst op zoek naar achterblijvers c.q. nabestaanden. Een respondent van de verzekeraar vertelt: ‘Het was op basis van de lijst al snel duidelijk dat er vijf mensen
die bij ons verzekerd waren in het vliegtuig zaten’. Het crisisteam van de verzekeraar is toen bij elkaar gekomen voor een spoedoverleg. ‘Hierbij hebben we gekeken
naar wat we kunnen en mogen doen’. Omdat de slachtoffers nog als ‘levend’ in de
Basisregistratie Personen (BRP) stonden konden de polissen niet zomaar worden
stopgezet’. Besloten werd om de verzekeringspolissen van de slachtoffers premievrij
te maken. Ook werd besloten het eigen risico van de slachtoffer vol te boeken zodat
de nabestaanden geen rekleningen zouden ontvangen. De respondent licht toe: ‘De
kans bestond namelijk dat bijvoorbeeld een huisarts een nota van twee jaar eerder
zou indienen, die dan nog verhaald zou worden op de slachtoffers. Dat wilden we
absoluut voorkomen’. Ook het Zorginstituut Nederland werd bij deze zaak betrokken om te voorkomen dat er nota’s uitgeschreven zouden worden en om boetes te
voorkomen (tegenwoordig heft het CAK die taak overgenomen). De respondent
benadrukt dat de verzekeraar in dit specifieke en unieke geval zo heeft kunnen
handelen omdat er min of meer zekerheid was dat de vermisten overleden waren.
‘Iedereen wist de uitkomst, maar het stond nog niet op papier’. Anderhalve maand
na de ramp heeft de verzekeraar akkoord gekregen voor het royeren van de polissen.
Alle zaken met betrekking tot de MH17 zijn daarmee bij deze verzekeraar gesloten.

2.6 CAK
Het CAK is een publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan belast met de uitvoering van wettelijke taken in het domein van zorg en welzijn in opdracht van
het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het CAK wisselt
voor deze taken gegevens uit met zorgverzekeraars, zorginstellingen, zorgkantoren,
gemeenten, de Belastingdienst, UWV en de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Het
CAK kan in vermissingszaken in beeld komen in het kader van de uitvoering van
de regelingen voor onverzekerden en voor wanbetalers van zorgverzekeraars.
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Met ingang van 2017 is een aantal taken van Zorginstituut Nederland overgedragen aan het CAK. Het CAK voert de volgende vijf wettelijke taken uit:
 Vaststellen en innen van de eigen bijdrage op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz).
 Vaststellen en innen van de eigen bijdrage op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voor de gemeenten.
 Verrichten van betalingen aan zorgaanbieders op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz).
 Legaliseren van verklaringen voor het meenemen van medicijnen naar het
buitenland (Schengenverklaringen).
 Regelingen voor klanten die anders buiten het Nederlandse zorgstelstel
vallen: de regeling wanbetalers, de regeling onverzekerden, de regeling
gemoedsbezwaarden, de regeling onverzekerbare vreemdelingen en de
buitenlandregeling (verdragsgerechtigden).

2.6.1 Ontwikkeling maatwerk

Het CAK is in de loop van 2015 tot werkafspraken omtrent vermissingszaken
gekomen naar aanleiding van een concrete vermissingszaak. ‘In die casus werden
de achterblijvers onnodig geconfronteerd met brieven’, licht een respondent van het
CAK toe. De werkafspraken hebben betrekking op situaties die zich voordoen naar
aanleiding van maatwerk verleend door zorgverzekeraars en de SVB. De SVB heeft
tot taak het opsporen en aanmelden van onverzekerden en het vaststellen van de
verzekeringsplicht.
De afspraken zijn niet geformaliseerd in een protocol maar geborgd in personen. De werkafspraken zijn in 2016 geïmplementeerd. Dat wil zeggen dat medewerkers van het CAK vanaf dat moment zijn geïnformeerd over de route die zij
moeten bewandelen in geval van een vermissing. Een respondent van het CAK
geeft aan dat de (bezwaar)medewerkers van de betreffende regelingen geïnstrueerd
zijn over vermissingszaken.

2.6.2 Inhoud maatwerk

Twee vaste aanspreekpunten bij het CAK hebben kennis over hoe te handelen bij
een vermissing. Het betreft een strategisch adviseur van de afdeling Strategie en
Beleid en een beleidsadviseur van de afdeling Bijzondere Regelingen Zvw. De procedure is dat zij altijd bij vermissingszaken betrokken worden. Een respondent van
het CAK licht toe dat de werkafspraken niet zijn vastgelegd in een protocol ‘omdat
het relatief gezien zeer weinig voorkomt’.
Vermissingszaken komen bij het CAK binnen via Slachtofferhulp Nederland
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nen zijn met instanties zodat men elkaar goed weet te vinden. De contactpersonen
vormen de ‘hotline’ voor deze zaken. Binnen het CAK wordt geacht dat iedereen
de vaste contactpersonen weet te vinden, stelt een respondent van het CAK. De
procedure houdt in dat vermissingszaken altijd via tussenkomst van de aangewezen
contactpersonen worden opgepakt. De contactpersonen zijn 24/7 beschikbaar en
hebben het mandaat om direct in te breken op uitvoeringsmechanismen, zoals het
stopzetten van de correspondentie.
In geval van zorgverzekeringen zijn de werkafspraken dat de verzekering van
de vermiste wel blijft doorlopen maar dat de premie-inning (tijdelijk) wordt opgeschort. Dit voorkomt dat vermiste personen als wantbetaler of als onverzekerde te
boek komen staan bij het CAK. Wanneer de zorgverzekering op enig moment alsnog wordt beëindigd en de vermiste ingeschreven staat in de BRP dan zal hij of zij
automatisch worden aangemeld als onverzekerd bij het CAK. De situatie die dan
kan ontstaan, is dat het CAK de vermiste persoon aanschrijft en/of een boete oplegt
omdat deze geen zorgverzekering heeft. De achterblijvers kunnen dan (per postadres
van de vermiste) geconfronteerd worden met boetes en/of een ambtshalve zorgverzekering. Omdat de vermiste geen achterblijver kan machtigen, kan als bijkomend
probleem ontstaan dat een eventueel bezwaar in een bezwaarprocedure niet-ontvankelijk wordt verklaard. Om dit te voorkomen hanteert het CAK op basis van
de werkafspraken een langdurige pauzestand die een aanmelding als onverzekerde
of wanbetaler voorkomt. De vermiste wordt op deze manier tijdelijk (voor in eerste
aanleg een maximale periode van drie jaar) uit het aanmeldbestand van de SVB
gehouden doordat de SVB een ‘pauzemelding’ maakt op (het Burgerservicenummer
van) de vermiste persoon. Deze maatregel wordt op basis van de werkafspraken op
verzoek van het CAK uitgevoerd door de Sociale Verzekeringsbank.
Het CAK kan echter niet voorkomen dat een aanmelding door de SVB plaatsvindt. Wanneer reeds aanmelding van een vermiste als onverzekerde of wanbetaler
bij het CAK heeft plaatsgevonden dan neemt het CAK aanvullende maatregelen.
Een respondent van het CAK vertelt: ‘Wij plaatsen dan eigenstandig een langdurige pauze op het traject. Dit voorkomt dat nieuwe sancties worden opgelegd en
eventuele lopende sancties worden gestaakt’. Het CAK geeft dan aan het CJIB de
opdracht om inning te staken.
De samenwerking met de SVB bij vermissingen is naar ervaring van respondenten van het CAK goed: ‘De SVB is op de hoogte van de urgentie van de zaken
en een verzoek wordt dan ook meteen opgepakt via de contactpersonen bij de SVB’.
De termijn van drie jaar is bepaald op basis van de verwachting dat er in die periode
in de meeste vermissingszaken uitsluitsel zal komen. De termijn kan altijd verlengd
worden. Indien een vermiste na een periode weer terecht is, loopt vanaf dat moment
de verzekering weer verder. Er wordt niet met terugwerkende kracht geïnd.
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Het maatwerk door het CAK is geborgd in de ICT-omgeving van de instantie. Zodra er een signaal van een vermissing binnenkomt, worden er aantekeningen
in het digitale klantdossier gemaakt zodat voor elke medewerker duidelijk is dat de
achterblijvers niet onnodig lastig worden gevallen met brieven. Een respondent van
het CAK vult daarop aan dat als er onverhoopt wat mis gaat (er worden bijvoorbeeld toch boetes verstuurd) dan wordt de achterblijvers aangeboden persoonlijk,
direct contact te onderhouden met de vaste contactpersonen op het thema voor het
vervolg. In de praktijk wordt er door het CAK dan bijvoorbeeld voor gekozen de
verstuurde boetes in te trekken. ‘Officieel kan dat binnen de wetgeving niet’, geeft
een respondent van het CAK aan ‘maar soms moet je de wet overtreden omdat het
anders teveel ellende oplevert voor de achterblijvers’.

2.6.3 Toepassing maatwerk

Omdat het CAK digitaal bijhoudt wat er in de zaken is gedaan, is bekend hoe
vaak de instantie te maken heeft gehad met een vermissing. Vanaf 2015 tot mei
2017 is dat vijf keer het geval. In al die zaken is het opschorten van de handelingen
toegepast.
Respondenten van het CAK zijn van mening dat het maatwerk voor achterblijvers ‘op zich prima werkt’ maar benadrukken daarbij dat het een correctiemiddel
is op het gegeven dat de vermissingsstatus niet zichtbaar is in de BRP. Dat betekent
dat het CAK een vermissing via een extern signaal moet vernemen. ‘Het liefste
zien we een goede registratie en doorgifte van vermissingen vanaf het begin van
de keten: bij de BRP’. Het achterliggende idee hierbij is dat het CAK – maar dat
geldt ook voor andere instanties – afnemer is van gegevens op basis van de BRP en
het signaal van een vermissing op die manier vroegtijdig krijgen waardoor er direct
maatwerk geleverd kan worden.

2.6.4 Casuïstiek

In een eerste casus neemt een vrouw contact op met het CAK. Haar zus is op dat
moment ruim een jaar vermist. De zorgverzekering van de vermiste is beëindigd.
Omdat de vermiste vrouw ingeschreven staat in de BRP en verzekeringsplichtig is
op grond van de Zvw is zij aangemeld bij het CAK. Daarop heeft de achterblijver
een aanschrijving van het CAK ontvangen dat de vermiste vrouw is aangemeld als
onverzekerd. De achterblijver gaf aan daar bezwaar tegen te willen maken omdat
zij voor haar vermiste zus geen zorgverzekering wil of kan afsluiten en boetes wil
voorkomen. Bovendien geeft de achterblijver aan de post aan het adres van haar
vermiste zus onredelijk en ongepast te vinden en de aanschrijving van het CAK
als onnodig leed te ervaren. Het CAK heeft het bezwaar tegen de aanschrijving in
behandeling genomen. Omdat er geen machtiging aanwezig was, zou de formele
juridische uitkomst van het bezwaar niet-ontvankelijk zijn. Dit achtte het CAK
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niet wenselijk en heeft vervolgens het onverzekerden traject laten pauzeren voor
een langere periode. Dit houdt in dat in de polisadministratie een pauzeclausule
wordt geplaatst waardoor eventuele toekomstige sancties gepauzeerd en voorkomen
worden. Het CAK heeft aanvullend de familie met een brief geïnformeerd en toegezegd dat, gelet op de bijzondere omstandigheden, geen boete zou volgen en dat
er getracht wordt correspondentie aan de vermiste persoon te voorkomen. In de
informatiebrief is de achterblijver gewezen op de mogelijkheid om Slachtofferhulp
Nederland te benaderen voor ondersteuning en zijn contactgegevens verstrekt van
de aangewezen contactpersonen bij het CAK. Tot slot is ook aan de SVB verzocht
het BSN voor drie jaar te pauzeren om een eventuele nieuwe aanmelding in de toekomst te voorkomen. De informatiebrief is met de post echter retour gekomen en
een ander postadres is niet bekend bij het CAK. Omdat de achterblijver aangaf niet
meer aangeschreven te willen worden, is er geen nieuwe correspondentie verstuurd.
Er zijn ook geen sancties meer opgelegd. De vermiste vrouw is tot op heden niet
terecht en het proces staat nog steeds ‘on hold’ bij het CAK. Een respondent van
het CAK reflecteert op deze casus dat als er geen maatwerk op basis van onderlinge
werkafspraken tussen het CAK en de SVB was toegepast, de vermiste vanwege de
verzekeringsplicht als onverzekerd geregistreerd zou zijn gebleven en daardoor in
de ‘molen’ van het proces was blijven steken totdat zij weer verzekerd zou zijn.
In een tweede casus benadert Slachtofferhulp Nederland de vaste contactpersonen
van het CAK per email met het verzoek om maatwerk te leveren aan de echtgenote van een vermiste man. De man is op dat moment twee maanden vermist. Een
respondent van het CAK licht toe dat het concrete verzoek van Slachtofferhulp
Nederland was om ervoor te zorgen dat er geen aanmaningen en/of boetes worden
verstuurd aan het adres van de vermiste persoon. Het CAK had op dat moment
geen aanmelding omtrent de vermiste persoon ontvangen als zijnde onverzekerd of
wanbetaler. Daarop heeft de contactpersoon bij het CAK de SVB proactief geïnformeerd over de zaak en de SVB verzocht om het BSN van de vermiste man voor
drie jaar preventief te pauzeren om een eventuele aanmelding bij het CAK in de
toekomst te voorkomen. Aanvullend heeft het CAK in de eigen registratiesystemen een notitie geplaats over de zaak zodat alle medewerkers bij eventuele sancties direct op de hoogte zijn van de bijzondere aard van de zaak en er passende
maateregelen worden genomen. Een respondent van het CAK reflecteert op deze
casus: ‘Door de vroege interventie die we hebben gepleegd, is voorkomen dat de
achterblijver geconfronteerd wordt met juridische procedures en sancties’. De periode waarbinnen het maatwerk is gerealiseerd beslaat zes dagen. De vermiste man is
nu, anderhalf jaar na zijn vermissing nog niet terecht. De respondent van het CAK
geeft aan dat na het verstrijken van de ‘pauzeperiode’ van drie jaar op initiatief van
de achterblijver of een instantie een herhaald verzoek kan worden geplaatst voor
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verlenging van de periode. Vindt dit verzoek niet plaats dan wordt de vermiste bij
ongewijzigde omstandigheden alsnog aangemeld bij het CAK.

2.7 Nederlandse Vereniging van Banken
De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) is in 1989 opgericht om de gemeenschappelijke belangen van de Nederlandse banken te behartigen. De NVB vormt
hiermee de verbinding tussen de bankensector, politiek en maatschappij en heeft als
doel bij te dragen aan een vitale, duurzame sector. Bijna alle banken die actief zijn
in Nederland zijn lid van de NVB. De vereniging telt ongeveer 70 leden. De leden
maken gebruik van de expertise en kennis die wordt gedeeld via het Ledennet. De
stand van zaken ten aanzien van het maatwerk in vermissingszaken door de NVB
wordt geschetst aan de hand van de informatie die is verkregen van vijf verschillende
banken via de NVB als koepelorganisatie en aanvullend twee casusbeschrijvingen.

2.7.1 Ontwikkeling maatwerk

De NVB heeft in juni 2016 een intern protocol opgesteld voor medewerkers van
banken. Ook heeft de NVB een document ontwikkeld waarin informatie voor de
achterblijvers is opgenomen. Eind juni heeft de NVB hier een bericht over geplaatst
in de nieuwscolumn op de website zodat zo veel mogelijk leden van de NVB hiervan op de hoogte zijn.8 Daarnaast heeft de NVB gezorgd voor contactpersonen bij
elke bank zodat Slachtofferhulp Nederland weet naar wie ze achterblijvers kunnen
doorverwijzen.
In grote lijnen is de ontwikkeling van het maatwerk bij de verschillende banken hetzelfde gegaan. Enkele banken waren al wat eerder bezig om een beleid voor
achterblijvers van vermisten te organiseren. Zo is een van de banken in juni 2015 al
gestart met beleid rond dit thema en ook een andere bank hield zich hier in 2015
al mee bezig. Nadat het protocol in juni 2016 is vastgesteld, hebben vier van de vijf
voor het onderzoek benaderde banken het protocol actief verspreid onder de medewerkers. Respondenten van deze banken geven allen aan dat het protocol volledig
geïmplementeerd is in de organisatie. Een van de banken heeft het protocol niet
actief verspreid onder de medewerkers omdat zij een andere werkwijze hebben. Zij
zijn een exclusieve bank en per 100 relaties zijn er twee medewerkers individueel
verantwoordelijk voor het klantencontact. Indien er contact is met een achterblijver,
zal dit contact altijd worden onderhouden door de betreffende medewerker.

2.7.2 Inhoud maatwerk

Binnen de NVB en de banken zijn vaste contactpersonen aangesteld. Zij zijn
werkzaam binnen verschillende functies. In de meeste gevallen werken de contactpersonen bij de servicedesk, nabestaandendesk, de achterblijversservice of een
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algemenere klantenserviceafdeling. In het interne protocol voor bankmedewerkers
staan de stappen beschreven die medewerkers moeten doorlopen in het geval ze met
een achterblijver van een vermiste te maken krijgen. Allereerst moet de medewerker
van de bank de tijd nemen om naar het verhaal van de achterblijver te luisteren.
Vervolgens moet de medewerker inventariseren wat de behoeften van de achterblijver zijn en welke stappen reeds gezet zijn. De medewerker moet de achterblijver
dan wijzen op de diensten van Slachtofferhulp Nederland en de Nationale Politie.
Ze moeten inventariseren wat het productassortiment is en welke bestaande documentatie er al is. Daarna moeten ze de achterblijver vragen om het gehele financiële
plaatje van de vermiste in kaart te brengen en dus ook bij andere banken, verzekeraars en pensioenfondsen navraag te doen. Op basis hiervan gaat de medewerker
na welke mogelijkheden er zijn om vervolgstappen te zetten om de achterblijver te
kunnen helpen. Tot slot moet de medewerker via het gewenste kanaal bevestigen
wat is afgesproken met de achterblijver. Volgens het protocol moet de dossierverantwoordelijke het dossier bestuderen en eventueel een ‘special case team’ samenstellen. ‘Dit team kan gevormd worden door medewerkers van verschillende afdelingen
en disciplines. Elke situatie is uniek en daarom is vooraf niet aan te geven wie de
deelnemers van een dergelijk team zijn.’ Het doel van het interne protocol is het
centraal begeleiden van achterblijvers en beoordelen welke mogelijkheden er zijn
om de last van achterblijvers te verminderen in de periode tussen vermissing en het
afwezigheidsbewind en tussen vermissing en het verstrekken van rechtsvermoeden
van overleden.
De publieksinformatie voor klanten vormt een handreiking voor achterblijvers van vermiste personen die zich zorgen maken over bankzaken die de vermiste aangaan. In dit document staan stappen beschreven die een achterblijver moet
nemen voordat ze contact opnemen met banken om problemen met in het kader
van bankzaken op te lossen. In het document staat dat de achterblijver altijd eerst
een melding bij de politie moet doen van de vermissing. Daarna kunnen ze contact
opnemen met Slachtofferhulp Nederland voor emotionele, praktische en juridische
hulp. Voorts staat in de informatie vermeld dat indien er zich problemen voordoen
rondom de bankzaken het belangrijk is dat de achterblijver zo veel mogelijk originele documenten verzamelt, een verklaring van vermissing opvraagt bij de politie
en eventueel een afschrift van het verzoekschrift aan de kantonrechter tot onderbewindstelling in geval van afwezigheid kan laten zien. Voor de banken is het vervolgens van belang dat de achterblijver alle informatie verzamelt over de financiële
situatie van de vermiste zodat de bank goed in beeld kan brengen wat de mogelijkheden zijn en goed maatwerk kan toepassen. De laatste stap is dat de achterblijver
contact moet opnemen met de bank om de behoeften te bespreken.
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2.7.3 Toepassing maatwerk
De routing van hoe een vraag van een achterblijver wordt doorgezet en opgepakt
is – op papier – bij drie van de vijf banken redelijk hetzelfde. In de meeste gevallen komt een vraag van een achterblijver binnen via de algemene servicedesk c.q.
het centrale loket. Vervolgens wordt de vraag doorgezet naar de Nabestaandendesk
waar eventueel een special case team kan worden opgezet zodat er maatwerk kan
worden verricht. De respondenten van deze drie banken geven aan dat de implementatie van de werkafspraken die in het protocol worden genoemd is afgerond.
Een respondent geeft aan: ‘De procedure ‘Melding vermiste personen behandelen’
is gepubliceerd en vindbaar voor elke medewerker’. Het Serviceteam is betrokken
geweest bij de implementatie van het protocol’.
Bij twee van de vijf banken kunnen alle medewerkers te maken krijgen met
achterblijvers van vermisten en wordt verwacht dat de medewerkers de vragen zelf
uitzoeken en beantwoorden. Bij een van deze banken is het is protocol gecommuniceerd via het tweewekelijkse implementatieproces van de betreffende bank.
Medewerkers moeten verplicht door dit proces heen. Bij de andere bank is het protocol niet actief verspreid maar kunnen medewerkers het – volgens een respondent
– wel makkelijk vinden in de ICT-omgeving. Dit sluit volgens de respondent aan
bij het karakter van de relatief kleine bank: ‘het contact is persoonlijk en direct en
wordt afgestemd op de cliënt’.
Hoe vaak banken met vragen van achterblijvers te maken krijgen, is onduidelijk. Voor de NVB is het niet mogelijk om hier centrale cijfers van te geven omdat
de banken het de afgelopen jaren niet consequent hebben geregistreerd. Uit een
verslag van Slachtofferhulp Nederland, waarin de aantallen bij verschillende banken
zijn opgevraagd, blijkt dat er in 2016 en 2017 twee zaken zijn geweest. Uit onze
navraag blijkt dat de vijf banken die gereageerd hebben in ieder geval weet hebben
van vier zaken maar dit aantal ligt vermoedelijk hoger. Een respondent geeft aan:
‘de gegevens worden niet apart geregistreerd omdat het slechts in kleine aantallen
voorkomt’.

