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Datum 7 april 2010
Betreft Regeling voorzieningen hondengeleiders politie

Hierbij bericht ik u het volgende.
Met de politievakorganisaties heb ik overeenstemming bereikt over de landelijke
Regeling voorzieningen hondengeleiders politie (hierna te noemen: regeling), naar
aanleiding van de afspraak uit het Akkoord Arbeidsvoorwaarden sector Politie 20052007. Met ingang van 1 januari 2010 gaat de regeling formeel van kracht.
Vooruitlopend op publicatie in de Staatscourant informeer ik u hierbij over de
inhoud van de regeling.
De regeling bevat de volgende onderdelen:
1. Tegemoetkomingen en vergoedingen;
2. Materiële voorzieningen;
3. Overgangsrecht.
1. Tegemoetkomingen en vergoedingen
Tegemoetkoming voor verzorgingskosten
De hondengeleider heeft per diensthond aanspraak op een tegemoetkoming voor
verzorgingskosten van €100 netto1 per hond per maand. De tegemoetkoming is
bedoeld voor de aanschaf van voer en aanverwante producten, ontsmetting- en
schoonmaakmiddelen, water en elektriciteit, en klein verzorgingsmateriaal.
1

Op basis van het huidige fiscale regime. Thans is nog niet duidelijk of deze tegemoetkoming in de toekomst binnen
het stelsel van de ophanden zijnde Werkkostenregeling fiscaalvrij verstrekt mag blijven worden. Zodra hier meer
over bekend is worden de korpsen geïnformeerd.
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Tegemoetkoming voor de permanente verantwoordelijkheid van de diensthond
Een hondengeleider maakt aanspraak op een tegemoetkoming voor de permanente
verantwoordelijkheid die hij heeft voor de diensthond. Een hondengeleider is
immers permanent verantwoordelijk voor de diensthond, dus ook in privé-tijd. De
diensthond moet in privé-tijd verzorgd worden en het houden van een diensthond
op het woonadres van de hondengeleider heeft invloed op de thuis- en/of
gezinssituatie. Voor deze extra verantwoordelijkheid is deze tegemoetkoming in het
leven geroepen, en bedraagt €240 bruto of 18 uur extra verlof per maand. De
tegemoetkoming is gefixeerd en is niet afhankelijk van het aantal honden dat door
de hondengeleider verzorgd wordt. De korpsleiding kiest of de hondengeleiders, die
bij het betreffende korps werkzaam zijn, de tegemoetkoming in geld of tijd
ontvangen; er is geen individuele keuzevrijheid.
Naast deze tegemoetkoming worden de verzorgingstaken op dienstdagen als
werktijd aangerekend. De hondengeleider kan zijn diensthond(en) dus binnen
werktijd verzorgen.
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Volledige vergoeding
De hondengeleider krijgt een volledige vergoeding indien hij kosten maakt in het
kader van: dierenarts, hondenbelasting, certificering, pensionkosten.
Afbouwvoorziening
Er is een afbouwvoorziening indien de hondengeleider een diensthond als huisdier
wenst te behouden die niet langer inzetbaar is in de politiedienst. In een dergelijk
geval worden drie maanden na overname van de diensthond eventuele medische
kosten vergoed.
Tegemoetkoming terugwerkende kracht
In afwijking van de afspraak uit het Akkoord Arbeidsvoorwaarden sector Politie
2005-2007, hebben werkgever en politievakorganisaties afgesproken de
ingangsdatum van de regeling op te schorten tot 1 januari 2010. Om de
hondengeleiders te compenseren voor de opgelopen vertraging, maken zij op basis
van de regeling aanspraak op een eenmalige afkooptegemoetkoming. De hoogte
van de tegemoetkomingen op basis van de oude korpsregeling bepaalt de hoogte
van de eenmalige tegemoetkoming op basis van de nieuwe landelijke regeling. De
aanspraak op de eenmalige tegemoetkoming wordt via onderstaande staffel
bepaald:
Totale hoogte
tegemoetkomingen
bij korps

Afkooptegemoetkoming
(bruto)

Verwacht
nettoresultaat2

t/m €100 p.m.

€4.954

€2.880

> €100 t/m €150 p.m.

€3.468

€2.016

> €150 t/m €200 p.m.

€1.486

€864

Meer dan €200 p.m.

