.

Beantwoording vragen Zembla uitzending 11 maart 2021
* De naam die in de vragen en antwoorden wordt genoemd, hebben we voor publicatie geanonimiseerd.

1)

Waarom is er een hondengeleider ter plaatse gegaan?

Op donderdagavond 18 oktober 2018 werd de politie gebeld door een getuige die zag dat drie mannen
bezig waren goederen weg te nemen van een bouwterrein. Volgens de getuige droeg een van de mannen
een pruik. Naast de reguliere surveillance liet ook een hondengeleider zich in overleg met de meldkamer
(operationeel centrum) koppelen aan de melding. Op dat moment was het al donker en juist in een
onoverzichtelijke omgeving, zoals bij deze melding op een bouwterrein in een woonwijk, kan de inzet van
het Team Surveillance Honden behulpzaam zijn bij het zoeken naar verdachten die met het blote oog
moeilijk te vinden zijn.
Eenmaal ter plaatse kunnen twee verdachten al snel worden aangehouden op basis van het signalement.
De derde verdachte wordt niet aangetroffen. Vervolgens wordt de omgeving doorzocht waarbij een pruik
wordt gevonden. De surveillancehond pakt daarna het geurspoor op. De geleider, die de hond de hele tijd
aan de lange lijn houdt, roept intussen meerdere malen luidkeels dat de verdachte zich moet laten zien.
Ook waarschuwt hij dat de politiehond wordt ingezet om de verdachte op te sporen. De surveillancehond
volgt het spoor en vindt de verdachte die zich schuil houdt in een rietkraag. Dit betrof de heer xxx*.
2)

Waarom is besloten een surveillancehond in te zetten?

Zoals aangegeven was de politie op zoek naar de verdachte van een ernstig strafbaar feit. Op dat
moment was het donker en de zoektocht vond plaats in een onoverzichtelijke omgeving. In zulke
omstandigheden is de inzet van het Team Surveillance Honden zeer behulpzaam bij het zoeken naar
verdachten.
3)

Waarom heeft de surveillancehond gebeten?

Een surveillancehond wordt getraind op twee reacties bij het opsporen van verdachten: een blafsignaal bij
een stilstaande verdachte en vastbijten bij een vluchtende verdachte. Toen de verdachte eenmaal door
de hond werd gevonden in het riet heeft hij zich vermoedelijk onvoldoende stilgehouden waarop de hond
zich heeft vastgebeten in het been van de verdachte. Na circa 10 à 15 seconden heeft de hond op
commando van de hondengeleider het been van de verdachte weer losgelaten.
4)

Waarom is meneer xxx overgebracht naar het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft?

De politie zet vanuit haar zorgplicht altijd medische hulp in bij een verwonding. Dat geldt dus ook bij een
verwonding na een beet van een surveillancehond. Na zijn aanhouding is de heer xxx daarom
overgebracht naar het ziekenhuis om te worden behandeld aan zijn verwonding.
5)

Wat is de verdere communicatie geweest tussen de politie en de familie xxx?

Na een oproep voor een verdachtenverhoor werd de politie door de familie geïnformeerd over de
inmiddels zorgelijke gezondheidstoestand van de heer xxx. Er is twee keer telefonisch contact geweest
met de familie. Later heeft een persoonlijk gesprek plaatsgevonden met de heer xxx op het politiebureau.
In dat gesprek is van de kant van de politie uitgelegd waarom het Team Surveillance Honden werd
ingezet. De heer xxxx heeft in dat gesprek verteld over de medische complicaties die waren opgetreden.
Na dit gesprek is door de politie in overleg met het Openbaar Ministerie besloten om het politieonderzoek

te beëindigen vanwege de persoonlijke omstandigheden van de verdachte. De politie heeft de heer xxx
hierover geïnformeerd.
6)

Wanneer en waarom is er afgezien van verdere strafvervolging?

Dat besluit is genomen na het gesprek met de heer xxx waarin hij vertelde over de ernstige medische
complicaties die waren ontstaan na de behandeling in het ziekenhuis. Vanwege de grote impact die dit
heeft gehad op de heer xxx is door de politie in overleg met het Openbaar Ministerie besloten om het
politieonderzoek te beëindigen vanwege de persoonlijke omstandigheden van de verdachte.