2.7.4 Casuïstiek

De betreffende bank ontvangt via Slachtofferhulp Nederland een verzoek om de
achterblijvers bankafschriften te laten inzien en informatie te verstrekken over een
eventuele blokkade van een bankrekening van de vermiste. De achterblijvers wilden
weten of er wel of geen misbruik was gemaakt van de betaalrekening en of de rekening wel of niet geblokkeerd was. De bank heeft de achterblijvers via Slachtofferhulp
Nederland laten weten dat zij de familie deze informatie niet mogen verstrekken
maar dat dit op verzoek van de politie gedaan kan worden in het kader van het
opsporingsonderzoek. Slachtofferhulp Nederland heeft dit teruggekoppeld aan de
achterblijvers en aan het onderzoeksteam van de politie dat op dat moment aan
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de zaak werkte. De bankmedewerker wilde in deze zaak niet bemiddelen naar de
achterblijvers omdat zij geen direct contact hebben gehad. Ook via Slachtofferhulp
Nederland bleek het niet mogelijk om de achterblijvers te spreken over het betreffende maatwerk. Hierdoor is onbekend of de achterblijvers via de politie achter de
betaalgegevens gekomen zijn en of ze wellicht nog op een andere manier hulp hebben ontvangen.
De tweede casus die door een bank is aangeleverd, gaat over de vermissing van een
man. De vrouw van de vermiste heeft contact gehad met bank. Het echtpaar heeft
een vaste contactpersoon bij de betreffende bank maar omdat de vermiste eigenlijk
altijd alle bankzaken zelf regelde, heeft de achterblijver nog nooit contact gehad
met de bank. Ze neemt al in de eerste maand van de vermissing contact op met
de bank omdat ze een algemeen bericht krijgt dat de premie van de levensverzekering omlaag kan. Om dit te regelen heeft de achterblijver de handtekening van
haar man nodig en dat is niet mogelijk want die is vermist. Ze vertelt niet direct
aan haar contactpersoon dat haar man vermist is en heeft het hier toen even bij
gelaten. Twee maanden later neemt de achterblijver nogmaals contact op met de
bank om na te gaan of ze haar huis zou kunnen verkopen. De vrouw van de vermiste kon haar hypotheek niet betalen omdat het inkomen van haar man is weggevallen. Haar contactpersoon bij de bank is voor haar gaan uitzoeken hoe ze haar
huis zou kunnen verkopen als haar man vermist zou blijven. De verkoop van het
huis blijkt mogelijk maar de kantonrechter moet hier toestemming voor geven. De
achterblijver moest hiervoor een verzoekschrift met een officiële politieverklaring
bij de kantonrechter indienen. De achterblijver was al eerder bij de kantonrechter
geweest om de procedure te doorlopen om als bewindvoerder aangesteld te worden. Hiermee was ze gemachtigd om alle handtekeningen namens de vermiste te
zetten, maar ze mag geen onomkeerbare handelingen uitvoeren, zoals de verkoop
van het huis. ‘Als bewindvoerder mag je op de winkel passen maar je kunt eigenlijk
nog niets regelen want dan heb je alsnog toestemming van de kantonrechter nodig’,
aldus de achterblijver. Terwijl de achterblijver in afwachting was van de uitspraak
van de kantonrechter of ze het huis mocht verkopen, werd de vermiste gevonden.
Hij bleek zelfmoord te hebben gepleegd. Omdat er eerst nog een politieonderzoek
moest worden uitgevoerd, waarschuwde de bank dat het even kon duren voordat de
levensverzekering zou worden uitgekeerd. Uiteindelijk heeft de bank dit snel kunnen regelen en had de achterblijver binnen vier weken haar uitkering ontvangen.
Door deze uitkering had ze genoeg geld om haar hypotheek te kunnen blijven betalen en de verkoop van het huis was niet meer nodig. De achterblijver is tevreden
over hoe ze is gelopen door de bank, al hielp het natuurlijk dat de vermiste relatief
snel werd gevonden waardoor het nabestaandenprotocol in werking kon treden.
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2.8 Belastingdienst
De Belastingdienst maakt onderdeel uit van het Ministerie van Financiën. De
Belastingdienst heeft als hoofdtaak het heffen, controleren en innen van rijksbelastingen, bijdragen aan de zorgverzekeringswet, premies van volksverzekeringen
en premies van werknemersverzekeringen. Daarnaast geeft de Belastingdienst
uitvoering aan de controle op de naleving van wetgeving betreffende in-, uit- en
doorvoer van goederen, en van wetgeving op economisch, gezondheids-, milieuen veiligheidsterrein, economische ordening en financiële integriteit. Ook kent de
Belastingdienst inkomensafhankelijke toeslagen toe en controleert deze. Tot slot is
de Belastingdienst verantwoordelijk voor de opsporing op al de hiervoor genoemde
terreinen. De stand van zaken ten aanzien van het maatwerk in vermissingszaken
door de Belastingdienst wordt geschetst aan de hand van de informatie die is verkregen van de Belastingdienst en aanvullend twee casusbeschrijvingen.

2.8.1 Ontwikkeling maatwerk

In november 2015 zijn in de Tweede Kamer vragen gesteld over ‘de weinig coulante houding van de Belastingdienst bij vermissingszaken’.9 De Staatsecretaris
van Financiën heeft de Tweede Kamer in het antwoord op de vragen toegezegd
dat de Belastingdienst in overleg met Slachtofferhulp Nederland een protocol zal
ontwikkelen voor wat betreft de te onderhouden contacten met achterblijvers van
vermisten.
In reactie op de Kamervragen en het verzoek van Slachtofferhulp Nederland
om maatwerk voor achterblijvers mogelijk te maken, heeft de Belastingdienst verschillende acties ondernomen. Vanaf januari 2016 is het Klachtenteam van de
Belastingdienst in Den Haag het aanspreekpunt voor achterblijvers, bewindvoerders en medewerkers van de Belastingdienst die met een achterblijver te maken
hebben. Het Klachtenteam Den Haag heeft een intern en centraal Coördinatiepunt
Vermissingen waarbinnen expertise wordt opgebouwd over hoe te handelen bij een
vermising. Ook heeft de Belastingdienst in samenwerking met Slachtofferhulp
Nederland een protocol voor maatwerk voor achterblijvers opgesteld. Dit protocol is op 9 augustus 2016 ondertekend door de Belastingdienst en Slachtofferhulp
Nederland en na ondertekening is het protocol in de Staatscourant gepubliceerd.10
Het protocol is met terugwerkende kracht actief vanaf 1 juli 2016.

2.8.2 Inhoud maatwerk

Binnen de Belastingdienst zijn er twee vaste contactpersonen aangesteld. Zij zijn
beiden werkzaam binnen het Klachtenteam; één contactpersoon is leidinggevende
van het klachtenteam en één is klachtbehandelaar. Wanneer een achterblijver of
bewindvoerder contact zoekt met de Belastingdienst wordt hij doorverwezen naar
één van de twee contactpersonen. De contactpersonen hebben ervaring met de
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maatwerkmogelijkheden in vermissingszaken en kunnen dus adviseren in specifieke zaken. Alle medewerkers van de Belastingdienst zijn hierover geïnformeerd via
een intern bericht. Daarnaast wordt bij de Belastingtelefoon in het digitale belscript
aangegeven dat een vermissingszaak moet worden doorverwezen naar de contactpersonen die werkzaam zijn bij het Klachtenteam.
De twee contactpersonen volgen de procedure zoals beschreven in het
‘Protocol Belastingdienst vermiste personen’. Het doel van het protocol is ‘het
garanderen van een efficiënte en correcte bejegening van achterblijvers van vermiste
personen door medewerkers van de Belastingdienst.’ Hiermee moet het protocol
vooral worden gezien als een hulpmiddel voor medewerkers voor de wijze waarop
zij met achterblijvers moeten omgaan. Voor de Belastingdienst geldt als kader een
onverkorte toepassing van de fiscale wet- en regelgeving. Het maatwerk voor achterblijvers mag niet van deze wet- en regelgeving afwijken. Binnen de bestaande
regels, zoeken de contactpersonen naar mogelijkheden om de achterblijver te helpen. Respondenten geven aan dat de fiscale afhandeling zelf in de meeste gevallen
niet verandert maar het proces wordt ondersteund waar het kan. De contactpersonen van het Klachtenteam hebben per vermissing contact met één achterblijver
omdat zaken anders langs elkaar kunnen gaan lopen.

2.8.3 Toepassing maatwerk

De respondent van de Belastingdienst geeft aan dat de implementatie van de werkafspraken is afgerond. De medewerkers zijn goed op de hoogte van het bestaan van
de contactpersonen binnen het Klachtenteam van de Belastingdienst. Doordat de
doorverwijzing naar de contactpersonen is weggezet in het belscript en in de ICTomgeving van de Belastingdienst, worden de Belastingdienstmedewerkers hier vanzelf naartoe geleid. De ervaring van de respondent van de Belastingdienst is dan
ook dat het doorverwijzen van de achterblijvers in de meeste gevallen goed gaat.
Volgens de gegevens van Slachtofferhulp Nederland heeft de Belastingdienst
aangegeven dat er in 2016 negen keer een vermissing is gemeld bij het Klachtenteam.
In deze zaken is vooral geholpen met het proces om fiscale zaken af te handelen. ‘Er
zijn geen zaken waar we van de regels hebben afgeweken. De achterblijvers zijn
tevreden dat er een aanspreekpunt is om de fiscale zaken te bespreken. Dat is voldoende.’ Uit onze uitvraag blijkt dat er in 2017 (tot mei) nog zeven vermissingszaken
bij zijn gekomen bij het Klachtenteam. Deze aantallen worden niet centraal geregistreerd maar komen voort uit eigen aantekeningen van de contactpersonen. Het is
daarom onbekend hoe vaak de Belastingdienst als gehele organisatie te maken heeft
gehad met een achterblijver. Daarmee is ook onbekend in hoeveel gevallen de contactpersonen van het Klachtenteam niet worden ingeschakeld en het maatwerk aan
een achterblijver door een andere medewerker wordt uitgevoerd, bijvoorbeeld door
een medewerker van de Belastingtelefoon.
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2.8.4 Casuïstiek
De Belastingdienst ontvangt via Slachtofferhulp Nederland het bericht dat een achterblijver problemen heeft met het invullen van de aangifte van de inkomstenbelasting 2016. In het betreffende geval is de zus van de achterblijver al ruim een half jaar
vermist en de broer van vermiste moet haar inkomstenbelasting over het jaar 2016
invullen. De broer mist echter een aantal belangrijke gegevens waardoor het niet
mogelijk is om de belastingaangifte af te ronden. Via Slachtofferhulp Nederland
komt de broer in contact met één van de contactpersonen van het Klachtenteam.
Zij kunnen de broer de betreffende gegevens aanleveren waardoor de broer de
belastingaangifte kan afronden. De contactpersonen van de Belastingdienst hebben drie keer contact opgenomen met de achterblijvers, twee keer schriftelijk en
één keer telefonisch. De vermiste wordt enige tijd later dood aangetroffen. Ze had
zelfmoord gepleegd. Er waren op dat moment geen fiscale problemen meer dus er is
geen contact meer geweest tussen de contactpersonen van de Belastingdienst en de
achterblijver. De respondent van de Belastingdienst geeft aan niet te willen bemiddelen tussen de onderzoekers en de achterblijver omdat de achterblijver veel heeft
meegemaakt en een gesprek hierover als zeer belastend zal worden ervaren. Het is
hierdoor niet mogelijk de ervaring van de betreffende achterblijver weer te geven.
De tweede casus is opgetekend aan de hand van het verhaal van een achterblijver.
De man van de achterblijver is al ruim vier jaar vermist en vanaf de eerste vermissingsmaand loopt de achterblijver al tegen praktische problemen aan met de
Belastingdienst. Opgemerkt dient te worden dat de vermissing plaatsvond voordat de oproep om maatwerk te leveren, is ingezet door Slachtofferhulp Nederland.
‘Kennelijk heb ik net de pech gehad dat mijn man voor de inzet voor achterblijvers van vermiste personen vermist is geraakt’, aldus de respondent. Echter is deze
casus wel relevant omdat sommige praktische problemen tot op dit moment nog
steeds spelen en de achterblijver nog steeds geconfronteerd wordt met praktische
problemen.
Het probleem waar de achterblijver in de eerste maand tegenaan liep, was de
belastingaangifte. Vlak voor de vermissing had de vermiste de belastingaangifte
gedaan. Deze aangifte was niet goed gegaan en de achterblijver moest de aangifte aanpassen. De achterblijver had echter geen toegang tot de aangifte en de
Belastingdienst kon haar ook geen gegevens verschaffen waardoor ze geen aanpassingen kon doen. Ze heeft hier meerdere keren telefonisch contact over gehad met
de Belastingdienst en werd naar verschillende medewerkers doorverbonden. Een
vaste contactpersoon kreeg ze niet. ‘Ik had het gevoel dat ik van het kastje naar de
muur werd gestuurd.’ Ruim een half jaar na de vermissing kreeg ze een bericht dat
de aangifte niet goed was en daaropvolgend ontving ze allerlei belastingaanslagen.
De achterblijver was aansprakelijk voor deze aanslagen omdat ze op hetzelfde adres
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woonde als vermiste. Ook de volgende belastingaangiften waren problematisch.
Een van de eerste vragen in de belastingaangifte is of je een partner hebt. De achterblijver geeft aan dat het erg moeilijk is wat je daar moet invullen. De volgende
vraag is of je samen aangifte wilt doen. ‘Als achterblijver weet je niet goed wat je nou
het beste kunt invullen en waar je goed aan doet. En de Belastingdienstmedewerker
kan geen advies geven want die weten het zelf ook niet.’ Na ongeveer anderhalf
jaar heeft de achterblijver een contactpersoon bij de Belastingdienst gekregen.
Toch heeft dat haar problemen ook niet opgelost want de contactpersoon had geen
bevoegdheid om af te wijken van de regels. ‘Alle telefoontjes en gesprekken hebben
alleen opgeleverd dat ik een betalingsregeling krijg.’

2.9 Pensioenfederatie
De Pensioenfederatie is de overkoepelende belangenbehartiger van bijna alle
Nederlandse pensioenfondsen. Zij vertegenwoordigt via ongeveer 220 pensioenfondsen de belangen van 5,3 miljoen deelnemers, 3 miljoen gepensioneerden en 9,1
miljoen gewezen deelnemers.11 De stand van zaken ten aanzien van het maatwerk
in vermissingszaken door de pensioenfondsen wordt geschetst aan de hand van de
informatie die is verkregen van de Pensioenfederatie als koepelorganisatie. Zij hebben een oproep gedaan onder alle pensioenfondsen om het procesformulier in te
vullen. Uiteindelijk hebben zes pensioenuitvoeringsorganisaties, die het pensioen
voor meerdere pensioenfondsen beheren en administreren, gereageerd. Deze zes
uitvoeringsorganisaties hebben samen meer dan de helft van de actieve deelnemers
en gepensioneerden onder zich. Er zijn geen casus aangeleverd door de uitvoeringsorganisaties waardoor het niet mogelijk was om casuïstiek te beschrijven.

2.9.1 Ontwikkeling maatwerk

Op 3 juni 2016 heeft de Pensioenfederatie een voorbeeldprotocol vastgesteld over
hoe pensioenfondsen met achterblijvers van vermiste personen kunnen omgaan.
Op 14 juni 2016 is er een oproep verspreid onder de 220 leden van de pensioenfederatie om het voorbeeldprotocol te implementeren. Elk pensioenfonds heeft de
mogelijkheid om een eigen protocol op te stellen en de Pensioenfederatie heeft geen
zicht op hoeveel pensioenfondsen het voorbeeldprotocol hebben geïmplementeerd.
De zes pensioenuitvoeringsorganisaties die gereageerd hebben op de oproep van
de Pensioenfederatie geven aan het voorbeeldprotocol in 2016 geïmplementeerd te
hebben.

2.9.2 Inhoud maatwerk

Net als iedereen zijn ook de pensioenfondsen gebonden aan wetten en regelgeving.
Indien niet vast is komen te staan dat er sprake is van een nabestaande in de zin
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van de Pensioenwet mag er geen nabestaandenpensioen worden uitgekeerd. Dit laat
weinig ruimte over voor het verrichten van maatwerk voor achterblijvers. Het maatwerk dat door de pensioenfondsen kan worden geboden, betreft begeleiding van het
proces en de bejegening van de achterblijver maar kent ook een hardheidsclausule
waardoor er in bepaalde situaties uitzonderingen mogelijk zijn.
Openbaarheid protocol
Het voorbeeldprotocol was in eerste instantie een intern document, bedoeld als voorbeeld
voor de pensioenfondsen. Dat betekende dat het voorbeeldprotocol niet openbaar toegankelijk was. Naar aanleiding van vragen van andere maatwerkpartners in de reflectiesessie waarom dit het geval was, heeft de Pensioenfederatie het protocol openbaar gemaakt.

Allereerst wordt er in het protocol een definitie van een ‘vermiste’ gegeven. Deze
definitie komt overeen met de definitie die in het Handboek Vermiste Personen
wordt gehanteerd (Schouten, Van den Eshof, Schijf & Schippers, 2016). Ten
tweede wordt ingegaan op het te woord staan van de achterblijvers en het goed
doorverwijzen naar de juiste contactpersonen. Er wordt gewezen op het belang
van een vaste contactpersoon zodat de achterblijver sneller goed geholpen kan worden. Daarbij is het belangrijk dat medewerkers herkennen dat er sprake is van een
achterblijver. Ten derde wordt de inventarisatiefase besproken waarin wordt aangegeven wat het maatwerk inhoudt. Hierbij wordt primair informatie verzameld
over de specifieke situatie en er wordt een luisterend oor aan de achterblijver geboden. Vervolgens wordt toegelicht wat het nabestaandenpensioen is en onder welke
omstandigheden het tot uitkering kan komen. Het pensioenfonds kan zonder een
verklaring van vermoedelijk overlijden van de rechtbank niet veel doen omdat pensioenfondsen geen nabestaandenpensioen mogen uitkeren indien niet is komen vast
te staan dat er sprake is van een nabestaande in de zin van de Pensioenwet. Tot
slot wordt een hardheidsclausule toegelicht die in bepaalde situaties kan worden
toegepast. ‘De fiscaliteit laat toe dat een pensioenfonds bij aannemelijkheid van
overlijden richting de achterblijver enig maatwerk mag toepassen. Een pensioenfonds kan, naar beoordeling van het bestuur een voorwaardelijk voorschot op het
nabestaandenpensioen uitkeren aan de nabestaande. Daarbij geldt de dringende
aanvullende voorwaarde van het pensioenfonds dat, indien mocht blijken dat de
vermiste niet overleden is, de verleende voorschotten onvoorwaardelijk teruggevorderd zullen worden’ (Voorbeeldprotocol Pensioenfederatie, pag. 3). Indien blijkt dat
de vermiste levend wordt teruggevonden, moet de achterblijver dit bij het pensioenfonds melden. Een andere voorwaarde is dat de achterblijver na vijf jaar van
vermissing om een verklaring van vermoedelijk overlijden moet verzoeken bij de
rechtbank zodat de voorwaardelijke voorschotten kunnen worden omgezet in een
regulier nabestaandenpensioen.
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2.9.3 Toepassing maatwerk

Alle zes pensioenuitvoeringsorganisaties die informatie hebben verstrekt, hebben
het beschikbaar gestelde protocol en/of de werkafspraken geïmplementeerd. De
meeste pensioenfondsen volgen het voorbeeldprotocol van de Pensioenfederatie of
hebben hier kleine aanpassingen op gemaakt. Dat betekent dat expliciet is gemaakt
wie binnen een organisatie in geval van een vermissing contact heeft met de nabestaande en dat op de juiste wijze en met begrip voor de situatie de mogelijkheden
van de nabestaanden worden toegelicht. Het verschilt per pensioenfonds hoeveel contactpersonen er voor achterblijvers van vermiste personen zijn aangesteld;
dit varieert van één tot vijf contactpersonen. Het aantal is met name afhankelijk
van de wijze waarop de werkzaamheden intern zijn georganiseerd. Volgens de
Pensioenfederatie is de werkinstructie bekend bij alle medewerkers die klantcontact
hebben alsmede bij de medewerkers die gevallen voorleggen aan het betreffende
bestuur van de pensioenuitvoeringsorganisatie.
Vanuit casestudies op de andere thema’s is bekend dat achterblijvers er vaak
niet meteen aan denken om het pensioen te regelen omdat er acutere zaken spelen
die eerst geregeld moeten worden, zoals verzekeringen, abonnementen en bankzaken. Het merendeel van de vermissingen wordt op enig moment opgelost doordat
de vermiste levend of dood wordt teruggevonden. In dat laatste geval – wanneer
een vermiste dood wordt teruggevonden – zal het regelen van het pensioen geen
problemen opleveren. In de zaken waarin de vermiste een lange tijd vermist blijft,
kan dit wel problemen opleveren. In die gevallen moet de achterblijver namelijk
premie blijven betalen voor het pensioen. Een achterblijver staat dan voor de keuze
om een verklaring van overlijden aan te vragen zodat de achterblijvers aanspraak
kunnen maken op het nabestaandenpensioen. Een achterblijver kan ook aanspraak
maken op een voorwaardelijk voorschot van het nabestaandenpensioen indien het
voor de hand ligt dat de vermiste is overleden. Dit is de hardheidsclausule uit het
voorbeeldprotocol. Maar ook dan moet de achterblijver na vijf jaar een verklaring
van overlijden aanvragen bij de rechtbank.
Over het algemeen zijn de werkinstructies niet in het digitale proces weggezet
omdat het gaat om ‘handmatige processen’. De werkinstructies zijn in de meeste
gevallen wel digitaal terug te vinden voor de medewerkers. Twee pensioenuitvoeringsorganisaties hebben inzicht gegeven in het aantal keer dat zij te maken hebben
gehad met een achterblijver van een vermist persoon. Bij één organisatie zijn er drie
gevallen bekend over de afgelopen vijf jaar en bij één organisatie is er sprake van
twee gevallen in de afgelopen vier jaar.

