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Doel en activiteiten van de Raad 

De Raad voor Dierenaangelegenheden 
(RDA) is een onafhankelijke raad van  
deskundigen die de staatssecretaris van 
Economische Zaken gevraagd en onge-
vraagd adviseert over multidisciplinaire 
vraagstukken op het gebied van dieren-
welzijn inclusief diergezondheid. De RDA 
bestaat op dit moment uit circa vijfen-
dertig leden met zeer uiteenlopende 
achtergrond en deskundigheid, die er op 
persoonlijke titel en zonder last of ruggen-
spraak zitting in hebben.

De Raad voor Dierenaangelegenheden be-
handelt vraagstukken over de volle breedte 
van het dierbeleid: over gehouden en niet-
gehouden, dus ‘in het wild levende’ die-
ren, over hobbydieren, over gezelschaps-
dieren, en over productie- en proefdieren. 

De Raad legt het resultaat van zijn beraad-
slagingen neer in een zogenaamde 
ziens wijze. Die geeft een overzicht van 
weten schappelijke en maatschappelijke 
achtergronden van een vraagstuk, en ad-
viseert over beleidsrichtingen en oplos-
singsrichtingen voor dilemma’s. Consen-
sus is niet noodzakelijk: een zienswijze 
van de Raad kan minderheidsstandpunten 
bevatten.

Woord Vooraf 

In 2013 heeft de Raad voor Dieren-
aangelegenheden een zienswijze uit-
gebracht over de manier waarop 
onaanvaardbaar gedrag van honden 
en hun houders kan worden tegen-
gegaan. Sindsdien zijn honden en 
katten als diersoort op de positieflijst 
voor huisdieren geplaatst. In het 
besluit Houders van dieren zijn voor-
waarden vastgelegd voor het houden 
van honden als huisdier. Deze zijn 
echter niet voldoende gebleken om 
ernstige bijtincidenten te voorko-
men.

Daarom, en omdat de maatschap-
pelijke onrust over bijtincidenten met 
honden intussen eerder is toe- dan 
afgenomen, heeft de staatssecretaris 
van Economische Zaken aan de Raad 
gevraagd om een nieuwe zienswijze. 
Deze zienswijze, waarvan de voor-
liggende publicatie een beknopte 
samenvatting geeft, is toegespitst  
op het bijtgedrag van hoog-risico 
honden: kunnen deze van andere 
honden worden onderscheiden en 
met welke voorschriften voor deze 
categorie kan het risico van bijtinci-
denten verder worden beperkt?

Voor deze zienswijze heeft de Raad 
advies ingewonnen bij verschillende 
experts en organisaties waaronder de 
Hondenbescherming, de gemeen-
tens Rotterdam en Assen en de 
Faculteit Diergeneeskunde.

De Raad hoopt hiermee een bijdrage 
te leveren aan het terugdringen van 
ernstige bijtincidenten met honden. 

Den Haag, februari 2017

Pauline Krikke, voorzitter

Marc Schakenraad, secretaris
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Vraag: Is een onderscheid mogelijk waarbij honden met 
een hoog bijtrisico worden onderscheiden van andere 
honden, en hoe zou dat onderscheid gemaakt kunnen 
worden tussen alle voorkomende hondenrassen en krui-
singen? Kunnen voor zulke hoog-risico honden afzon-
derlijke houderijvoorschriften worden opgesteld en welke 
zouden dan moeten zijn?

Aanleiding: Niet zo heel lang geleden, in 2013, publi-
ceerde de Raad een zienswijze over ‘onaanvaardbaar 
gedrag van honden en hun houders.’ Toch vroeg de staats-
secretaris van Economisch Zaken opnieuw om advies. 
‘Dat houdt vooral verband met het feit dat veel mensen 
een toename zien in het aantal incidenten met ernstige 
hondenbeten,’ legt Han Swinkels uit. Hij is voorzitter 
van het forum dat deze zienswijze voorbereidde. ‘Hoewel 
die toename niet echt in harde cijfers kan worden terug-
gevonden, wordt hij wel zo ervaren, en datzelfde geldt 
voor de maatschappelijke zorgen over dit onderwerp.  
Die zien we ook toenemen.’

