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Raad voor Dierenaangelegenheden
t.a.v.: mevr. P. Krikke en de heer M. Schakenraad
Postbus 20401
2500 ER DEN HAAG
Betreft: Reactie zienswijze ‘Hondenbeten aan de Kaak gesteld’
Amsterdam, 1 maart 2017
Geachte mevrouw Krikke, heer Schakenraad,
Met belangstelling hebben wij de zienswijze "Hondenbeten aan de Kaak gesteld" gelezen. De
zienswijze heeft bij ons tal van vragen opgeroepen. Zo missen wij een duidelijk antwoord op de door
de staatssecretaris gestelde vraag om preventieve maatregelen die door gemeenten genomen
kunnen worden. De Raad van Beheer is voorstander van een palet aan preventieve maatregelen
waarmee in een vroeg stadium bijgestuurd of ingegrepen kan worden; voorkomen is immers beter
dan genezen. Daarnaast delen wij uw visie en de aanbevelingen die u doet op een aantal punten
niet. Ook binnen de georganiseerde kynologie, bij gedragsdeskundigen en overige belanghebbenden
worden de nodige kanttekeningen geplaatst bij de adviezen in de zienswijze. In de bijlage bij deze
brief hebben we onze bevindingen nader uitgewerkt.
Graag gaan we met u en uw opdrachtgever, de staatssecretaris van Economische Zaken, in overleg.
Ook de Raad van Beheer en de bij hem aangesloten verenigingen vinden het belangrijk dat honden
maatschappelijk aanvaardbaar gedrag vertonen en dat het aantal bijtincidenten afneemt. Het is ook
om die reden dat dit een van de aandachtspunten is in het sector breed gedragen plan Fairfok zoals
dit door de staatssecretaris en het ministerie wordt ondersteund. Vanuit de verantwoordelijkheid
die wij als overkoepelende organisatie op het gebied van honden voelen, denken wij graag met u
mee om te komen tot een breed gedragen palet aan maatregelen.

Met vriendelijke groet,

Rony Doedijns
directie Raad van Beheer

en

Ingeborg de Wolf

cc:
Staatssecretaris van Economische Zaken, de heer M. van Dam
Ministerie van Economische Zaken - Directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn, de heren Kool,
Van Dongen en Bours
Alle verenigingen die lid zijn van de Raad van Beheer
Bijlage: Reactie op rapport RDA Hondenbeten aan de kaak gesteld