56 De achterblijvers

2.10 Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken
De Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB) behartigt de belangen van
en adviseert leden en publieke instanties op het gebied van persoonsinformatiemanagement, identiteitsmanagement, verkiezingen, dienstverlening en innovatie. Bij
de NVVB zijn alle gemeenten aangesloten. Door het organiseren en faciliteren van
netwerken, masterclasses, praktijkmiddagen en congressen draagt de NVVB proactief bij aan actuele beleidsontwikkelingen in relatie tot de verschillende thema’s,
verzamelt kennis bij de leden en netwerkpartners en brengt deze kennis over aan
de leden. De NVVB biedt aan gemeenten ondersteuning in de vorm van handreikingen. Dit zijn hulpmiddelen die door de NVVB (in samenwerking met andere partijen) zijn opgesteld voor diverse actuele onderwerpen, zoals in protocollen,
beleidsregels en schema`s.
De stand van zaken ten aanzien van de dienstverlening aan achterblijvers van
vermiste personen door de gemeenten wordt geschetst aan de hand van de informatie die is verkregen van de NVVB als belangenorganisatie. Er zijn geen casus aangeleverd door de NVVB waardoor het niet mogelijk is om casuïstiek te beschrijven.

2.10.1 Ontwikkeling maatwerk

In 2015 heeft Slachtofferhulp Nederland (naast de andere maatwerkpartners) de
NVVB benaderd met het verzoek om een protocol voor maatwerk te ontwikkelen voor achterblijvers van vermiste personen. De NVVB heeft daarop positief
gereageerd.
De NVVB vindt het wenselijk dat medewerkers Burgerzaken van gemeenten
achterblijvers herkennen als een doelgroep waar maatwerk voor nodig is en bekend
zijn met de mogelijkheden en voorzieningen die de instantie daarvoor heeft. In dat
kader heeft de NVVB een (voorbeeld)protocol ontwikkeld als hulpmiddel voor de
medewerkers Burgerzaken van gemeenten om achterblijvers van vermiste personen
op een manier te kunnen helpen die, gelet op de bijzondere situaties, noodzakelijk is. Dit protocol is door de NVVB verspreid onder alle Nederlandse gemeenten.
Daarnaast is de nieuwsbrief waarin aandacht was voor het protocol verspreid onder
ruim 4.200 personen die individueel lid zijn van de nieuwsbrief. Het protocol is als
product te downloaden op de website van de NVVB.
Om zicht te krijgen op de implementatie en het gebruik van het protocol door
gemeenten heeft de NVVB begin 2017 een enquête onder haar leden uitgezet.
Daaruit kwam naar voren dat 30 van de 36 gemeenten die de enquête hebben geretourneerd kennis hebben genomen van het protocol en dat 22 van die 36 gemeenten
het protocol hebben ingevoerd.
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2.10.2 Inhoud maatwerk

Het voorbeeldprotocol dat door de NVVB is ontwikkeld, betreft een concrete
beschrijving voor de medewerkers van Burgerzaken van gemeenten over de bejegening van achterblijvers en de te ondernemen stappen. In dit document genaamd
‘Protocol voor Ondersteuning door Burgerzaken aan achterblijvers in geval van vermissingen van een persoon’ wordt allereerst kort aandacht besteed aan de definitie
van een vermist persoon, de omvang van het aantal vermissingen en de problematiek waarmee achterblijvers te maken kunnen krijgen. Vervolgens wordt daarin
stapsgewijs beschreven wat wel en wat niet te doen wanneer een achterblijver zich
met een vraag over een situatie van een vermissing meldt. Zie ter illustratie hierna
de hoofdpunten uit het protocol.
Protocol voor Ondersteuning door Burgerzaken aan achterblijvers in geval van vermissingen van een persoon (bron: NVVB)
1.

Neem de tijd om te luisteren naar het verhaal en de vraag van de achterblijver.

2.

Inventariseer de behoeften/(hulp)vragen van de achterblijver (de melder) en breng in
kaart wie de melding doet, wie de vermiste is en hoe serieus de melding is.

3.

Neem de contactgegevens van de achterblijver op.

4.

Vraag op de achterblijver bekend is met de ondersteuningsmogelijkheid van Slachtofferhulp Nederland die de achterblijver met expertise op praktisch, juridisch en/of
emotioneel terrein kan adviseren en begeleiden.

5.

Geef aan wie de vaste contactpersoon is voor alle contacten over burgerzaken (BRP)
met achterblijvers van de vermiste en hoe deze te bereiken is. Ook wie de vaste vervanger is. De contactpersoon is het vaste aanspreekpunt.

6.

Geef aan waar de informatie van de Rijksoverheid te vinden is of print de folder uit.

7.

Beoordeel of het adres in onderzoek gezet moet worden

De afzonderlijke punten zijn in het protocol tot gedetailleerde acties uitgewerkt. Zo
is er in verwerkt welke vragen achterblijvers aan de gemeente kunnen hebben (punt
1). Bijvoorbeeld: Is de vermiste persoon nog ingeschreven? Kan de vermiste persoon worden uitgeschreven van het adres? Kan een bewijs van vermissing worden
afgegeven? Met betrekking tot de inventarisatie van de behoeften en vragen van de
achterblijver (punt 2) wordt in het protocol opgesomd welke acties aanbevolen worden. Zoals het vaststellen van de identiteit van de achterblijver, diens relatie met de
vermiste, het doorverwijzen van de achterblijver naar de politie voor melding indien
dat nog niet is gedaan en nagaan of de vermissing is vastgelegd in het politiesysteem. Als er melding is gemaakt bij de politie moeten de relaties van de vermisten
met de gemeentelijke diensten worden onderzocht (sociale zaken, belastingen e.d.)
en de betrokken diensten actief worden geïnformeerd. Daarnaast wordt in het protocol benadrukt dat er geen persoonsgegevens over de vermiste persoon aan de ach58 De achterblijvers

terblijvers verstrekt mogen worden. Een belangrijk punt dat wordt genoemd, is ook
dat er wederzijdse verwachtingen moeten worden uitgesproken.
Wat betreft de borging in de gemeentelijke systemen wordt in het protocol
benoemd dat er naar aanleiding van de vermissingszaak een ‘kladblokaantekening’
of signalering in het burgerzakensysteem moet worden geplaatst.
In het protocol staat ook uitgelegd wat het vervolg van een melding door een
achterblijver kan zijn. Zo staat vermeld dat indien geconstateerd wordt dat de vermiste persoon niet meer woont op het geregistreerde adres en er geen nieuw adres
bekend is of wordt op basis van adresonderzoek, de inschrijving als ingezetene zal
worden beëindigd. Dit betekent dat over de vermiste ambtshalve wordt geregistreerd dat hij met onbekende bestemming uit Nederland is vertrokken. Vervolgens
moet dit worden overgedragen aan de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI), het
register van personen die niet of slechts tijdelijk in Nederland wonen maar die wel
een relatie hebben met de Nederlandse overheid. Een andere mogelijkheid is de
vermiste persoon ambtshalve in te schrijven op een briefadres zijnde het adres van
de achterblijver. In een later stadium kan eventueel via een rechtelijke uitspraak het
rechtsvermoeden van overlijden worden geregistreerd.
Aan het protocol voor de omgang met achterblijvers is een informatieblad
gekoppeld. Dit document kan bijvoorbeeld door medewerkers van Burgerzaken aan
achterblijvers van vermiste personen worden verstrekt. De inhoud van het document omvat de stappen die achterblijvers kunnen zetten in geval van een vermissing en de zaken waar men aan moet denken. In het document wordt uitgelegd dat
gemeenten achterblijvers zo goed mogelijk op maat willen bedienen maar ook te
maken hebben met wet- en regelgeving die burgers beschermen. Daarnaast wordt
aangegeven dat het knelpunt bij vermissing is dat de vermiste persoon officieel in de
BRP de status ‘levend’ heeft waardoor de achterblijvers beperkt zijn in het regelen
van zaken namens de vermiste. ‘Instanties mogen niet zomaar gegevens en middelen van de vermiste ter beschikking stellen aan achterblijvers, zelfs niet als u met de
vermiste getrouwd bent’, luidt de letterlijke tekst. Hierna wordt de inhoud van het
informatiedocument verkort weergegeven. Ook hierbij geldt dat de stappen in het
document verder zijn uitgewerkt.
Informatie voor achterblijvers van vermiste personen (bron: NVVB)
1.

Zorg ervoor dat u na het doen van aangifte bij de politie eerst contact opneemt met
Slachtofferhulp Nederland voor hulp en ondersteuning.

2.

Vermissingen kunnen niet worden geregistreerd in de BRP. Wel kan er een adresonderzoek worden uitgevoerd en kan de vermiste worden uitgeschreven op het adres.

3.

Instanties hebben documenten nodig die met enige zekerheid informatie geven over
de daadwerkelijke vermissing van die persoon en de persoon die namens de vermiste
als bewindvoerder optreedt.
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Bij de verwijzing naar Slachtofferhulp Nederland wordt in het informatieblad toegelicht dat zij achterblijvers kunnen bijstaan met informatie, tips en emotionele, praktische en juridische hulp. Ook wordt aangegeven dat Slachtofferhulp Nederland een
brugfunctie vervult tussen de achterblijvers en andere instanties en dat zij kunnen
helpen met het invullen van formulieren, zoals het aanvragen van afwezigheidsbewind. Het punt dat gemaakt wordt over bewijsvoering over de vermissing wordt
toegelicht met het vermelden van de verschillende wijzen waarop een vermissing
kan worden aangetoond. Dat betreft volgens het informatieblad een verklaring van
opname van de vermiste in het Centraal Register Vermiste Personen via de politie,
het eerste blad van het proces-verbaal van melding bij de politie of een afschrift van
verzoek tot instelling van afwezigheidsbewind dan wel het bewijs van instelling van
het afwezigheidsbewind.
In een tekstblok wordt concreter ingegaan op wat de achterblijver concreet kan
doen en verwachten conform het protocol dat is opgesteld voor medewerkers van
Burgerzaken. ‘U kunt bij Burgerzaken van de gemeente waar de vermiste persoon
zijn adres heeft de vermissing melden. Vervolgens kan de gemeente een adresonderzoek gaan uitvoeren. Uiteindelijk zal de adresinschrijving ambtshalve worden
beëindigd wanneer de gemeente geen nieuwe verblijfplaatsgegevens heeft kunnen
achterhalen. Beëindiging van de adresinschrijving van de vermiste persoon wordt
ook doorgegeven aan instanties als de Belastingdienst, SVB et cetera’. Daarbij wordt
aangegeven dat de melding bij de gemeente de medewerker van Burgerzaken in
staat stelt om andere gemeentelijke afdelingen of diensten in relatie tot de vermiste
persoon te infomeren over de vermissing, afhankelijk van de gedeelde informatie
en de interne afspraken binnen de gemeente. Daarbij moet gedacht worden aan
gemeentelijke belastingen, Welzijn, Sociale zaken en huisvesting. De achterblijver
wordt er op gewezen dat deze de gemeente om een contactpersoon als vast aanspreekpunt kan vragen. Voorts wordt er ingegaan op het eventueel vastleggen van
het overlijden of rechtsvermoeden van overlijden indien dat aan de orde is en wordt
er nog verwezen naar algemene informatie over vermissingen.
Binnen de gemeenten zijn voor zover bekend geen aparte contactpersonen
aangesteld voor het behandelen van vermissingszaken. De NVVB beveelt wel aan
om medewerkers aan te wijzen die dit soort bijzondere meldingen behandelen. In
het protocol wordt daarnaast, zoals eerder geschetst, nadrukkelijk vermeld dat het
belangrijk is dat er in een zaak die zich voordoet een vast aanspreekpunt voor de
achterblijver is, bij voorkeur de medewerker die de achterblijver in de eerste plaats
te woord heeft gestaan. Bovendien, zo beschrijft het protocol, moet er back-up voor
die contactpersoon worden geregeld. Ook in het informatieblad voor de achterblijver wordt aangegeven dat deze de gemeente om een vast aanspreekpunt kan vragen.
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2.10.3 Toepassing maatwerk

De NVVB heeft geen overzicht van het aantal keren dat gemeenten worden geconfronteerd met een vermissingszaak en van de keren dat er al dan geen maatwerk is
verleend in die zaken. Deze informatie wordt niet geregistreerd en niet zonder meer
gedeeld met de NVVB. Uit de enquête die door de NVVB is gehouden, kwam naar
voren dat er zich in 2016 in twee gemeenten een vermissing heeft voorgedaan waarbij het protocol is gebruikt.

2.11 Samenvattend
In deze afsluitende paragraaf vatten we de ontwikkeling en de toepassing van het
maatwerk zoals dat in voorgaande paragrafen uiteengezet is in grote lijnen samen.

2.11.1 Overzicht ontwikkeling maatwerk

In totaal hebben acht maatwerkpartners zich gecommitteerd aan het ontwikkelen van een verbeterde dienstverlening aan achterblijvers van vermisten. Zoals
tabel 2.2 duidelijk maakt is de organisatorische omvang van de maatwerkpartners
heel verschillend en dit verklaart deels het verschil in het maatwerk. Daarbij moet
worden opgemerkt dat een aantal instanties al eerder op eigen initiatief maatwerk
voor achterblijvers heeft ontwikkeld naar aanleiding van ervaringen met achterblijvers van vermisten. Dat zijn het Nederlands Genootschap van Burgemeesters, de
Belastingdienst en het Verbond van Verzekeraars.
Tabel 2.2 – Overzicht organisatie maatwerkpartners en instanties
Maatwerkpartner

omvang organisatie

maatwerk gestart

Belastingdienst

landelijke organisatie

2015

CAK

landelijke organisatie

2016

Nederlands Genootschap van
Burgemeesters

koepelorganisatie met 388 leden

2013

Nederlandse Vereniging van Banken

koepelorganisatie met 70 leden

2016

Nederlandse Vereniging voor
Burgerzaken

koepelorganisatie met 388 leden

2016

Pensioenfederatie

koepelorganisatie met 220 leden

2016

Verbond van Verzekeraars

koepelorganisatie met 177 leden

2014

Zorgverzekeraars Nederland

koepelorganisatie met 10 leden

2015
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2.11.2 Overzicht inhoud maatwerk
De meeste maatwerkpartners hebben één of meerdere contactpersonen aangesteld
voor het maatwerk (zie tabel 2.3). Zij hebben zich in de eerste fase bezig gehouden
met de ontwikkeling van de invulling van het maatwerk en de implementatie daarvan bij de aangesloten leden (instanties). In de praktijk is de voornaamste actuele
taak van de contactpersonen bij de landelijke en koepelorganisaties het fungeren als
schakel tussen Slachtofferhulp Nederland en de instanties.
Het verschilt per maatwerkpartner of bij de aangesloten instanties (leden)
ook contactpersonen zijn aangewezen. Bij de gemeenten zijn geen contactpersonen aangesteld. Het Verbond van Verzekeraars heeft er geen zicht op of er bij de
instanties contactpersonen zijn aangewezen. Bij de zorgverzekeraars, banken en
pensioenfondsen zijn in de meeste gevallen wel contactpersonen aangewezen. In
twee gevallen – te weten de Belastingdienst en het CAK – is de maatwerkpartner
een landelijke organisatie. Beiden hebben twee contactpersonen aangesteld.
Tabel 2.3 – Overzicht contactpersonen maatwerkpartners en instanties
Maatwerkpartner

contactpersonen
maatwerkpartner

contactpersonen instanties
(leden)

Belastingdienst

2

nvt

CAK

2

nvt

Nederlands Genootschap
van Burgemeesters

1

gemeenten hebben geen
contactpersoon

Nederlandse Vereniging
van Banken

1

meeste banken hebben contactpersoon

Nederlandse Vereniging
voor Burgerzaken

0

gemeenten hebben geen
contactpersoon

Pensioenfederatie

1

meeste pensioenfondsen
hebben
contactpersoon

Verbond van Verzekeraars

1

geen zicht op aangestelde
contactpersonen

Zorgverzekeraars Nederland

1

meeste zorgverzekeraars
hebben
contactpersoon
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Werkafspraken en protocollen

De wijze waarop vorm en inhoud is gegeven aan het maatwerk verschilt per maatwerkpartner en per instantie (zie tabel 2.4). Drie maatwerkpartners hebben een
uitgebreid modelprotocol ontwikkeld waarin de stappen die gezet kunnen worden duidelijk zijn beschreven. Het gaat hierbij om het Verbond van Verzekeraars,
de Nederlandse Vereniging van Banken en de Nederlandse Vereniging van
Burgerzaken.
Twee maatwerkpartners hebben geen protocol opgesteld omdat ze vanwege
wettelijke verplichtingen geen uitzonderingen mogen maken. Het gaat hierbij om
Zorgverzekeraars Nederland en het CAK. Wanneer een achterblijver nog geen
verklaring van rechtsvermoeden van overlijden heeft, zal de zorgverzekering moeten doorlopen. Deze maatwerkpartners hebben echter wel werkafspraken gemaakt
om coulancebeleid toe te passen in geval van vermissing. In de praktijk blijken
ledeninstanties zich verschillend op te stellen vanwege het unieke karakter van de
problemen waar achterblijvers mee te maken krijgen. De ene zorgverzekeraar is
voornemens pas beleid op te stellen wanneer ze voor het eerst met een achterblijver
te maken krijgen terwijl twee andere zorgverzekeraars al van te voren beleid hebben
opgesteld en dit hebben verwerkt in de werkinstructie.
De Belastingdienst en de Pensioenfederatie hebben beiden een modelprotocol
ontwikkeld. Het maatwerk bestaat bij beide maatwerkpartners uit begeleiding van
het proces en de omgang met de achterblijvers. Bij de Belastingdienst beperkt het
protocol zich inhoudelijk tot de wijze van bejegening van achterblijvers. De dienst
kan enkel anderszins handelen wanneer er een officiële verklaring van overlijden is.
Ook de Pensioenfederatie is gebonden aan wet- en regelgeving maar heeft desondanks wel een hardheidsclausule opgesteld waarin wordt beschreven onder welke
voorwaarden een uitzondering voor achterblijvers gemaakt kan worden. Bij één
maatwerkpartner – het Nederlands Genootschap van Burgemeesters – zijn geen
werkafspraken of protocollen opgesteld maar wordt casuïstisch gehandeld.
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Tabel 2.4 – Inhoud werkafspraken en protocollen
Maatwerkpartner

inhoud werkafspraken en protocollen

Belastingdienst

modelprotocol gericht op bejegening verspreid

CAK

werkafspraken gemaakt, geen protocol

Nederlands Genootschap van
Burgemeesters

pragmatische aanpak via contactpersoon

Nederlandse Vereniging van
Banken

uitgebreid intern en extern modelprotocol verspreid

Nederlandse Vereniging voor
Burgerzaken

uitgebreid modelprotocol verspreid

Pensioenfederatie

modelprotocol met hardheidsclausule verspreid

Verbond van Verzekeraars

uitgebreid modelprotocol verspreid

Zorgverzekeraars Nederland

werkafspraken verspreid, geen protocol

2.11.3 Overzicht toepassing maatwerk

Hoe vaak maatwerkpartners met achterblijvers te maken krijgen die problemen
ervaren vanwege de vermissing is onbekend. Maatwerkpartners registreren dit niet
consequent en geautomatiseerd waardoor er geen zicht op is.
Voor het onderzoek is aan de maatwerkpartners gevraagd een schatting te
maken van het aantal zaken dat ze in 2016 en 2017 (tot mei) gehad hebben. Zoals
gezegd, de aantallen lopen nogal uiteen en zijn niet betrouwbaar omdat dit niet
goed geregistreerd wordt. Daarnaast is het mogelijk dat er overlap is tussen de aantallen. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat een achterblijver contact heeft gehad met
de Belastingdienst, het CAK en het Verbond van Verzekeraars. Ook moet worden
opgemerkt dat de onderstaande aantallen voornamelijk de zaken betreffen die door
Slachtofferhulp Nederland zijn aangedragen. Het aantal zaken dat via een andere
weg de organisatie binnenkomt is onbekend.
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Tabel 2.5 – Aantal zaken per maatwerkpartner
Maatwerkpartner

aantal zaken

Belastingdienst

16

CAK

5

Nederlands Genootschap van Burgemeesters

3

Nederlandse Vereniging van Banken

2

Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken

2

Pensioenfederatie

5

Verbond van Verzekeraars

4

Zorgverzekeraars Nederland

9

Eindnoten
1.
2.

www.politie.nl/gezocht-en-vermist
Tweede Kamer der Staten-Generaal, 2015; Tweede kamer der Staten-Generaal, 2016; Directoraat-Generaal
Jeugd en Sanctietoepassing, 2015.
3. Bureau Beke heeft deze lijst in samenwerking met de Nationale Politie opgesteld (Van Leiden & Hardeman,
2015).
4. Jong (2016).
5. Verbond van Verzekeraars (2014a).
6. Verbond van Verzekeraars (2014b).
7. Er gelden een drietal uitzonderingen, namelijk voor militairen, gemoedsbezwaarden en gedetineerden.
8. https://www.nvb.nl/nieuws/216/protocol-banken-voor-snelle-hulp-achterblijvers-bij-vermissing.html
9. Tweede Kamer, vergaderjaar 2015–2016, Vragen, 20 november 2015.
10. Staatscourant, 2016, 43939.
11. https://www.pensioenfederatie.nl/over-ons
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3

Ervaringen van achterblijvers van
vermiste personen

In dit hoofdstuk wordt vanuit het perspectief van de achterblijvers beschreven in
hoeverre zij praktische problemen ondervinden ten gevolge van de vermissing, of zij
daar hulp bij zoeken en of zij ook geholpen worden door de verschillende instanties.
Daartoe is een digitale survey uitgezet onder achterblijvers van vermiste personen.
Analyses hebben in beginsel betrekking op 45 respondenten. Dit beperkte aantal
betekent dat er geen harde conclusies getrokken kunnen worden maar het geeft
wel een beeld van de problematiek en de oplossingen die daarvoor worden gezocht.
Naast de survey vormt de informatie uit de interviews met achterblijvers input voor
de beschrijving van hun ervaringen. In de tekst worden zinsneden uit de toelichting
in de survey en citaten uit de interviews gebruikt om de bevindingen te illustreren.
Allereerst wordt ingegaan op de achtergrondkenmerken van de achterblijvers, de vermiste persoon en de vermissing (§3.1). Vervolgens wordt geschetst welke praktische problemen de achterblijvers hebben ervaren en met welke instanties
zij daarover in contact zijn geweest (§3.2). De tevredenheid over de contacten met
instanties komt in §3.3 aan bod. Het hoofdstuk wordt beëindigd met een korte
samenvatting (§3.4).