Overwegingen: ‘We zijn bij het opstellen van deze 
zienswijze in de lijn gebleven van ons vorige advies omdat 
dat zijn geldigheid niet heeft verloren,’ zegt Swinkels. 
‘Dus hebben we gezocht naar mogelijkheden om op dat 
advies voort te bouwen, om toch te kunnen beantwoor-
den aan het grotere gevoel van urgentie in de 

Hondenbeten aan de kaak gesteld; 
preventie van ernstige hondenbeten bij mens en dier
Gevraagde zienswijze  
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Forumvoorzitter Han Swinkels
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samen leving. Daarbij ging het erom hoe je hoog-risico 
honden kan onderscheiden, en om houderijvoorschriften 
waarmee je die risico’s zou kunnen beperken.’  Je moet 
oppassen om bepaalde rassen te stigmatiseren, legt de 
forumvoorzitter uit, want het is niet zo dat het ene ras 
wel bijt en het andere niet. Bij elk bijtincident spelen drie 
partijen een rol: de houder, de hond en de omgeving. ‘Elk 
ras kàn betrokken zijn bij een bijtincident. Maar aan de 
hand van fysieke- en gedragskenmerken zoals kaakop-
bouw en vasthoudendheid, kan wel een schatting worden 
gemaakt van het risico.’ Op grond daarvan is het goed 
mogelijk een lijst op te stellen van rassen, kruisingen en 
lookalikes waarbij steeds wordt gekeken naar de kans op 
een bijtincident en de impact ervan. ‘Die twee samen 
bepalen het risico dat bij een bepaalde categorie honden 
hoort,’ zegt Swinkels die buiten zijn lidmaatschap van 
de Raad een adviesbureau heeft. ‘Voor hoog-risico (HR-) 
honden adviseren we houderijvoorschriften, aan de ene 
kant bedoeld om het risico werkelijk te verminderen en 
aan de andere kant ook om potentiële houders te ont-
moedigen.’ Van het eerste noemt Swinkels verplicht kort 
aanlijnen en muilkorven in losloopgebieden als voorbeel-
den; van het tweede verplicht euthanaseren van de hond 

bij het éérste ernstige bijtincident bij mens of andere 
hond. ‘Dat alles ook in het licht van onze overtuiging dat 
het verbieden van bepaalde categorieën honden niet wen-
selijk is. Het stigmatiseert, is moeilijk uitvoerbaar en er 
is ook nog een kans dat het averechts uitpakt.’

Advies: Laat een groep deskundigen een dynamische 
lijst opstellen van rassen, kruisingen en lookalikes met 
een hoog bijtrisico, en laat deze lijst regelmatig aanpas-
sen en aanvullen op grond van de meest actuele bevin-
dingen. Stel voor de zo omschreven HR-honden extra 
voorschriften op voor de houder, hond én omgeving zoals 
in deze zienswijze voorgesteld en maak het volgen van 
deze voorschriften verplicht. Realiseer het advies uit de 
vorige zienswijze om ernstige bijtincidenten centraal te 
administreren, om zo de urgentie van het probleem en 
het effect van de maatregelen te kunnen volgen en de 
dynamische lijst gefundeerd te kunnen aanpassen. Zorg 
voor meldpunten waar mogelijk gevaarlijke situaties met 
honden anoniem kunnen worden gemeld. En realiseer 
uit welzijnsoogpunt euthanasiebeleid, gekoppeld aan een 
maximale verblijfsduur van HR-honden in een dieren-
asiel. 

juni 2016

Verzoek staats-
secretaris van EZ

augustus 2016

Aanpak en forum 
vastgesteld

Aanbieding aan 
staatssecretaris EZ

februari 2017februari 2017

Concept-zienswijze 
in Raad
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• Honden zijn belangrijk in onze samenleving. Ze 
bieden bijvoorbeeld gezelschap en ontspanning, ze 
ondersteunen ons als hulphond en bewaker en wor-
den gezien als lid van het gezin in bijna twintig pro-
cent van de huishoudens.

• In principe moeten mensen, honden en andere die-
ren naast elkaar kunnen functioneren. Er zijn ech-
ter ook voorbeelden van waar het mis kan gaan: daar 
waar honden mensen of dieren bijten, soms ernstig 
verwonden en in een enkel geval zelfs doden.

• Een actueel totaalbeeld van hondenbeten ontbreekt. 
Er is op dit moment onmiskenbaar regelmatig aan-
dacht in de media en er zijn in een aantal gemeenten 
aanwijzingen dat de problemen toenemen.

