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Uitvoeringsregels './
Samenwerking Stichting Inzet Reddingshond Nederland
(SIN) en de politie.
Deze uitvoeringsregels maken onlosmakelijk deel uit van de
Samenwerkingsovereenkomst tussen de politie en de SIN.
De politiewordt hier vertegenwoordigd
door de afdelingSpeur-& en Specialistische
(SSD)
Dieren
van de DienstLandelijkeOperationele
Samenwerkingvan de Landelijke
Eenheidvan de politie.
Definitie van een vermist persoon: Eenvermist persoonis een persoondie tegen
redelijkeverwachtingin afwezigis uit de gebruikelijkeof veilig geachteomgeving,diens
verblijfplaatsonbekendis en het in diens belanggeachtkan wordendat de verblijfplaats
wordt vastgesteld.
Daarbijis onderscheidgemaakttussen:
Urqentevermissinc
karakteronmiddellijke(opsporings)actie
Vanuit het onrustwekkende
ondernemenonder
aansturingvan tactischniveau,ten behoevevan het (levend)vindenvan de vermiste
persoon.
en
OverigeVermissingwaarbijinzetvan de politieverwachtwordt
waarbij de politieook in dient te
De politiezetzich alleenin bij die vermissingszaken
g r ijp e n .D i t kan op vele manieren.
Verantwoordelijkheid bij een vermissing:
voor de vermissingszaak.
De geografische
De coórdinator
eenheidis eindverantwoordelijk
voor de inzetvan de geleidersvan de
ter plaatsevan de SSD (OvD) is verantwoordelijk
burger reddingshonden
teams en de geleidersvan de SSD in het af te zoekengebied.
Bij vermissingszaken
waarbijopschalingnoodzakelijkis zal op initiatiefvan de SSD
bijstandgevraagdwordenvia de SIN.

Stroomschema inzet:
Meldingvermissingwaarbijde geleidervan de SSDter plaatseis. Hij/zij beslistdat
opschalingnoodzakelijkis.
Via de operationelechef (OVDdie piket heeft)worden meerderegeleidersingezeten
contactgelegdmet het SIN alarmnummer+31611455663.Tevenszal er een coórdinator
(OVDof senior)ter plaatsegaan voor de algeheleleiding.
en meldt dit aan de speurhondgeleider
ter
SIN inventariseert
directebeschikbaarheid
plaatse.
voor de SIN en is
De aanwezigespeurhondgeleider
SSD is het eersteaanspreekpunt
verantwoordelijk
voor de coórdinatieen de inzetvan de hondentotdat de OVDvan de
met de SIN.
overneemten dit heeft gecommuniceerd
SSDde verantwoordelijkhèid
Opgemerktdient te wordendat binnende wettelijkekadersen de uitvoeringsregeling
PlaatsDelictManagementde OVD beslistwie er toegangheeft tot de zoeklocatie.Burger
hondenteamsdie niet op de geldendeinzetlijstvan de SIN staan worden niet tot het
zoekgebiedtoegelaten.
Gedurendehet onderzoekis er regelmatigcontacttussenSIN en OVDover voortgangen
opvolgingdoor anderegeleidersi.v.m. tijdsduurinzetof anderesituaties.
.

zal de aanwezigeOVDeen
Nadatde gezamenlijkezoekactieheeft plaatsgevonden
zal wordenmet de SIN. Er zal
korte eindevaluatiehoudenwelke gecommuniceerd
tevenseen verslagvan de inzet opgemaaktwordenvoor zowelde SIN als SSD.

Schematisch overzicht:

Meldingvermissing
waarbijeen speurhondgeleider
ter plaatseis

geleiderbepaaltdat opschaling
Speurhond
noodzakelijk
is

Speurhondgeleider
overlegtmet OVDen
dezedraagtzorgdat leidingter plaatsegaat

OVDdoet tevensinzetverzoek
SIN

lnventariseert
en meldtdit aanspeurhondgeleider
ter plaatse

inzetonderleidingvan OVD
Gezamenlijke

eindeevaluatieter plaatseen verslagopmaken

Na o n d e r t e ke n in van
g de S amenwerkingsovere e n k o ms
e n td e Uit v o e rin g s re g etls
ussen
de p o l i t i ee n d e SIN zo r gt de politieervoordat dez ein z e tv a n b u rg e rh o n d e n g e le id e b
rsij
vermi s s i n ge n
uitsl uiten dplaatsvindt op de in de s a me n we rk in g s o v e re e n k o ms
e n tin d e
wijze.
u itvoeringsregelsovereengekomen
INZETLIJST
hondenge le id e d
rsie v o ld o e na a n d e v o o rwa a rd e n
D e SIN b e h e e r td e l i j st met particuliere

ï'r-)

om deel te kunnennemenaan zoekactiesnaar vermistepersonen.
Het gaat hierbijom de volgendevoorwaarden:
1. In het bezitvan een geldigcertificaatdat niet ouder is dan 2,5 jaar (30 maanden)
SIN vlakte*, IRO B vlakte, IRO MRTvlakte of KNPVB vlakte;
2. GeldigeVOG-verklaring;
Verklaringparticulierehondengeleider
inzakedeelnameaan door
3. Ondertekende
inzettenbij vermissingen;
de politiegecoórdineerde
ring;
4. Ondertekende
Geheimhoudingsverkla
zoalsomschrevenin de onder 3 en 4 genoemde
5. Nakomingverplichtingen
ver klaringen;
6. Deelnameaan de gezamenlijkeoefendagenvan politieen SIN;
7. In bezitvan een geldigewettelijkeaansprakelijkheidsverzekering.
xVoorde geldigheidsduur
van SIN vlakte certificatengeldt de volgende
overgangsregeling:
De geldigheidsduur
van 2,5 jaar geldt voor SIN vlakte certificatenbehaaldna 1-1-2018.
SIN vlakte certificatendie daarvoorzijn behaaldbehoudenhun regulieregeldigheidsduur
van 4 jaar.
Inschrijvingop de inzetlijstvan de SIN vindt plaatsop schriftelijkverzoekvan de
hondengeleider.
Aan de inschrijvingop de inzetlijstvan de SIN zijn jaarlijkskosten
verbonden.
Plaatsingop de inzetlijstvan de SIN geeft geen garantieop deelnameaan inzetten.
JAARLIJKSEGEZAMENLIJKEOEFENING
De SIN en de politie(via de SSD) dragensamen zorg voor tenminste2 oefendagenper
jaar. Alle teams die op dat momentop de inzetlijstvan de SIN staan zijn verplichtom
aan tenminsteéén van beideoefendagendeel te nemen.
Het team dat hieraanniet voldoetis niet meer inzetbaartot het moment dat het team
weer aan een (volgende)oefendagheeft deelgenomen(en tevensaan de andere
voorwaardenis voldaan).
INZETPROTOCOLSIN
De werkwijzevan de SIN bij verzoekenom assistentiedoor de politiebij een zoekactie
van de SIN.
naar een vermisteis conformhet geldigeinzetprotocol
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