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Terugbijten!
Wat moeten we doen bij een ‘bijtincident’?
Onderscheid
We noemen alles ‘bijtincident’. Alsof een klein tandgaatje hetzelfde is als een aanval
waarbij je hond ter plekke uit elkaar wordt gescheurd. De aanvallen op mens en dier
die echt gevaarlijk zijn, zijn de laatste jaren zwaar toegenomen. Dat is logisch, want
een groot deel van onze honden bestaat uit zgn. “Hoog Risico honden”: honden die
al honderden jaren worden gefokt op aanvalsagressie. Dit leidt tot veel slachtoffers,
vrijheid voor hondenvechters, volle asielen en minder acceptatie van de huishond.
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Voorkomen is beter dan genezen
Een aanval door een vechthond is bijna niet te stoppen. Kleine honden overleven dit
vaak niet, en grote honden of andere dieren raken zwaar gewond. Voorkomen is altijd
beter.
1 Art. 425 lid 2 Wetboek van Strafrecht

Mag dat zomaar?
Vechthonden zijn niet verboden maar er zijn twee belangrijke wetten:
1. Het is strafbaar om een gevaarlijk dier niet voldoende onder controle te houden.1
Dat geldt niet alleen voor dieren (honden) die mensen aanvallen, maar ook bij
gevaar voor andere dieren.
2. De gemeente kan een gevaarlijke hond een aanlijn- of muilkorfplicht opleggen.
Ook dat kan bij een aanval op een hond of ander dier. Dit staat in de APV van iedere
gemeente.
Het slachtoffer kan ook de schade verhalen op de dader. Dat kan via het strafrecht of via
het civiele recht. Het probleem is dat de politie vaak de aangifte niet eens opneemt. Dat
is onterecht, het slachtoffer heeft recht op aangifte.
Wat moet je doen bij een ernstig bijtincident?
1. Gegevens van slachtoffer, dader en tijdstip vastleggen
2. Het slachtoffer stimuleren om aangifte door te zetten
3. Het slachtoffer stimuleren om bij de gemeente een aanlijn- en muilkorfplicht te
vragen.
4. Het slachtoffers stimuleren om zich aan te melden bij de werkgroep slachtoffers
vechthonden (FB, via de spreker).
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