
Zaak- en documentnummer: Ja / D.1061087

Ontvangstdatum:  - Verzenddatum:

Burgemeestersvoorstel
■> HuizenGemeente

Zaaknummer:

WW ws B WAdjS

Conform

Onderwerp: Protocol Bijtincidenten
Behandelen

Beslissingsdatum: 09-07-2020

RIS: JaOpenbaar: Ja - actief

Raadsbehandeling

Vert:Geheime bijlagen aanwezig: Nee

2 Klik hierKlik hierParaaf af

f

Zie voor nota: vervolgvel9-7-2020/Burgemeestervoorstel Protocol bijtincidenten DEFdieren

Akkoord 
team(project)leid 
er:

Akkoord 
afdelingshoofd

Advies
• Het vaststellen van het 'Protocol Bijtincidenten’, dat in coproductie met de team Vergunningen, Toezicht en 

Handhaving, team Openbare Orde in Veiligheid en de politie is opgesteld.

Fk: Frans Wiegant, Marian van Lunteren, Tijmen 
Bredenoord

B&W 
procedure

Mede geadviseerd door:
Klik hier

Auteur 
Datum 
Afdeling

Y. van Brenk 
9 juli 2020 
BM/BBO

Port. Houder
Meijer
Behandelaar

Commissiebehandelin
g



Zaak- en documentnummer: Ja / D.1061087

Ontvangstdatum:  - Verzenddatum:

HuizenGemeente

Y. Brenk

Zie voor nota: vervolgvel9-7-2020/Burgemeestervoorstel Protocol bijtincidenten DEFdieren

Bestuur, burgerzaken en ondersteuning
Bestuurlijke- en algemeen juridische zaken

Communicatie
Het ‘Protocol Bijtincidenten’ wordt in de gemeentelijke krant bekendgemaakt.

Uitvoering en evaluatie
Team VTH is verantwoordelijk voor de rapportages, advisering en de handhaving van de opgelegde 
maatregelen. De burgemeester is verantwoordelijk voor het opleggen van de bestuurlijke maatregel, 
zoals een aanlijn- en/of muilkorfgebod, inbeslagname of het euthanaseren van het dier. Indien 
noodzakelijk wordt het ‘Protocol Bijtincidenten” met team openbare orde en veiligheid, team VTH en 
de politie geëvalueerd.
Bijlagen

• Protocol Bijtincidenten

Kaders
De Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Huizen (2014) 
Artikel 2:59 van de algemene plaatselijke verordening van de gemeente Huizen 
De Algemene wet bestuursrecht artikel 5.29
De Gemeentewet artikel 172, lid 3

Argumentatie
De verantwoordelijkheden rondom bijtincidenten liggen bij de houder en/of eigenaar van het dier. 
Vanuit het oogpunt van de openbare orde en de veiligheid van mensen en dieren is het gewenst dat in 
dergelijke situaties wordt ingegrepen. Bij dergelijke incidenten is de burgemeester bevoegd om 
preventief maatregelen op te leggen, zodat de situatie niet verder kan escaleren. Deze maatregelen 
moeten echter wel worden vastgelegd. Zodoende worden in het ‘protocol bijtincidenten’ deze 
maatregelen vastgelegd en openbaar gemaakt.

Alternatieven
Een alternatief is om geen protocol vast te leggen. Dit is echter niet wenselijk, omdat dan de 
rolverdeling tussen de politie en binnen de gemeente onduidelijk blijft. Om de zaak op te pakken heeft 
de gemeente een rapport van de politie nodig. Als de politie geen rapport kan overleggen, kunnen 
bijtincidenten niet worden opgepakt door de gemeente (lees burgemeester), wat de veiligheid niet ten 
goede komt. De gemeente was in voorkomende gevallen ook afhankelijk van de rapportage over een 
gedragsonderzoek van een hondengeleider. Gelet op de landelijke drukte bij hondengeleiders en ook 
leemtes in de rapportage bijtincidenten bij de politie blijkt het vaak moeilijk een dergelijk rapport van 
de hondengeleider te krijgen. Het kan dan gebeuren dat wij laat en niet tijdig acteren naar aanleiding 
van zo een incident. Met dit protocol wordt deze knelpunten ondervangen.

