
Afdeling 12 Bepalingen ten aanzien van het houden van dieren

Artikel 2.60 Overlast honden

 1. In deze afdeling wordt begrepen onder:

 · eigenaar van een hond: de eigenaar, de houder, de verzorger van een hond of degene die de hond 
feitelijk onder zijn hoede heeft;

 · muilkorf: een muilkorf als bedoeld in artikel 1, onder d, van de Regeling agressieve dieren. 

 2. De eigenaar van een hond dient ertegen te waken dat dit dier door aanhoudend geblaf of gejank 
hinderlijk is voor de omgeving of de nachtrust verstoort.

 3. Het is de eigenaar van een hond verboden die hond zonder een doelmatige muilkorf of muilband op de 
weg te laten lopen of verblijven, nadat burgemeester en wethouders hem schriftelijk hebben doen weten 
dat zij die hond gevaarlijk achten.

Artikel 2.61 Loslopende honden, verboden plaatsen, identificatie

 1. Het is de eigenaar of houder van een hond verboden die hond te laten verblijven of te laten lopen:

 a. binnen de bebouwde kom op de weg zonder dat die hond aangelijnd is;

 b. op een voor het publiek toegankelijke en kennelijk als zodanig ingerichte kinderspeelplaats, zandbak of
speelweide, openbare vijver of op een andere door burgemeester en wethouders aangewezen plaats;

 c. op de weg zonder voorzien te zijn van een halsband of een door middel van tatoeage aangebracht 
identificatiemerk, die de eigenaar of houder duidelijk doen kennen.

 2. Burgemeester en wethouders kunnen van het bepaalde in het eerste lid ontheffing verlenen.

 3. Het verbod geld niet voorzover de eigenaar of houder van een hond zich vanwege zijn handicap door 
een geleidehond laat begeleiden en de hond zodanig aantoonbaar gekwalificeerd is of indien de eigenaar 
of houder van een hond deze aantoonbaar opleidt tot geleidehond.

 4. Burgemeester en wethouders kunnen plaatsen en/of gebieden buiten de bebouwde kom aanwijzen, 
waar het de eigenaar of houder van een hond verboden is die hond te laten verblijven of te laten lopen 
zonder dat die hond is aangelijnd.

Artikel 2.62 Verontreiniging door honden

 1. De eigenaar of houder van een hond is verplicht ervoor te zorgen dat die hond zich niet van 
uitwerpselen ontdoet:

 a. op alle openbaar toegankelijke plaatsen binnen de bebouwde kom;

 b. op een gedeelte van de weg dat is bestemd of mede is bestemd voor het verkeer van voetgangers;

 c. op een voor het publiek toegankelijke en kennelijk als zodanig ingerichte kinderspeelplaats, zandbak of
speelweide;

 d. op een andere door burgemeester en wethouders aangewezen plaats.

 2. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor de gemeentelijke hondentoiletten en voor 
uitdrukkelijk door Burgemeester en wethouders aangewezen plaatsen.

 3. De eigenaar of houder van een hond is verplicht bij het uitlaten van de hond binnen de bebouwde kom 
een deugdelijk hulpmiddel, dat gezien de vorm en constructie als zodanig is bestemd voor het verwijderen
van de uitwerpselen, bij zich te dragen en dit op de eerste vordering van de met zorg voor de naleving van
de bepalingen van deze verordening belaste ambtenaar, te tonen.

 4. De strafbaarheid wegens overtreding van het in het eerste lid, onder a en b, gestelde gebod wordt 
opgeheven, indien de eigenaar of houder van de hond er zorg voor draagt dat de uitwerpselen 
onmiddellijk worden verwijderd.



Artikel 2.63 Gevaarlijke honden

 1. Het is de eigenaar of houder van een hond verboden die hond te laten verblijven of te laten lopen op of 
aan de weg of op het terrein van een ander:

 a. anders dan kort aangelijnd, nadat burgemeester en wethouders aan de eigenaar of de houder hebben 
bekendgemaakt dat zij die hond gevaarlijk of hinderlijk achten en zij een aanlijngebod in verband met het 
gedrag van die hond noodzakelijk vinden;

 b. anders dan kort aangelijnd en voorzien van een muilkorf, nadat burgemeester en wethouders de 
eigenaar of de houder hebben bekendgemaakt dat zij die hond gevaarlijk of hinderlijk achten en zij een 
aanlijn- en muilkorfgebod in verband met het gedrag van die hond noodzakelijk vinden.