3.1 De achterblijver en de vermissing
Allereerst worden enkele achtergrondkenmerken van de achterblijvers en de vermissing gepresenteerd.

3.1.1 De achterblijver

Dertig van de 45 achterblijvers zijn vrouw (67%) en 15 man (33%). De leeftijden
variëren tussen de 18 en 82 jaar met een gemiddelde van 52 jaar.1 De achterblijvers
zijn vaak directe familie van de vermiste personen. In een kwart van de zaken is de
vermiste persoon een broer of zus van de achterblijver. Eveneens een kwart is een
vader of moeder en in een vijfde van de zaken gaat het om een zoon of dochter.
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Zestien procent van de vermiste personen is een (ex-) partner van de achterblijver en
één keer gaat het om een neef of nicht.
Tabel 3.1 – De relatie van de achterblijver met de vermiste (N=45)
Relatie (‘De vermiste is mijn…’)

N

%

Broer/zus

11

24

Vader/moeder

11

24

Zoon/dochter

10

22

(Ex-)partner

7

16

Neef/nicht

1

2

Overig2

5

11

Totaal

45

1003

‘Mijn zus is op een dag vanuit haar huis vertrokken. Ze heeft haar winterjas aangetrokken
en verder geen persoonlijke spullen zoals mobiele telefoon, portemonnee, identiteitsbewijs of geld meegenomen. Vanaf dat moment hebben wij geen levenstekenen meer ontvangen en is ook geen enkel spoor meer gevonden’. Bron: Survey

Uit de interviews met de achterblijvers blijkt dat, naast de praktische problemen die
zij ervaren, ze ook nog lange tijd last hebben van psychische problemen. Twee van
de zeven achterblijvers die we gesproken hebben, krijgen nog regelmatig psychische
hulpverlening om met het trauma van de vermissing te leren leven of ter voorkoming van een posttraumatische stressstoornis.
‘Ik heb hulp gehad van vrienden, een psycholoog, mijn werk en de huisarts maar het zal
altijd een trauma blijven. Als ik op een raar tijdstip word gebeld, slaat mijn hart nog altijd
een slag over’. Bron: Interview achterblijver

3.1.2 De vermiste

De vermiste persoon is in 31 zaken (69%) van het mannelijk geslacht en in 14 zaken
van het vrouwelijk geslacht (31%). De leeftijd ten tijde van de vermissing varieert
tussen de 16 en 91 jaar met een gemiddelde van 42.4 Personen kunnen al lange
tijd vermist zijn. De vermissingen waar dit onderzoek betrekking op heeft, hebben
plaatsgevonden tussen 1974 en 2017. Sommige personen zijn dus al enkele tientallen jaren vermist. De meeste personen zijn in de recente jaren, vanaf 2015, vermist
geraakt (51%, zie tabel 3.2) en zijn inmiddels één tot tweeëneenhalf jaar vermist. In
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vrijwel alle zaken – op één na – is bij de politie melding van vermissing gedaan. Het
is onbekend in welke zaken vermisten al dan niet weer terecht zijn.
Tabel 3.2 – Jaar van vermissing (N=45)
Jaar

N

%

Voor 2000

4

9

2000 tot 2010

5

11

2010 tot 2014

5

11

2014 (2½ - 3½ jaar)

6

13

2015 (1½ - 2½ jaar)

14

31

2016 (1 – 1½ jaar)

8

18

2017 (< 1 jaar)5

1

2

Onbekend

2

4

Totaal

45

100

‘Na een avonddienst is mijn broer verdwenen. Na een kort telefoontje aan zijn vriendin
waarin hij aangaf gevolgd te worden door de politie en enkele dagen zou moeten onderduiken, zou hij de volgende dag contact met haar opnemen. Tot op de dag van vandaag
heeft hij met niemand contact opgenomen’. Bron: Survey

3.2 Praktische problemen en betrokken instanties
In deze paragraaf wordt besproken welke praktische problemen achterblijvers als
gevolg van de vermissing ondervinden. Tevens wordt ingegaan op de instanties
waarmee zij contact hebben gehad voor deze problemen en binnen welk tijdsbestek
na de vermissing dit was. Ook is gevraagd op welke manier er contact is geweest en
via welke kanalen men bij de instantie terecht is gekomen. Tot slot wordt ingegaan
op de tevredenheid over de instanties en de tevredenheid over de afhandeling van
de praktische problemen.

3.2.1 Praktische problemen

Aan de achterblijvers is gevraagd of zij ten gevolge van de vermissing praktische
problemen ervaren of hebben ervaren. Bijna zeventig procent van de respondenten (69%) geeft aan dat zij op één of meer gebieden praktische problemen hebben
(gehad), het gaat om 31 achterblijvers. Gemiddeld geven deze achterblijvers aan op
vijf verschillende gebieden problemen te ervaren. De overige 14 achterblijvers (31%)
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geven aan op geen enkel gebied praktische problemen ten gevolge van de vermissing te (hebben) ervaren.6
Tabel 3.3 – Praktische problemen ten gevolge van de vermissing (N=31)
Probleemgebied

N

%7

Bankrekeningen

17

55

Werk, inkomen en/of uitkeringen

15

48

Wonen (bijv. hypotheek, huur, woningbouwcorporaties)

14

45

Belastingen en toeslagen

14

45

Zorg (bijv. zorgverzekering, medisch dossier)

13

42

Gemeente (bijv. identiteitsbewijs, vergunningen)

10

32

Particuliere verzekeringen (bijv. auto, inboedel)

10

32

Abonnementen/lidmaatschap

10

32

School en opleiding

9

29

Sociale media accounts

7

23

Pensioen

4

13

Overheid (bijv. DigiD)

4

13

Anders

13

42

Tabel 3.3 laat zien dat de achterblijvers met name praktische problemen ondervinden op het gebied van financiën, zoals problemen met bankrekeningen, inkomen en
uitkeringen en belastingen. Met betrekking tot banken ervaart meer dan de helft
problemen (55%). Zij noemen bijvoorbeeld dat zij ‘geen inzage kregen in een bankrekening totdat zij het afwezigheidsbewind over de vermiste persoon kregen’ en dat
‘pinbetalingen alleen in te zien waren middels een bevel van de politie.’ Bijna de helft
van de achterblijvers (48%) geeft aan praktische problemen op het gebied van werk,
inkomen en/of uitkeringen te hebben ervaren. Zo ‘stopt na drie maanden het salaris’
of ‘wordt na zes maanden de AOW-uitkering stopgezet, maar lopen verzekeringen
en andere kosten wel gewoon door.’ Eveneens een belangrijk deel van de achterblijvers (45%) geeft aan problemen te hebben ervaren met wonen en/of belastingen
en toeslagen. Wat betreft woonproblemen kan bijvoorbeeld de huur niet worden
stopgezet en is onderhuur niet toegestaan. Belasting- en toeslagproblemen richten
zich bijvoorbeeld op het feit dat toeslagen niet stopgezet kunnen worden en achteraf
verrekend moeten worden. Ook komt de zorg als probleemgebied naar voren (42%).
Voorbeelden die achterblijvers op dit gebied geven, is dat ze geen inzicht krijgen in
het medisch dossier of dat de premie voor de zorgverzekering gewoon doorbetaald
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moet worden. Dan is er circa een derde van de achterblijvers die aangeeft problemen
te ervaren bij de gemeente, particuliere verzekeringen en/of met abonnementen en
lidmaatschappen (alle drie 32%). Zo geven zij aan dat gemeentelijke belastingen
doorlopen, uitnodigingen voor bevolkingsonderzoeken blijven komen en er voor de
aanvraag van een paspoort van een kind ook toestemming van de vermiste ouder
nodig is. Ook bij de particuliere verzekeringen kan niets gewijzigd worden zonder
een handtekening van de vermiste partner. Hetzelfde geldt voor het opzeggen van
een lidmaatschap of abonnement: achterblijvers geven aan een handtekening van de
vermiste nodig te hebben. Soms is naar ervaring van een respondent bij een opzegging van een abonnement zelfs een verklaring van overlijden nodig.
‘De brievenbus bleef uitpuilen en abonnementen kunnen niet stopgezet worden. Ik herinner me een cadeau-abonnement op een tv-gids dat alsmaar doorging: Je bent jong en je
wilt wat, hoe kwetsend’. Bron: Survey

Ook school en opleiding vormt voor een deel van de achterblijvers (32%) een terrein
waar zij tegen problemen aanlopen vanwege de vermissing. Het kan dan volgens
hen gaan om een oplopende studieschuld of het terugbetalen van de studiebeurs en
de noodzaak tot een handtekening van beide ouders. In mindere mate geven achterblijvers aan problemen te ervaren met sociale media accounts (23%) waarbij voor
het afsluiten soms een verklaring van overlijden nodig is. Daarnaast geeft een klein
deel van de achterblijvers aan problemen te hebben in relatie tot pensioenen en/of de
overheid (beide 13%). Respondenten geven daarbij aan gegevens niet te kunnen wijzigen omdat er geen toegang tot gegevens is, bijvoorbeeld vanwege het ontbreken
van een DigiD machtiging. En tot slot heeft een deel van de achterblijvers (42%) de
categorie ‘anders’ aangevinkt. Hierin worden praktische zaken genoemd op uiteenlopende terreinen. Zij noemen bijvoorbeeld de ‘DUO die het niet toestaat dat wij
de studieschuld afbetalen’ en ‘de notaris voor het regelen van de erfenis’. Anderen
noemen de politie die geen informatie geeft of in meer algemene zin ‘dat er niets
geregeld kan worden omdat er geen lichaam gevonden is.’
Het beeld dat praktische problemen zich voordoen op verschillende gebieden
komt ook in de interviews met achterblijvers naar voren. In de interviews geven de
meeste achterblijvers aan dat het eerste probleem waar ze tegenaan lopen, is dat ze
geen toegang krijgen tot bepaalde informatie. Zoals de eigen administratie omdat
deze digitaal wordt geregeld en de achterblijver niet op de hoogte is van de wachtwoorden die de informatie beveiligen. Daarnaast blijkt vooral inzage in de financiële administratie problemen op te leveren. Ook lopen achterblijvers er tegenaan dat
ze een handtekening van de vermiste nodig hebben om zaken te regelen.
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‘Een maand voor de vermissing is mijn schoonvader overleden. Toen heb ik aan mijn man
gevraagd om uit te leggen wat ik moet doen als hem iets zou overkomen. Mijn man zei dat
alles in mappen zit en op de computer staat. Verder zou alles automatisch betaald worden.
Toen mijn man vermist raakte, bleek alles een puinhoop te zijn. Ik kon niet in de computer
omdat er een wachtwoord op zat. Dit is me tot op heden nog steeds niet gelukt’. Bron:
Interview achterblijver

3.2.2 Betrokken instanties

De 31 achterblijvers die hebben aangegeven praktische problemen te ondervinden
ten gevolge van de vermissing, geven allemaal aan met minimaal één instantie hierover contact te hebben gehad. Gemiddeld hebben deze achterblijvers met vijf instanties contact inzake een praktisch probleem waar ze tegenaan lopen. De meeste van
deze achterblijvers hebben contact gehad met de politie c.q. het Landelijk Bureau
Vermiste Personen (77%) en Slachtofferhulp Nederland (71%).8 Deze instanties
vormen ook de eerste aanspreekpunten bij en vermissing. Daarnaast is in meer dan
de helft van de zaken contact geweest met de gemeente (55%) en met banken (52%).
In iets minder dan de helft geldt dat voor de Belastingdienst (45%) en de zorgverzekeraar (42%). Circa een derde van de achterblijvers (36%) heeft in relatie tot het
betreffende probleem contact gehad met de overheid (waaronder ministeries) en een
iets kleiner aandeel (29%) met een particulier verzekeraar. Bij een op de vijf achterblijvers (19%) betreft het een contact met een pensioeninstantie en een kleiner deel
heeft contact met Centraal Administratiekantoor of het Zorginstituut Nederland
(beide 16%).9 Een deel van de achterblijvers (32%) geeft tenslotte aan met andere
dan voornoemde instanties contact te hebben gehad. Instanties die daarbij worden
genoemd zijn: een bewindvoerder, familiesteunpunt bij radicalisering, het Rode
Kruis, de huisarts, jeugdbescherming, de rechtbank, studiefinanciering, de UWV
en een vakbond. Zie tabel 3.4 voor een overzicht.
‘De politie heeft me meteen op Slachtofferhulp Nederland gewezen en ze hebben me aangeraden om contact met hun op te nemen. Vooral voor emotionele opvang, maar ook voor
praktische vragen. Ik ben toen op de website van Slachtofferhulp Nederland gaan zoeken
en zag dat ze speciale dienstverlening voor achterblijvers boden. Er is toen iemand van
Slachtofferhulp Nederland bij me langs gekomen’. Bron: Interview achterblijver
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Tabel 3.4 – Instanties waarmee achterblijvers contact hebben gehad (n=31)
Instantie

N

%10

Politie/Landelijk Bureau Vermiste Personen

24

77

Slachtofferhulp Nederland

22

71

De gemeente

17

55

Banken

16

52

De Belastingdienst

14

45

Zorgverzekeraar

13

42

De overheid (ministerie van Veiligheid en Justitie, VWS)

11

36

Particulier verzekeringsfonds (auto, inboedel)

9

29

Pensioeninstanties

6

19

Centraal Administratie Kantoor (CAK)

5

16

Zorginstituut Nederland

5

16

Anders

10

32

Ook in de interviews met achterblijvers wordt aangegeven dat de achterblijvers veel
steun en hulp hebben gehad van de Nationale Politie en Slachtofferhulp Nederland.
Wel merken achterblijvers op dat ze graag duidelijker zouden zijn voorgelicht over
de problemen waar Slachtofferhulp Nederland bij kan helpen. Vaak hebben de achterblijvers het idee dat dit vooral emotionele hulp is en zijn ze verrast door het feit
dat Slachtofferhulp Nederland ook bij praktische problemen kan helpen. De achterblijvers zouden hiervan graag eerder op de hoogte willen worden gesteld en geven
aan dat dit door de politie gedaan zou kunnen worden, bij voorkeur in de vorm van
een folder.
‘Mijn moeder en zus maakten gebruik van Slachtofferhulp Nederland. Ik had hier geen behoefte aan. Mijn moeder had een folder meegenomen en die zag ik op tafel liggen. Daar
ben ik in gaan bladeren en later ben ik nog op internet gaan zoeken. Toen zag ik dat Slachtofferhulp Nederland ook bij praktische zaken kon helpen en toen ben ik gaan bellen met
de contactpersoon van mijn moeder bij Slachtofferhulp Nederland’. Bron: Interview achterblijver
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3.3 Ervaringen met instanties
Wanneer achterblijvers aangeven contact te hebben gehad met een bepaalde instantie, hebben zij verdiepende vragen gekregen over dit contact. Deze vragen handelen
over het moment van contact na de vermissing, de wijze van contact en de tevredenheid over de dienstverlening door de instantie. In deze paragraaf worden de
bevindingen op hoofdlijnen beschreven en niet uitgesplitst naar instantie. De reden
hiervoor is dat de aantallen per instantie dusdanig klein zijn dat er geen harde conclusies aan verbonden kunnen worden. Daarnaast zijn vragen soms beperkt ingevuld – bijvoorbeeld bij data – waardoor alleen bij benadering zaken gesteld kunnen
worden.

3.3.1 Contact met instanties

Omdat de respondenten de data van contact vaak niet of niet compleet hebben ingevuld, geven de resultaten enkel een indruk van de periode tussen vermissing en het
eerste contact. De periode tussen de vermissing en het eerste contact met de instanties loopt zeer uiteen. Met de politie volgt het contact – logischerwijze – meestal
snel na de vermissing, vaak al in de eerste week. De contacten met Slachtofferhulp
Nederland volgen doorgaans binnen de eerste maand tot een half jaar na de vermissing. In uitzonderlijke gevallen gaat hier een jaar of langer overheen.
Ongeveer de helft van de achterblijvers heeft naar aanleiding van praktische
problemen in de eerste maand na vermissing contact met instanties als de bank en
de gemeente. De contacten met de zorgverzekeraar, particuliere verzekeraar en de
overheid volgen voor een belangrijk deel ook binnen een maand maar hier vindt het
contact ook regelmatig later plaats, na meerdere maanden of soms na meer dan een
jaar. Bij de Belastingdienst volgen de contacten veelal binnen het eerste half jaar en
bij pensioeninstanties, het CAK en het Zorginstituut Nederland vindt het contact
veelal op een later moment plaats dan de contacten met de andere instanties. Ook
uit de interviews met achterblijvers blijkt dat de eerste praktische problemen zich
soms al snel kunnen voordoen.
‘De problemen dienden zich aan als een duveltje uit een doosje. De hypotheek, de levensverzekering, de zorgverzekering, machtigingen die doorlopen. Je kan dan een bewindvoerder laten aanstellen maar dat is ook lastig. Het kost veel tijd en dat helpt je dus in het begin
nergens mee’. Bron: Interview achterblijver

Een andere achterblijver krijgt al in de eerste maand na de vermissing een bericht
dat de creditcard van haar man afgeschreven moet worden maar dat dit niet mogelijk is. Mevrouw was er niet van op de hoogte dat haar man in het bezit was van
een creditcard en had geen idee hoe hoog de schulden hierop waren en waar deze
kosten voor gemaakt zijn. De betreffende bank kon de achterblijver geen inzage in
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de bankrekening bieden waardoor de achterblijver tot op de dag van vandaag nog
steeds niet weet waar de kosten voor gemaakt zijn.

3.3.2 Wijze van contact

Het contact met de instanties heeft volgens de achterblijvers voornamelijk op eigen
initiatief plaatsgevonden (50% tot 93%). Voor Slachtofferhulp Nederland geldt dat
de politie een belangrijke verwijzer is (36%). Slachtofferhulp Nederland heeft op
haar beurt in een aantal zaken een rol gespeeld in de contactlegging met instanties, in het bijzonder met zorgverzekeraars, pensioeninstanties, het Zorginstituut
Nederland en het CAK. Zij heeft de achterblijver dan doorverwezen naar de instantie of mogelijk ook het contact voor hen gelegd. Een achterblijver zegt daarover dat
‘zonder Slachtofferhulp Nederland het contact met diverse instanties veel moeizamer zou zijn verlopen’.
Wat betreft de wijze van contact geven de meeste achterblijvers aan telefonisch
contact te hebben gehad met de instanties (variërend van 58% tot 91%). Voor de
politie en Slachtofferhulp geldt dat er regelmatig direct een bezoek is gebracht (respectievelijk 63% en 46%). Daarnaast is aan gemeenten en banken relatief vaak een
bezoek gebracht (respectievelijk 50% en 60%). Persoonlijk contact via een bezoek
komt minder vaak voor bij de Belastingdienst (25%), zorgverzekeraars (23%) en
overheidsinstanties (29%) en is geen enkele keer voorgekomen bij de overige instanties (particuliere verzekeraar, pensioeninstantie, het CAK en het Zorginstituut
Nederland). Contact via emailverkeer komt wisselend per instantie met meer of
minder regelmaat voor (14% tot 50%). Andere contactvormen, zoals via het internet
(bijvoorbeeld via een chat) komen sporadisch voor (0% tot 17%).

