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Samenwerkingsovereenkomst tussen de Politie en
Stichting Inzet reddingshond Nederland

Parti jen:

De nationale poli t ie, zetelende te Den Haag hier vertegenwoordigd door E.M.E.
Bos, plv sectorhoofd DLOS. Verder de poli t ie

En

De Stichting Inzet reddingshond Nederland gevestigd te Woudrichem, hier
vertegenwoordigd door mr M.C.P.J.Vermeeren, voorzitter van de Stichting, verder
SIN,

Overwegende:

Dat er sinds 1994 een samenwerking bestaat tussen SINI en de poli t ie op grond
van een geldende ministeriële circulaire.

Dat deze samenwerking zich tot op heden beper.kt tot de cert i f icering van
reddingshonden die gespecial iseerd zi jn in het zoeken naar levende slachtoffers in
een puingebied.

Dat de uitvoering en verantwoording van dit cert i f iceringsproces op dit moment in
handen van het keuringsbureau poli t iehonden, onderdeel van de Nationale Poli t ie,
Landeli jke Eenheid, DLOS, afdeling Speur- & en Special ist ische Dieren is.

'De Stichting Inzet reddingshond Nederland (5lN) is in 1992 op verzoek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken opgericht, als een voor

Nederland overkoepelende organisatie vooÍ de inzet van Reddingshonden. De SIN fungeert als de schakel tussen particuliere

reddingshondenteams en overheid. Het Ministerie heeft hiermee een landelijk aanspreekpunt gecreëerd voor het inzetten van honden bij

rampen, vermissingen en calamiteiten. De ministeriële circulaire is afgegeven in 1994.

De stichting heeft bovendien als taak te garanderen dat de inzetbare hondenteams van de aangesloten organisaties aan de gestelde

kwaliteitseisen voldoen. Politiediensten, brandweer en particulieren kunnen bij vermissingen van mensen in binnen- en buitenland een

beroep doen op gespecialiseerde teams.
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Dat de prakti jk heeft geleerd dat het zoeken naar vermiste personen in
puingebieden in Nederland niet heel vaak voorkomt.

Dat in Nederland regelmatig sprake is van vermiste personen zonder dat sprake is
van een puingebied.

Dat aan zoekacties bi j  dit  type vermissingen burgerreddingshondenteams een
waardevolle bi jdrage kunnen leveren.

Dat in de loop der jaren een wildgroei is ontstaan aan teams die zich aanbieden
om te zoeken naar vermiste personen zonder dat op onafhankeli jke wijze de
kwaliteit  en deskundigheid deugdeli jk en inzichtel i jk zi jn geborgd. Hierdoor is het
risico op het overlopen van een slachtoffer groot.

Dat het door het enthousiasme van deze mensen bovendien regelmatig voor komt
dat een zoekactie ongecoërdineerd begonnen wordt. Er is dan vooraf geen overleg
met de politie geweest waardoor een mogelijk plaats delict ernstig verstoord kan
raken.
Dit zi jn onwenseli jke situaties.

Dat de poli t ie en de SIN bereid zi jn tot intensivering van de samenwerking.

Dat het gaat hierbi j  om de coórdinatie van de inzet van
burgerreddingshondenteams door de SIN in samenwerking van de poli t ie. Goede
coórdinatie van de inzet door burgerteams waarvan de kwaliteit  en deskundigheid
op objectieve wijze is geborgd is één van de doelstel l ingen van de afdeling Speur-
en Special ist ische Dieren.

Komen als volgt overeen:

Art ikel l :

Lid 1: Ten aanzien van cert i f icering en kwaliteitsborging zi jn met het bestuur van
de SIN en de teamleiding van de afdeling Speur en Special ist ische Dieren
nadere afspraken gemaakt.

Lid 2: Het gaat daarbi j  om afspraken over kwaliteitseisen, kwaliteitsborging,
uitvoering van daadwerkeli jke inzetten, evaluatie van inzetten en om het
toelaten van part icul iere reddingshonden teams tot gecoórdineerde inzet
bi j  vermissingen door de Poli t ie.