• Het ontbreken van een betrouwbaar inzicht in de 
aard en omvang van ernstige bijtincidenten, in het 

Korte weergave van de inhoud   
bijzonder met andere honden als slachtoffer, houdt 
niet in dat er geen maatregelen nodig zijn. Ieder 
ernstig bijtincident is er één teveel. Er zijn gegronde 
redenen om aan te nemen dat ernstige bijtinciden-
ten bij herhaling zullen voorkomen. Dit is onver-
enigbaar met het gewenste beschermingsniveau van 
mensen en dieren in Nederland. De beschikbare 
gegevens, hoewel niet compleet, en de maatschap-
pelijke zorgen over de voorgevallen bijtincidenten 
geven voldoende aanleiding om vanuit het voor-
zorgsbeginsel maatregelen voor te stellen. Zodra 
er - op niet al te lange termijn - nieuwe informatie 
beschikbaar is en een completer beeld ontstaat van 
de aard en omvang van de problematiek zullen die 
maatregelen opnieuw moeten worden bezien door 
de betrokken overheden.

• Bij het optreden van een bijtincident spelen de eige-
naar, de hond én de context een rol. In de maatre-
gelen moeten daarom alle drie de aspecten worden 
betrokken.

• Het risico van letsel- en psychische schade als gevolg 
van een hondenbeet evenals de angst daarvoor is 
afhankelijk van de kans dat er gebeten wordt en de 
(potentiële) impact van die beet.

• Om het risico van een ernstige hondenbeet te beper-
ken stelt de Raad voor om onderscheid te maken tus-
sen verschillende hondenrassen en kruisingen: voor 
‘hoog risico’ hondenrassen (HR-honden) zijn extra 
maatregelen gerechtvaardigd, ook als uitwerking 
van een ontmoedigingsbeleid.

• HR-honden zijn honden die ernstig letsel kunnen toe-
brengen. Dit komt door de kracht (kaakopbouw, bespie-
ring) in combinatie met hun bijtgedrag (lage aanvals-
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drempel, niet waarschuwen, niet loslaten, schudden).
• De lijst met HR-hondenrassen zal een dynamische 

lijst moeten zijn. Ook lookalikes (rashonden zon-
der stamboekpapieren) en kruisingen met deze ras-
sen staan erop. Elke vier jaar zal de lijst geëvalueerd 
moeten worden.

• Om de kans op ernstige bijtincidenten te beperken 
stelt de Raad voor HR-hondenrassen een aantal pre-
ventieve maatregelen voor.

• De RDA raadt vooralsnog een verbod op HR-hon-
denrassen af omdat hij dit niet proportioneel vindt. 
Zoals uit een evaluatie van de Regeling Agressieve 
Dieren (RAD) is gebleken, sorteert een totaalverbod 
niet het gewenste effect. 

Op grond van het voorgaande is meer aandacht nodig 
voor preventie van hondenbeten. Op hoofdlijnen stelt de 
RDA de volgende maatregelen voor om de risico’s van 
ernstige hondenbeten te beperken:

Registratie en analyse
• Meten is weten: zorg voor geactualiseerde en 

betrouwbare gegevens over hondenbeten, gericht 
op mensen en dieren, over de rol van verschillende 
hondenrassen/typen en eigenaars hierbij en over de 
context waarin ernstige bijtincidenten plaatsvinden. 

• Versterk ook de identificatie én registratie van hon-
den door dit bijvoorbeeld uitsluitend door de dieren-
arts te laten verrichten. Dit geldt ook voor het over-
schrijven van honden die van eigenaar wisselen.

Maatregelen gericht op de eigenaar
• Versterk bewustwording van volwassenen door voor-

lichting over het belang van een veilige omgang van 
het kind met de hond via specifieke kanalen als ver-
loskundigenpraktijken, consultatiebureaus, baby- en 
peuteropvang, basisscholen en dierenspeciaalzaken. 
Verstrek laagdrempelige informatie over rassen, 
fokkers en houderij gericht op potentiële kopers van 
HR-honden.

• Lijst met HR-hondenrassen/typen: er is behoefte aan 
een landelijke lijst met rassen, lookalikes en kruisin-
gen. Honden van deze rassen hoeven niet per defi-
nitie gevaarlijk te zijn, maar kunnen bij suboptimale 
fok- en houderijcondities eerder in de fout gaan en 
indien ze bijten, een hoge impact hebben. Voor 
deze hondenrassen zijn extra maatregelen gewenst. 
Stel met behulp van een expertgroep op een verant-
woorde en inzichtelijke wijze een landelijke lijst op 
van HR-rassen, lookalikes en kruisingen. 

