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Hondenbeten
aan de kaak gesteld
De RDA is een onafhankelijke raad van deskundigen die de staatssecretaris van Economische Zaken adviseert over vraagstukken
die te maken hebben met dierenwelzijn en diergezondheid. Dibevo-voorzitter Joost de Jongh maakt deel uit van de RDA. Hij kan
ons dus álles vertellen over het nieuwe rapport over hondenbeten,
dat grote gevolgen kan hebben voor hondenbezitters.
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co-hond een bijna mythisch begrip. Komt er een lijst met honden die het stempel HR

moeten dragen? Wanneer? Wie gaat die samenstellen en wat zijn de consequenties voor
deze honden?

“Als het aan de RDA ligt, komt er een dynamische lijst met HR-honden”, zegt Joost de
Jongh. “Er kunnen rassen en soorten bij komen, maar die kunnen ook weer van de lijst
verdwijnen. Iedereen heeft het over Pitbulls, Amstaffs en Rottweilers maar er zijn veel
meer rassen en raskruisingen, soms ook relatief kleine honden, die ernstige bijtincidenten kunnen veroorzaken. De lijst moeten worden opgesteld aan de hand van lichaamsbouw en gedragskenmerken. Zij wordt samengesteld op basis van bijtincidenten – die
zullen dan voortaan moeten worden bijgehouden – en door een team van deskundigen.
Het ministerie is al op zoek naar specialisten die een bijdrage kunnen leveren aan de
lijst met HR-honden.” Voor deze honden moeten extra voorschriften komen. Hierbij denkt
de raad aan de verplichting om ze buiten kort aan te lijnen of in losloopgebieden te
muilkorven. Ook de verplichting om maatregelen te treffen, zodat een HR-hond niet kan
ontsnappen van het eigen terrein hoort in die categorie.