Toelichting:
Aanleiding
In de maatschappij leven mensen en dieren met en naast elkaar. Regelmatig gaat het helaas mis. Een 
voorbeeld hiervan is een bijtincident met dieren. Bij dergelijke incidenten is de houder en/of eigenaar 
van het dier verantwoordelijk, zoals in de wet is geregeld. De burgemeester ziet erop toe dat de houder 
en/of eigenaar van het dier zijn verantwoordelijkheden neemt. Om zorg te dragen voor de goede 
afhandeling van bijtincidenten is het ‘protocol bijtincidenten’ opgesteld.

Financiën
N.v.t.
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Protocol bijtincidenten

Alle daaraan verbonden kosten zijn voor de eigenaar en/of houder van het dier.

1

Uitzonderingen
In uitzonderlijke gevallen of zeer ernstige situaties is het mogelijk om van dit protocol af te wijken en kan 
de burgemeester overgaan tot het toepassen van (spoedeisende)bestuursdwang.

Bij een zeer gevaarlijk dier wordt de houder en/of eigenaar van het dier verplicht om een risico- 
assessment uit te voeren. Naar aanleiding van het risico-assessment besluit de burgmeester in 
samenwerking met de politie of het dier inbeslaggenomen of geëuthanaseerd moet worden.

Een belangrijk onderdeel van een risico-assessment is een gedragstest. Het risico-assessment dient altijd 
door een gedragstherapeut, die is aangesloten bij een beroepsvereniging, afgenomen te worden. 
Bijvoorbeeld bij bijtincidenten met honden, dient de gedragstherapeut aangesloten te zijn bij de 
Nederlandse Vereniging van Gedragstherapeuten voor Honden (NVGH).

Risico-assessment bij een gevaarlijke hond
Indien de houder en/of eigenaar van het dier van mening is dat zijn of haar dier niet hinderlijk of 
gevaarlijk is en niet eens is met de opgelegde maatregel, dient de houder en/of eigenaar dit aan te tonen 
met een risico-assessment. De burgemeester besluit naar aanleiding van het risico-assessment of het dier 
hinderlijk of (zeer) gevaarlijk is en of de opgelegde maatregelen kunnen worden ingetrokken.

Protocol
Voor een duidelijk overzicht van de mogelijke maatregelen die de burgemeester kan opleggen, wordt 
verwezen naar onderstaand schema 'protocol bijtincidenten'.

Melding van bijtincident bij de gemeente
Inwoners kunnen een melding doen van een bijtincident bij zowel de gemeente als de politie. De 
gemeente en politie informeren en adviseren elkaar over bijtincidenten. Vervolgens beoordeelt de 
burgemeester of het een hinderlijk of (zeer) gevaarlijk dier is en kan de volgende maatregelen opleggen:

• Bij een hinderlijk dier: een waarschuwing of een kort aanlijngebod van maximaal 1.50 meter.
• Bij een gevaarlijk dier: een kort aanlijngebod van maximaal 1.50 meter en/of muilkorfgebod.
• Bij een zeer gevaarlijk dier: overgaan tot inbeslagname en/of het euthanaseren van het dier.

Verantwoordelijkheden houder en/of eigenaar van het dier
De verantwoordelijkheden rondom bijtincidenten liggen in beginsel bij de houder en/of eigenaar van het 
dier, zoals in de wet is geregeld. De rol van de burgemeester is om toe te zien of de houder en/of eigenaar 
van het dier de verantwoordelijkheden neemt. Indien nodig kan de burgemeester preventieve 
maatregelen opleggen. Dit protocol is vastgesteld om de openbare orde en veiligheid te waarborgen bij 
gevaarlijke en agressieve dieren die betrokken zijn bij bijtincidenten. Het protocol dient ertoe om 
duidelijkheid en uniformiteit te verschaffen over de handelswijze van de gemeente rondom 
bijtincidenten. Het 'protocol bijtincidenten' is in het kader van de algemene plaatselijke verordening van 
de gemeente Huizen (2014) opgesteld.
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Risico-assessment op 
rekening van eigenaar 

en/of houder van 
bijtende hond

Burgemeester oordeelt
het volgende:

VTH: Waarschuwing ter 
dossiervorming en/of 

kort aanlijngebod

De hond is niet 
gevaarlijk

VTH: Tijdelijk een kort 
aanlijngebod en/of 

muilkorfgebod (artikel
2:59, APV)

VTH: Waarschuwing ter 
dossiervorming en/of 

kort aanlijngebod

Politie registreert 
gegevens, geeft advies 
aan burgemeester en/o1 

strafrechtelijk 
onderzoek

VTH: Tijdelijk kort 
aanlijngebod en/of 

muilkorfgebod wordt 
opgeheven

VTH: definitief kort 
aanlijngebod en/of 

muilkorfgebod

Z \
Gemeente registreert 

gegevens, verifieerd 
bij wijkagent en geeft 

advies aan 
burgemeester

Gevaarlijk hond 
veroorzaakt ernstig 

bijtincident, met ernstig 
letsel en/of ernstige 

gevolgen en/of recidive

I

Hinderlijk dier 
veroorzaakt bijtincident, 
zonder ernstig letsel of 

ernstige gevolgen 
X

Politie: Inbeslagname 
(AWB, art. 5.29 & GW 

art. 172, lid 3) of 
geëuthanaseerd

\________________ y

Zeer gevaarlijk dier' 
veroorzaakt ernstig 

bijtincident, met ernstig 
letsel en/of ernstige 

gevolgen en/of reeds 
X een maatregel z
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Bijtincident:

Ernstig bijtincident

Ernstig letsel

Ernstige gevolgen

Hinderlijk dier

Gevaarlijk dier

Zeer gevaarlijk dier

Kort aanlijnen

Muilkorf

3

Begripsbepaling protocol bijtincidenten
Van een bijtincident is sprake wanneer een dier een persoon of een ander dierbijt maar daarbij 
geen sprake is van ernstig letsel of ernstige gevolgen.

Bij een ernstig bijtincident brengt het dier ernstig letsel en/of ernstige gevolgen toe aan een 
persoon of een ander dier. Meerdere bijtincidenten binnen een periode van twee jaar kunnen 
ook worden aangemerkt als een ernstig bijtincident.
Van ernstig letsel is sprake als bij een persoon of een dier medische behandeling noodzakelijk is 
als gevolg van het bijtincident.

Een dier die een ernstig bijtincident heeft veroorzaakt en waarbij een persoon of een dier 
overlijdt of blijvend gehandicapt is als direct gevolg van het bijtincident.

Een dier die een persoon of een ander dier bijt, maar daarbij geen sprake is van ernstig letsel of 
ernstige gevolgen.

Een dier die een persoon of een ander dier bijt en daarbij sprake is van ernstig letsel en/of 
ernstige gevolgen.

Een dier die een ernstig bijtincident veroorzaakt en daarbij sprake is van zeer ernstig letsel en/of 
zeer ernstige gevolgen en/of reeds een opgelegde maatregel

Aanlijnen van een dier met een deugdelijke lijn met een lengte, die gemeten van hand tot 
halsband, niet langer is dan 1,50 meter.

a. Een muilkorf is vervaardigd van stevige kunststof, van stevig leer, of van beide stoffen;
b. Is door middel van een stevige leren riem rond de hals zodanig aangebracht dat 

verwijdering zonder toedoen van een mens niet mogelijk is.
c. Is zodanig ingericht dat het dier geen mens of dier kan bijten, dat de afgesloten ruimte 

binnen de korf een geringe opening van de bek van het dier toelaat en dat geen scherpe 
delen binnen de korf aanwezig zijn.