• Zorg voor gemakkelijk bereikbare voorlichting over 
verantwoorde fokkers, rassen en houderij, gericht op 
potentiële kopers van HR-honden. Op basis daarvan 
kunnen deze mensen de risico’s en verantwoordelijk-
heden van het ene of het andere ras goed beoordelen.
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• In de publieke ruimte moet een HR-hond kort aan-
gelijnd zijn en in losloopgebieden gemuilkorfd. 
Gemeenten kunnen een gebiedsverbod overwegen 
voor HR-honden of voor bepaalde gebieden een 
muilkorfgebod instellen.

• De houder van een HR-hond is verplicht maatrege-
len te treffen opdat het dier altijd op het eigen ter-
rein blijft.

• De eigenaar moet met iedere HR-hond een gehoor-
zaamheidscursus doorlopen bij een erkende hon-
denschool.
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Maatregelen gericht op de hond
• Naast het muilkorf- en aanlijngebod en de andere 

preventieve maatregelen adviseert de RDA om HR-
honden die mensen of andere honden gebeten heb-
ben met ernstige verwondingen zonder meer te 
euthanaseren: One strike out.

• Zorg voor een adequaat en zo mogelijk nationaal 
afgestemd euthanasiebeleid, waarvan een maximale 
verblijfsduur van de HR-hond deel uitmaakt in het 
belang van het welzijn van de betreffende hond.

• Aanbevolen wordt om de huidige gedragstest (TOP)  
verder te ontwikkelen tot een test die aantoonbaar 
voldoende garantie biedt voor een veilige plaatsing 
van honden.

Maatregelen gericht op de omgeving
• Burgers moeten laagdrempelig en anoniem gevaar-

lijke situaties met honden kunnen melden, bij voor-
keur in de eigen gemeente. Meldingen moeten snel 
en accuraat worden doorgegeven aan de politie zodat 
contact met de eigenaar van de hond kan worden 
opgenomen om gevaarlijke situaties te bespreken en 
erger te voorkomen.

• Gemeenten wordt geadviseerd een houd- en/of loca-
tieverbod af te kondigen aan eigenaren van honden 
die twee keer betrokken zijn bij een bijtincident.

• Gemeenten wordt daarnaast geadviseerd de moge-
lijkheid te scheppen om in een afgeschermd gebied 
een aanwezigheidsverbod af te kondigen voor HR-
honden.

• Een aantal gemeenten heeft voor HR-honden 
reeds specifieke huisvestingseisen en maatregelen 
beschreven. De RDA beveelt alle gemeenten aan dit 
te doen, een standaard tekst in de APV op te nemen 
en de best practices te delen. Het is de verwachting 
van de Raad dat gemeenten voldoende maatregelen 

tot hun beschikking om de aanschaf en houderij van 
HR-honden te ontmoedigen.

• In artikel 425 Wetboek van Strafrecht eerste lid: ‘Hij 
die een dier op een mens aanhitst of een onder zijn 
hoede staand dier, wanneer het een mens aanvalt, 
niet terughoudt’ zou in het laatste gedeelte ‘mens of 
dier’ moeten staan in plaats van ‘mens’.
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Bijlage 

Betrokkenen bij deze zienswijze

Deze zienswijze is een product van de gehele Raad voor 
Dierenaangelegenheden. Hij werd voorbereid door een 
forum bestaande uit de raadsleden dr.ing. H. Hopster, 
J.Th. de Jongh, drs. H.M. van Veen en dr.ir. J.W.G.M.  
Swinkels (voorzitter). Het secretariaat van het forum werd 
vervuld door ir. M.H.W. Schakenraad en drs.ir. G.H.M. 
Vossebeld.

Leden van de Raad voor Dierenaangelegenheden 

Prof.dr. J.J.M. van Alphen
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Prof.dr.ir. J.A.P. Heesterbeek
Prof.dr. L.J. Hellebrekers
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A.J.M. van Hoof
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H.W.A. Swinkels
Dr.ir. J.W.G.M. Swinkels
Prof.dr.ir. C.J.A.M. Termeer
Drs. R.A. Tombrock
Prof.dr.ir. J.C.M. van Trijp
Drs. H.M. van Veen
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