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Geachte lezers, 

 

Velen onder u hebben het mogen zien via de sociale media en 

deels in de kranten. Het optreden van de politie was uitermate 

hard en buiten alle proporties tijdens de demonstratie op het 

Malieveld in Den Haag. Vooral de inzet van politiehonden heeft 

zelfs mij diep geraakt want ooit behoorde ik ook tot deze groep 

van mensen. Het gebruik van politiehonden is onrechtmatig 

geweest en had dus nooit mogen gebeuren.  

 

Ik heb de Minister van Justitie en Veiligheid, de Voorzitter van 

de Tweede Kamer der Staten Generaal en het hoofdbestuur 

van de Koninklijke Nederlandse Politiehonden Vereniging 

aangeschreven op deze belachelijke machtsvertoning en 

misbruik van middelen om een demonstratie te beëindigen. 

 

Ook uit protest, heb ik mijn politiehond I certificaat verscheurd 

en opgestuurd naar de KNPV om deze te verwijderen uit de 

administratie het certificaat ongeldig te laten verklaren. 

 

Onderstaand de drie brieven: 

 

 

Succes,   

Peter 

 

 

Aan: 

Minister van Justitie en Veiligheid  

 

Betreft: Politiehondeninzet 14-03-2021 Den Haag 

 

 

Dinsdag 17 maart 2021 

 

Geachte Minister Grapperhaus, 

 

25 Jaar lang ben ik lid geweest van de Eerste Rotterdamse 

Politiehonden Dressuur Club en dus ook van de Koninklijke 

Nederlandse Politiehonden Vereniging, verder te noemen KNPV. 

Ik heb veel honden getraind in het ‘pakwerk’ voor andere 

geleiders met hun politiehonden. De laatste training als 

pakwerker was rond de leeftijd van 53 jaar. De conditie liet mij 

in de steek om verder, vooral jonge honden, met hun geleiders 

te helpen naar een certificaat. Zelf heb ik in oktober 1995 een 

hond voorgebracht en een politiehond I certificaat-lof behaald. 

In al die jaren heb ik politiehonden getraind in 

verenigingsverband als ‘pakwerker’ of ‘helper’. 

 Fractal     

 

 

 

 

ONGEKEND HARD  

  



 

 

Ook u zal het niet ontgaan zijn dat de inzet van de politie bij de 

demonstraties in Den Haag bijzonder fors zijn geweest. Het -

veelal- onnodige geweld bestond uit het gebruik van de 

wapenstok, inzet van paarden en het gebruik van politiehonden. 

Op dat laatste, het gebruik van politiehonden, kleven veel 

bezwaren vanuit de samenleving en mij en u heeft ongetwijfeld 

de beelden en berichten in kranten en sociale media gezien.  

 

Het -na- bijten door politiehonden, al dan niet in opdracht van 

de geleider, van personen die, nadat deze op de grond liggen en 

daarmee aangeven dat hij/zij berust in de aanhouding, is buiten 

alle proporties. De verwonding die een hondenbeet veroorzaakt 

kunnen als zeer ernstig worden beschouwd en zelf kan ik daar 

over meepraten ondanks de stevige bescherming die je gebruikt 

bij het trainen van politiehonden. Het trainen van politiehonden 

waarbij je zelf in het bijtpak of aanvalspak dienstdoet, vereist 

een sterke conditie, grote kennis van -politie- honden en de 

strakke reglementering van de regels van de KNPV. Het zijn juist 

de aanvalsoefeningen die met zorg moeten worden uitgevoerd. 

 

Na het behalen van een certificaat op een keuring bestaat er een 

mogelijkheid om je hond verder te trainen in andere disciplines 

in de politiehondensport. Ook is er een mogelijkheid om bij 

goede geschiktheid dat je de hond kan verkopen aan 

binnenlandse- of buitenlandse politiediensten. Ook veel 

beveiligingsbedrijven trainen hun honden met de reglementen 

van de KNPV om zo het verplichte ‘Verklaring Van Geschiktheid’ 

te bemachtigen om daadwerkelijk met je hond te mogen werken 

en dat geldt ook voor politiehonden werkzaam bij Nederlandse 

politiediensten. 

 

De trainingen zoals deze bij de KNPV worden toegepast kent vele 

vormen van inzet van de politiehonden. Het verdedigen van de 

geleider, bewaken van voorwerpen, het achtervolgen van een 

verdachte lopend of op een fiets en nog vele andere disciplines.  

Echter het onderdeel van het beheersen van een menigte van 

meer dan twee personen komt op geen enkel certificaat voor en 

kan dan ook niet worden beschouwd als onderdeel van de 

verklaring van geschiktheid. De behaalde certificaten zijn op dat 

punt niet beoordeelt door de keurmeesters op een keuringsdag 

omdat de KNPV daar geen richtlijnen voor heeft en geen 

toepassing kent in haar reglementen. 

