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Moeten bepaalde hondenrassen niet verboden
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Bijtincidenten met echte stamboomhonden, zoals op deze foto, komen zelden of nooit voor.

Ⓒ EMMANUELLE BONZAMI

ROTTERDAM - Het bijtincident met drie gevaarlijke honden in Rotterdam is geen reden om

de wet te veranderen. Het feit dat een 44-jarige vrouw daar dinsdagnacht door drie honden

bijna aan stukken werd gescheurd, gaat niet tot een verbod leiden op bepaalde rassen.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) laat weten door te gaan met de

plannen die het eerder aankondigde. Samengevat luidt hun reactie: elke situatie en elke hond

wordt individueel bekeken, en er komt geen lijst met verboden rassen.
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Rashond

En dat is volgens Roelof Nuberg van de Raad van Beheer, een overkoepelend orgaan op het gebied

van kynologie, goed nieuws. „Mensen wijzen bij bijtincidenten heel snel naar pitbulls of

Staffordshire-bullterriërs”, legt Nuberg uit. „Maar de cijfers spreken in het voordeel van die

dieren: er is nog nooit een vergelijkbaar groot bijtincident geweest met échte Staffords. Het zijn

altijd honden die er fysiek op lijken, maar geen rashond met stamboom zijn. Die honden ga je er

met een verbod op het ras dus ook niet uit filteren.”

"Er is nog nooit een vergelijkbaar groot bijtincident geweest met échte Staffords"

Met stamboomhonden waarbij er voor ouderdieren een MAG-test – een test voor Maatschappelijk

Aanvaardbaar Gedrag – heeft plaatsgevonden, zijn er volgens Nuberg zelden tot nooit incidenten.

„En om dit soort honden te mogen fokken volgens de stamboom, moeten de fokkers aan allerlei

regels voldoen.”

De problemen, die volgens Nuberg komen van niet-stamboomhonden bij Oost-Europese fokkers,

ga je dan met een rasverbod ook niet voorkomen, legt Nuberg uit. „We hebben dat in Nederland

gehad. De RAD: de Regeling Agressieve Dieren. Daar zijn we in 2008 mee gestopt, omdat het weinig

zoden aan de dijk zette en er allerlei dieren door de mazen van de wet glipten. Ons omringende

landen hebben vergelijkbare regels gehad, maar stoppen omdat het niet de honden raakt waarover

het gaat.”

Hoogrisicohonden

Hij legt uit dat er altijd fokkers zullen zijn die op agressiviteit fokken en er ook altijd mensen zijn

die die honden willen kopen. „Dat is een ongeluk dat wacht om te gebeuren, zoals in Rotterdam. Er

bestaan namelijk echt wel hoogrisicohonden, maar op individuele basis. Dan moet je kijken naar

de verhouding tussen eigenaar en dier en alle factoren daaromheen, en niet alleen gebaseerd op

ras.”

"Dat is een ongeluk dat wacht om te gebeuren, zoals in Rotterdam"

Dat is precies wat het ministerie gaat doen. „In 2018 is in opdracht van het ministerie van LNV

onderzoek gedaan naar karakteristieken van honden”, vertelt Lisa Gaster van het ministerie. „Uit

dit onderzoek blijkt dat afwijkend agressief gedrag bij individuele dieren veroorzaakt kan worden

door een combinatie van fysieke en temperamentkenmerken van het dier, eigenaar-gerelateerde

factoren en situationele kenmerken.”

 BEKIJK OOK: 

 ’Het gegil ging door merg en been’ 

 BEKIJK OOK: 
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 Politie schiet agressieve honden dood na aanval op vrouw 

Daarnaast, vertelt ze, is er een test in ontwikkeling waarmee het risico op het ontwikkelen van

gevaarlijk gedrag kan worden vastgesteld en waarmee dan mogelijk een fokverbod voor dat

individuele dier kan worden opgelegd. „Met een risicobeoordelingstest kunnen ouderdieren met

gedragingen waarvan het ongewenst is dat deze worden doorgegeven, op objectieve gronden

worden onderscheiden en uitgesloten van de fokkerij.”

Agressief

En dat is wat hondengedragsdeskundige Sacha Gaus adviseert. „Een heel ras uitsluiten op basis

van wat één hond doet, is niet terecht”, vertelt ze. „Ja, er zijn hondenrassen die zich zo hebben

ontwikkeld dat ze zelf veel initiatief tonen en misschien iets doen voordat de baas het vraagt. Als

die agressief zijn en je ze in een agressieve omgeving plaatst, is het vragen om moeilijkheden. Maar

daar kan de rest van het ras niets aan doen.”

"Een heel ras uitsluiten op basis van wat één hond doet, is niet terecht"

Ze pleit voor, zoals ze dat in de hondenwereld noemen, het ’Apeldoornse model’. „Daar kun je een

melding maken, en een flink aantal opgeleide boa’s komt dan bij mensen langs om de situatie te

inventariseren. Dat werkt echt veel beter dan een heel ras verbieden.”

De drie honden waarmee het fout ging in Rotterdam waren van een familielid van de gebeten

vrouw dat tijdens het incident niet thuis was. Twee van de honden werden door een politiekogel

gedood, de ander door een dierenarts afgemaakt.
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