Lid 3: Deze afspraken zi jn vastgelegd in uitvoeringsregels. Deze uitvoeringsregels
zi jn als bi j lage aan deze overeenkomst gehecht en maken hiervan
onlosmakeli jk deel uit.

Artikel 2:

Lid 1: De poli t ie laat bi j  vermissingen de inschakeling van
burger reddingshondenteams uitsluitend via de SIN verlopen.

Lid 2: De SIN zorgt voor de beschikbaarheid van gekwalif iceerde burger
reddinghondenteams.

Samenwerkingsovereenkomst Politie - SIN september 2OI7

í ) ,s



Lid 3: Uitgangspunt voor de inzet van burger reddingshonden teams op verzoek
van, of met instemming van, de poli t ie is dat inzet:
a. Al leen plaatsvindt op basis van vri jwi l l igheid,
b. Al leen kan plaatsvinden op verzoek van de inzetcoórdinatie van de

poli t ie aan de inzetcoórdinatie van de SIN.
c. De inzetcoórdinatie van de SIN bepaalt vervolgens welke teams

worden opgeroepen en geeft aan hoeveel teams binnen welke t i jd
ter plaatse kunnen zi jn.

Doelstel l ingen van de inzet o[verzoek van de poli t ie zi jn:

. Lokaliseren
r Verwijzen
. Melden
. Terug stappen

Artikel 3:

Lidl: Inzet van een burgerreddingshondenteam via de SIN is al leen mogeli jk
indien dit team voldoet aan de eisen van kwaliteit ,  betrouwbaarheid en
geschiktheid welke zi jn gesteld in de Uitvoeringsregels behorend bi j  deze
sa menwe rki ngsove reen komst

l id 2: Bovendien dient de geleider van het betreffende team de
Geheimhoudingsverklaring en de Verklaring Burger Hondengeleider
ondertekend te hebben, waarmee hi j /zi j  bevestigt dat wordt voldaan aan
de gestelde voorwaarden.

Artikel 4:

Lid 1: Deelname aan inzet door burgerteams vindt plaats op basis van
vr i jwi l l igheid.

Lid 2: Aan de inzet kan de burgergeleider geen enkele bevoegdheid of
aanspraken ontlenen.

Lid 3: De geleider is zelf geheel verantwoordeli jk voor zi jnlhaar handelen.

Lid 4: Bi j  een gezamenli jke inzet van burger reddingshondenteams en teams van
de poli t ie valt de coórdinatie onder de verantwoordeli jkheid van de Poli t ie.
Er zal in die gevallen dus alt i jd een coórdinator van de poli t ie aanwezig
zijn.

Artikel 5:

Lid 1: Na iedere inzet die plaatsvindt op verzoek van de poli t ie zal, ongeacht het
resultaat, een evaluatie plaatsvinden onder leiding van de aanwezige
coórdinator SSD van de poli t ie

Lid 2: Van deze evaluatie zal een verslag worden opgesteld dat aan het bestuur
van de SIN en aan de teamleiding SSD zal worden toegezonden.

l,u

Samenwerkingsovereenkomst Politie - SIN september 2Ot7



Na inwerkingtreding van deze overeenkomst is de loopti jd van deze overeenkomst
twee jaar en deze zal st i lzwijgend worden verlengd voor een periode van twee
jaar.
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Tweejaarlijks, of eerder naar behoefte, zal een evaluatie van de gemaakte
afspraken in de Samenwerkingsovereenkomst en de Uitvoeringsregels
plaatsvinden tussen bestuur SIN en'de poli t ie. Indien nodig zal bi jstel l ing
plaatsvinden.

Leusden, B september 2OL7

mr M.C. P.J.Verrneeren,
voorzitter SIN

Bij lage : Uitvoeringsregels Samenwerking Stichting
en de Poli t ie.

Inzet reddingshond Nederland
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