3.3.3 Tevredenheid over het contact

Aan de achterblijvers die hebben aangegeven contact te hebben gehad met een of
meer instanties vanwege praktische problemen is gevraagd naar hun mening over
hoe zij zijn geholpen. Enerzijds is hen gevraagd naar de tevredenheid over de bejegening in termen van het serieus nemen van de situatie en begrip tonen. Anderzijds
is hen gevraagd hoe de instantie heeft geholpen met het oplossen van de praktische
problemen. De tevredenheid is per instantie aangegeven op een schaal van ‘ontevreden’, ‘deels tevreden’ en ‘tevreden’. De twee laatste antwoordcategorieën worden bij de beschrijving samengenomen. Omdat, zoals eerder gezegd de aantallen
per instantie klein zijn, wordt slechts een beeld geschetst van de tevredenheid en
kunnen er geen harde conclusies aan verbonden worden. Het gaat immers om een
beperkt aantal individuele ervaringen die niet generaliseerbaar zijn naar de hulp- en
dienstverlening door de instanties in het algemeen.
De tevredenheid over de instanties wisselt sterk. Over de politie en
Slachtofferhulp Nederland is het merendeel van de achterblijvers tevreden, zowel
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over de bejegening als over de wijze waarop ze zijn geholpen. Als toelichting ten
aanzien van de politie verklaart een respondent dat hij tevreden is omdat hij zich
serieus genomen voelde. Ten aanzien van Slachtofferhulp Nederland merkt een respondent op blij te zijn om ervaren te hebben ‘dat er deuren open gingen die eerder gesloten leken’. Negatieve ervaringen hebben volgens een aantal achterblijvers
bijvoorbeeld betrekking op het ontbreken van een vast aanspreekpunt bij de politie en het ontbreken van voldoende kennis bij de hulpverleners van Slachtofferhulp
Nederland.
Over de bejegening door het merendeel van de andere instanties zijn de achterblijvers die daar contact mee hebben gehad minder positief. Dat geldt voor de
Belastingdienst, de zorgverzekeraars, de particulier verzekeraars, de pensioeninstanties, het CAK en het Zorginstituut Nederland. Over de bejegening door de
banken, de gemeente en de overheid zijn de respondenten positiever. De rode draad
uit een aantal individuele, negatieve ervaringen van achterblijvers is dat ze in het
contact met instanties empathie hebben gemist of op onbegrip zijn gestuit.
‘De mevrouw die me te woord stond, was bot, onbegripvol en wenste me een vrolijk kerstfeest nadat ik haar net mijn situatie had uitgelegd. Ik was daardoor ook onbeleefd terug’.
Bron: Survey.
‘Ik moest naar het stadsloket van de gemeente komen om een aantal zaken te regelen. Daar
aangekomen, heb ik een briefje overhandigd waarop stond dat ik niet aan de balie geholpen wilde worden maar dat ik graag naar een spreekkamer wilde omdat mijn man vermist
wordt. Het meisje achter de balie riep toen erg hard in de centrale hal ‘wat erg dat uw man
vermist is’. Iedereen in de hal kon dit horen’. Bron: Interview achterblijver

Ontevredenheid over de bejegening betekent echter niet altijd dat men ook ontevreden is over de dienstverlening zelf. Over de hulp die is geboden door de instanties
zijn de meeste achterblijvers tevreden. Waar de tevredenheid over de bejegening
door de pensioeninstanties en het Zorginstituut laag was, scoort deze hoger voor de
hulp die men daarvan heeft ontvangen. Door de bank genomen, hangt tevredenheid over de hulp bij de problemen blijkens de toelichtingen van de respondenten
samen met het hebben van een vast aanspreekpunt, oplossingsgericht denken, het
geven van de juiste informatie en het daadwerkelijk treffen van een regeling.
‘Er was voor ons steeds hetzelfde aanspreekpunt. Dat was erg fijn want dan hoef je niet
steeds de moeilijke situatie uit te leggen. Zij heeft ons met alle praktische zaken geholpen,
zowel op eigen initiatief als op ons verzoek’. Bron: Survey.
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Ook in de interviews met de achterblijvers is er gesproken over tevredenheid over
de dienstverlening en het maatwerk. Wat opvalt, is dat achterblijvers ervaren dat de
telefonisten van de klantenservices vaak niet goed op de hoogte zijn van de mogelijkheden om een achterblijver te kunnen helpen. Een achterblijver heeft ervaren dat
ze soms eerst ruzie moet maken om echt geholpen te worden. Een andere achterblijver geeft aan dat hij naar zijn verzekeraar belde en dat de telefoniste ontdaan was
en niet goed wist wat ze moest doen. In de interviews is ook naar voren gekomen
dat soms ook de contactpersonen die ze hebben gekregen geen idee hebben wat
ze kunnen of moeten doen. Ze zijn welwillend om te helpen maar weten niet hoe.
Zoals een van de achterblijvers concludeert, is het goed dat er contactpersonen zijn
aangesteld maar ze moeten dan wel daadwerkelijk iets kunnen betekenen.
‘Iedereen leeft wel erg mee maar als ze iets officieels moeten regelen dan krijgen ze koude
voeten. Ik werd van het kastje naar de muur gestuurd en ik ben echt overal geweest voor
gesprekken. Tijdens de gesprekken zijn de contactpersonen meelevend maar als er dan
een knoop doorgehakt moet worden dan zijn ze niet bevoegd en kom je weer niet verder’.
Bron: Interview achterblijver

3.3.4 Formaliteiten (afwezigheidsbewind en verklaring van overlijden)

Achterblijvers kunnen voor het regelen van zaken van de vermiste persoon een aanvraag tot een aanstelling als bewindvoerder doen. Een bewindvoerder kan – tot op
zekere hoogte - de administratie van de vermiste persoon voeren. Aan de achterblijvers is in de survey gevraagd of er in de vermissingszaak een bewindvoerder is
aangesteld. Dat is het geval bij een minderheid: één op de vijf respondenten (20%)
geeft aan dat er een bewindvoerder is aangesteld.
Tabel 3.5 – Bewindvoerder aangesteld (n=4111)
N

%

Ja

8

20

Nee

29

71

Weet ik niet

4

10

Totaal

41

100

Op de vraag aan deze (8) achterblijvers of de bewindvoerder heeft kunnen helpen
met het oplossen van praktische problemen reageren de meeste van hen (6) positief.
De aantallen zijn klein maar de ervaringen van deze achterblijvers geven wel een
indicatie dat het zinvol kan zijn een bewindvoerder aan te stellen bij een vermissing.
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Uit de survey en de interviews met achterblijvers komen voorbeelden naar
voren dat het aanvragen van een bewind veel tijd en energie kan kosten.
‘Ik ben zelf als bewindvoerder aangemeld na overleg met de familie, maar omdat de ambtelijke molen zo langzaam draaide was nog voor de definitieve uitspraak van het kanton
mijn zus weer gevonden’. Bron: Survey.

In een interview vertelt een andere achterblijver over de tijdrovende en langdurige
procedure die ze heeft gevolgd om als bewindvoerder te worden aangesteld. Toen
het eenmaal gelukt was, werd haar man na twee weken teruggevonden en had ze
het dus niet meer nodig. In de periode waarin haar man nog vermist was en de
achterblijver als bewindvoerder was aangesteld, heeft ze geprobeerd om het huis
te koop aan te bieden maar dit lukte niet. Ook andere achterblijvers geven aan dat
bewindvoering geen ‘heilig middel’ is om de praktische problemen op te lossen.
‘Ik heb de procedure om te worden aangesteld als bewindvoerder meteen in gang gezet
omdat ik verwachtte dan meer te kunnen regelen. Dat traject verliep enorm bureaucratisch
en duurde erg lang waardoor ik alsnog niet verder kon’. Bron: Interview achterblijver

In de interviews met achterblijvers is ook gesproken over de verklaring van rechtsvermoeden van overlijden. Twee van de zeven achterblijvers die zijn geïnterviewd,
hebben een verklaring van rechtsvermoeden van overlijden aangevraagd. In beide
gevallen gaat het om een vermissing op water waardoor het mogelijk was om de
verklaring al na een jaar aan te vragen. De motivatie om een dergelijke verklaring
aan te vragen, is bij beide achterblijvers dat praktische problemen dan wellicht makkelijker en sneller kunnen worden opgelost. Tegelijkertijd geven de achterblijvers
die de aanvraag hebben gedaan maar ook zij die het niet hebben gedaan aan dat het
een emotioneel zware beslissing is om te nemen. ‘Je verklaart iemand daarmee dood
en daar moet je aan toe zijn’, zo geeft een achterblijver het dilemma weer.
‘Eigenlijk wil je de verklaring van rechtsvermoeden van overlijden niet aanvragen maar er
wordt naar gevraagd door instanties. Je wordt gedwongen iets aan te vragen wat je eigenlijk niet wil. Ik had toen alleen maar paniek over of ik het financieel zou gaan redden dus ik
heb het maar aangevraagd. Achteraf vind ik het raar dat ik door mijn financiën zo’n emotionele stap moest nemen’. Bron: Interview achterblijver

Los van de emoties die met een verklaring van rechtsvermoeden van overlijden
gepaard gaan, hebben beide achterblijvers de aanvraag als een lang en complex proces ervaren. Het duurde in hun beleving erg lang voordat de definitieve uitspraak
van een rechtsvermoeden van overlijden werd gedaan. Bovendien merken zij op dat
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het voor mensen in een minder goede financiële positie niet altijd haalbaar is omdat
het geld kost.
‘De rechtbank oordeelt en vervolgens kan er nog in beroep worden gegaan. De gemeente
meldt het dan nog eens in de krant en dan is er ook nog een termijn van drie maanden om
in beroep te gaan. Al met al duurt het dus erg lang voordat het rechtsvermoeden van overlijden werkbaar is’. Bron: Interview achterblijver

3.4 Samenvattend
Op basis van onderzoek onder achterblijvers blijkt dat circa twee op de drie achterblijvers te maken krijgt met praktische problemen ten gevolge van een vermissing.
De problemen zijn veelal op financieel vlak en daarnaast gaat het om praktische
problemen die daarmee samenhangen zoals het toegang krijgen tot gegevens. De
problemen manifesteren zich doorgaans reeds binnen de eerste maand na de vermissing. Het komt echter ook voor dat er maanden en soms jaren overheen gaan voordat
de eerste problemen zich voordoen. Als er zich praktische problemen voordoen dan
volgt er altijd een contact met een instantie. De politie en Slachtofferhulp Nederland
worden daarbij het vaakst genoemd. Met name Slachtofferhulp Nederland kan een
bemiddelende rol vervullen naar andere instanties. Het initiatief om contact met
een instantie te hebben, komt veelal van achterblijvers zelf. De tevredenheid over
de bejegening en dienstverlening door instanties wisselt sterk. Begrip en empathie tonen wordt door achterblijvers erg gewaardeerd maar in de praktijk soms ook
gemist. Daarnaast wordt het als prettig ervaren als zij hun verhaal met een vast contactpersoon binnen een instantie kunnen delen. Deze contactpersoon moet daarbij kennis van zaken hebben en daadwerkelijk iets voor de achterblijvers kunnen
betekenen. Ook dat is nog niet altijd het geval waardoor achterblijvers teleurgesteld
en gefrustreerd kunnen raken. In voorkomende gevallen kan een afwezigheidsbewind helpen bij het afhandelen van praktische zaken die een vermissing met zich
mee brengt. Het aanvragen van een dergelijke machtiging wordt in de praktijk door
achterblijvers niet vaak gedaan hoewel die blijkens de ervaringen van enkele achterblijvers wel doeltreffend kan zijn. De aanvraagprocedure wordt als complex en
tijdrovend ervaren. Datzelfde geldt voor het aanvragen van een rechtsvermoeden
van overlijden. Een overlijdensverklaring kan de weg weer vrij maken voor achterblijvers omdat instanties dan voldoende juridische basis hebben om te handelen.
Een aanvraag van een verklaring van rechtsvermoeden van overlijden gaat echter
gepaard met veel emoties.
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Eindnoten
1.
2.
3.
4.
5.
6.

De standaarddeviatie is 14,3.
Hieronder vallen een (beste) vriend/vriendin, een tante/mantelzorger en een zwager.
Door het afronden van percentages kunnen totalen afwijken van 100 procent.
De standaarddeviatie is 19,7.
De survey is medio 2017 uitgevoerd.
De personen die geen praktische problemen zeggen te ondervinden (n=14) konden een groot deel van de vragenlijst overslaan.
7. Doordat achterblijvers op meerdere gebieden praktische problemen kunnen ondervinden, tellen de totalen op
tot meer dan 100 procent.
8. De respondenten zijn voor een belangrijk deel geworven via het bestand van Slachtofferhulp Nederland wat
ook dit hoge percentage kan verklaren. Daarnaast zijn respondenten geworven op de landelijke dag voor vermiste personen op 2 juni 2017.
9. Het CAK heeft in 2017 taken van het Zorginstituut Nederland overgenomen. Toch kunnen de aantallen achterblijvers niet zomaar bij elkaar opgeteld worden. In totaal gaat het om zes unieke respondenten.
10. Doordat achterblijvers met meerdere instanties contact kunnen hebben, tellen de totalen op tot meer dan 100
procent.
11. Vier personen hebbende vragenlijst vroegtijdig beëindigd. Om die reden is het totaal 41.
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4

Conclusies en slotbeschouwing

In onderhavig onderzoek staat de werking van het maatwerk voor achterblijvers van
vermiste personen centraal. De data zijn in een periode van twee maanden verzameld middels een documentstudie, vragenformulieren, casestudies, interviews, een
digitale survey en een reflectiesessie. In dit afsluitende hoofdstuk worden de conclusies naar thema gepresenteerd. Allereerst (§4.1) wordt geschetst op welke gebieden
achterblijvers van vermiste personen praktische problemen ervaren en welke actie
daarop volgt. Vervolgens (§4.2) wordt ingegaan op hoe de verschillende betrokken instanties het maatwerk inhoudelijk vormgeven en toepassen en in hoeverre
dat toereikend lijkt te zijn. Het hoofdstuk eindigt met een slotparagraaf waarin het
onderzoek en de bevindingen worden beschouwd (§4.3).

4.1 Problematiek en acties van achterblijvers
De interviews met achterblijvers, de casestudies en de digitale survey bieden inzicht
in de praktische problemen waar achterblijvers naar aanleiding van een vermissing
mee te maken kunnen krijgen en de acties die zij daarop ondernemen.

4.1.1 Problematiek

Uit de survey blijkt dat ruim twee op de drie achterblijvers op één of meerdere
gebieden praktische problemen ervaren ten gevolge van de vermissing. Over het
algemeen gaat het om problemen die in te delen zijn in twee thema’s: financiën en
formaliteiten.

Financiën

De praktische problemen hebben blijkens de survey - maar ook blijkens interviews
en casestudies - in hoofdzaak betrekking op financiën. De crux bij deze financiële
problemen is dat de inkomsten uit salaris, toeslagen of uitkeringen op een gegeven
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moment stoppen maar dat de betalingsverplichtingen aan bijvoorbeeld belastingen,
wonen, verzekeringen en zorg blijven doorlopen. Naast voornoemde meer gebruikelijke vaste lasten doen dezelfde financiële problemen zich voor ten aanzien van
doorlopende studiebeurzen, studieschulden, lidmaatschappen en abonnementen.

Formaliteiten

Achterblijvers blijken ook problemen op verschillende vlakken te ervaren vanwege
het feit dat er door instanties een handtekening van de vermiste persoon vereist
wordt of een verklaring van vermoedelijk overlijden om praktische zaken te kunnen
regelen of het krijgen van inzage in gegevens van de vermiste persoon. Bijvoorbeeld
het niet zondermeer mogen inzien van bankrekeningen of medische dossiers van
de vermiste persoon om meer inzicht te verkrijgen in wat er aan de hand is. Of het
niet kunnen regelen van overheidszaken vanwege het ontbreken van een machtiging voor een DigiD. Denk daarnaast aan het aanvragen van een paspoort voor een
kind bij de gemeente waarvoor de handtekening van beide ouders nodig is. Of het
opheffen van sociale media accounts en abonnementen waarvoor een handtekening
of soms zelfs een verklaring van overlijden van de vermiste persoon moet worden
overlegd. Omdat een vermist persoon als ‘levend’ te boek staat blijven daarnaast bijvoorbeeld ook uitnodigingen voor bevolkingsonderzoeken opgestuurd worden wat
confronterend kan zijn voor de achterblijvers.

4.1.2 Acties

De achterblijvers moeten in actie komen of worden gebracht om de praktische problemen het hoofd te bieden. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden. Zij kunnen de problemen voorleggen aan de betreffende instantie of in contact treden met
Slachtofferhulp Nederland voor advies en hulp. Daarnaast kunnen zij formeel regelen dat ze gemachtigd zijn om praktische zaken namens de vermiste te regelen of
- indien de tijd rijp is – een verklaring van vermoedelijk overlijden aanvragen.

Contacten

De achterblijvers die praktische problemen ervaren ten gevolge van de vermissingen geven in de survey aan daarover allemaal contact te hebben gehad met een of
meerdere instanties. De meesten hebben vanwege praktische problemen eerst contact gehad met Slachtofferhulp Nederland (77%) en de politie (71%). Daarna betreft
het de instanties waar het concrete probleem betrekking op heeft, voornamelijk
gemeenten, banken, Belastingdienst en zorgverzekeraars. In ongeveer de helft van
de gevallen volgen de contacten met instanties als banken en gemeenten in de eerste
maand na de vermissing. Dat geldt ook voor veel andere instanties maar daar komt
het ook regelmatig voor dat het contact later volgt, soms na meerdere maanden of
nog langer bij verzekeraars, de overheid en de Belastingdienst. Contacten met pen82 De achterblijvers

sioeninstanties, het CAK en het Zorginstituut Nederland vinden doorgaans op een
nog later moment plaats.
Het initiatief tot het contact ligt in de meeste gevallen bij de achterblijvers zelf
maar ook Slachtofferhulp Nederland blijkt in een aantal zaken een bemiddelende
rol te hebben gespeeld bij de contactlegging met instanties. Over het algemeen is
er sprake van telefonisch contact en bij met name banken en gemeenten is er relatief vaak sprake van een persoonlijk bezoek. Email en internet zijn minder vaak
gebruikte communicatiemiddelen.

Bewindvoering

De problemen met financiële zaken hangen voor een deel samen met het niet kunnen regelen van die zaken wegens het ontbreken van de formaliteiten daarvoor. Het
aanstellen van een bewindvoerder voor de zaakwaarneming van de vermiste persoon
kan de zakelijke afhandeling voor een deel vergemakkelijken. Uit de survey blijkt
dat er in de minderheid van de vermissingszaken – één op de vijf – een bewindvoerder wordt aangesteld. Ondanks dit relatief kleine aantal achterblijvers lijkt het wel
degelijk zinvol te zijn om een bewindvoering te regelen: de meeste achterblijvers
geven aan dat de bewindvoering geholpen heeft bij het oplossen van praktische problemen. In die zin is het spijtig dat niet meer achterblijvers gebruik maken van de
mogelijkheid tot het aanvragen van bewindvoering. Echter niet alle achterblijvers
met bewindvoering zijn daarbij gebaat, zoals ook wordt bevestigd door enkele achterblijvers in de interviews. Ook met bewindvoering zijn niet alle zaken te regelen.
Uit de interviews komt namelijk naar voren dat het aanvragen van een bewind veel
tijd en energie maar ook geld kan kosten waardoor het soms niet realiseerbaar of te
laat is. Het komt bijvoorbeeld ook voor dat de vermiste weer terecht is nog voordat
de bewindvoering geregeld is.

Verklaring van overlijden

De afhandeling van praktische zaken van de vermiste persoon verloopt in de praktijk gemakkelijker wanneer de vermiste als overleden te boek staat. In dat geval gelden bij instanties de gebruikelijke werkwijzen bij overlijden van een cliënt en heeft
de achterblijver de status van nabestaande. Er kan dan bijvoorbeeld een levensverzekering worden uitgekeerd en de zorgverzekering kan worden beëindigd. Als er
een bepaalde periode na de vermissing een reëel vermoeden bestaat dat de vermiste
niet meer leeft, kunnen achterblijvers bij de rechtbank een verklaring van rechtsvermoeden van overlijden aanvragen. In de regel kan een dergelijke verklaring vijf jaar
na vermissing worden aangevraagd. Die periode kan worden teruggebracht naar
een jaar wanneer omstandigheden aannemelijk maken dat een vermiste niet meer
leeft, bijvoorbeeld bij een vermissing op het water. Bij rampen, zoals bij de vliegramp met de MH17, geldt geen wachttijd. Uit de interviews met achterblijvers komt
Conclusies en slotbeschouwing 83

naar voren dat een dergelijke verklaring de afhandeling van zaken van de vermiste
vergemakkelijkt maar dat de keuze tot een aanvraag veel teweeg brengt. In de eerste
plaats is het nemen van de beslissing tot het doen van een aanvraag een heftige,
emotionele beslissing. Sommige achterblijvers kunnen deze beslissing emotioneel
gezien niet aan waardoor een aanvraag vooruit wordt geschoven. Er zijn echter ook
achterblijvers die vanwege de situatie waarin ze verkeren genoodzaakt zijn om op
een gegeven moment wel een rechtsvermoeden van overlijden aan te vragen. Zij
worden dan in feite door een veelal financiële kwestie gedwongen een emotionele
beslissing te nemen. Dat het aanvragen van een rechtsvermoeden van overlijden
voor achterblijvers meer is dan een eenvoudige formaliteit blijkt ook uit het gegeven
dat de aanvraagprocedure door sommigen als complex en langdurig wordt ervaren.

