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Onderwerp: toepassing Protocol Bijtende Honden in 2011 
 
 
 
Geachte leden van de raad, 
 
In de commissie Samen Leven van 10 maart 2011 is de ‘Uitvoering beleid bijtende honden’ aan de 
orde gekomen. Afgesproken is toen dat in maart 2012 informatie zou worden verstrekt over 
aantallen meldingen, aangiften et cetera. Deze brief heeft tot doel u deze informatie te verschaffen. 
 
Bijtprotocol 
De politie is het eerste aanspreekpunt voor een melding door een slachtoffer van een bijtincident 
tussen honden, hond en ander dier, en tussen hond en mens. Daarom heeft de politie District 
Feijenoord-Ridderster in november 2010 het u bekende Bijtprotocol vastgesteld. Het college kan 
op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening een muilkorfgebod opleggen als er sprake is 
van een gevaarlijke hond. De kwalificatie gevaarlijke hond zal pas kunnen worden gegeven aan de 
hand van een politierapport. Het muilkorfgebod of aanlijngebod ziet op openbare plaatsen of het 
terrein van een ander. 
 
Meldingen 2011 
In 2011 zijn er bij de politie tien bijtincidenten gemeld en geregistreerd. Geen van deze meldingen 
had een aangifte (wegens strafbaar feit) tot gevolg. Zes meldingen waren incidenten waarbij een 
hond een andere hond, een kat, een haas of een schaap aanviel. Het betrof hier verschillende 
honden, waarbij geen actie met betrekking tot aanlijn- of muilkorfgebod van toepassing was. 
 
In vier gevallen is er sprake geweest van bijtincidenten van honden tegen personen. Bij één zaak 
bleek geen aanleiding te zijn om het college te adviseren een muilkorf-/aanlijngebod op te leggen. 
De overige zaken speelden rond dezelfde hond en eigenaar uit Rotterdam die in Ridderkerk op 
bezoek waren. Deze zaken zijn overgedragen aan het wijkteam Beverwaard. 
 
Samenvatting gevolgd protocol 
In het geval van een melding dat een hond een ander dier heeft aangevallen, zal door de politie ter 
plaatse worden bekeken wat de omstandigheden zijn. Indien de hond meerdere keren een ander 
dier heeft aangevallen, wordt de hondenbrigade erbij geroepen Vervolgens kan mogelijk worden 
overgegaan tot inbeslagname van de hond. De hondenbrigade, of de aanwezige politie, zal een 
proces-verbaal van bevindingen maken. Dit kan dan fungeren als bijtrapportage.  
In het geval van een melding dat een hond een mens heeft aangevallen, komt de hondenbrigade 
altijd ter plaatse. De hondenbrigade bepaalt afhankelijk van de situatie de vervolgstappen. Het in 
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beslag nemen van een hond zal, tenzij een uitzonderlijke situatie, plaatsvinden in het geval van 
een heterdaadsituatie. Het nagaan of een hond een aanlijngebod en/of muilkorfgebod heeft, blijkt 
in de praktijk moeilijk te achterhalen. Vooral als er sprake is van meerdere betrokken gemeenten.  
 
Conclusie 
In het geval van bijtincidenten waar mensen bij betrokken zijn, is het protocol goed gevolgd. Wat 
het wel lastig maakt, zijn de zaken waarbij een persoon een incident niet direct meldt, maar dit pas 
enkele uren of dagen na een bijtincident doet. Een heterdaadsituatie is dan niet meer van 
toepassing en dat bemoeilijkt een eventuele inbeslagneming. 
 
Wij nemen aan dat u met het bovenstaande voldoende geïnformeerd bent. Wij hebben er alle 
vertrouwen in dat het Bijtprotocol door de politie goed wordt uitgevoerd. 
 
 
Hoogachtend, 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
de secretaris,                                                 de burgemeester, 
 
 
 
Drs. H.W.J. Klaucke             Mw. A. Attema 
 


