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Vanuit district F is er door de politie gevraagd naar de werkwijze rondom het mandateren van de
politie voor het opleggen van een aanlijn- en muilkorfgebod. Dit betekent dat de politie (in de vorm
van bijvoorbeeld een teamchef) bevoegd is om op basis van een rapportage van een bijtincident
(conform beleid) een aanlijn- en muilkorfgebod op te leggen. Deze werkwijze wordt op dit moment
in onder andere Den Haag en Amsterdam gevolgd.
De vraag is in hoeverre er draagvlak is binnen de rest van de eenheid om deze werkwijze breder in te
voeren. Voordat er inhoudelijke plannen worden opgesteld willen wij graag de behoefte c.q. het
draagvlak binnen de regio inventariseren. Deze memo is bedoeld voor bespreking in het Netwerk
OOV van 25 mei 2018.
Mandaat besluit en werkwijze

Op het moment dat er een melding bij de politie Eenheid Den Haag binnenkomt van een bijtincident
met één of meerdere honden wordt deze doorgeleid naar Team surveillancehonden. Daarop wordt
er door één van de hondengeleiders een onderzoek gedaan. Op basis van de inschatting van de
geleider wordt bepaald of er sprake is van een gevaarlijke hond zoals bedoeld in de Algemene
Plaatselijke Verordening.
Sinds het jaar 1994 heeft de burgemeester van de gemeente Den Haag aan de hoofdcommissaris van
de Levende Have Haaglanden (oud politie Haaglanden) het mandaat verleend voor het opleggen van
een aanlijn- en muilkorfgebod. Tegenwoordig is de politiechef van de eenheid Den Haag
gemandateerd. Ter illustratie is het huidige mandaatbesluit als bijlage toegevoegd.
In de gevallen dat sprake is van een gevaarlijke hond wordt er een voorstel voor een aanlijngebod of
een aanlijn- en muilkorfgebod voorgelegd aan de politiechef Eenheid Den Haag. Vervolgens neemt
deze op basis van het mandaat namens het college het besluit. De afhandeling van de zienswijze
wordt door de politie gedaan.
De andere gemeenten binnen de regio hebben geen mandaat verleend aan de politiechef en nemen
daarmee zelf de besluiten. In deze gemeente legt het college van burgemeester en wethouders op
basis van een (bestuurlijke)rapportage van het team surveillancehonden een aanlijn- en
muilkorfgebod.
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Cijfers binnen de eenheid

In 2017 hebben er in binnen de politie Eenheid Den Haag 300 bijtincidenten plaatsgevonden. Naar
aanleiding van 28 van deze bijtincidenten zijn er aanlijn- en/of builkorfgeboden opgelegd.
In 2018 hebben er tot nu toe 120 bijtincidenten plaatsgevonden, waarbij er 20 aanlijn- en/of
builkorfgeboden zijn opgelegd.
Uniforme werkwijze
Iedere gemeente gaat nu wisselend om met de rapportages van de politie, Team surveillancehonden. Het

mandateren van de politiechef (en eventueel onder mandatering van een persoon bij het lokale
bureau) zou kunnen leiden tot één uniforme werkwijze wat het proces in het kader van efficiëntie
ten goede kan komen.
Het verschuiven van de uitvoering (het opleggen van het muilkorfgebod) naar de politie betekent
niet dat beroep- en bezwaarwerkzaamheden ook naar de politie gaan. Het behandelen van beroepen bezwaarzaken blijft een taak voor gemeenten.
Van belang voor een verschuiving van de uitvoering is goede communicatie van de politie naar de
gemeente over het proces. Het is in het kader van een eventuele bezwaarprocedure van belang dat
de gemeente vanaf het moment van een incident op de hoogte wordt gehouden en relevante
stukken ontvangt.
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