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Samenwerkingsovereenkomsttussen de Politie en
Stichting Inzet reddingshond Nederland
Partijen:
De nationalepolitie,zetelendete Den Haaghier vertegenwoordigd
door E.M.E.
Bos,plv sectorhoofdDLOS.Verderde politie
En
De StichtingInzet reddingshondNederlandgevestigdte Woudrichem,hier
voorzittervan de Stichting,verder
vertegenwoordigd
door mr M.C.P.J.Vermeeren,
SIN,

Overwegende:
Dat er sinds 1994 een samenwerkingbestaattussenSINI en de politieop grond
van een geldendeministeriëlecirculaire.
Dat dezesamenwerkingzich tot op hedenbeper.kttot de certificeringvan
zijn in het zoekennaar levendeslachtoffersin
die gespecialiseerd
reddingshonden
ee n puingebied.
op dit moment in
Dat de uitvoeringen verantwoordingvan dit certificeringsproces
politiehonden,
onderdeelvan de NationalePolitie,
handenvan het keuringsbureau
Dierenis.
LandelijkeEenheid,DLOS,afdelingSpeur-& en Specialistische

'De StichtingInzet reddingshondNederland(5lN) is in 1992 op verzoekvan het Ministerie van BinnenlandseZaken opgericht,als een voor
NederlandoverkoepelendeorganisatievooÍ de inzet van Reddingshonden.De SINfungeert als de schakeltussen particuliere
reddingshondenteamsen overheid. Het Ministerie heeft hiermee een landelijkaanspreekpuntgecreëerdvoor het inzetten van honden bij
rampen, vermissingenen calamiteiten.De ministeriëlecirculaireis afgegevenin 1994.
De stichting heeft bovendienals taak te garanderendat de inzetbarehondenteamsvan de aangeslotenorganisatiesaan de gestelde
kwaliteitseisenvoldoen. Politiediensten,brandweer en particulierenkunnen bij vermissingenvan mensen in binnen- en buitenlandeen
beroep doen op gespecialiseerde
teams.
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Dat de praktijk heeft geleerddat het zoekennaar vermistepersonenin
puingebieden
in Nederlandniet heelvaak voorkomt.
Dat in Nederlandregelmatigsprakeis van vermistepersonenzonderdat sprakeis
van een puingebied.
Dat aan zoekactiesbij dit type vermissingenburgerreddingshondenteams
een
kunnen
leveren.
waardevollebijdrage

Dat in de loop der jaren een wildgroeiis ontstaanaan teams die zich aanbieden
wijze de
om te zoekennaar vermistepersonenzonderdat op onafhankelijke
deugdelijken inzichtelijkzijn geborgd.Hierdooris het
kwaliteiten deskundigheid
risicoop het overlopenvan een slachtoffergroot.
Dat het door het enthousiasmevan deze mensenbovendienregelmatigvoor komt
begonnenwordt. Er is dan voorafgeen overleg
dat een zoekactieongecoërdineerd
met de politie geweestwaardooreen mogelijk plaats delict ernstig verstoord kan
raken.
Dit zijn onwenselijkesituaties.
Dat de politieen de SIN bereidzijn tot intensiveringvan de samenwerking.
Dat het gaat hierbijom de coórdinatievan de inzetvan
door de SIN in samenwerkingvan de politie.Goede
burgerreddingshondenteams
coórdinatievan de inzetdoor burgerteamswaarvande kwaliteiten deskundigheid
van de afdelingSpeurop objectievewijze is geborgdis één van de doelstellingen
Dieren.
Specialistische
en
Komenals volgt overeen:

