
  
 
 
 

 

 
 
 

Informatie voor achterblijvers van vermiste personen 
 

Uw dierbare is vermist en u wilt bij Burgerzaken van de gemeente regelen dat de vermissing wordt 

geregistreerd. Welke stappen kunt u het beste zetten en waar moet u aan denken? 

 

Vermissing is het plotseling verdwijnen van een persoon. De sociale omgeving van de vermiste 
persoon weet dan niet waar de vermiste zich bevindt of in leven is. Ook de reden van verdwijning is 
doorgaans onbekend. Het moment waarop iemand wordt opgegeven als vermist, kan per geval 
verschillen. De politie hanteert voor vermissing de volgende criteria: 

Een vermiste is een persoon die,  
1. tegen redelijke verwachting in, afwezig is uit zijn/haar gebruikelijke en/of veilig geachte 

omgeving;  
2. waarvan de verblijfplaats van de betreffende persoon onbekend is en 
3. het in diens belang is dat de verblijfplaats wordt vastgesteld.  

 

 

Zorg ervoor dat u na het doen van aangifte bij de politie eerst contact opneemt met 

Slachtofferhulp Nederland: 

 zij helpen achterblijvers die te maken hebben met (langdurige) vermissing. U kunt 

bij hen terecht voor informatie, tips en emotionele, praktische en juridische hulp; 

 zij kunnen een brugfunctie vervullen tussen u en andere instanties; 

 zij kunnen u helpen met het invullen van formulieren (zoals het aanvragen van 

afwezigheidsbewind); 

 

De diensten van Slachtofferhulp Nederland zijn gratis. Meer informatie leest u op: 

www.slachtofferhulp.nl/vermissing, of telefonisch via 0900-0101 

Op de site van de rijksoverheid kunt u de folder ‘Wat te doen als iemand vermist wordt?’ 

downloaden. 

 

Vermissingen kunnen niet worden geregistreerd in de Basisregistratie personen (BRP). Wat wel 

kan worden geregistreerd is dat het adres van de vermiste persoon in onderzoek wordt genomen. 

Ook kan worden geregistreerd dat de vermiste persoon uiteindelijk niet meer is ingeschreven op 

het adres. En indien het zover komt kan later het overlijden worden geregistreerd.  

 

Bij vermissing is het een knelpunt dat de vermiste persoon officieel in de BRP de status ‘levend’ 

heeft, waardoor u als achterblijver beperkt bent 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. 

 

Instanties hebben documenten nodig die enige zekerheid en informatie geven over; de 

daadwerkelijke vermissing van die persoon en de persoon die namens de vermiste als 

bewindvoerder optreedt. 

 

Een bevestiging van vermissing kan bijvoorbeeld worden aangetoond met de onderstaande 

originele documenten: 

 Verklaring opname vermist persoon in Centraal Register Vermiste Personen (via de 

politie) 

 Melding bij politie van vermissing (U kunt de politie vragen om blad 1 van de 

melding) 

 Eventueel een afschrift van verzoek tot instelling van het afwezigheidsbewind 

 

http://www.slachtofferhulp.nl/vermissing
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2014/08/12/wat-te-doen-als-iemand-vermist-wordt


  
 
 
 

 

 
 
 
Een bevestiging van wie namens de vermiste als bewindvoerder optreedt kan worden aangetoond 

met een bewijs van instelling van het afwezigheidsbewind. 

Gemeenten willen u als achterblijver zo goed mogelijk op maat bedienen, maar hebben ook te 

maken met wet- en regelgeving die burgers beschermt. 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 Belastingdienst, SVB etc.  

 

Indien het vermoeden bestaat dat de vermiste is overleden, zal dat uiteindelijk kunnen leiden tot 

het vastleggen van het overlijden of rechtsvermoeden van overlijden in een akte van de 

burgerlijke stand. Hiervoor is altijd een rechterlijke uitspraak nodig. De rechtbank van de laatste 

woonplaats is hiertoe bevoegd.   

 

Uw melding bij de gemeente stelt de medewerker burgerzaken in staat om andere afdelingen of 

diensten van de gemeente te informeren over de vermissing. De mate waarin dat gebeurt, is sterk 

afhankelijk van de informatie die u kunt geven bij de melding en de interne afspraken binnen de 

gemeente. Het gaat er daarbij om welke relaties de vermiste persoon met de gemeente heeft. 

Denk daarbij aan gemeentelijke belastingen (bijv. Onroerend Zaakbelasting), Welzijn, Sociale 

Zaken en huisvesting. 

 

U kunt de gemeente vragen om een contactpersoon zodat u een vast aanspreekpunt heeft.  

 

Uitgebreide informatie is te vinden op 

www.slachtofferhulp.nl/vermissing en in de folder ‘Wat te doen als iemand vermist wordt?’ van de 

rijksoverheid.  
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