4.2 Het maatwerk in de praktijk
Via de verschillende bronnen is inzicht verkregen in wat de stand van zaken is van
het maatwerk van de verschillende betrokken instanties voor achterblijvers van
vermiste personen. Achtereenvolgens komt aan bod wat de bevindingen zijn ten
aanzien van de ontwikkeling en de inhoud van het maatwerk en de toepassing en
effectiviteit ervan.

4.2.1 Ontwikkeling en inhoud

De acht maatwerkpartners zijn op verschillende momenten gestart met het ontwikkelen van een verbeterde dienstverlening voor achterblijvers van vermiste personen.
Sommige maatwerkpartners zijn al in 2013 of 2014 gestart met dergelijk beleid terwijl andere maatwerkpartners zich pas met de thematiek bezig zijn gaan houden
nadat ze in 2015 door Slachtofferhulp Nederland zijn benaderd. Bij deze maatwerkpartners is het beleid nog niet doorontwikkeld omdat ze daar simpelweg de tijd nog
niet voor gehad hebben. Dit heeft implicaties voor dit onderzoek gehad (zie verder
in paragraaf 2.11).

Vorm en inhoud

Het toesnijden van werkwijzen op de bijzondere problematiek van achterblijvers van
vermiste personen kan op verschillende manieren worden gedaan. Het kan vorm
krijgen in een protocol. Maar ook kan het bestaan in de vorm van het aanwijzen
van een vast aanspreekpunt voor achterblijvers. Doordat de maatwerkpartners
allen verschillend zijn georganiseerd - van één landelijke organisatie tot een koepelorganisatie met enkele honderden leden - is het maatwerk bij alle organisaties
anders georganiseerd. Bijna alle maatwerkpartners (7 van de 8) hebben contactpersonen aangesteld die zich bezig houden met de thema’s vermissingen en achterblijvers. Ook hebben de meeste maatwerkpartners (7 van de 8) afspraken gemaakt
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die zijn uitgewerkt in een protocol of werkinstructie. De uitzondering hierop is het
Nederlands Genootschap van Burgemeesters. Zij hebben geen geschreven beleid
maar hanteren een pragmatische aanpak via een vaste contactpersoon.
In de protocollen en werkafspraken staat beschreven hoe de achterblijvers het
beste bejegend kunnen worden en hoe de instanties de achterblijvers kunnen helpen
bij hun praktische problemen. Het maatwerk voor achterblijvers bestaat in grote
lijnen uit informatie geven, helpen met uitschrijvingen, abonnementen of verzekeringen stopzetten, hulp en begeleiding bij herdenkingen en stille tochten en het
opschorten van premies van verzekeringen. Vijf van de acht maatwerkpartners geven
aan dat het maken van uitzonderingen voor achterblijvers niet mogelijk is vanwege
wet- en regelgeving waar de organisaties aan gebonden zijn. Desalniettemin heeft
de Pensioenfederatie als enige instantie een hardheidsclausule met betrekking tot
achterblijvers van vermiste personen opgenomen in het protocol. Deze hardheidsclausule houdt in dat achterblijvers een nabestaandenpensioen als voorwaardelijke
uitkering kunnen ontvangen wanneer het aannemelijk is dat de achterblijver is overleden. Indien achteraf blijkt dat de vermiste nog in leven is, moet het voorschot
worden terugbetaald. Bij de overige instanties handelt de inhoud van de protocollen
uitsluitend over de bejegening van de achterblijvers maar is er geen inhoudelijke
regeling in opgenomen. Het maatwerk is dus in hoofdzaak beperkt tot de bejegening, wat niet per definitie tot een daadwerkelijke oplossing voor de praktische
problemen vormt.

Verklaring van vermissing

Instanties kennen regelingen en voorwaarden voor personen die dood of levend
zijn. In geval van een vermissing vallen achterblijvers in de regelingen en contracten
met instanties daarom formeel tussen wal en schip. Het maatwerk is erop gericht
om daar oplossingen voor te bieden. Het is dan een logische gedachte dat instanties
van achterblijvers kunnen verlangen dat er kan worden aangetoond dat er sprake is
van een vermissing. In de aanloop naar de maatwerkafspraken is de behoefte aan
een formele politieverklaring van vermissing door verschillende instanties ook uitgesproken. Een dergelijke verklaring zou verkregen moeten worden uit het registratiesysteem voor vermiste personen bij de politie. Er bestaat echter geen zogenoemd
Centraal Register Vermiste Personen, al wordt hier in Kamerstukken wel naar
verwezen. Vermiste personen worden naast alle andere incidenten die ter ore van
de politie komen geregistreerd in het bedrijfsprocessensysteem van de Nationale
Politie. Een apart overzicht van vermissingen ontbreekt.1 Dat betekent in de praktijk dat instanties en achterblijvers de politie niet kunnen verzoeken om een verklaring uit het vermeende Centraal Register Vermiste Personen, zoals in sommige
werkprocedures bij instanties is opgenomen. Door de Nationale Politie wordt wel
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vers van vermisten en instanties die daar om vragen. De vraag die hierbij nog openstaat is welke procedure hierbij wenselijk is. Mogen alle politiefunctionarissen een
dergelijke politieverklaring verstrekken of moet dit voorbehouden zijn aan de specialisten Vermiste Personen? Het LBVP heeft voorkeur voor het laatste. Vooralsnog
lijkt het realiseren van een formele, eenduidige politieverklaring echter geen noodzaak te zijn. Respondenten van instanties stellen dat een dergelijke, formele politieverklaring wel behulpzaam kan zijn maar dat er doorgaans altijd wel een oplossing
wordt gevonden om voldoende aan te kunnen tonen dat iemand vermist is. De
politie kan namelijk wel een bewijs van vermissing uit het politieregistratiesysteem
genereren, zoals een kopie van het voorblad van het proces-verbaal van melding.
Instanties kunnen daarnaast telefonisch contact opnemen met de politie om vast te
stellen of iemand als vermist is gemeld of de website van de politie waarop veel vermiste personen worden geplaatst, raadplegen.2 Wanneer Slachtofferhulp Nederland
een achterblijver naar een instantie bemiddelt, wordt er door de instantie vaak als
vanzelfsprekend van uitgegaan dat het om een serieuze zaak gaat waardoor aanvullende verklaringen niet meer nodig worden geacht.

4.2.2 Toepassing en effectiviteit

Slachtofferhulp Nederland heeft een belangrijke rol vervuld (en vervult die nog
steeds) bij de ontwikkeling van het maatwerk op het niveau van de maatwerkpartners, dat wil zeggen de landelijke en koepelorganisaties. Slachtofferhulp Nederland
is de aanjager geweest om het maatwerk door te zetten en om actie te ondernemen. Alle maatwerkpartners geven aan op dit moment niet meer bezig te zijn met
de implementatie van het maatwerk op instantieniveau c.q. bij de leden. Dat wil
zeggen dat de instanties niet meer door de koepelorganisaties actief worden gewezen op de eventuele werkafspraken of modelprotocollen en de wenselijkheid van
het aanstellen van contactpersonen op het thema. Het uitgangspunt van de meeste
maatwerkpartners is dat de afzonderlijke instanties op lokaal niveau zelf zorg dragen voor de verdere implementatie van eventuele werkafspraken, protocollen en het
aanstellen van contactpersonen op het thema. In hoeverre de protocollen en werkafspraken op instantieniveau reeds goed geïmplementeerd zijn, is onduidelijk. De
koepelorganisaties hebben daar geen goed zicht op. Het is daarom ook niet bekend
of alle medewerkers van alle instanties op de hoogte zijn van de afspraken rondom
het belang en de mogelijkheden en afspraken van maatwerk voor achterblijvers van
vermiste personen. Uit de interviews met de diverse instanties maar ook met achterblijvers zelf komt naar voren dat het ook de vraag is of het noodzakelijk is dat alle
medewerkers van instanties er kennis van dragen aangezien zij er relatief weinig
mee te maken krijgen.
De casuïstiek van achterblijvers waar de maatwerkpartners zicht op hebben,
is voor een belangrijk deel via Slachtofferhulp Nederland bij hen binnengekomen.
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Slachtofferhulp Nederland heeft in die zaken contact gelegd met de vaste contactpersonen binnen de landelijke of koepelorganisatie. De contactpersonen zorgen
dan voor bemiddeling van de achterblijver naar de desbetreffende instantie. In deze
gevallen lijkt het maatwerk over het algemeen goed te gaan; de juiste wegen worden
bewandeld.
Ook is het onduidelijk of de medewerkers voldoende op de hoogte zijn van de
protocollen en mogelijkheden om achterblijvers te helpen. Volgens de instanties die
protocollen of werkafspraken hebben geïmplementeerd, werken deze redelijk goed.
Instanties geven wel aan dat het soms lastig is dat ze weinig kunnen betekenen voor
een achterblijver vanwege wet- en regelgeving. Hierdoor lijkt het voor de achterblijver soms onwil maar zijn er juridisch gezien geen mogelijkheden om een uitzondering te maken.

Effectiviteit

Omdat er binnen het beperkte tijdsbestek geen groot aantal achterblijvers en praktijkcasus in het onderzoek betrokken konden worden, is het niet mogelijk om harde
uitspraken te doen over de effectiviteit van de bejegening en dienstverlening door
de verschillende instanties en de tevredenheid daarover bij de doelgroep. De casestudies, survey en interviews bieden hooguit een indicatie van de effectiviteit en de
tevredenheid.
De casuïstiek die is verzameld via de maatwerkpartners laat een gevarieerd
beeld zien van de tevredenheid over het maatwerk voor achterblijvers. Een conclusie die op basis van de casestudies kan worden getrokken is dat het in sommige
gevallen lang duurt voordat een achterblijver de juiste contactpersoon treft. Dit lijkt
het snelst te gaan wanneer een achterblijver via Slachtofferhulp Nederland bij een
maatwerkpartner of instantie terechtkomt omdat Slachtofferhulp Nederland dan
aan de juiste touwtjes weet te trekken. Achterblijvers stellen het op prijs wanneer
medewerkers van instanties mee proberen te denken in mogelijk oplossingen, bijvoorbeeld door premies op pauze te zetten totdat er meer duidelijkheid is over de
situatie van de vermiste.
Uit de interviews met achterblijvers en de survey komen wisselende ervaringen
met het maatwerk en wisselende waarderingen naar voren. Van elke positieve en
negatieve ervaring kan echter wel geleerd worden. Vaak is de negatieve ervaring de
keerzijde van een positieve ervaring. Wat door de achterblijvers ten aanzien van de
bejegening belangrijk wordt gevonden, zijn het tonen van begrip en empathie en
het serieus nemen van de situatie. Een bevinding hierbij is dat niet alle individuele medewerkers bij de betrokken instanties achterblijvers op die manier bejegenen.
Een incorrecte bejegening van de doelgroep kan leiden tot verdriet, frustratie en
woede, zo leren interviews met achterblijvers.
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Wat betreft de dienstverlening aan achterblijvers getuigen de ervaringen die
achterblijvers hebben gedeeld, van de meerwaarde van een vast aanspreekpunt binnen instanties. Het steeds opnieuw moeten uitleggen van de situatie aan verschillende medewerkers van een instantie kost achterblijvers niet alleen veel tijd en energie
maar het kan hen blijkens de interviews emotioneel ook opbreken. De ervaringen
van achterblijvers leren echter ook dat het enkel hebben van een vast aanspreekpunt
niet voldoende is. De betreffende contactpersoon moet kennis van zaken hebben
om de achterblijvers te kunnen informeren en daadwerkelijk (verder) te helpen.
Het onderzoek heeft geen inzicht kunnen geven in de vraag in hoeverre het
maatwerk ten aanzien van achterblijvers daadwerkelijk gerealiseerd wordt. In het
onderzoek is de maatwerkpartners gevraagd in hoeveel zaken zij maatwerk voor
achterblijvers hebben toegepast. Wanneer het aantal zaken van alle maatwerkpartners bij elkaar wordt opgeteld, blijkt het slechts om 46 zaken te gaan en hier kunnen
ook nog dubbeltellingen in voorkomen. Het kan namelijk zo zijn dat een achterblijver zich bij verschillende maatwerkpartners heeft gemeld met praktische problemen. De maatwerkpartners geven hierbij aan dat dit met name de zaken zijn die via
Slachtofferhulp Nederland zijn aangedragen aan de maatwerkpartners. Ze hebben
geen zicht op het aantal zaken dat via andere wegen de organisatie binnenkomt.
Het vermoeden is dan ook dat dit aantal hoger ligt; hoeveel hoger is onduidelijk.

4.3 Slotbeschouwing
In geval van een vermissing vallen achterblijvers in de regelingen en contracten met
instanties doorgaans formeel tussen wal en schip. Waar dat mogelijk is, moeten
achterblijvers zoveel mogelijk worden ontzorgd. Dat vraagt om het daadwerkelijk
treffen van (uitzonderings)regelingen en coulancebeleid door instanties waarbij van
belang is dat men zich realiseert dat er grenzen aan het maatwerk kunnen zijn vanwege wetgeving.

De basis is gelegd

Gesteld kan worden dat er anno 2017 enkele belangrijke eerste stappen tot een verbetering van de dienstverlening voor achterblijvers van vermiste personen zijn gezet.
De eerste is het erkennen van achterblijvers als aparte doelgroep en de bewustwording van de specifieke problematiek waar zij mee geconfronteerd kunnen worden. De stap die daarna is gezet, houdt in dat verschillende belangrijke instanties
die met deze problematiek te maken hebben, zich gecommitteerd hebben aan het
ontwikkelen van maatwerk voor de doelgroep. Alle betrokken maatwerkpartners
hebben daar ook daadwerkelijk vervolg aan gegeven en het maatwerk in meer of
mindere mate vormgegeven in een werkwijze, werkinstructie of protocol. Omdat
het om zeer uiteenlopende typen instanties gaat, is de uitwerking ook verschillend.
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De maatwerkvorm die gekozen is, hangt samen met juridische, organisatorische
en technische mogelijkheden van instanties. Voornoemde stappen zijn genomen op
het niveau van de landelijke en koepelorganisaties. Waar minder zicht op is, is in
hoeverre het maatwerk binnen alle instanties is geïmplementeerd bij de diensten,
afdelingen en medewerkers die geconfronteerd kunnen worden met een vermissing.
Landelijke organisaties hebben immers meerdere regiokantoren en de leden van
koepelorganisaties betreffen soms honderden instanties. Deze instanties kiezen op
hun beurt voor een eigen beleid en kunnen geen protocollen of werkwijzen worden
opgelegd. Het ontwikkelen van modelprotocollen en werkwijzen op overkoepelend
niveau vormt met andere woorden geen garantie dat deze ook - binnen afzienbare
tijd - overal geïmplementeerd worden.
Achterblijvers van vermiste personen zijn nog maar recent onderkend als
bijzondere doelgroep die te maken kan krijgen met specifieke problemen in relatie tot de vermissing. Voor de meeste maatwerkpartners geldt bovendien dat het
maatwerk pas echt vorm heeft gekregen in de loop van 2016. Mogelijk is de tijd
ook nog tekort om te mogen verwachten dat de meeste individuele medewerkers
binnen de betrokken instanties bekend zijn met de specifieke problematiek en de
mogelijkheden van maatwerk. Vanuit die gedachte is het daarom van belang dat
het onderwerp warm wordt gehouden en de afspraken en protocollen structureler
onder de aandacht gebracht blijven worden bij de verschillende instanties. Zolang
niet alle medewerkers binnen instanties op de hoogte zijn van de mogelijkheden om
oplossingen te bieden voor de problemen waar achterblijvers tegenaan lopen, zal het
nodig blijven om achterblijvers naar de juiste contactpersonen te begeleiden die dat
wel weten. Achterblijvers die daar uiteindelijk terechtkomen, zijn vaak ook geholpen en tevreden. Vaste contactpersonen binnen alle instanties met kennis van zaken
op het thema die bovendien daadwerkelijk oplossingen kunnen bieden, zijn daarom
onmisbaar, zowel op landelijk als op lokaal niveau.

Slachtofferhulp Nederland vormt een vitale schakel

Wat betreft de routing blijkt dat instanties met een vermissingszaak geconfronteerd
worden die hen door de contactpersonen op landelijk of overkoepelend niveau is
aangereikt. De contactpersonen hebben op hun beurt de melding veelal aangedragen gekregen door Slachtofferhulp Nederland. En meestal lijkt het maatwerk via
die weg ook goed te verlopen. Alleen al om die reden is het aanbevelingswaardig
die route te behouden en te verstevigen. Voor een beter doelgroepbereik is het voor
die route noodzakelijk dat Slachtofferhulp Nederland structureler de meldingen van
(langer durende) vermissingen van de politie ontvangt. Slachtofferhulp kan dan op
die manier achterblijvers ook proactief benaderen. Anderzijds helpt het als meer
achterblijvers uit zichzelf Slachtofferhulp Nederland benaderen voor hulp bij praktische problemen. Hiervoor is het noodzakelijk dat er beter gecommuniceerd wordt
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over het feit dat Slachtofferhulp Nederland achterblijvers kan helpen bij praktische
problemen en hen kan bemiddelen naar de juiste contactpersonen binnen instanties.
Slachtofferhulp Nederland kan achterblijvers ook begeleiden in het regelen van formaliteiten die nodig kunnen zijn zoals afwezigheidsbewind, een politieverklaring
en een rechtsvermoeden van overlijden. Een duidelijke informatiefolder op verschillende relevante uitgiftelocaties (onder andere de politiebureaus) kan hierbij helpen.
Het sterker en structureel toebedelen van een rol voor Slachtofferhulp
Nederland in het proces van bemiddeling naar ketenpartners in relatie tot maatwerk
vraagt in de basis om voldoende capaciteit om deze rol te kunnen vervullen. De
verwachting is reëel dat de vraag naar bemiddelingen naar ketenpartners zal toenemen wanneer beter bekend wordt dat Slachtofferhulp Nederland die dienst levert.
Vooralsnog wordt de bemiddelende rol namens achterblijvers richting ketenpartners
bij Slachtofferhulp Nederland door één beleidsmedewerker verricht. Omdat er tijd
mee gemoeid is om achterblijvers effectief te bemiddelen en deze beleidsmedewerker ook andere taken heeft, vormt dat een kwetsbare schakel. Het verdient daarom
aanbeveling om de positie van Slachtofferhulp Nederland in het proces van bemiddeling naar maatwerk door andere instanties te verstevigen door die rol expliciet
bij Slachtofferhulp Nederland te beleggen. Alsmede om de basis te leggen voor het
vrijmaken en opleiden van meerdere medewerkers om de bemiddelende rol te laten
vervullen.

Omvangschatting van de doelgroep

Harde cijfers over het jaarlijks aantal vermiste personen en daarmee ook over het
aantal achterblijvers ontbreken. De wijze van registratie van vermiste personen
maakt het niet mogelijk om de omvang feitelijk vast te stellen. Om een indicatie te
kunnen geven van de omvang van de doelgroep van het maatwerk worden daarom
verschillende bronnen gecombineerd.
Geschat wordt dat er jaarlijks circa veertigduizend personen vermist raken.3
Het overgrote deel daarvan keert dezelfde dag of kort daarna terug en daarbij spelen
doorgaans geen praktische problemen voor de achterblijvers. Praktische problemen
dienen zich vanaf enkele weken na de vermissing aan op het moment dat de vaste
lasten van de vermiste persoon - zoals rekeningen voor de hypotheek of huur en premies voor verzekeringen - moeten worden betaald. Veel van die vaste lasten komen
elke maand terug. Naar schatting zijn er jaarlijks zeven- tot achthonderd vermissingen die langer dan drie weken duren.4 De achterblijvers van die langer durende
vermissingen kunnen dus met praktische problemen ten gevolge van de vermissing
te maken krijgen. Dit aantal kan als een bovengrens worden beschouwd van het
aantal vermissingen waaruit problemen voor de achterblijvers voortvloeien. Een
(onbekend) deel van de vermiste personen keert immers na verloop van tijd weer
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terug. En bovendien hoeven niet alle achterblijvers (binnen die periode) praktische
problemen te ervaren, bijvoorbeeld omdat zij de financiële lasten kunnen dragen.
Hoe langer de vermissing voortduurt, hoe aannemelijker het is dat meer achterblijvers geconfronteerd worden met praktische problemen. De vaste lasten zijn
bijvoorbeeld na verloop van tijd niet meer op te brengen of er zijn andere ontwikkelingen waar de vermiste persoon een rol in speelt. De jaarlijkse belastingen dienen
zich aan, de DigiD inloggegevens van de vermiste zijn nodig om de zaken te regelen of er is een handtekening van de vermiste persoon nodig voor het aanvragen van
een paspoort voor diens kind. Dergelijke problemen kunnen zich gaandeweg voordoen. Hoe die ontwikkeling in problematiek na een vermissing exact in de tijd verloopt, is niet bekend. Wat wel bekend is, is dat er jaarlijks bijna honderd personen
langer dan een jaar vermist raken.5 De verwachting is dat een belangrijk deel van
de achterblijvers van die zeer langdurig vermiste personen met praktische problemen wordt geconfronteerd. Deze honderd langdurige vermissingen kunnen daarom
als een ondergrens van de doelgroep van het maatwerk voor achterblijvers worden
beschouwd. Alles tezamen genomen, kan geschat worden dat het om de achterblijvers van enkele honderden vermiste personen op jaarbasis gaat, variërend van honderd tot achthonderd vermissingen. Daarbij moet in gedachten worden gehouden
dat er bij een vermissing meerdere directe achterblijvers betrokken kunnen zijn en
dat het bovendien vaak om meerdere problemen gaat.