Artikel l:
zijn met het bestuurvan
Lid 1: Ten aanzienvan certificeringen kwaliteitsborging
Dieren
de SIN en de teamleidingvan de afdelingSpeuren Specialistische
nadereafsprakengemaakt.
kwaliteitsborging,
Lid 2: Het gaat daarbijom afsprakenover kwaliteitseisen,
inzetten,evaluatievan inzettenen om het
uitvoeringvan daadwerkelijke
teams tot gecoórdineerde
inzet
toelatenvan particulierereddingshonden
bij vermissingendoor de Politie.
Dezeuitvoeringsregels
Lid 3: Dezeafsprakenzijn vastgelegdin uitvoeringsregels.
zijn als bijlageaan deze overeenkomstgehechten maken hiervan
onlosmakelijkdeel uit.
Artikel 2:
van
Lid 1: De politielaat bij vermissingende inschakeling
uitsluitendvia de SIN verlopen.
burgerreddingshondenteams
van gekwalificeerde
burger
Lid 2: De SIN zorgtvoor de beschikbaarheid
reddinghondenteams.
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teams op verzoek
Lid 3: Uitgangspuntvoor de inzetvan burger reddingshonden
van, of met instemmingvan, de politieis dat inzet:
Alleenplaatsvindtop basisvan vrijwilligheid,
a.
Alleenkan plaatsvindenop verzoekvan de inzetcoórdinatie
van de
b.
politieaan de inzetcoórdinatie
van de SIN.
van de SIN bepaaltvervolgenswelketeams
De inzetcoórdinatie
c.
wordenopgeroepenen geeft aan hoeveelteams binnenwelketijd
ter plaatsekunnenzijn.

van de inzeto[verzoek van de politiezijn:
Doelstellingen
.
r
.
.

Lokaliseren
Verwijzen
Melden
Terug stappen

Artikel 3:
via de SIN is alleenmogelijk
Lidl: Inzet van een burgerreddingshondenteam
en
indiendit team voldoetaan de eisenvan kwaliteit,betrouwbaarheid
geschiktheidwelke zijn gesteldin de Uitvoeringsregels
behorendbij deze
samenwerkingsovereenkomst
lid 2: Bovendiendient de geleidervan het betreffendeteam de
en de VerklaringBurgerHondengeleider
Geheimhoudingsverklaring
ondertekendte hebben,waarmeehij/zij bevestigtdat wordt voldaanaan
de gesteldevoorwaarden.

Artikel 4:
Lid 1: Deelnameaan inzet door burgerteamsvindt plaatsop basisvan
vrijwilligheid.
geen enkelebevoegdheidof
Lid 2: Aan de inzet kan de burgergeleider
aansprakenontlenen.
voor zijnlhaar handelen.
Lid 3: De geleideris zelf geheelverantwoordelijk
en teams van
Lid 4: Bij een gezamenlijkeinzetvan burger reddingshondenteams
van de Politie.
de politievalt de coórdinatieonder de verantwoordelijkheid
Er zal in die gevallendus altijd een coórdinatorvan de politieaanwezig
zijn.

Artikel 5:
Lid 1: Na iedereinzet die plaatsvindtop verzoekvan de politiezal, ongeachthet
resultaat,een evaluatieplaatsvindenonder leidingvan de aanwezige
coórdinatorSSD van de politie
Lid 2: Van dezeevaluatiezal een verslagwordenopgestelddat aan het bestuur
van de SIN en aan de teamleidingSSDzal wordentoegezonden.
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van deze overeenkomstis de looptijdvan dezeovereenkomst
Na inwerkingtreding
twee jaar en deze zal stilzwijgendwordenverlengdvoor een periodevan twee
jaar.
- J'

Tweejaarlijks,of eerder naar behoefte,zal een evaluatievan de gemaakte
en de Uitvoeringsregels
afsprakenin de Samenwerkingsovereenkomst
plaatsvindentussenbestuurSIN en'de politie.Indien nodigzal bijstelling
plaatsvinden.

Leusden,B september2OL7

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

SamenwerkingStichtingInzet reddingshondNederland
Bijlage: Uitvoeringsregels
en de Politie.
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