Geen afkoop

Geen afkoop

2

Met de politievakorganisaties waren aanvankelijk afspraken gemaakt over netto bedragen. De Belastingdienst zal
deze tegemoetkoming echter behandelen als belastbaar loon. Daarom zijn de afgesproken bedragen verhoogd met
72% aan heffingen, om het afgesproken netto resultaat te kunnen bereiken. Hierbij is er vanuit gegaan dat op het
overgrote deel van de hondengeleiders de tariefgroep 42% van toepassing is. In een individueel geval kan het
nettoresultaat echter lager of hoger uitvallen dan in de meest linkerkolom van bovenstaande tabel is weergegeven.
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De eenmalige tegemoetkoming heeft betrekking op de periode 1 januari 2008 tot 1
januari 2010. Wanneer de hondengeleider later dan 1 januari 2008 in zijn functie is
aangesteld, wordt de tegemoetkoming naar rato uitgekeerd. Er is geen aanspraak
op het afkoopbedrag voor hondengeleiders die op of na 1-1-2010 in functie treden.
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2. Materiële voorzieningen
Het korps verstrekt of vergoedt de uitrusting die voor de hondengeleider
noodzakelijk is:
•
voor de dienstuitoefening, opleiding en training in combinatie met een
diensthond, zoals halsbanden en lijnen;
•
om diensthonden te kunnen vervoeren, zoals transportkooien, trekhaken,
beluchtingsapparatuur.
•
om diensthonden op het woonadres van de hondengeleider te kunnen
huisvesten (thuiskennel).
3. Overgangsrecht
Overgangsrecht
De regeling bevat ook overgangsrecht, omdat de regeling niet voor iedere
hondengeleider een vooruitgang betekent. Het overgangsrecht biedt iedere
hondengeleider de eenmalige keuze tussen de nieuwe landelijke regeling of
voortzetting van de huidige korpsregeling. Als de hondengeleider kiest voor de
huidige korpsregeling, dan blijft deze voor een periode van 6 jaar op hem van
toepassing (mits hij werkzaam hondengeleider is). Na de periode van 6 jaar wordt
de nieuwe regeling van toepassing.
Iedere hondengeleider dient vóór 1 mei aanstaande schriftelijk aan het bevoegd
gezag kenbaar te maken of hij gebruik wenst te maken van het overgangsrecht. Ik
verzoek u dit direct onder de aandacht van alle hondengeleiders te brengen die
werkzaam zijn binnen uw korps.
Voor de goede orde merk ik op dat geen enkele andere aanspraak uit de landelijke
regeling van toepassing is op de hondengeleider, indien hij op basis van het
overgangsrecht gekozen heeft voor de voortzetting van de huidige korpsregeling.
Tot slot
Tenslotte wil ik nog een tweetal punten onder uw aandacht brengen:
•
aansprakelijkheid;
•
nadere invulling afspraak Akkoord arbeidsvoorwaarden sector politie 20052007.
Aansprakelijkheid tijdens privé-tijd
Indien een diensthond buiten diensttijdschade aanricht dan is het korps als bezitter
van de diensthond daarvoor in beginsel aansprakelijk conform het Burgerlijk
Wetboek.
Nadere invulling afspraak CAO 2005-2007
In de CAO 2005-2007 is afgesproken dat de landelijke regeling de volgende punten
zou bevatten:
1. de vergoedingen die worden verstrekt voor onder meer het (onder)houden
van een diensthond;
2. het vervoer van de diensthond en de hondengeleider;
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3. materiaal dat noodzakelijk is om de taak goed uit te kunnen oefenen;
4. functie eisen en fysieke eisen, die worden gesteld aan de hondengeleiders;
5. een maximale termijn om de functie van hondengeleider te kunnen uit
oefenen.
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Werkgever en politievakorganisaties hebben besloten om punten 4 en 5 niet op te
nemen in de regeling. Voor wat betreft functie- en fysieke eisen wordt aansluiting
gezocht bij respectievelijk het Landelijk Functiegebouw Nederlandse Politie (LFNP)
en de Fysieke Vaardighedentoets (FVT). Tenslotte wordt er voor hondengeleiders
geen maximale functietermijn ingesteld. Het management beschikt immers reeds
over een instrumentarium (bijvoorbeeld het Persoonlijk Ontwikkelplan) waarmee
mobiliteit en doorstroom bevorderd kan worden.
Ik verzoek u de hondengeleiders en andere belanghebbenden werkzaam bij uw
korps van deze brief (en van het overgangsrecht in het bijzonder) in kennis te
stellen.
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
Voor deze,
De directeur Politie en Veiligheidsregio’s,
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