Vaste contactpersonen zijn cruciaal

Bij Slachtofferhulp Nederland ligt de instroom van achterblijvers op jaarbasis rond de 180. Het aantal achterblijvers dat met een hulpvraag omtrent praktische problemen bij Slachtofferhulp Nederland komt, is hier een fractie van.
Slachtofferhulp Nederland heeft in de periode 2016 tot medio 2017 niet meer dan
enkele tientallen achterblijvers naar de maatwerkpartners bemiddeld in verband
met praktische problemen. Ook dit gegeven wijst erop dat niet alle achterblijvers
praktische problemen hoeven te ervaren bij een vermissing of zelfredzaam genoeg
zijn om deze problemen zelf op te lossen. Maar ook is het zo dat zeker niet alle achterblijvers met praktische problemen in beeld komen bij Slachtofferhulp Nederland
noch bij de maatwerkpartners op overkoepelend niveau. Onbekend is hoe vaak het
voorkomt dat achterblijvers zich wegens praktische problemen via een andere route
rechtstreeks bij instanties melden. Dat dit ook gebeurt en zal blijven gebeuren, is
echter evident gezien het aantal vermissingen elk jaar. Ook die achterblijvers moeten van dezelfde maatwerkmogelijkheden gebruik kunnen maken. Het stroomlijnen van de route binnen instanties van zowel ‘bovenaf ’ als ‘onderaf ’ naar de juiste
contactpersonen die achterblijvers kunnen begeleiden, moet binnen elke instantie
worden ingebed. Dan hoeft niet elke individuele medewerker op de hoogte te zijn
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van de ins en outs van het maatwerk maar enkel de contactgegevens te hebben van
degene die die kennis wel heeft. Verdere ontwikkeling van het maatwerk in de zin
van het aanstellen van vaste contactpersonen op lokaal niveau binnen instanties én
een brede communicatie daarover zijn daarom cruciaal. Op die manier wordt er
gebruik gemaakt van gebundelde expertise. Daarnaast is het blijkens de ervaringen
van achterblijvers zinvol om ook andere sectoren buiten de reeds betrokken maatwerkpartners te bewegen tot bewustwording van de problematiek waar achterblijvers bij een vermissing tegen aanlopen.

Tot slot

Onderhavig onderzoek was in tijd en omvang te beperkt om een groot aantal achterblijvers te bevragen. Een uitgebreid doelgroeponderzoek zou meer inzicht geven
in de profielen van vermiste personen en achterblijvers en de wijze waarop problemen zich gedurende de vermissingsperiode ontwikkelen. Daarnaast kan het volgen
van een groep achterblijvers van een langer durende vermissing in de tijd een goede
indruk geven van de problemen die op hun pad komen en de oplossingen die daarvoor in samenspraak met instanties worden gevonden.
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Bijlagen

Bijlage 1 – Respondentenoverzicht

Geïnterviewde respondenten
Mw. Carels									UMG
Dhr. Coenen								ASR Verzekeringen
Mw. Cremers								Zorgverzekeraars Nederland
Dhr. Van Cruijssen						VGZ
Mw. Van Enst								Nationale Politie
Dhr. Groothedde							Nederlandse Vereniging van Banken
Dhr. Grund									Belastingdienst
Dhr. Hendrix								Gemeente Horst aan de Maas
Dhr. Jong									Genootschap van Burgemeesters
Mw. Van Kaam-van Westhreenen		 Verbond van Verzekeraars
Dhr. Klaassen								Van Lanschot Banken
Dhr. Langenberg							CAK
Dhr. Rijsdijk								ASR Verzekeringen
Dhr. Schippers								Nationale Politie
Dhr. Thijssen								VGZ
Dhr. Wagemakers							Slachtofferhulp Nederland
Mw. Wolf									Gemeente Culemborg
Dhr. Zijlstra									Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken
Anoniem										Bank
Anoniem										Bank
Anoniem										Pensioenfederatie

Achterblijvers van vermiste personen

De achterblijvers die we voor dit onderzoek hebben gesproken, wensen anoniem te
blijven.
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Bijlage 2 – Procesformulier

Bijlage 2 – Procesformulier

Maatwerk voor achterblijvers van vermisten
Procesformulier
Introductie
In opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie voert Bureau Beke een evaluatie uit van het
maatwerk c.q. de werking van de protocollen voor achterblijvers van vermiste personen. De evaluatie moet
inzicht bieden in de werking van de protocollen en contactpersonen bij verschillende organisaties en in de
omgang met achterblijvers van vermiste personen.
Verzoek
Alle betrokken organisaties worden gevraagd dit ‘procesformulier’ zo volledig mogelijk in te vullen.
Omdat er haast geboden is bij het onderzoek verzoeken wij u het formulier zo snel mogelijk, uiterlijk vrijdag
19 mei, per email retour te sturen naar Bureau Beke t.a.v. drs. Manon Hardeman: m.hardeman@beke.nl.
Bij vragen kunt u bellen met Manon Hardeman of Ilse van Leiden van Bureau Beke op 026 44 38 619.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

Contactgegevens
Naam organisatie/instelling
Contactpersoon
Contactpersoon
Telefoonnummer

Maatwerk voor achterblijvers
1

Wanneer zijn er binnen uw organisatie werkafspraken ontwikkeld met betrekking tot maatwerk voor
achterblijvers van vermiste personen?
Uw antwoord:

2

Welke werkafspraken zijn er (in het kort) concreet binnen uw organisatie gemaakt?
Uw antwoord:

3

Zijn deze werkafspraken vastgelegd in (interne) protocollen? Zo ja, kunt u ons deze protocollen
toesturen?
Uw antwoord:

4

Zijn er contactpersonen aangesteld in het kader van maatwerk voor achterblijvers? Zo ja, hoeveel en
binnen welke functies c.q. op welk niveau?
Uw antwoord:
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Implementatie maatwerk
5

Wat is de stand van zaken van de implementatie van de werkafspraken?
Uw antwoord:

6

Op welke wijze en op welke schaal zijn de werkafspraken uitgerold in de organisatie?
Uw antwoord:

7

Zijn de werkafspraken geformaliseerd in de ICT-omgeving van de organisatie?
Uw antwoord:

Toepassing en inhoud
8

Hoe vaak heeft uw organisatie in de afgelopen jaren te maken gehad met een vermissing /
achterblijver?

jaar

aantal

maatwerk? (ja/nee)

toelichting

2013
2014
2015
2016
2017 (t/m april)

Ervaringen en visie
9

Werkt het maatwerk voor achterblijvers volgens u naar tevredenheid?
Uw antwoord:

10

Is een formele politieverklaring van vermissing voor uw organisatie noodzakelijk voor het leveren van
maatwerk aan achterblijvers?
Uw antwoord:

11

Zijn er knelpunten c.q. verbeterpunten aan te wijzen?
Uw antwoord:

12

Heeft u nog overige opmerkingen?
Uw antwoord:

Hartelijk dank voor uw medewerking!
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Bijlage 3 – Casusformulier

Bijlage 3 - Casusformulier

Maatwerk voor achterblijvers van vermisten
Casusformulier
Introductie - In opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie voert Bureau Beke een evaluatie uit
van het maatwerk c.q. de werking van de protocollen voor achterblijvers van vermiste personen. Bij elke
betrokken organisatie worden hiertoe de twee laatste casus verdiept waarin de cliënt een achterblijver van
een vermiste is. Op die manier wordt een beeld verkregen van de werking van de praktijk.
Verzoek - Alle betrokken organisaties worden gevraagd dit ‘casusformulier’ zo volledig mogelijk in te vullen.
Omdat er haast geboden is bij het onderzoek verzoeken wij u het formulier zo snel mogelijk, uiterlijk vrijdag
19 mei, per email retour te sturen naar Bureau Beke t.a.v. drs. Manon Hardeman: m.hardeman@beke.nl.
Bij vragen kunt u bellen met Manon Hardeman of Ilse van Leiden van Bureau Beke op 026 44 38 619.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

1. Organisatie
Wat is de naam van uw organisatie of instelling?
Uw antwoord:

2. Relatie cliënt (achterblijver) met vermist persoon
Wat is de relatie tussen de achterblijver en de vermiste persoon (partner, moeder, …)?
Uw antwoord:

3. Datum van vermissing
Sinds wanneer is de cliënt een achterblijver van de vermiste?
Uw antwoord:

4. Contactmomenten cliënt
Op welke moment(en) en op welke wijze heeft de cliënt (achterblijver) contact gehad met uw organisatie?
Datum contact

Initiatiefnemer contact: cliënt of organisatie

Contactwijze: bezoek of telefonisch

Bij meerdere contactmomenten graag de tabel uitbreiden (op enter klikken bij de laatste regel)
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5. Probleem van de cliënt
Wat is het concrete probleem van de cliënt (achterblijver) waarvoor deze een beroep heeft gedaan op uw
organisatie?
Uw antwoord:

6. Oplossing/aanpak probleem
Op welke wijze is de cliënt (achterblijver) al dan niet bij het probleem door uw organisatie geholpen en in
hoeverre is er maatwerk toegepast?
Uw antwoord:

7. Contactgegevens behandelaar/medewerker
Ter verdieping van de casus willen we graag telefonisch enkele aanvullende vragen stellen aan de
medewerker die de dienstverlening aan de achterblijver heeft geleverd.
Zou u hier diens/uw contactgegevens willen invullen?
Naam
E-mail

Telefoonnummer

8. Contactgegevens cliënt (achterblijver)
Om ook de casus vanuit het perspectief van de cliënt te belichten, willen we graag (telefonisch) in gesprek
met de betreffende achterblijver. Zou u diens contactgegevens hier willen invullen?
Naam
E-mail

Telefoonnummer

9. Bemiddeling naar cliënt (achterblijver)
Indien de cliëntgegevens niet zondermeer verstrekt mogen worden, is uw organisatie dan wel bereid te
bemiddelen naar de cliënt? (graag een ‘X’ invullen voor ‘Ja’ of ‘Nee’)
Ja

Nee

Opmerkingen
Mocht u nog opmerkingen bij deze casus hebben dan kunt u deze hier invullen.
Uw opmerking(en):

Hartelijk dank voor uw medewerking!
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Bijlage 4 – Digitale survey

Vragenlijst voor achterblijvers van vermiste personen
De vermissing van een dierbare heeft veel impact op de achterblijvers. In de eerste plaats
zijn de emotionele gevolgen groot. Daarnaast kunnen achterblijvers te maken krijgen met
praktische, financiële of juridische problemen. Denk hierbij aan het regelen van de hypotheek, het invullen van de belastingaangifte en het stopzetten van verzekeringen van de
vermiste persoon.
Verschillende instanties zoals banken, verzekeringsmaatschappijen en gemeenten doen
hun best om tegemoet te komen aan de praktische problemen die achterblijvers ten
gevolge van een vermissing kunnen ervaren. Met deze vragenlijst willen we zicht krijgen op
deze praktische problemen die u als achterblijver ervaart of heeft ervaren en welke oplossingen u daarvoor heeft gezocht en gevonden.
Uw deelname aan deze vragenlijst draagt bij aan een verdere verbetering van de dienstverlening aan achterblijvers van vermiste personen en is daarom van groot belang.
Het invullen van deze vragenlijst duurt ongeveer 5 tot 10 minuten.

Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking.

Vragen over u
Wat is uw geslacht?
o

Man

o

Vrouw

Wat is uw leeftijd?
Vul uw antwoord hier in:
_________________________________________________________
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Welke relatie heeft u tot de vermiste persoon? De vermiste is mijn:
Kies één van de volgende antwoorden
o

Partner

o

Zoon/dochter

o

Vader/Moeder

o

Broer/zus

o

Opa/oma

o

Kleinkind

o

Neef/nicht

o

Anders, namelijk;

Vragen over de vermiste en de vermissing
Wat is het geslacht van de vermiste persoon?
o

Man

o

Vrouw

Wat is de leeftijd van de vermiste persoon op het moment van de vermissing?
_________

Wat is de datum van de vermissing (dag-maand-jaar)?
Als een exacte datum niet bekend is, graag wel het jaar, en zo mogelijk de maand
invullen.
_________

Korte beschrijving van de vermissing
Als u wilt, mag u hier een korte beschrijving van de vermissing geven.
Indien u dit niet wilt, kunt u deze vraag overslaan.
_________
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Is er melding van vermissing bij de politie gedaan?
o

Ja

o

Nee

o

Weet niet

Vragen over praktische problemen
Heeft u ten gevolge van de vermissing praktische problemen op een of meer van
de volgende gebieden ervaren? Meerdere antwoorden mogelijk. Graag achter
elk aangevinkt gebied een korte toelichting op het praktische probleem geven.
Selecteer alle mogelijke antwoorden en geef een toelichting:
o

Zorg (bijv. zorgverzekering, medisch dossier)

o

Andere (particuliere) verzekeringen (bijv. auto, inboedel e.d.)

o

Wonen (bijv. hypotheek, huur, woningbouwcorporaties)

o

Bankrekeningen

o

Pensioen

o

Belastingen en toeslagen

o

Werk, inkomen en/of uitkeringen

o

School en opleiding

o

Gemeente (bijv. identiteitsbewijs, vergunningen e.d.)

o

Overheid (bijv. DigiD)

o

Abonnementen/lidmaatschap

o

Sociale media accounts

o

Anders, namelijk;

o

Geen praktische problemen op bovenstaande gebieden
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Met welke instantie heeft u voor de aangegeven problemen contact gehad?
Meerdere antwoorden mogelijk.
o

De politie / Landelijk Bureau Vermiste Personen

o

Slachtofferhulp Nederland (SHN)

o

Zorgverzekeraar

o

Particulier verzekeringsfonds (auto, inboedel e.d.)

o

Centraal Administratie Kantoor (CAK)

o

Zorginstituut Nederland

o

Banken

o

Pensioeninstanties

o

De gemeente

o

De Belastingdienst

o

De overheid (Ministerie van Veiligheid en Justitie, VWS, e.d.)

o

Anders

o

Geen van bovenstaande instanties

Uw contact met de politie / Landelijk Bureau Vermiste Personen
Om welk politiebureau gaat het? (in welke plaats?)
Vul uw antwoord hier in:
______________________________________

Op welke datum had u voor het eerst contact met deze instantie (dag-maandjaar)? Als de excate datum niet bekend is, graag wel het jaar en zo mogelijk ook
de maand invullen.
Vul uw antwoord hier in:
______________________________________
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Op welke wijze heeft u contact gehad? Meerdere antwoorden mogelijk.
o

Telefonisch

o

Per e-mail

o

Via internet (bijvoorbeeld website of een chat)

o

Bezoek aan instantie

o

Anders, namelijk;

Hoe bent u bij deze instantie terecht gekomen? Meerdere antwoorden mogelijk.
o

Eigen initiatief

o

Via Slachtofferhulp Nederland (SHN)

o

Via de politie (bijv. oproep)

o

Via mijn sociale omgeving (familie, vrienden, kennissen)

o

Anders, namelijk;

Bent u tevreden over hoe de instantie u met de praktische problemen geholpen
heeft? Kunt u dit toelichten?
o

Ja, ik ben tevreden, want ...

o

Ja, ik ben deels tevreden, want ...

o

Nee, ik ben niet tevreden, want ...

Geef hier een toelichting op uw antwoord:

Bent u tevreden over hoe de instantie met u als achterblijver omging (denk aan
het serieus nemen van uw situatie, begrip tonen en het juist doorverwijzen)?
o

Ja, ik ben tevreden, want ...

o

Ja, ik ben deels tevreden, want ...

o

Nee, ik ben niet tevreden, want ...

Geef hier een toelichting op uw antwoord:
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Uw contact met Slachtofferhulp Nederland
Op welke datum had u voor het eerst contact met deze instantie (dag-maandjaar)?
Als de excate datum niet bekend is, graag wel het jaar en zo mogelijk ook de
maand invullen.
Vul uw antwoord hier in:

Op welke wijze heeft u contact gehad? Meerdere antwoorden mogelijk
o

Telefonisch

o

Per e-mail

o

Via internet (bijvoorbeeld website of een chat)

o

Bezoek aan instantie

o

Anders, namelijk;

Hoe bent u bij deze instantie terecht gekomen? Meerdere antwoorden mogelijk.
o

Eigen initiatief

o

Via Slachtofferhulp Nederland (SHN)

o

Via de politie

o

Via mijn sociale omgeving (familie, vrienden, kennissen)

o

Anders, namelijk;

Bent u tevreden over hoe de instantie u met de praktische problemen geholpen
heeft? Kunt u dit toelichten?
o

Ja, ik ben tevreden, want ...

o

Ja, ik ben deels tevreden, want ...

o

Nee, ik ben niet tevreden, want ...

Geef hier een toelichting op uw antwoord:
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Bent u tevreden over hoe de instantie met u als achterblijver omging (denk aan
het serieus nemen van uw situatie, begrip tonen en het juist doorverwijzen)?
o

Ja, ik ben tevreden, want ...

o

Ja, ik ben deels tevreden, want ...

o

Nee, ik ben niet tevreden, want ...

Geef hier een toelichting op uw antwoord:

Uw contact met de zorgverzekeraar
Om welke zorgverzekeraar gaat het?
Vul uw antwoord hier in:

Op welke datum had u voor het eerst contact met deze instantie (dag-maandjaar)? Als de excate datum niet bekend is, graag wel het jaar en zo mogelijk ook
de maand invullen.
Vul uw antwoord hier in:

Op welke wijze heeft u contact gehad? Meerdere antwoorden mogelijk.
o

Telefonisch

o

Per e-mail

o

Via internet (bijvoorbeeld website of een chat)

o

Bezoek aan instantie

o

Anders, namelijk;

Hoe bent u bij deze instantie terecht gekomen? Meerdere antwoorden mogelijk.
o

Eigen initiatief

o

Via Slachtofferhulp Nederland (SHN)

o

Via de politie

o

Via mijn sociale omgeving (familie, vrienden, kennissen)

o

Anders, namelijk;
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Bent u tevreden over hoe de instantie u met de praktische problemen geholpen
heeft? Kunt u dit toelichten? *
o

Ja, ik ben tevreden, want ...

o

Ja, ik ben deels tevreden, want ...

o

Nee, ik ben niet tevreden, want ...

Geef hier een toelichting op uw antwoord:

Bent u tevreden over hoe de instantie met u als achterblijver omging (denk aan
het serieus nemen van uw situatie, begrip tonen en het juist doorverwijzen)?
o

Ja, ik ben tevreden, want ...

o

Ja, ik ben deels tevreden, want ...

o

Nee, ik ben niet tevreden, want ...

Geef hier een toelichting op uw antwoord:

Uw contact met de particuliere verzekeringsmaatschappij
Om welke verzekeringsmaatschappij gaat het?
Vul uw antwoord hier in:

Op welke datum had u voor het eerst contact met deze instantie (dag-maandjaar)? Als de exacte datum niet bekend is, graag wel het jaar en zo mogelijk ook
de maand invullen.
Vul uw antwoord hier in:

Op welke wijze heeft u contact gehad? Meerdere antwoorden mogelijk.
o

Telefonisch

o

Per e-mail

o

Via internet (bijvoorbeeld website of een chat)

o

Bezoek aan instantie

o

Anders, namelijk;
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Hoe bent u bij deze instantie terecht gekomen? Meerdere antwoorden mogelijk.
o

Eigen initiatief

o

Via Slachtofferhulp Nederland (SHN)

o

Via de politie

o

Via mijn sociale omgeving (familie, vrienden, kennissen)

o

Anders, namelijk;

Bent u tevreden over hoe de instantie u met de praktische problemen geholpen
heeft? Kunt u dit toelichten?
o

Ja, ik ben tevreden, want ...

o

Ja, ik ben deels tevreden, want ...

o

Nee, ik ben niet tevreden, want ...

Geef hier een toelichting op uw antwoord:

Bent u tevreden over hoe de instantie met u als achterblijver omging (denk aan
het serieus nemen van uw situatie, begrip tonen en het juist doorverwijzen)?
o

Ja, ik ben tevreden, want ...

o

Ja, ik ben deels tevreden, want ...

o

Nee, ik ben niet tevreden, want ...

Geef hier een toelichting op uw antwoord:

Uw contact met het Centraal Administratie Kantoor (CAK)
Op welke datum had u voor het eerst contact met deze instantie (dag-maandjaar)? Als de exacte datum niet bekend is, graag wel het jaar en zo mogelijk ook
de maand invullen.
Vul uw antwoord hier in:

Op welke wijze heeft u contact gehad? Meerdere antwoorden mogelijk.
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o

Telefonisch

o

Per e-mail

o

Via internet (bijvoorbeeld website of een chat)

o

Bezoek aan instantie

o

Anders, namelijk;

Hoe bent u bij deze instantie terecht gekomen? Meerdere antwoorden mogelijk.
o

Eigen initiatief

o

Via Slachtofferhulp Nederland (SHN)

o

Via de politie

o

Via mijn sociale omgeving (familie, vrienden, kennissen)

o

Anders, namelijk;

Bent u tevreden over hoe de instantie u met de praktische problemen geholpen
heeft? Kunt u dit toelichten?
o

Ja, ik ben tevreden, want ...

o

Ja, ik ben deels tevreden, want ...

o

Nee, ik ben niet tevreden, want ...