 

 

 Ik verzoek de Minister van Justitie en Veiligheid alles in 

het werk te stellen om wet- en regelgeving met spoed 

aan te passen om aanvalshonden, zoals getraind bij de 

verenigingen van de KNPV en gebruikt door de 

politiediensten in Nederland, niet meer toe te staan of in 

te zetten bij demonstraties van welke aard dan ook en 

het aantal personen die daaraan deelnemen; 

 

 Ik verzoek de Minister van Justitie en Veiligheid een 

onderzoek in te stellen en de aangiftes van personen 

tegen de politiedienst, met name de hondengeleiders, en 

de burgemeester van Den Haag, waar nodig vervolging 

of disciplinaire maatregelen toe te passen op 

politieambtenaren die de regels niet op de juiste wijze 

hebben toegepast met de inzet van politiehonden; 

 

 



 

 Ik verzoek de Minister van Justitie en Veiligheid de 

uitkomsten van het onderzoek en de aangiften te delen 

met de Tweede Kamer en daar waar nodig kan de Tweede 

Kamer de eerdergenoemde wetswijzigingen van de 

misstanden te bespreken in de Tweede Kamer of 

commissievergadering; 

 
 

 Ook zal ik aan de voorzitter van de Tweede Kamer der 

Staten Generaal het verzoek doen om de voortgang van 

de onderzoeken en aangiftes op de voet te volgen en alle 

fracties in de Tweede Kamer van de Staten Generaal te 

informeren over deze brief. 

 

U begrijpt dat mijn telleurstelling bijzonder groot is op de wijze 

zoals de politiehonden zijn ingezet. Met pijn in het hart heb ik en 

eigenlijk heel Nederland kunnen zien dat de politiehonden en 

hun geleiders het certificaat niet waardig zijn en dat per direct, 

zolang het onderzoek en de aangiftes lopende zijn de Verklaring 

Van Geschiktheid te schorsen of in te trekken. Om mijn 

telleurstelling kracht bij te zetten heb ik mijn behaalde certificaat 

teruggestuurd naar de KNPV met het verzoek deze ongeldig te 

verklaren en te verwijderen uit het bestand. Ik wil op geen 

enkele wijze geassocieerd worden met de inzet van 

politiehonden zoals afgelopen zondag 14 maart 2021. 

 

 
(Deze brieven zullen in het openbaar worden gepubliceerd als vorm 
van protest.) 

 

In afwachting, 

 

Met vriendelijke groet, 

Peter van Duijl 

 

 

Aan: 

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal 

 

Betreft: Politiehondeninzet 14-03-2021 Den Haag 

 

Maarssen, 17 maart 2021 

 

 

Mevrouw Arib, 

 

Ook u zal ook met enige afschuw de kranten en de sociale 

media gevolgd hebben rondom de demonstraties en de inzet 

van politiehonden op zondag 14 maart 2021 in Den Haag. In de 

bijlage vindt u een brief gericht aan de Minister van Justitie en 

Veiligheid en mijn verzoek aan u is om deze brieven voor te 

leggen aan alle fracties van de Tweede Kamer der Staten-

Generaal. 

 

Ook wil ik aan u als voorzitter van de Tweede Kamer der Staten 

Generaal het verzoek doen om de onderzoeken en de aangiften 

tegen de politiediensten, met name de hondengeleiders en 

burgemeester van Den Haag op de voet te volgen en indien 

nodig de Tweede Kamer der Staten-Generaal daarover te 

informeren. 

 

 



 

(Deze brieven zullen in het openbaar worden gepubliceerd als vorm 

van protest.) 

 

Bij voorbaat vriendelijk dank. 

 

Hoogachtend en met vriendelijke groet, 

Peter van Duijl 

 

 

Aan: 

Hoofdbestuur KNPV 

 

Maarssen, 17 maart 2021 

 

Geacht hoofdbestuur, 

 

U zult ongetwijfeld de berichten in kranten en sociale media 

hebben gevolgd met de inzet van politiehonden tijdens en met 

de beëindiging van de demonstratie in Den Haag. Zelf ben ik 

rond 25 jaar lid geweest van de Eerste Rotterdamse 

Politiehonden Dressuur Club en dus ook van de KNPV, afdeling 

Zuid-Holland.  

 

In de bijlage treft een brief aan die gericht is aan de Minister 

van Justitie en Veiligheid waar ik mijn telleustelling en afschuw 

uitspreek over de gebeurtenissen en inzet van politiehonden 

tijdens de demonstratie van zondag 14 maart 2021. Omdat ik 

verder niet meer geassocieerd wenst te worden met de KNPV 

en de daarbij behorende diensthonden van de politiediensten 

stuur ik u mijn behaalde certificaat PH I–Lof met het verzoek 

deze te verwijderen uit uw bestanden en ongeldig te verklaren. 

 

Het certificaat is dan wel oud en de hond is allang overleden, 

kunt u deze actie van mij beschouwen als een zwaar protest. 

 

Hopend u op de juiste wijze te hebben geïnformeerd, 

 

Met vriendelijke groet, 

Peter van Duijl 

 


