
  

 
 

 

Aan de Commissie Justitie en Veiligheid 

Postbus 20018 

2500 EA DEN HAAG 

 

Datum:  28 september 2021 

Onderwerp:  Borging AMBER Alert   

 

Geachte leden van de Cie-JV, 

Op 1 april jl. heeft de Politie de wens geuit om alerteringen ten aanzien van urgent vermiste 

kinderen voortaan geheel zelf te doen. Daarom werd besloten het huidige, uiterst succesvolle 

AMBER Alert integraal te stoppen. Dit droeg het risico in zich van een (waarschijnlijk tijdelijke, 

maar toch onacceptabele) achteruitgang in de opsporing van vermiste kinderen. Bovendien 

zouden ook allerlei andere activiteiten van de Stichting stopgezet worden. In het belang van 

vermiste kinderen, heeft u als Tweede Kamer moties aangenomen, vragen gesteld, 

aangedrongen op het behoud van het goede van het huidige AMBER Alert-systeem. En met 

succes! Want dankzij uw vasthoudende en constructieve druk, hebben Stichting AMBER Alert 

Europe en de Politie goede afspraken kunnen maken.  

De Politie krijgt van de Stichting een gebruiksrecht om tot in eeuwigheid binnen Nederland het 

uiterst bekende beeldmerk van AMBER Alert en het Vermist Kind Alert te gebruiken ten 

behoeve van alerteringen. Via deze constructie, kan de Stichting onder de naam Stichting 

AMBER Alert Europe tegelijkertijd haar werk blijven voortzetten, zoals preventieprojecten en 

internationale kennisdeling ten aanzien van vermissingen. Ook de Nederlandse communities 

van burgers en andere organisaties welke zijn opgebouwd ten behoeve van de alerteringen, 

zullen aan de Politie worden overgedragen. Voor de overdracht en het werk dat daarbij komt 

kijken, betaalt de Politie eenmalig een bedrag van 1,8 miljoen EUR excl. BTW aan Stichting 

AMBER Alert Europe, waarmee onze organisatie haar werk (voor zover dat niet de 

alerteringen binnen Nederland betreft) voorlopig zal kunnen voortzetten - en tijd heeft om haar 

financiële basis te verleggen. Zo kunnen alle activiteiten voortgezet worden en gaat er niets 

aan kennis verloren.  

Nu is het zaak, om samen invulling te geven aan de warme overdracht vanuit AMBER Alert 

aan Burgernet. Er moet nog nader onderzocht worden, hoe de Nederlandse community geheel 

in lijn met de AVG kan worden overgedragen. Ook dient dit te worden gedaan op een manier 

waardoor niemand zich terugtrekt. Voorts zal er kennis en ervaring worden overgedragen 

vanuit Stichting AMBER Alert Europe aan de Politie, ten aanzien van alerteringen en 

achterwacht. Na 23 november 2021 zullen onze taken binnen Nederland met betrekking tot 

het AMBER Alert en het Vermist Kind Alert, geheel zijn overgenomen door Burgernet. Wij 

wensen de Politie veel succes bij deze uiterst belangrijke taak, die wij zo’n dertien jaar lang 

met veel voldoening hebben verricht.  



 

 

De stichting zal haar overige taken voortzetten. Zo hebben we samen met Slovenië, de huidig 

EU-Raadsvoorzitter, het onderwerp vermiste personen tot Raadsprioriteit gemaakt. Ook werkt 

de stichting verder aan betere politiesamenwerking, en aan kennisdeling in Europees verband. 

Onze wereldwijde TikTok-campagne tegen online grooming was een succes en er zullen 

soortgelijke acties volgen.  

We zijn dankbaar dat de Kamer zich zo eensgezind en succesvol achter het AMBER Alert en 

het belang van het vermiste kind heeft geschaard. Het goede van het Nederlandse 

alerteringssysteem blijft door overdracht behouden, en al het overige werk kan voorlopig 

worden voortgezet. Samen met u, willen we ons blijven inzetten voor de bescherming van alle 

Europese vermiste kinderen. We zullen u zo nu en dan op de hoogte brengen.  

Nogmaals veel dank voor uw steun in deze, met vriendelijke groet, 

 
 

Frank Hoen 

Bestuursvoorzitter  

Stichting AMBER Alert Europe  

 

 


