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VERKLARING BURGER REDDINGSHONDENGELEIDER 

Deelname aan door de politie gecoördineerde inzetten bij 
vermissingen. 

 

Geleider:       Hond: 

Naam        Naam: 

Adres         Ras 

Woonplaats       chip nummer:  

Telefoon 

 

De geleider verklaart kennis te hebben genomen van de Samenwerkingsovereenkomst 
tussen de SIN en de politie inclusief de hieraan verbonden Uitvoeringsregels voor de 
toegang tot gecoördineerde inzetten. 

Door ondertekening van deze verklaring ga ik, de geleider, akkoord met alle hierin 
gestelde voorwaarden. 

1. Ik neem uitsluitend via de Stichting Inzet reddingshond Nederland (SIN) deel aan 
inzetten bij urgente vermissingen waarvoor door de Nederlandse politie een verzoek 
wordt gedaan; 

2. Verzoeken van de Nederlandse politie of derden om inzet van reddingshonden bij 
urgente vermissingen die rechtstreeks aan mij of aan de organisatie waarbij ik ben 
aangesloten worden gedaanverwijs ik direct door naar de SIN, waarna een 
eventuele inzet plaats kan vinden conform de samenwerkingsovereenkomst; 

3. Ik neem alleen deel aan een inzet als wij (hond en geleider) hiertoe fysiek en 
mentaal in staat zijn; 

4. Ik zorg voor een permanent voldoende geoefendheid van de hond en mijzelf en 
neem deel aan de jaarlijkse gezamenlijke oefendag van de samenwerking Politie - 
SIN; 

5. Ik accepteer dat de politie de coördinatie heeft bij een inzet die plaatsvindt op 
verzoek van de politie. Ik zal mij houden aan de door de politie gegeven opdrachten 
en mijn bevindingen duidelijk en accuraat doorgeven aan de daarvoor 
verantwoordelijke coördinator van de politie; 

6. Ik maak zowel voor, tijdens als na de inzet geen inhoudelijke en/of vertrouwelijke 
informatie over de vermissing via welke weg of welk middel dan ook openbaar. De 
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enige uitzondering hierop zijn de persberichten van de politie over de vermissing 
en/of inzet. Deze persberichten zijn openbaar en mag ik delen. 

7. Ik neem geheel vrijwillig en voor eigen risicodeel aan een inzet; 
8. Tijdens de inzet draag ik het hesje dat ik voor deelname aan een inzet bij urgente 

vermissingen van de politie heb ontvangen. Hierdoor ben ik tijdens deze inzet 
duidelijk herkenbaar als geleider van een reddingshond. Ik draag dit hesje 
uitsluitend tijdens een door de politie gecoördineerde inzet bij een urgente 
vermissing of tijdens een oefendag politie-SIN. Het hesje blijft eigendom van de 
politie; 

9. Ik trek mij tijdens een inzet terug als ik of mijn hond tijdens een inzet niet in staat 
zijn om de zoekactie op het gewenste niveau uit te voeren; 

10. Aan deelname aan een inzet kan ik geen enkel recht ontlenen; 
11. Ik ben altijd zelf volledig verantwoordelijk voor mijn gedrag en communicatie; 
12. Als ik mij niet aan deze door mijzelf ondertekende verklaring houd, dan is deelname 

voor mij aan volgende inzetten niet meer mogelijk. 

 

Datum: 
 
 
Geleider:   Politie:    Bestuur SIN: 
    Nd.     Nd. 
 
 

 

 

Bijlagen: 1.Verklaring omtrent Gedrag ( VOG) 

2. Afschrift certificaat( IRO B vlakte, IRO MRT vlakte, KNPV B vlakte, IPO–R 
vlakte B, SIN vlakte levend* of SIN vlakte levend-dood. Het certificaat mag 
niet ouder zijn dan 2,5 jaar (30 maanden). 

 

 

 

 

 

 

 

*Voor de geldigheidsduur van SIN vlakte certificaten levend geldt de volgende 
overgangsregeling: 
De geldigheidsduur van 2,5 jaar geldt voor SIN vlakte certificaten levend behaald na 
1-1-2018. SIN vlakte certificaten die daarvoor zijn behaald behouden hun reguliere 
geldigheidsduur van 4 jaar. 

 


