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Regelgeving en Protocol bijtincidenten  

 
I. Regelgeving 
 
Een bijtincident is niet altijd een strafbaar feit. Het kan een louter civielrechtelijk schade-incident zijn. 
Strafbaar zijn in ieder geval, ingevolge artikel 425 Sr (een overtreding), het aanhitsen van een dier op 
een mens of het niet terughouden van een onder zijn hoede staand dier dat een mens aanvalt (lid 1) 
en het onvoldoende zorg dragen voor het onschadelijk houden van een onder zijn hoede staand 
gevaarlijk dier strafbaar gesteld (lid 2). Ook kan bij een bijtincident sprake zijn van een misdrijf: 
(gekwalificeerde) mishandeling (hond bijt mens) of vernieling (hond bijt hond). 
 
Het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) van de gemeente waarin het bijtincident heeft 
plaatsgevonden, kan een dier aanmerken als gevaarlijk en op grond daarvan voor het dier een 
kortaanlijngebod al dan niet in combinatie met een muilkorfgebod uitvaardigen (artikel 2.4.19 in de 
Model APV van de VNG). Deze geboden worden uitgereikt aan de eigenaar. Als na uitreiking van dit 
gebod de hond opnieuw bijt, levert dit een overtreding van de APV van de betreffende gemeente op. 

 
II. Protocol 
 
1. Elk bijtincident wordt geregistreerd. In mutatie wordt ten minste vastgelegd:  

- personalia houder/eigenaar 
- personalia benadeelde partij 
- personalia getuige(n) 
- gegevens van de bijtende hond inclusief vermelding van ras en van de gebeten hond inclusief 

vermelding van ras 
In een bijtrapportage wordt tevens vastgelegd: 
- aard en omvang van letsel en schade 
- omstandigheden waaronder de hond heeft gebeten (aanleiding, liep de hond los?) 
- is er een aanlijn- en muilkorfgebod overtreden? 

2. [Betreft een verwijzing naar het beleid inzake pitbullachtige honden; vandaar: pro memorie] 
3. De politie gaat na of de hond eerder heeft gebeten en voegt die informatie bij het pv. 
4. In het geval hond bijt hond, beide aangelijnd legt de politie het bijtincident administratief vast 

(mutatie) en neemt in beginsel niet in beslag. Bij herhaling wordt door de diensthondgeleider 
onderzocht of kans op verdere herhaling bestaat. Die bevindingen worden vastgelegd. Bij kans op 
verdere herhaling krijgt de eigenaar een waarschuwing dat een volgende keer inbeslagname 
volgt. Deze waarschuwing wordt geregistreerd. 

5. In het geval hond bijt hond, een van beide niet aangelijnd (een APV-overtreding tenzij de 
bijtlocatie een losloopgebied is) wordt een mutatie opgemaakt en tevens een bijtrapportage. Bij 
herhaling wordt opnieuw een bijtrapportage bijgevoegd en krijgt de eigenaar de waarschuwing dat 
een volgende keer inbeslagname volgt en/of  aan B&W wordt geadviseerd de hond als gevaarlijke 
hond aan te merken en een aanlijn- en muilkorfgebod wordt aangevraagd voor de hond. NB: bij 
een eerste bijtincident met bijv. ernstige verwondingen kan de politie ook meteen ibn en/of een 
aanlijn- en muilkorfgebod aanvragen!  

6. In het geval hond bijt mens worden de diensthondgeleiders ter plaatse geroepen voor nader 
onderzoek en vindt z.s.m. overleg plaats met de officier van justitie over inbeslagname. De politie 
maakt een mutatie op en een bijtrapportage. Tevens overweegt de politie of bij B&W een verzoek 
tot aanmerken als gevaarlijke hond en een aanvraag voor een aanlijn- en muilkorfgebod moet 
worden ingediend. Bij herhaling wordt de hond inbeslaggenomen en wordt een aanlijn- en 
muilkorfgebod aangevraagd bij B&W.  

