
COMMISSIE SAMEN LEVEN   AGENDAPUNT 7 
 
Verzoek voor commissievergadering van: 1 oktober 2009 
 
Verzoek van :      Henk van Houcke D66/GroenLinks 
 
 
Naam onderwerp:    De gemeente en bijtende honden 
 
 
Aanleiding 
Onlangs werd een inwoner van Ridderkerk voor de tweede keer door dezelfde, loslopende, agressieve hond 
van de buren voor zijn woning aangevallen en gebeten. Ook anderen waren al eerder het slachtoffer. 
Tot twee keer toe werd een poging gedaan tot politieaangifte, maar beide keren werd dit geweigerd. Eenmaal 
zelfs met de toevoeging: “Honden kunnen niet voor de rechter worden gedaagd!” Wat kan de burger in 
voorkomende gevallen doen en weet de burger dat ook? 
 
Omschrijving 
In de gecombineerde commissievergadering van dinsdag 1 september verzocht ik het beleid t.a.v. bijtende 
honden te agenderen voor commissiebespreking. Niet om ons te laten informeren over wet- en regelgeving. 
Die is wel te vinden. Wél over de manier waarop daarmee wordt omgegaan, zodanig dat deze ook effectief is 
voor mensen die slachtoffer van een agressieve hond zijn of dat dreigen te worden. 
 
Begin dit jaar is de Regeling Agressieve Dieren (de RAD; de “pitbullwetgeving”) ingetrokken. Kennelijk is 
daarmee een leemte ontstaan want de VNG vond het vorige maand nodig een brief aan de gemeenten te 
sturen met een aantal wenken hoe te handelen bij agressieve en/of bijtende honden (zie ook VNG-ledenbrief, 
d.d. 22 juni 2009, met informatie over gemeentelijk optreden bij incidenten met honden naar aanleiding van 
intrekking van de Regeling Agressieve Dieren) (wordt door griffie bijgevoegd). Eerder dit jaar werd er ook 
aandacht aan besteed op de televisie, 
Ook in de APV staat e.e.a. over honden (artikelen 2.4.8. en volgende, ook over aanlijngebod en muilkorfplicht). 
 
Agressieve honden  kunnen de plicht krijgen een agressietest te ondergaan. BenW kunnen o.a. besluiten tot 
een muilkorfplicht en zelfs tot het laten inslapen. Verder biedt het civielrecht mogelijkheden tot (kostbaar) 
procederen tegen een baasje. Uitputtend is dit niet. 
 
Tot zover wel duidelijk, maar weet de burger dat ook in voorkomende gevallen?  
Onlangs werd een inwoner van Ridderkerk voor de tweede keer door dezelfde, loslopende, agressieve hond 
van de buren voor zijn woning aangevallen en gebeten. Ook anderen waren al eerder het slachtoffer. 
Tot twee keer toe werd een poging gedaan tot politieaangifte, maar beide keren werd dit geweigerd. Eenmaal 
zelfs met de toevoeging: “Honden kunnen niet voor de rechter worden gedaagd!” 
 
Is dit optreden bekend? Is dit beleid? Wacht het college passief af of dergelijke incidenten ook bij het college 
worden gemeld? Weet het college of mensen in het algemeen wel op de hoogte zijn van de (on)mogelijkheden 
als men door een hond is gebeten? Is wat op dit punt in de APV staat wel voldoende aangepast aan de 
opheffing van de RAD? 
Hoe kom je aan je “recht” als  aangifte wordt geweigerd? 
 
 
Doel bespreking / beraad 
Ik ben benieuwd naar het beleid van ons college hoe de regelgeving in de praktijk wordt toegepast en 
functioneert. Het kan toch niet zo zijn dat een hond meerdere keren mensen verwondt en het slachtoffer 
praktisch geen mogelijkheid heeft tot actie anders dan een kostbare civiele procedure te starten. 
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