
 

Ontwerp Protocol 
 Agressieve honden 
 
 

Inleiding 
De aanpak van (potentieel) agressieve honden dient zowel effectief als mens- en diervriendelijk te 
zijn. Bij de uitvoering van deze taak is het van belang dat er een balans wordt gezocht tussen zorg en 
veiligheid voor de omgeving en het belang van de hond en de houder van de hond.  
Door te werken met een vastgesteld protocol is er transparantie over de aanpak en een waarborg 
van uniformiteit, rechtszekerheid en proportionaliteit.  
 
Het is essentieel dat de ernst van de situatie wordt onderzocht, maatregelen worden getroffen die 
nodig zijn om de veiligheid voor de omgeving te waarborgen en die tevens de eigenaar in de 
gelegenheid stellen om de hond te behouden.  
 

Melding van agressief gedrag van honden 
Het protocol spitst zich toe op honden die agressief gedrag vertonen en bijtincidenten. Het protocol 
treedt in werking zodra er een melding wordt ingediend. Burgers kunnen hun meldingen indienen bij 
de politie.  
 
De burgemeester moet onverwijld ingelicht worden over meldingen van (bijt)incidenten op het 
grondgebied. 
 
Meldingen zonder bijtincident 
 
1. Melding van potentieel agressieve honden 
Elke melding bij de politie over een hond, zonder dat er sprake is van een bijtincident, maar dat de 
melder verontrust is over het gedrag van deze hond, doet vermoeden dat deze hond potentieel 
agressief is.   
 
Stap 1. Onderzoek  
Bij één of meerdere meldingen waaruit blijkt dat er ongerustheid bestaat over het gedrag van een 
hond wordt beoordeeld door de burgemeester of een onderzoek door de gemeente nodig is. 
 
Als door de burgemeester geoordeeld wordt dat een onderzoek nodig is, bestaat dit in ieder geval uit 
een bezoek aan de houder van de hond door een afgevaardigde van de gemeente of politie. Als het 
bezoek aan de houder van de hond geen duidelijk beeld oplevert, wordt eventueel ook een 
buurtonderzoek uitgevoerd. Op basis van de melding(en), de eigen waarnemingen ten aanzien van 
het gedrag van de hond in combinatie met de houding van de eigenaar ten aanzien van het gedrag 
van de hond (en het buurtonderzoek) zal de burgemeester een inschatting maken of de hond 
potentieel een gevaar oplevert. 
 
Stap 2: Passende maatregel opleggen 
Indien de inschatting is dat de hond potentieel gevaar oplevert, kan deze hond worden aangemerkt 
als ‘agressieve’ hond en kan de burgemeester bestuurlijke maatregelen opleggen. 



 

 
Melding(en) naar aanleiding van een bijtincident 
 
Er is sprake van bijtincident indien er een melding binnenkomt dat een hond een andere hond, een 
ander dier of een mens heeft gebeten. De eigenaar of houder van het dier dat is gebeten, of de 
persoon die is gebeten, kan hiervan aangifte doen bij de politie. Een aangifte wordt in deze werkwijze 
aangemerkt als melding van een bijtincident. 
 
Stap 1: onderzoek  
Bij een melding van een bijtincident wordt hiervan de ernst onderzocht. Op basis van de feiten wordt 
een onderscheid gemaakt tussen een licht of ernstig bijtincident. 
 
Licht bijtincident 
Er wordt gesproken van een licht bijtincident wanneer een hond een ander dier of persoon bijt, 
waarbij er sprake is van geen of gering letsel waarbij geen medische behandeling noodzakelijk is. 
 
Ernstig bijtincident 
Er wordt gesproken van een ernstig bijtincident wanneer een hond een ander dier of persoon bijt 
waarbij medische behandeling noodzakelijk is als gevolg van het bijtincident. 
 
Stap 2: Maatregelen en/of sancties 
 
Maatregen bij licht bijtincident 
1. Indien een hond betrokken is geweest bij een licht bijtincident kan het dier toch worden 
aangewezen als agressieve hond en kunnen bestuurlijke maatregelen worden opgelegd door de 
burgemeester. 
 
Bij een bijtincident zal, vooraleer het voornemen om de hond aan te wijzen als agressief, de houder 
van de hond binnen de vijf werkdagen na het plaatsvinden van het incident gehoord worden. 
 
2. De houder van de hond wordt geadviseerd om een gedragsdeskundige in te schakelen en gericht 
cursus/therapie te volgen om het gedrag dat tot agressie leidt om te buigen, zodat het risico op 
herhaling kan worden verkleind. 
 