 2. In afwijking van artikel 2.61, lid 1 aanhef en onder c, geldt voor het bepaalde in het eerste lid 
bovendien dat de hond moet zijn voorzien van een optisch leesbaar, nader door burgemeester en 
wethouders te bepalen, niet verwijderbaar identificatiekenmerk in het oor of in de buikwand.

 3. In het eerste lid wordt verstaan onder:

 a. muilkorf: een muilkorf als bedoeld in artikel 1, onder d, van de Regeling agressieve dieren;

 b. kort aanlijnen: aanlijnen van een hond met een lijn met een lengte, gemeten van hand tot halsband die 
niet langer is dat 1,5 meter.

 4. Het verbod geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de regeling 
agressieve dieren.

Artikel 2.64 Houden van hinderlijke of schadelijke dieren

 1. Het college kan buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer plaatsen aanwijzen waar het ter
voorkoming of opheffing van overlast of schade aan de openbare gezondheid verboden is daarbij 
aangeduide dieren:

 a. aanwezig te hebben,of

 b. aanwezig te hebben anders dan met inachtneming van de door hen gestelde regels, of

 c. aanwezig te hebben tot een groter aantal dan in die aanwijzing is aangegeven.

 2. Het is verboden op een krachtens het eerste lid aangewezen plaats daarbij aangeduide dieren aanwezig 
te hebben, dan wel aanwezig te hebben anders dan met inachtneming van de door het college gestelde 
regels, dan wel aanwezig te hebben in een groter aantal dan door het college is aangegeven.

 3. Burgemeester en wethouders kunnen de rechthebbende op een onroerende zaak gelegen binnen een 
krachtens het eerste lid aangewezen gedeelte van de gemeente ontheffing verlenen van het in het tweede 
lid gestelde verbod.

Artikel 2.65 Gevaarlijke gebruikshonden

 1. Het is anderen dan degene die met een hond een opleiding voor bewakings-, opsporings- of 
verdedigingswerk bij een erkende instantie met goed gevolg heeft afgerond, verboden deze hond anders 
dan kort aangelijnd op of aan de weg te laten verblijven of te laten lopen.

 2. Het is de eigenaar of de houder van een hond, die voor bewakings-, opsporings- of verdedigingswerk 
bij een erkende instantie wordt of gedeeltelijk is opgeleid, verboden deze hond anders dan kort aangelijnd
op of aan de weg te laten verblijven of te laten lopen.

 3. Het aanlijngebod als bedoeld in het eerste en tweede lid geldt niet, indien de hond vergezeld gaat van 
de eigenaar of de houder die in het bezit is van ten minste een gedrags- en gehoorzaamheidscursus 1-
diploma voor de betreffende hond.

 4. Onverminderd het gestelde in het eerste en derde lid is het aanlijngebod als omschreven in artikel 2.61, 
lid 1 aanhef en onder a, van toepassing op degene die met een hond een opleiding voor bewakings-, 
opsporings- of verdedigingswerk bij een erkende instantie met goed gevolg heeft afgerond, alsmede op de
eigenaar of de houder van een hond, die in het bezit is van ten minste een gedrags- en 
gehoorzaamheidscursus 1-diploma voor die betreffende hond.



 5. In afwijking van artikel 2.61 lid 1 aanhef en onder c, en onverminderd het bepaalde in de voorgaande 
leden, geldt dat de hond moet zijn voorzien van een optisch leesbaar nader door burgemeester en 
wethouders te bepalen, niet verwijderbaar identificatiekenmerk in het oor of in de buikwand.

 6. Onder een erkende instantie, bedoeld in het eerste en tweede lid, wordt verstaan:

 a. onderafdelingen van rasverenigingen en werkhondenrassen;

 b. Nederlandse bond voor gebruikshondensportverenigingen;

 c. Koninklijke Nederlandse politiehondenvereniging;

 d. Nederlandse bond voor de diensthond.


	Afdeling 12 Bepalingen ten aanzien van het houden van dieren
	Artikel 2.60 Overlast honden
	Artikel 2.61 Loslopende honden, verboden plaatsen, identificatie
	Artikel 2.62 Verontreiniging door honden
	Artikel 2.63 Gevaarlijke honden
	Artikel 2.64 Houden van hinderlijke of schadelijke dieren
	Artikel 2.65 Gevaarlijke gebruikshonden


