Standpunt
2009 (herzien 2011)

‘Gevaarlijke honden’
in Nederland
Standpunt Hondenbescherming met betrekking tot ‘Gevaarlijke honden’ in
Nederland
Inleiding
De Hondenbescherming zet zich in voor verantwoord hondenbezit: hondenbezit dat verantwoord,
plezierig en welzijnsbevorderend is voor hond, eigenaar en omgeving.
In Nederland leven bijna 17 miljoen mensen en naar schatting 1,8 miljoen honden. Op een relatief
klein oppervlakte. De honden in onze drukke maatschappij moeten voor hun eigen welzijn én het
welzijn van (de mensen en dieren in) hun omgeving dus goed, veilig en ontspannen kunnen
‘meedraaien’.
Helaas is het fokbeleid nog onvoldoende gericht op het fokken van honden die qua gezondheid en
gedrag goed in onze drukke maatschappij passen. Ook op het gebied van opvoeding van honden zijn
nog belangrijke stappen te maken, bijvoorbeeld waar het de kundigheid en certificering van
instructeurs en gedragsdeskundigen betreft.
Mede daardoor gebeuren er nog te vaak ongelukken met honden.
Standpunt
Honden, die door erfelijkheids- en/of omgevingsinvloeden, snel geneigd zijn tot het tonen van
extreme angst en/of agressie in de vorm van bijtgedrag, kunnen in onze maatschappij een risico
vormen voor hond, eigenaar en omgeving. Beleid moet er op gericht zijn om deze honden niet te
fokken, creëren of importeren.
Een populatie van sociale, ontspannen, mens- en diervriendelijke honden kan gestimuleerd worden
door:
- Doordachte fok met ouderdieren die op sociaal, ontspannen gedrag getest zijn middels een
gestandaardiseerde en gevalideerde gedragstest als de TOP (Toetsing op Persoonlijkheid)gedragstest.
- Doordachte aanschaf bij een fokker die verantwoord fokt.
- Voorlichting over verantwoord hondenbezit, o.a. over het belang van een goed doordachte
aanschaf en een goede socialisatie- en gewenningsperiode.
- De gewoonte om met elke hond naar een goede hondenschool/vereniging te gaan en een
goede opvoedcursus te volgen.
- Duidelijkheid over kwaliteit van hondenscholen/verenigingen, bijvoorbeeld middels een
landelijk erkende instructeurstitel.
- Duidelijkheid over kwaliteit van hondengedragsdeskundigen, ookwel ‘gedragstherapeuten’,
bijvoorbeeld middels een certificerende instantie als Certipet.
- Stimulering van voldoende kennis bij dierenartsen over gedrag en
doorwijzingsmogelijkheden naar gedragstherapeuten.
- Een overheid die bovenstaande stimuleert en een helder en door wetenschappelijk
onderzoek onderbouwd beleid voert met betrekking tot maatregelen bij (vermeende)
agressie in de vorm van bijtgedrag bij honden.

