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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 politie wordt hier vertegenwoordigd door de afdeling Speur- & en Specialistische 
Dieren (SSD) van de Dienst Landelijke Operationele Samenwerking van de Landelijke 
Eenheid van de politie. 
 
Definitie van een vermist persoon: Een vermist persoon is een persoon die tegen 
redelijke verwachting in afwezig is uit de gebruikelijke of veilig geachte omgeving, diens 
verblijfplaats onbekend is en het in diens belang geacht kan worden dat de verblijfplaats 
wordt vastgesteld.  
 
Daarbij is onderscheid gemaakt tussen: 
 
Urgente vermissing 
Vanuit het onrustwekkende karakter onmiddellijke (opsporings)actie ondernemen onder 
aansturing van tactisch niveau, ten behoeve van het (levend) vinden van de vermiste 
persoon. 
 
en 
 
Overige vermissing waarbij inzet van de politie verwacht wordt 
De politie zet zich alleen in bij die vermissingszaken waarbij de politie ook in dient te 
grijpen. Dit kan op vele manieren. 
 
Verantwoordelijkheid bij een vermissing: 
 
De geografische eenheid is eindverantwoordelijk voor de vermissingszaak. De coördinator 
ter plaatse van de SSD (OvD) is verantwoordelijk voor de inzet van de geleiders van de 
burger reddingshonden teams en de geleiders van de SSD in het af te zoeken gebied. 
Bij vermissingszaken waarbij opschaling noodzakelijk is zal op initiatief van de SSD 
bijstand gevraagd worden via de SIN. 
 
Stroomschema inzet: 
 
Melding urgente vermissing waarbij de geleider van de SSD ter plaatse is. Hij/zij beslist 
dat opschaling noodzakelijk is. 
Via de operationele chef (OVD die piket heeft) worden meerdere geleiders ingezet en 
contact gelegd met het SIN alarmnummer +31611455663. Tevens zal er een coördinator 
(OVD of senior) ter plaatse gaan voor de algehele leiding.  
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SIN inventariseert directe beschikbaarheid en meldt dit aan de speurhondgeleider ter 
plaatse. 
De aanwezige speurhondgeleider SSD is het eerste aanspreekpunt voor de SIN en is 
verantwoordelijk voor de coördinatie en de inzet van de honden totdat de OVD van de 
SSD de verantwoordelijkheid overneemt en dit heeft gecommuniceerd met de SIN. 
Opgemerkt dient te worden dat binnen de wettelijke kaders en de uitvoeringsregeling 
Plaats Delict Management de OVD beslist wie er toegang heeft tot de zoeklocatie. Burger 
hondenteams die niet op de geldende inzetlijst voor urgente inzetten van de SIN 
staan worden niet tot het zoekgebied toegelaten.  
 
Gedurende het onderzoek is er regelmatig contact tussen SIN en OVD over voortgang en 
opvolging door andere geleiders i.v.m. tijdsduur inzet of andere situaties. 
 

• Nadat de gezamenlijke zoekactie heeft plaatsgevonden zal de aanwezige OVD een 
korte eind-evaluatie houden welke gecommuniceerd zal worden met de SIN. Er 
zal tevens een verslag van de inzet opgemaakt worden voor zowel de SIN als 
SSD. 

 
Schematisch overzicht: 
 

 
 
 

politie

Speurhondgeleider overlegt met OVD en 
deze draagt zorg dat leiding ter plaatse gaat OVD doet tevens inzetverzoek  SIN

Politie

Speurhond geleider bepaalt dat opschaling noodzakelijk is

Politie

Melding vermissing waarbij een speurhondgeleider ter plaatse is
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Na ondertekening van de Samenwerkingsovereenkomst en de Uitvoeringsregels tussen 
de politie en de SIN zorgt de politie ervoor dat deze inzet van burger hondengeleiders bij 
urgente vermissingen uitsluitend plaats vindt op de in de samenwerkingsovereenkomst 
en in de uitvoeringsregels overeengekomen wijze. 
 
INZETLIJST 
De SIN beheert de lijst met burger hondengeleiders die voldoen aan de voorwaarden om 
deel te kunnen nemen aan zoekacties naar urgent vermiste personen. 
Het gaat hierbij om de volgende voorwaarden: 
 

1. In het bezit van een geldig certificaat dat niet ouder is dan 2,5 jaar (30 maanden) 
SIN vlakte levend*, SIN vlakte dood-levend, IRO B vlakte, IRO MRT vlakte, IPO-R 
vlakte B of KNPV B vlakte; 

2. Geldige VOG-verklaring; 
3. Ondertekende Verklaring burger hondengeleider inzake deelname aan door de 

politie gecoördineerde inzetten bij vermissingen; 
4. Ondertekende Geheimhoudingsverklaring; 
5. Nakoming verplichtingen zoals omschreven in de onder 3 en 4 genoemde 

verklaringen; 
6. Deelname aan de gezamenlijke oefendagen van politie en SIN; 
7. In bezit van een geldige aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP).  

 
*Voor de geldigheidsduur van SIN vlakte certificaten geldt de volgende 
overgangsregeling: 
Degeldigheidsduur van 2,5 jaar geldt voor SIN vlakte certificaten behaald na 1-1-2018. 
SIN vlakte certificaten die daarvoor zijn behaald behouden hun reguliere geldigheidsduur 
van 4 jaar. 
 
Inschrijving op de inzetlijst voor urgente vermissingen die beheert wordt door de SIN 
vindt plaats op schriftelijk verzoek van de hondengeleider. Aan de inschrijving op deze 
inzetlijst zijn jaarlijks kosten verbonden. 
Plaatsing op deze inzetlijst geeft geen garantie op deelname aan inzetten. 
 
JAARLIJKSE GEZAMENLIJKE OEFENING 
De SIN en de politie (via de SSD) dragen samen zorg voor tenminste 2 oefendagen per 

politie

einde evaluatie ter plaatse en verslag opmaken

Politie/ SIN

Gezamenlijke inzet onder leiding van OVD

SIN

Inventariseert en meldt dit aan speurhondgeleider ter plaatse
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jaar. Alle teams die op dat moment op de inzetlijst van de SIN staan zijn verplicht om 
aan tenminste één van beide oefendagen deel te nemen.  
Het team dat hieraan niet voldoet is niet meer inzetbaar tot het moment dat het team 
weer aan een (volgende) oefendag heeft deelgenomen (en tevens aan de andere 
voorwaarden is voldaan). 
 
INZETPROTOCOL SIN 
De werkwijze van de SIN bij verzoeken om assistentie door de politie bij een zoekactie 
naar een vermiste is conform het geldige protocol overheidsinzet van de SIN. 
 
 
 
Nunspeet, 8 september 2017  

 
 

Politie      mr M.C.P.J.Vermeeren,  
teamchef SSD/    voorzitter SIN 
E.M.E. Bos, plv sectorhoofd DLOS 
 
 
 
Gewijzigd op: maart 2018 