Zaak- en documentnummer: Ja / D.1061087

Ontvangstdatum:  - Verzenddatum:

Brenk, Yurie van

Beste collega.

In tijden van corona en het thuiswerken, geef ik hierbij mijn paraaf voor het voorstel en protocol bijtincidenten.

Ik zie het nadere besluit graag terug in JOIN, fijn als je onze teamleider FW ook als kopiehouder meeneemt.

Met vriendelijke groet.

Mr Marian (M.A.) van Lunteren

Graaf Wichman 10,1276 KB HUIZEN, Postbus 5,1270 AA HUIZEN

Aangepast! Goede aanpassing.

Bij het ontvangen van jouw handtekening, zet ik het in procedure.

Met vriendelijke groet.

Yuric van Brenk

Hui

Hoi Yuric,

1

Van: Brenk, Yuric van <y.vanbrenk@huizen.nl>
Verzonden: donderdag 9 juli 2020 15:30
Aan: Lunteren, Marian van <m.vanlunteren@huizen.nl>
CC: Bredenoord, lijmen <t.bredenoord@huizen.nl>; Wiegant, Frans <f.wiegant@huizen.nl>
Onderwerp: RE: Protocol bijtincidenten

Van: Lunteren, Marian van <m.vanlunteren(S)huizen.nl>
Verzonden: donderdag 9 juli 2020 15:16
Aan: Brenk, Yuric van <v.vanbrenk@huizen.nl>
CC: Bredenoord, lijmen <t.bredenoord@huizen.nl>: Wiegant, Frans <f.wiegant@huizen.nl>
Onderwerp: RE: Protocol bijtincidenten

Het rechter blokje in het protocol zag ik graag aangevuld met: VTH...gegevens, na verificatie door de wijkagent, 
advies aan burgemeester.

Lunteren, Marian van 
donderdag 9 juli 2020 15:38
Brenk, Yuric van
Wiegant, Frans
Protocol bijtincidenten

Jurist omgeving
T035 528 15 19
E. m.vanlunteren@huizen.nl

Huizen

Junior beleidsmedewerker Openbare Orde & Veiligheid | Gemeente Huizen | Postbus 5 -1270 AA Huizen | T (035) 
52 814371 v.vanbrenk@huizen.nl I http://www.huizen.nll Werkdagen maandag t/m donderdag

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp:
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Ik kan dat niet invoegen, lukt niet.

Met vriendelijke groet,

Mr Marian (M.A.) van Lunteren

Graaf Wichman 10,1276 KB HUIZEN, Postbus 5,1270 AA HUIZEN

Hoi Marian,

Met vriendelijke groet.

2

Hierbij het burgemeestersvoorstel protocol bijtincidenten en het protocol bijtincidenten. Zoals afgesproken zou het 
ideaal zijn als je een digitale handtekening kunt zetten. Print ik het zo meteen uit en kan het protocol in procedure.

Van: Brenk, Yuric van <v.vanbrenk@huizen.nl>
Verzonden: donderdag 9 juli 2020 15:10
Aan: Lunteren, Marian van <m.vanlunteren@huizen.nl>
CC: Bredenoord, Tijmen <t.bredenoord(5)huizen.nl> 
Onderwerp: Protocol bijtincidenten

Die tussenstap met politie is nodig, want we kunnen de klager niet op zijn blauwe ogen geloven natuurlijk en ik zie 
een bouwinspecteur geen controle in dit soort kwesties verrichten. Een hondengeleider en verdere gesprekken door 
de wijkagent zijn echter niet meer nodig.

Jurist omgeving
T 035 528 15 19 
E. m.vanlunteren@huizen.nl

Yuric van Brenk

i Huizen

junior beleidsmedewerker Openbare Orde & Veiligheid | Gemeente Huizen | Postbus 5 -1270 AA Huizen [ T (035)
52 81 437 lv.vanbretik@huizen.nlI http://www.huizen.nll Werkdagen maandag t/m donderdag