3. Indien diezelfde hond opnieuw betrokken raakt bij een bijtincident, is er sprake van herhaling en 
zal op basis van de criteria zoals hierboven beschreven, bij de nieuwe overweging sprake zijn van een 
ernstig bijtincident. 
 
Maatregelen bij ernstig bijtincident 
1. Indien een hond betrokken is geweest bij een ernstig bijtincident zullen onmiddellijk bestuurlijke 
maatregelen worden genomen door de burgemeester. 
 
2. Met een bestuurlijke maatregel kan de burgemeester voorlopige maatregelen opleggen ter 
voorkoming van verder gevaar.  Maatregelen zoals het muilkorven van de hond, het plaatsen van een 
degelijke omheining, het ontzeggen van de toegang tot bepaalde publiek toegankelijke plaatsen, 
inbeslagname, … zijn mogelijk. 



 

3. De houder van de hond, die een ernstig bijtincident heeft veroorzaakt, wordt onmiddellijk 
mondeling in kennis gesteld van de genomen bestuurlijke maatregelen en uitgenodigd op een 
hoorzitting binnen de twee werkdagen na het plaatsvinden van het incident. 
 
4. Iedere hond die zich agressief gedraagt, wordt onderzocht door een onafhankelijke 
dierenarts/gedragstherapeut aangesteld door de gemeente Schilde.  De kosten worden verhaald op 
de eigenaar. 
 
Het onderzoek van de aangestelde expert heeft als doel te achterhalen of de agressiviteit een 
oorzaak heeft, inschatting van het risico op herhaling en/of het noodzakelijk is om verdere 
behandeling te voorzien in de vorm van gedragstherapie of andere. 
 
5. Nadat de burgemeester een dierenarts/gedragstherapeut gehoord heeft, kan hij verdere 

voorlopige maatregelen opleggen in het kader van de openbare veiligheid.  Hierbij wordt gedacht 

aan het verplicht volgen van cursussen, het verplicht muilkorven, het ontzeggen van de toegang tot 

bepaalde publiek toegankelijke plaatsen, het verbod voor de eigenaar om nog dieren te houden, het 

weghalen van de hond bij de eigenaar, ….  

   

Opheffing van de bestuurlijke maatregelen 
De houder van de hond kan een verzoek tot intrekking van de bestuurlijke maatregelen indienen. Dit 
verzoek wordt alleen in overweging genomen als de houder van de hond alle bestuurlijke 
maatregelen heeft nageleefd en een evaluatie van de gedragstherapeut kan voorleggen. 
Zolang er geen verzoek is ingediend of er nog geen besluit is genomen tot het intrekken van de 
opgelegde bestuurlijke maatregelen blijven deze van toepassing. 
 

Sancties 
1. Indien diezelfde hond opnieuw betrokken raakt bij een bijtincident wordt geconstateerd dat de 
opgelegde bestuurlijke maatregelen niet worden nageleefd, wordt de hond zo spoedig mogelijk in 
beslag genomen. Het besluit hiertoe wordt achteraf zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen de vijf 
werkdagen, op schrift gesteld. 
 
Vervolgstappen na inbeslagname 

• Indien een hond onvrijwillig in beslag is genomen, wordt, op kosten van de houder van de hond, 
de hond vervoerd, gehuisvest, medisch gecontroleerd en aan een risico-assessmenttest 
onderworpen bij een gedragsdeskundige die wordt aangesteld door de gemeente en waarvan de 
kosten worden verhaald op de eigenaar van de hond. 

• De test zal moeten uitwijzen of er sprake is van niet te corrigeren gedragskenmerken bij de hond. 
Indien dit het geval is, volgt een besluit tot euthanasie. Dit besluit wordt op schrift gesteld. 

• Indien uit de test blijkt dat het gedrag van de hond wel te corrigeren valt, wordt beoordeeld of 
de hond bij de houder kan worden teruggeplaatst. Dit gebeurt niet als het risico op recidive bij 
terugplaatsing bij de houder hoog wordt ingeschat. In dat geval zal worden besloten tot 
herplaatsing. Een besluit tot terugplaatsing of herplaatsing wordt op schrift gesteld. 
 

2. Alle kosten van inbeslagname worden verhaald op de houder van de hond. 
 



 

 
Strafrecht 
Bij zeer ernstige bijtincidenten en bij bijtrecidive wordt de politie verzocht onverwijld proces-verbaal 
op te maken.  
 

Inwerkingtreding 
Dit protocol agressieve honden gemeente Schilde treedt in werking op de dag na bekendmaking. 
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