Geef hier een toelichting op uw antwoord:

Bent u tevreden over hoe de instantie met u als achterblijver omging (denk aan
het serieus nemen van uw situatie, begrip tonen en het juist doorverwijzen)?
o

Ja, ik ben tevreden, want ...

o

Ja, ik ben deels tevreden, want ...

o

Nee, ik ben niet tevreden, want ...

Geef hier een toelichting op uw antwoord:
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Uw contact met het Zorginstituut Nederland
Op welke datum had u voor het eerst contact met deze instantie (dag-maandjaar)? Als de exacte datum niet bekend is, graag wel het jaar en zo mogelijk ook
de maand invullen.
Vul uw antwoord hier in:

Op welke wijze heeft u contact gehad? Meerdere antwoorden mogelijk.
o

Telefonisch

o

Per e-mail

o

Via internet (bijvoorbeeld website of een chat)

o

Bezoek aan instantie

o

Anders, namelijk;

Hoe bent u bij deze instantie terecht gekomen? Meerdere antwoorden mogelijk.
o

Eigen initiatief

o

Via Slachtofferhulp Nederland (SHN)

o

Via de politie

o

Via mijn sociale omgeving (familie, vrienden, kennissen)

o

Anders, namelijk;

Bent u tevreden over hoe de instantie u met de praktische problemen geholpen
heeft? Kunt u dit toelichten?
o

Ja, ik ben tevreden, want ...

o

Ja, ik ben deels tevreden, want ...

o

Nee, ik ben niet tevreden, want ...

Geef hier een toelichting op uw antwoord:

Bent u tevreden over hoe de instantie met u als achterblijver omging (denk aan
het serieus nemen van uw situatie, begrip tonen en het juist doorverwijzen)?
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o

Ja, ik ben tevreden, want ...

o

Ja, ik ben deels tevreden, want ...

o

Nee, ik ben niet tevreden, want ...

Geef hier een toelichting op uw antwoord:

Uw contact met de bank
Om welke bank gaat het?
Vul uw antwoord hier in:

Op welke datum had u voor het eerst contact met deze instantie (dag-maandjaar)? Als de exacte datum niet bekend is, graag wel het jaar en zo mogelijk ook
de maand invullen.
Vul uw antwoord hier in:

Op welke wijze heeft u contact gehad? Meerdere antwoorden mogelijk
o

Telefonisch

o

Per e-mail

o

Via internet (bijvoorbeeld website of een chat)

o

Bezoek aan instantie

o

Anders, namelijk;

Hoe bent u bij deze instantie terecht gekomen? Meerdere antwoorden mogelijk
o

Eigen initiatief

o

Via Slachtofferhulp Nederland (SHN)

o

Via de politie

o

Via mijn sociale omgeving (familie, vrienden, kennissen)

o

Anders, namelijk;
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Bent u tevreden over hoe de instantie u met de praktische problemen geholpen
heeft?
o

Ja, ik ben tevreden, want ...

o

Ja, ik ben deels tevreden, want ...

o

Nee, ik ben niet tevreden, want ...

Geef hier een toelichting op uw antwoord:

Bent u tevreden over hoe de instantie met u als achterblijver omging (denk aan
het serieus nemen van uw situatie, begrip tonen en het juist doorverwijzen)?
o

Ja, ik ben tevreden, want ...

o

Ja, ik ben deels tevreden, want ...

o

Nee, ik ben niet tevreden, want ...

Geef hier een toelichting op uw antwoord:

Uw contact met de pensioeninstantie
Om welke pensioeninstantie gaat het?
Vul uw antwoord hier in:

Op welke datum had u voor het eerst contact met deze instantie (dag-maandjaar)? Als de exacte datum niet bekend is, graag wel het jaar en zo mogelijk ook
de maand invullen.
Vul uw antwoord hier in:

Op welke wijze heeft u contact gehad? Meerdere antwoorden mogelijk
o

Telefonisch

o

Per e-mail

o

Via internet (bijvoorbeeld website of een chat)

o

Bezoek aan instantie

o

Anders, namelijk;
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Hoe bent u bij deze instantie terecht gekomen? Meerdere antwoorden mogelijk.
o

Eigen initiatief

o

Via Slachtofferhulp Nederland (SHN)

o

Via de politie

o

Via mijn sociale omgeving (familie, vrienden, kennissen)

o

Anders, namelijk;

Bent u tevreden over hoe de instantie u met de praktische problemen geholpen
heeft? Kunt u dit toelichten?
o

Ja, ik ben tevreden, want ...

o

Ja, ik ben deels tevreden, want ...

o

Nee, ik ben niet tevreden, want ...

Geef hier een toelichting op uw antwoord:

Bent u tevreden over hoe de instantie met u als achterblijver omging (denk aan
het serieus nemen van uw situatie, begrip tonen en het juist doorverwijzen)?
o

Ja, ik ben tevreden, want ...

o

Ja, ik ben deels tevreden, want ...

o

Nee, ik ben niet tevreden, want ...

Geef hier een toelichting op uw antwoord:

Uw contact met de gemeente
Om welke gemeente gaat het?
Vul uw antwoord hier in:

Op welke datum had u voor het eerst contact met deze instantie (dag-maandjaar)? Als de exacte datum niet bekend is, graag wel het jaar en zo mogelijk ook
de maand invullen.
Vul uw antwoord hier in:
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Op welke wijze heeft u contact gehad? Meerdere antwoorden mogelijk.
o

Telefonisch

o

Per e-mail

o

Via internet (bijvoorbeeld website of een chat)

o

Bezoek aan instantie

o

Anders, namelijk;

Hoe bent u bij deze instantie terecht gekomen? Meerdere antwoorden mogelijk.
o

Eigen initiatief

o

Via Slachtofferhulp Nederland (SHN)

o

Via de politie

o

Via mijn sociale omgeving (familie, vrienden, kennissen)

o

Anders, namelijk;

Bent u tevreden over hoe de instantie u met de praktische problemen geholpen
heeft? Kunt u dit toelichten?
o

Ja, ik ben tevreden, want ...

o

Ja, ik ben deels tevreden, want ...

o

Nee, ik ben niet tevreden, want ...

Geef hier een toelichting op uw antwoord:

Bent u tevreden over hoe de instantie met u als achterblijver omging (denk aan
het serieus nemen van uw situatie, begrip tonen en het juist doorverwijzen)?
o

Ja, ik ben tevreden, want ...

o

Ja, ik ben deels tevreden, want ...

o

Nee, ik ben niet tevreden, want ...

Geef hier een toelichting op uw antwoord:
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Uw contact met de Belastingdienst
Op welke datum had u voor het eerst contact met deze instantie (dag-maandjaar)? Als de exacte datum niet bekend is, graag wel het jaar en zo mogelijk ook
de maand invullen.
Vul uw antwoord hier in:

Op welke wijze heeft u contact gehad? Meerdere antwoorden mogelijk.
o

Telefonisch

o

Per e-mail

o

Via internet (bijvoorbeeld website of een chat)

o

Bezoek aan instantie

o

Anders, namelijk;

Hoe bent u bij deze instantie terecht gekomen? Meerdere antwoorden mogelijk.
o

Eigen initiatief

o

Via Slachtofferhulp Nederland (SHN)

o

Via de politie

o

Via mijn sociale omgeving (familie, vrienden, kennissen)

o

Anders, namelijk;

Bent u tevreden over hoe de instantie u met de praktische problemen geholpen
heeft? Kunt u dit toelichten?
o

Ja, ik ben tevreden, want ...

o

Ja, ik ben deels tevreden, want ...

o

Nee, ik ben niet tevreden, want ...

Geef hier een toelichting op uw antwoord:
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Bent u tevreden over hoe de instantie met u als achterblijver omging (denk aan
het serieus nemen van uw situatie, begrip tonen en het juist doorverwijzen)?
o

Ja, ik ben tevreden, want ...

o

Ja, ik ben deels tevreden, want ...

o

Nee, ik ben niet tevreden, want ...

Geef hier een toelichting op uw antwoord:

Uw contact met de overheid
Om welke overheidsinstantie gaat het?
Vul uw antwoord hier in:

Op welke datum had u voor het eerst contact met deze instantie (dag-maandjaar)? Als de exacte datum niet bekend is, graag wel het jaar en zo mogelijk ook
de maand invullen.
Vul uw antwoord hier in:

Op welke wijze heeft u contact gehad? Meerdere antwoorden mogelijk.
o

Telefonisch

o

Per e-mail

o

Via internet (bijvoorbeeld website of een chat)

o

Bezoek aan instantie

o

Anders, namelijk;

Hoe bent u bij deze instantie terecht gekomen? Meerdere antwoorden mogelijk.
o

Eigen initiatief

o

Via Slachtofferhulp Nederland (SHN)

o

Via de politie

o

Via mijn sociale omgeving (familie, vrienden, kennissen)

o

Anders, namelijk;
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Bent u tevreden over hoe de instantie u met de praktische problemen geholpen
heeft? Kunt u dit toelichten?
o

Ja, ik ben tevreden, want ...

o

Ja, ik ben deels tevreden, want ...

o

Nee, ik ben niet tevreden, want ...

Geef hier een toelichting op uw antwoord:

Bent u tevreden over hoe de instantie met u als achterblijver omging (denk aan
het serieus nemen van uw situatie, begrip tonen en het juist doorverwijzen)?
o

Ja, ik ben tevreden, want ...

o

Ja, ik ben deels tevreden, want ...

o

Nee, ik ben niet tevreden, want ...

Geef hier een toelichting op uw antwoord:

Uw contact met de door u bij ‘anders’ ingevulde instantie
Om welke instantie gaat het?
Vul uw antwoord hier in:

Op welke datum had u voor het eerst contact met deze instantie (dag-maandjaar)? Als de exacte datum niet bekend is, graag wel het jaar en zo mogelijk ook
de maand invullen.
Vul uw antwoord hier in:

Op welke wijze heeft u contact gehad? Meerdere antwoorden mogelijk.
o

Telefonisch

o

Per e-mail

o

Via internet (bijvoorbeeld website of een chat)

o

Bezoek aan instantie

o

Anders, namelijk;
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Hoe bent u bij deze instantie terecht gekomen? Meerdere antwoorden mogelijk.
o

Eigen initiatief

o

Via Slachtofferhulp Nederland (SHN)

o

Via de politie

o

Via mijn sociale omgeving (familie, vrienden, kennissen)

o

Anders, namelijk;

Bent u tevreden over hoe de instantie u met de praktische problemen geholpen
heeft? Kunt u dit toelichten?
o

Ja, ik ben tevreden, want ...

o

Ja, ik ben deels tevreden, want ...

o

Nee, ik ben niet tevreden, want ...

Geef hier een toelichting op uw antwoord:

Bent u tevreden over hoe de instantie met u als achterblijver omging (denk aan
het serieus nemen van uw situatie, begrip tonen en het juist doorverwijzen)?
o

Ja, ik ben tevreden, want ...

o

Ja, ik ben deels tevreden, want ...

o

Nee, ik ben niet tevreden, want ...

Geef hier een toelichting op uw antwoord:
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Vragen over afwezigheidsbewind
Is er een bewindvoerder aangesteld die namens de vermiste persoon optreedt
(afwezigheidsbewind)?
Kies één van de volgende antwoorden. Indien u ‘Anders:’ kiest, licht deze keuze dan toe in
het bijbehorende tekstvak.
o

Ja

o

Nee

o

Weet ik niet

Heeft de bewindvoerder kunnen helpen de praktische problemen op te lossen?
o

Ja

o

Ja, deels

o

Nee

Graag uw antwoord toelichten:
Vul uw antwoord hier in:

Afsluiting
Indien u nog wat kwijt wilt over dit onderwerp, kunt u dat hieronder invullen.
Vul uw antwoord hier in:

U heeft de vragenlijst voltooid. Als u nu op verzenden klikt,
wordt de vragenlijst verzonden.
Deze vragenlijst wordt automatisch bij het afsluiten verzonden. U krijgt daarna de mogelijkheid om de vragenlijst op te slaan.

Hartelijk dank voor uw medewerking!
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Bijlage 5 – Deelnemers reflectiesessie

Reflectiesessie
Terugkoppeling van de voorlopige bevindingen uit de evaluatie van het maatwerk
voor achterblijvers van vermiste personen (vertrouwelijke bijeenkomst)

Deelnemers
Gerie Jonk						Ministerie van V&J, Slachtofferbeleid
Isa Brunetti 						 Ministerie van V&J, Directie Wetgeving
Bas van der Leij				 WODC, projectbegeleider Status Vermist
Christina Jeppessen			 UCERF, onderzoeker Status Vermist
Franck Wagemakers			 Slachtofferhulp Nederland
Roos van Zeggeren			 Slachtofferhulp Nederland
Wieke van Enst				 Nationale Politie, LBVP
Carlo Schippers				 Nationale Politie, LBVP
Remi Langenberg				CAK
Erik Groothedde 				 Nederlandse Vereniging van Banken
Jennita Struikmans			 ING bank
Rob van Oppenraaij			 Belastingdienst
Ilse van Leiden					Bureau Beke
Manon Hardeman				Bureau Beke
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Verschenen in de Bekereeks
2008

2010

Ambtscriminaliteit aangegeven?

Tot de dood ons scheidt

Een onderzoek naar het opvolgen van en kennis
over de wettelijke verplichting tot aangifte van
artikel 162 Sv misdrijven
Verborgen problemen

Een onderzoek naar (de aanpak van) criminaliteit
onder Antillianen in Nederland
Bont en Blauw

Een onderzoek naar de strafrechtelijke behandeling
van geweldszaken tegen politieambtenaren en de
bejegening van slachtoffers daarvan door de politie
en het openbaar ministerie
Uitstel van behandeling?

Een verkennend onderzoek naar TBS-gestelden
met en zonder een combinatievonnis en de
mogelijke effecten van detentie
2009
Huwelijksdwang: Een verbintenis voor het leven?
Een verkenning van de aard en aanpak van
gedwongen huwelijken in Nederland
Inpakken niet nodig

Een profiel van straatroven en straatrovers in
Almere
Back on Track?

Een evaluatieonderzoek naar de onthemende
projecten van de Bijzondere Jeugdbijstand in
Vlaanderen
CoVa volgens plan?

Een vooronderzoek naar de mogelijkheden
en reikwijdte van een effectonderzoek van de
cognitieve vaardigheidstraining
Achter de schermen

Een verkennend onderzoek naar downloaders van
kinderporno

Een onderzoek naar de omvang en kenmerken van
moord en doodslag in huiselijke kring
Kwetsbaar beroep

Een onderzoek naar de prostitutiebranche in
Amsterdam
Cameratoezicht in beweging

Ervaringen met nieuwe vormen van cameratoezicht
bij de Nederlandse politie
2011
Los van drank

Procesevaluatie Haltafdoening Alcohol
Lastige verhalen

Een exploratief onderzoek naar valse aangiften van
zedenmisdrijven door meisjes van 12-18 jaar
Wapenfeiten

Een onderzoek naar overvallen en overvallers in
Nijmegen
Snelle jongens

Een onderzoek naar drugsrunners en daaraan
gerelateerde problematiek in Limburg-Zuid
2012

De schade hersteld?

Een onderzoek naar herstelbemiddeling bij jeugdige
delinquenten in Vlaanderen
Onder Controle?

Een procesevaluatie van de gedragsinterventie ‘Korte
Leefstijltraining voor verslaafde justitiabelen’
Planmatig en flexibel

Procesevaluatie gedragsinterventie CoVa+
Oosterse Teelt

Vietnamezen in de hennepteelt

Dierenwelzijn in het vizier

De aard en omvang van dierenwelzijnszaken en
de stand van zaken van de handhaving van de
regelgeving op dat gebied in Nederland
2013
Over leven na de moord

De gevolgen van moord en doodslag voor
de nabestaanden van de slachtoffers en de
ondersteuning door Slachtofferhulp Nederland
Met scherp schieten

Een onderzoek naar een aantal veiligheidsrisico’s met
betrekking tot de schietsport in Nederland
Georganiseerde voertuigcriminaliteit in
Nederland

Een beeld van de omvang, kenmerken, werkwijzen
en aanpak anno 2013
Het warme bad en de koude douche

Een onderzoek naar misstanden in nieuwe
religieuze bewegingen en de toereikendheid van het
instrumentarium voor recht en zorg
2014
Portretten van notoire ordeverstoorders

Kenmerken en achtergronden van notoire
ordeverstoorders binnen het voetbal
Gelegenheidsordeverstoorders?

2015
Aangifte onder nummer

Implementatie, toepassing en eerste resultaten van de
nieuwe regeling ‘Aangifte onder nummer’
Papier en werkelijkheid

Een hypothesevormend onderzoek naar de invloed van
registratie-effecten op de omvang van de geregistreerde
jeugdcriminaliteit
Grensoverschrijdend slachtofferschap

Een inventarisatie van aard, omvang en aandachtspunten
in verband met de effectuering van slachtofferrechten
2016
Dieren Verboden

De toepassing van het houdverbod als bijzondere
voorwaarde bij een voorwaardelijke straf
Kijk op jeugdcriminaliteit

Handvatten voor het opstellen van een periodieke
trendrapportage jeugd- en jongerencriminaliteit en een
overzicht van veelbelovende aanpakken
Stijging meldingen verwarde personen in de regio
Rotterdam

Een onderzoek naar mogelijke verklaringen en wenselijke
oplossingen
Missen we iets?

Analyse van rondom grootschalige rellen
aangehouden verdachten

Een gebiedsanalyse in Rotterdam naar de omvang en
aanpak van de jeugdcriminaliteit en eventuele ‘witte
vlekken’ in dat beeld

Ondergaan of ondernemen

De draad weer oppakken

Ontwikkelingen in de aard en aanpak van afpersing
van het bedrijfsleven
Raak geschoten?

Een onderzoek naar de werking van maatregelen
tegen geweld en overlast rondom het betaald voetbal
Doordringen of doordrinken

Effectevaluatie Halt-straf Alcohol
Prostitutie in Nederlandse gemeenten

Een onderzoek naar aard en omvang, beleid,
toezicht en handhaving in 2014

Een follow-up onderzoek onder nabestaanden van
slachtoffers van levensdelicten
Hoe lopen de hazen?

De stand van zeken in de aanpak van dierenmishandeling
en dierenverwaarlozing
Focus op heling

Een onderzoek naar het functioneren van de
helingmarkt, het beleid tegen en de gevolgen van heling
Van cijfers naar interpretatie

Een duiding van de kwantitatieve ontwikkelingen van de
jeugdcriminaliteit

Wie is het slachtoffer?

Kenmerken van de doelgroep van het Schadefonds
Geweldsmisdrijven en strategieën voor een beter
doelgroepbereik
Radicalisering in de gemeente Arnhem

Resultaten van onderzoek onder mentoren,
welzijnswerkers en jongeren

Voor meer informatie over uitgaven in deze reeks: www.beke.nl.

Ilse van Leiden, Manon Hardeman en Anton van Wijk

Achterblijvers kunnen vanwege praktische problemen ten gevolge van
de vermissing met verschillende instanties te maken krijgen. Dat zijn
onder andere gemeenten, banken, verzekeraars, pensioenfederaties en
de Belastingdienst. Omdat achterblijvers bij het zoeken naar oplossingen
soms op een muur van bureaucratie en onwetendheid stuiten, zet
Slachtofferhulp Nederland zich sinds 2015 in voor het realiseren van
een betere dienstverlening door deze instanties. Met het realiseren van
maatwerk voor achterblijvers van vermiste personen wordt gestreefd naar
een efficiënte en correcte bejegening van deze bijzondere doelgroep.

De achterblijvers

Jaarlijks worden er circa 40.000 vermissingen bij de politie gemeld. De
meeste worden binnen een paar dagen opgehelderd. Er zijn echter ook
vermissingen die langer duren. Naarmate een vermissing langer voortduurt,
kunnen de achterblijvers met allerlei problemen te maken krijgen. De
emotionele impact van een vermissing op de achterblijvers is groot:
wanhoop, verdriet en onrust volgen op de vrees dat de vermiste iets ernstigs
is overkomen. Daarnaast kunnen achterblijvers praktische problemen
ondervinden ten gevolge van de vermissing. Zolang de vermiste niet
terecht is, lopen zijn of haar lasten namelijk door. Denk aan de hypotheek
of huur, verzekeringspremies en belastingen. De inkomsten van de vermiste,
zoals salaris en uitkeringen, worden na verloop van tijd echter beëindigd.
Dat veroorzaakt soms al enkele weken na de vermissing een last voor de
achterblijvers.

De achterblijvers
Een evaluatie van het maatwerk voor achterblijvers
van vermiste personen

In De achterblijvers wordt de stand van zaken van het maatwerk voor
achterblijvers van vermiste personen geschetst. Aan bod komt met welke
praktische problemen achterblijvers ten gevolge van een vermissing
worden geconfronteerd, of en hoe zij daarbij door de betrokken instanties
geholpen zijn en hoe zij de bejegening en hulp door de instanties hebben
ervaren. Daarnaast worden handreikingen gedaan voor de wijze waarop het
maatwerk in de toekomst verder verstevigd kan worden.

ISBN 978-94-92255-19-8

www.beke.nl

Ilse van Leiden
Manon Hardeman
Anton van Wijk

