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Uitvoeringsregels './
Samenwerking Stichting Inzet Reddingshond Nederland
(SIN) en de pol i t ie.

Deze uitvoeringsregels maken onlosmakeli jk deel uit van de
Samenwerkingsovereenkomst tussen de poli t ie en de SIN.

De poli t ie wordt hier vertegenwoordigd door de afdeling Speur- & en Special ist ische
Dieren (SSD) van de Dienst Landeli jke Operationele Samenwerking van de Landeli jke
Eenheid van de poli t ie.

Definit ie van een vermist persoon: Een vermist persoon is een persoon die tegen
redeli jke verwachting in afwezig is uit de gebruikel i jke of vei l ig geachte omgeving, diens
verbl i j fplaats onbekend is en het in diens belang geacht kan worden dat de verbl i j fplaats
wordt vastgesteld.

Daarbij  is onderscheid gemaakt tussen:

Urqente vermissinc
Vanuit het onrustwekkende karakter onmiddell i jke (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 poli t ie verwacht wordt
De poli t ie zetzich al leen in bi j  die vermissingszaken waarbij  de poli t ie ook in dient te
gr i jpen. Di t  kan op vele manieren.

Verantwoordeli jkheid bi j  een vermissing:

De geografische eenheid is eindverantwoordeli jk voor de vermissingszaak. De coórdinator
ter plaatse van de SSD (OvD) is verantwoordeli jk 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 noodzakeli jk is zal op init iat ief van de SSD
bijstand gevraagd worden via de SIN.



Stroomschema inzet:

Melding vermissing waarbij  de geleider van de SSD ter plaatse is. Hij /zi j  besl ist dat
opschaling noodzakeli jk 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 coórdinator
(OVD of senior) ter plaatse gaan voor de algehele leiding.
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
verantwoordeli jk voor de coórdinatie en de inzet van de honden totdat de OVD van de
SSD de verantwoordeli jkhèid overneemt en dit heeft gecommuniceerd met de SIN.
Opgemerkt dient te worden dat binnen de wettel i jke kaders en de uitvoeringsregeling
Plaats Delict Management de OVD beslist wie er toegang heeft tot de zoeklocatie. Burger
hondenteams die niet op de geldende inzetl i jst 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. t i jdsduur inzet of andere situaties.

. Nadat de gezamenli jke zoekactie heeft plaatsgevonden zal de aanwezige OVD een
korte eindevaluatie 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:

Speurhondgeleider overlegt met OVD en
deze draagt zorg dat le iding ter plaatse gaat

Melding vermissing waarbi j  een speurhondgeleider ter plaatse is

Speurhond geleider bepaalt  dat opschal ing noodzakel i jk is

OVD doet tevens inzetverzoek SIN

lnventar iseert  en meldt di t  aan speurhondgeleider ter plaatse

Gezamenl i jke inzet onder leiding van OVD

einde evaluat ie ter plaatse en verslag opmaken

Na ondertekening van de Samenwerkingsovereenkomst en de Uitvoer ingsregels tussen
de pol i t ie en de SIN zorgt  de pol i t ie ervoor dat deze inzet van burger hondengeleiders bi j
vermissingen ui ts lu i tend plaats v indt  op de in de samenwerkingsovereenkomst en in de
u itvoeri ngsregels overeengekomen wijze.

INZETLIJST
De SIN beheert  de l i js t  met part icul iere hondengeleiders die voldoen aan de voorwaarden
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om deel te kunnen nemen aan zoekacties naar vermiste personen.
Het gaat hierbi j  om de volgende voorwaarden:

1. In het bezit van een geldig cert i f icaat dat niet ouder is dan 2,5 jaar (30 maanden)
SIN vlakte*, IRO B vlakte, IRO MRT vlakte of KNPV B vlakte;
Geldige VOG-verklaring;
Ondertekende Verklaring part icul iere hondengeleider inzake deelname aan door
de poli t ie gecoórdineerde inzetten bi j  vermissingen;
Ondertekende Gehei mhoudi ngsverkla r i  ng ;
Nakoming verpl ichtingen zoals omschreven in de onder 3 en 4 genoemde
verklar ingen;

6. Deelname aan de gezamenli jke oefendagen van poli t ie en SIN;
7. In bezit van een geldige wettel i jke aansprakeli jkheidsverzekering.

xVoor de geldigheidsduur van SIN vlakte cert i f icaten geldt de volgende
overgangsregeling:
De geldigheidsduur van 2,5 jaar geldt voor SIN vlakte cert i f icaten behaald na 1-1-2018.
SIN vlakte cert i f icaten die daarvoor zi jn behaald behouden hun reguliere geldigheidsduur
van 4 jaar.

Inschri jving op de inzetl i jst van de SIN vindt plaats op schrif tel i jk verzoek van de
hondengeleider. Aan de inschri jving op de inzetl i jst van de SIN zi jn jaarl i jks kosten
verbonden.
Plaatsing op de inzetl i jst van de SIN geeft geen garantie op deelname aan inzetten.

JAARLIJKSE GEZAMENLIJKE OEFENING
De SIN en de poli t ie (via de SSD) dragen samen zorg voor tenminste 2 oefendagen per
jaar. Al le teams die op dat moment op de inzetl i jst van de SIN staan zi jn verpl icht 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 bi j  verzoeken om assistentie door de poli t ie bi j  een zoekactie
naar een vermiste is conform het geldige inzetprotocol van de SIN.
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