
Van: Gwynne Janssen <G.Janssen@hltsamen.nl> 
Verzonden: dinsdag 23 juni 2020 15:38
Aan: Griffie-Hillegom <Griffie-Hillegom@HLTsamen.nl>
Onderwerp: aanpak/beleid m.b.t. agressieve honden

Goedemiddag, 

Naar aanleiding van de vraag van de raad over de aanpak hoog-risico honden heb ik e.e.a. 
uitgezocht. Zou dit antwoord namens de burgemeester doorgestuurd kunnen worden aan de 
raadsleden? Alvast hartelijk dank, met vriendelijke groet Gwynne Janssen, medewerker OOV. 

De vraag is: 
De raad laten weten in hoeverre het rijksbeleid m.b.t. agressieve honden verplichtingen 
voor de gemeente meebrengt.
 
Aanpak hoog-risico honden
De (Rijks)overheid wil het risico op bijtincidenten met agressieve honden terugdringen en zoveel 
mogelijk voorkomen. Verschillende maatregelen helpen daarbij.
 
Eigenaar verantwoordelijk voor gedrag hond
In de eerste plaats is de eigenaar verantwoordelijk voor het gedrag van zijn hond. Hij moet alles 
doen om een incident te voorkomen. Zo mag een hond niet worden uitgelaten door iemand die het 
dier niet onder controle heeft. Ook moet de eigenaar deskundige hulp inschakelen als de hond 
agressief gedrag vertoont. Bijvoorbeeld een gedragsdeskundige. Op de website van het Landelijk 
Informatiecentrum Gezelschapsdieren (LICG) vindt u informatie over gedragstherapeuten.
 
Landelijke maatregelen tegen hoog-risico honden
De Rijksoverheid werkt aan de volgende maatregelen:

 Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat ontwikkelt een fok- en importverbod 
voor hoog-risico honden.

 Elke gemeente krijgt een meldpunt. Hier kan iedereen gevaarlijk gedrag van honden of 
hinderlijk gedrag van hondenbezitters melden.*

 
Bij de VNG is nagevraagd wat hier nu de stand van zaken is en of het (gemeentelijk meldpunt) nu al 
een wettelijke verplichting is. 

Antwoord:
Gemeenten zijn niet verplicht om een dergelijk meldpunt in te stellen. Volgens het ministerie kan 
het wel prettig zijn voor mensen als de gemeente hen de kans biedt om dit soort incidenten te 
melden. Voor het laatst op 19 juni 2019 heeft de minister van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit de Tweede Kamer geïnformeerd over de registratie van bijtincidenten door 
hoogrisicohonden (zie Tweede Kamer, 28 286, nr. 1056). In die brief staat het volgende:

Om goed inzicht te verkrijgen in welke hondenrassen/-typen bijtincidenten veroorzaken en om goed 
op te kunnen treden tegen eigenaren die vaker een incident veroorzaken, is het van belang om te 
beschikken over betrouwbare data. Voor het verkrijgen van deze betrouwbare data is het van 
belang dat zowel gemeenten als politie op een uniforme en consistente wijze deze data over 
bijtincidenten kunnen bijhouden, zodat ook als mensen en hun dieren bijvoorbeeld verhuizen deze 
wel in beeld blijven. Een systeem dat hiervoor geschikt zou kunnen zijn is het TRIAS-systeem.

In 2019 is daarom een pilot afgerond waaraan de politie en gemeenten hebben deelgenomen. De 
pilot heeft de geschiktheid van het systeem om als landelijk registratiesysteem voor bijtincidenten 
te kunnen gaan dienen, aangetoond. In samenwerking met de gemeente Hoorn zijn op 20 mei 2019  
de positieve resultaten van de pilot met het landelijk registratiesysteem TRIAS gepresenteerd aan 
diverse stakeholders, gemeenten en politie. In samenwerking met de betrokken partijen wordt een 
plan van aanpak opgesteld voor de verdere uitrol van dit systeem. Ik zal uw Kamer hiervan op de 
hoogte houden.

Uit actuele informatie van het ministerie van LNV blijkt dat voor het landelijk registratiesysteem 
opdracht is gegeven aan het Natuurnetwerk om de hondenmodule voor bijtincidenten praktijkrijp te 
maken. Deze organisatie werkt al met heel veel gemeenten en politie samen op het gebied van 
Natuur en milieu. Bij het toegang mogen verlenen van strafrechtelijke en bestuursrechtelijke 
gegevens moet nog de vraag worden beantwoord of wordt voldaan aan de WPG (strafrecht) en AVG 
(bestuursrecht). Het ministerie is hier nog mee bezig.
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Gemeentelijke maatregelen tegen hoog-risico honden
De gemeente kan (nu) al maatregelen opleggen aan eigenaren van hoog-risico honden. Daarnaast 
is het zo dat ondanks dat wij (nog) geen gemeentelijk meldpunt hebben de meldingen over het 
algemeen wel bij de gemeente binnenkomen met name als er om maatregelen wordt verzocht. Ook 
wanneer de melding bij de politie wordt gedaan dan zal dit bij verzoek om maatregelen worden 
doorgeven aan de gemeente. Maatregelen die door de gemeente opgelegd kunnen worden zijn 
bijvoorbeeld het verplicht aanlijnen van honden. Of om de verplichting de hond een muilkorf om te 
doen. In de apv van Hillegom is het volgende opgenomen:
 
Artikel 2:59 Gevaarlijke honden 
1. Als de burgemeester een hond in verband met zijn gedrag gevaarlijk of hinderlijk acht, kan het 
de eigenaar of houder van die hond een aanlijngebod of een aanlijn- en muilkorfgebod opleggen 
voor zover die hond verblijft of loopt op een openbare plaats of op het terrein van een ander. 
2. De eigenaar of houder van de hond aan wie een aanlijngebod is opgelegd, is verplicht de hond 
kort aangelijnd te houden, met een lijn met een lengte, gemeten van hand tot halsband, van ten 
hoogste 1,50 meter. 
3. De eigenaar of houder van de hond aan wie een aanlijn- en muilkorfgebod is opgelegd, is naast 
de verplichting in het tweede lid verplicht de hond voorzien te houden van een muilkorf die: 
a. vervaardigd is van stevige kunststof, van stevig leer of van beide stoffen; 
b. door middel van een stevige leren riem zodanig rond de hals is aangebracht dat verwijdering 
zonder toedoen van de mens niet mogelijk is; en 
c. zodanig is ingericht dat de hond niet kan bijten, dat de afgesloten ruimte binnen de korf en 
geringe opening van de bek toelaat en dat geen scherpe delen binnen de korf aanwezig zijn. 
4. Onverminderd het bepaalde in artikel 2:57, eerste lid, aanhef en onder c, dient een hond als 
bedoeld in het eerste lid voorzien te zijn van een door de minister die het aangaat op aanvraag 
verstrekt uniek identificatienummer door middel van een microchip die met een chipreader 
afleesbaar is. 
 
Hopende u voldoende geïnformeerd te hebben, mocht u vragen hebben mail of bel ik beantwoord 
ze graag. 

Met vriendelijke groet,
Werkorganisatie HLTsamen
Namens A. van Erk,

Gwynne Janssen
medewerker Openbare Orde en Veiligheid 
Team Toezicht en handhaving, Buiten Ruimte

Aanwezig op: Ma, Di, Wo (ochtend) & donderdag
Telefoon: 14 0252
06-45270170
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