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Bijtincidenten 2017
Gemeente Ridderkerk

Aanleiding
In 2011 is naar aanleiding van een incident binnen gemeente Ridderkerk een notitie
opgesteld door de leiding van de toenmalig wijkpolitie van het district Feijenoord-Ridderster, die
betrekking heeft op het protocol rondom bijtincidenten met honden.
Conform afspraak met het bestuur van de gemeente Ridderkerk, doet de leiding van het huidige
basisteam Oude Maas middels onderhavige notitie verslag van de bijtincidenten, die bij de politie zijn
gemeld en hebben plaatsgevonden binnen gemeente Ridderkerk in 2017.
Incidenten
16 februari:
Tijdens de bezorging van meubels is men kennelijk vergeten een deur te sluiten waarna de hond des huizes naar
buiten is geglipt en een voorbijlopende hond heeft gebeten. De gebeten hond, die een behoorlijke wond had, is
geopereerd. De eigenaar van de naar buiten geglipte hond heeft zijn hond nav het incident door een dierenarts laten
inslapen.

22 april
Een bijtincident waarbij de ruggenwervel van een andere hond is gebroken door een Rotweiller. Nav onderzoek is de
vermoedelijke eigenaar van de bijtende hond bekend geworden. Het slachtoffer durft geen aangifte te doen.
26 april
Telefonische melding over honden. Melder belt namens iemand anders. Eigenaar van de ‘gevaarlijke’ hond zou in de
omgeving wonen van het Vlietplein. Verder was er geen informatie bekend. Info te summier om het verder in
onderzoek te kunnen nemen.

11 mei
Jongen van 9 gebeten door een aangelijnde zwarte hond. Verder geen informatie bekend. De jongen is geholpen
door de ambulancedienst.

22 augustus
Melding van een loslopende hond die 3 honden heeft aangevallen. De eigenaar, die onbekend is gebleven, zou
naarstig op zoek zijn geweest naar zijn hond die uitgebroken zou zijn

19 september
Loslopende hond bijt een andere hond. Het slachtoffer heeft de hond van zich afgeslagen met een riem en door van
zich af te trappen. De onbekende eigenaresse ging een garage binnen en kwam later zonder honden weer terug.
Door politie diverse malen onderzoek gedaan op de garage, echter zonder resultaat.

22 november
Hond bijt persoon in zijn been op een terrein alwaar paarden gestald staan, een zogeheten pensionstal. Eigenaar van
de hond beroept zich op bord “betreden op eigen risico” en schenkt verder geen aandacht aan het slachtoffer.
Contact met Officier van Justitie gehad omtrent het bord. De Officier van Justitie vond het bord niet van toepassing en
adviseerde om aangifte te doen. Tot op heden is geen aangifte gedaan.
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