
CERTIFICERINGSPROCEDURE REDDINGSHONDEN 
 
 
Bijlage 2 bij circulaire nr. EB2004/…  
 

§ 1. Begripsbepalingen 
 
 

Artikel 1 
In deze regeling wordt verstaan onder: 

a. kandidaatgeleider: de persoon, bedoeld in artikel 5; 
b. geleider: de persoon, bedoeld in artikel 5 die een certificaat heeft verkregen krachtens 

artikel 9 lid 1. 
c. keuringsreglement: de reglementen op grond waarvan (her) keuringen en examens 

worden afgenomen (bijlage 1 bij circulaire nr. EB2004/…); 
d. keuringseisen: de eisen die vermeld zijn in het keuringsreglement; 
e. keuringscommissie: de door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

benoemde commissie, waarvan de leden belast zijn met het (her)keuren respectievelijk 
examineren van de reddingshond en de (kandidaat)geleider;  

f. rijksgecommitteerde: de functionaris, die als vertegenwoordiger van de Minister van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister van Justitie de leiding heeft bij 
het (her)keuren en examineren, zoals genoemd in artikel 1, lid f van de Regeling 
Politiespeurhonden 1997; 

g. commandant: de commandant van de afdeling speurhonden van de Dienst levende have 
politie van de Divisie Ondersteuning van het Korps landelijke politiediensten; 

h. reddingshond: een reddingshond voor het opsporen bedolven slachtoffers op basis van 
de menselijke geur. 

 
 

§ 2. Algemene bepalingen 
 
 

Artikel 2 
1. Het is toegestaan een reddingshond te gebruiken bij een ramp of zwaar ongeval, indien:  

a. hiervoor een verzoek is verkregen van de ter plaatse van het incident leidinggevende;  

b. het gebruik geschiedt door een geleider die te samen met de reddingshond als 

combinatie beschikt over een certificaat als bedoeld in artikel 9; 

2. Een reddingshond mag uitsluitend worden ingezet voor de taak waarvoor hij is 

gecertificeerd. 

 



Artikel 3 
1. De keuring van de reddingshond in combinatie met de geleider geschiedt door de 

keuringscommissie. 

2. Tot lid van de keuringscommissie kunnen benoemd worden:  

a. de ambtenaar van politie, bedoeld in artikel 3, eerste lid,van de Politiewet 1993 die 

benoemd is op grond van artikel 3 van de Regeling Politiespeurhonden 1997; 

b. de deskundige van een particuliere reddingshonden vereniging, op grond van een 

voordracht van een rijksgecommitteerde zoals genoemd in artikel 1, lid f van de Regeling 

Politiespeurhonden 1997. 

3. De leden van de keuringscommissie dienen te beschikken over dressuurtechnische en 

praktische ervaring op het gebied van inzet en gebruik van de reddingshond. 

4. De keuringscommissie bestaat voor ten minste één derde deel uit leden zoals genoemd in 

artikel 3, lid 2.a. respectievelijk artikel 3, lid 2.b. 
 
 

§ 3. Examen en keuring 
 
 

Artikel 5 
Kandidaten voor het examen voor de functie van reddingshondgeleider zijn personen die: 

a. ambtenaar zijn zoals bedoeld in artikel 3 lid 1 van de Politiewet 1993 en de toestemming 
hebben als bedoeld in artikel 2 lid 1 onder a van de Regeling Politiespeurhonden 1997 en 
aangemeld zijn voor het examen door de commandant zoals genoemd in artikel 1, lid g; 

b. particuliere hondenbezitters die aangemeld zijn voor het examen door de Stichting 
Inzethond Nederland (SIN). 

 
 

Artikel 6 
1. De kandidaatgeleider reddingshond wordt door de keuringscommissie geëxamineerd met 

betrekking tot:  

a. zijn kennis met betrekking tot zoeken van bedolven slachtoffers;  

b. de factoren die van invloed zijn op het functioneren van de reddingshond;  

c. de commandostructuur en globale werkwijzen van de openbare hulpverleningsdiensten 

(brandweer, politie en spoedeisende geneeskundige hulpverlening. 

2. De examenvragen en de examenstof worden door de keuringscommissie in overleg met de 

rijksgecommitteerde vastgesteld. 

3. Indien het examen niet met succes wordt afgelegd, bestaat de mogelijkheid van maximaal 

twee herkansingen.  
 
 



Artikel 7 
Voor de keuring komt in aanmerking de hond die; 

a. door een gediplomeerd dierenarts gezond is verklaard, en  

b. ingeënt is tegen de in het keuringsreglement aangewezen ziekten.  
 
 

Artikel 8 
1. Een combinatie van een geleider en een reddingshond wordt gekeurd door de 

keuringscommissie op basis van het keuringsreglement. 

2. De keuring vindt niet plaats dan nadat het examen, bedoeld in artikel 6 met goed gevolg is 

afgelegd. 

3. Het keuringsreglement bevat ten minste de volgende eisen:  

a. gehoorzaamheid aan de geleider;  

b. een goede samenwerking met de geleider;  

c. het niet agressief zijn ten opzichte van mensen en dieren;  

d. de vaardigheid van het kunnen nemen van alle hindernissen die voor een goed 

functioneren in de praktijk geen belemmering mogen zijn; 

e. het opsporen en lokaliseren van een persoon;  

f. het speuren over gecombineerde terreinen. 

4. De hond wordt gedurende de keuring geleid door zijn geleider. 

5. Indien de keuring niet met succes wordt afgelegd, bestaat de mogelijkheid van maximaal 

vier herkansingen.  
 
 

Artikel 9 
De keuringscommissie verstrekt aan de geleider een certificaat op naam van de combinatie 

die onder diens leiding heeft voldaan aan de keuringseisen, indien zowel het examen als de 

keuring met goed gevolg zijn afgelegd. 
 
 

Artikel 10 
1. Het certificaat heeft een geldigheidsduur van twee jaar en drie maanden na de datum van 

afgifte. 

2. Indien een combinatie van geleider en reddingshond voor het tijdstip van herkeuring 

uiteenvalt, komt het certificaat automatisch te vervallen.  
 
 

§ 4. Herkeuringen 
 



 

Artikel 11 
1. De geleider dient na twee jaar door de keuringscommissie opnieuw geëxamineerd te 

worden overeenkomstig het gestelde in artikel 6. 

2. Een combinatie dient na twee jaar door de keuringscommissie opnieuw aan de 

keuringseisen te worden onderworpen. Artikel 8, tweede lid, is van overeenkomstige 

toepassing. 

3. Indien het examen en de keuring met goed gevolg worden afgelegd, wordt het certificaat 

als bedoeld in artikel 9 verlengd met de duur van twee jaar en drie maanden. 

4. Indien de combinatie van geleider en reddingshond de herkeuring niet met goed gevolg 

aflegt, kan binnen de geldigheidsduur van het certificaat een nieuwe keuring plaatsvinden. 

Artikel 8, vijfde lid, is van overeenkomstige toepassing. 

5. Indien na toepassing van het vorige lid niet meer wordt voldaan aan de keuringseisen wordt 

het verkregen certificaat, bedoeld in artikel 9, door de keuringscommissie ingetrokken.  
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