7. Wanneer er sprake is van het opzettelijk aanzetten tot bijten door de eigenaar (artikel 425 lid 1 Sr) 
en in het geval de eigenaar er onvoldoende zorg voor heeft gedragen dat de hond niemand kan 
bijten (artikel 425 lid 2 Sr) wordt aangifte opgenomen en in beslag genomen in overleg met de 
officier van justitie.  

8. Na inbeslagname (in overleg met het parket) neemt de politie z.s.m. contact op met DR-LNV 
(meldt de dieren aan voor onderbrenging) en regelt de politie z.s.m. het vervoer van de dieren 
naar de door DR-LNV aangegeven locatie. Deze locatie is geheim en wordt dus niet in de KVI 
vermeld. De politie maakt z.s.m. pv op met daarin alle relevante informatie (o.a. afstand). 



9. Bij overtreding van het aanlijn- en muilkorfgebod vordert de officier van justitie onttrekking aan het 
verkeer. 

10. Wanneer de rechter een beslagbeslissing heeft genomen, geeft het parket de DR-LNV meteen 
opdracht te vervreemden. DR-LNV voert deze opdracht onverwijld uit. 

 
 
Opmerkingen en aanbevelingen 
 
 
De regelgeving en het protocol spreken voor zich. I 
 
Ik wil graag de volgende opmerkingen/aanbevelingen plaatsen: 
 
 
- In het geval van een Wijkpolitiemelding: Van ieder bijtincident wordt een werkopdracht gemaakt 

om het incident te onderzoeken. Een bijtincident kan in een buurt de nodige impact op de 
leefbaarheid hebben. De Buurtagent is dan ook de aangewezen persoon om bij ieder bijtincident 
in zijn buurt het onderzoek te verrichten en daarvan een registratie aan te maken. De buurtagent 
maakt een bijtrapportage op en legt alle feiten en omstandigheden vast in het 
bedrijfsprocessensysteem.  

- In het geval van een DHV-melding van een bijtincident wordt een onderzoek ingesteld en de 
bevindingen worden vastgelegd in het bedrijfsprocessensysteem. De buurtagent wordt via een 
mailbericht kennis gegeven en uitgenodigd een vervolgonderzoek te verrichten en bijtrapportage 
op te maken.  

- In het geval van melding via externen, zoals bijvoorbeeld de gemeente; zie wijkpolitiemelding. 
- In het bedrijfsprocessensysteem zou een eenvoudig te raadplegen bestand “bijtincidenten” dienen 

te worden gerealiseerd, dat gevoed wordt met alle opgemaakte mutaties en rapportages.  
- Iedere overtreding van een aanlijngebod en/of muilkorfgebod wordt vastgelegd in hierboven 

genoemd bestand. 
- De naleving van het protocol en het overleg met de gemeente over o.a. de eventueel door de 

gemeente af te geven verklaring “gevaarlijke hond” zal door de aanstelling van een 
taakaccenthouder worden uitgevoerd, bewaakt en geoptimaliseerd.  

- De wijkteamchef en/of de taakaccenthouder draagt zorg voor de verspreiding van de kennis over 
de regelgeving en het protocol binnen het wijkteam en de collega’s van intake en service.  

- Terugkoppeling aan het bestuur wordt door de wijkteamchef verzorgd in het geval van 
inbeslagnemingen en andere relevante informatie over een politieoptreden na een bijtincident. 

 

De Hondenbrigade heeft ter informatie en advies diensthondengeleiders als contactpersonen 
aangewezen. De contactpersonen voor district Feijenoord-Ridderster zijn: 

Bureau Sandelingplein:  Hans van Maaren 

Bureau Maashaven:  Stefan Böhne 

Bureau Beverwaard:  René van Aalst 

Bureau Ridderkerk:  Michel van Velzen 

 

Ik vraag u deze notitie te bespreken in het MT en het protocol na accoordbevinding over te laten 
nemen door de wijkpolitie Feijenoord-Ridderster. 

         

       R.V. van der Hilst 

       Inspecteur van politie. 

  



 


