
  
KNPV: In de uitzending wordt een man geïnterviewd die begin februari jl. door de rechter is 
veroordeeld tot 60 uur taakstraf. Op de vraag van Zembla: “U bent niet eruit gegooid?” 
antwoordt de man “nog steeds niet”.  
  
De KNVP heeft de man in juli vorig jaar willen royeren. Daar is hij tegen in beroep gegaan. 
Hangende dit beroep is de man door de KNVP geschorst. 
  
KNPV: In de uitzending wordt een voorzitter van een lokale KNPV vereniging te Hulshorst 
geïnterviewd, waarvan de erkenning van de vereniging in maart 2020 is ingetrokken. Deze 
betrokkene stelt dat “hij eerder geroyeerd is omdat hij zonder toestemming van de KNPV 
in contact is getreden met de media”. 
  
De voorzitter van De Trouwe Vriend in Hulshorst is niet alleen door de KNPV geroyeerd 
omdat hij eerder met de pers heeft gesproken over dierenmishandeling, maar ook omdat hij 
zijn hond heeft geslagen. Dat geeft hij ook toe in de uitzending. Hij is niet voor 
dierenmishandeling veroordeeld. 
  
KNPV: Zembla stelt in de uitzending, zonder daarbij een bron te vermelden, dat de politie 
bijna alle honden koopt van KNPV-verenigingen. 
Op de website van de Nationale Politie staat: ‘De politie koopt haar honden via trainers die 
aangesloten zijn bij de Koninklijke Nederlandse Politiehonden Vereniging (KNPV). Deze 
trainers oefenen met hun honden voor wedstrijdprogramma’s. Als de politie honden koopt, 
zijn deze meestal twee tot drie jaar oud en zijn zij geslaagd voor het basisdiploma 
Politiehond I van de KNPV.’ (zie https://www.politie.nl/themas/politiehonden.html)  
  
Op 25 mei 2020 geeft minister Grapperhaus van J&V antwoord  op de vraag van PvdD-
Kamerlid Frank Wassenberg over hoeveel honden Nederlandse overheidsdiensten afnemen 
van hondenscholen.  
  
Grapperhaus schrijft: ‘De politie koopt het merendeel van nieuwe honden van particuliere 
hondenscholen die bijna allemaal zijn aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse 
Politiehond Vereniging (KNPV). Dit betreft jaarlijks ongeveer 80 honden (..)’ 
 
 
KNPV: Zembla stelt in de uitzending dat uit het KNPV keuringsreglement volgt, dat de hond 
met een stok mag worden geslagen, hiermee kennelijk insinuerend dat het 
keuringsreglement mishandeling zou toestaan. 
  
Zembla insinueert hier niets, maar constateert dat in het Keuringsreglement Politiehond 
1 en 2 staat dat de hond ‘in totaal maar één stokslag (mag) worden gegeven, ook als er 
verscheidene toetsingen nodig blijken te zijn’. In de uitzending toont Zembla een filmpje 
waarin een pakwerker een hond drie keer met een stok slaat.  
  
In haar reactie schrijft de KNPV dat hiervoor een ‘gedroogde wilgenteen’ mag worden 
gebruikt. Dat staat niet in het keuringsreglement. Daarin staat dat de helper/pakwerker 
ervoor moet zorgen dat: ‘‘De bij het “stokstellen”, het “terugroepen” en het 
“schijnstellen” te gebruiken stokken, normale ongeschilde houten stokken zijn.’ 
  


