Hondenbeleid
ontheffingen en vergunningen
bijeenkomst 30 maart
Vragen en antwoorden via de chat

Tijdens de online bijeenkomst zijn er vragen gesteld via de chat. Een aantal daarvan is
direct tijdens de bijeenkomst besproken.
In onderstaand overzicht wordt ingegaan op alle gestelde vragen.

1. Wat is het verschil tussen een ontheffing en vergunning en wie vraagt wat
aan?
Volgens de hondenverordening is een ontheffing bedoeld voor particulieren die
meer dan drie honden uitlaten. Zo kunnen mensen die zelf 3 honden bezitten,
ook bij de nieuwe regeling nog hun honden in één keer uitlaten. De ontheffing
geldt voor één deelgebied.
De vergunning is bedoeld voor georganiseerde activiteiten (bedrijven,
verenigingen of particulieren die volgens een vast afspraak werken). Hier
worden zwaardere eisen aan gesteld dan bij de ontheffing. De vergunning geldt
voor een kleiner gebied, voor bepaalde tijdstippen en er kunnen nog
aanvullende eisen worden gesteld. Voor Hondenuitlaatservices geldt bovendien
de eis dat men gecertificeerd moet zijn (Dierbaar-certificaat).
2. Wat is de toonplicht en aan wie moet u de vergunning/ontheffing verplicht
laten zien?
De vergunning of ontheffing moet je desgevraagd kunnen tonen aan een BOA
(buitengewoon opsporingsambtenaar) van Staatsbosbeheer of gemeente, een
politieagent of een toezichthouder van de gemeente. Als een andere recreant er
om vraagt kan het handig zijn dat je de ontheffing of vergunning kan tonen,
maar dat is niet verplicht.
3. Ik ben aangesloten bij Petbnb en krijg daar mijn klanten van. Ik ben niet
ingeschreven bij KvK.
Op de website KvK.nl kunt u bepalen of u een KvK nummer zou moeten
aanvragen. Wij hebben de indruk van wel. Een hondenuitlaatservice is immers
een commercieel bedrijf. Wij vinden het wenselijk dat u een KvK nummer heeft.
Dit achten wij noodzakelijk voor het verlenen van een vergunning.
4. Ik heb meerdere honden, fok af en toe een nestje, maar valt dat dan onder
een vergunning of een ontheffing?
Als u uw eigen honden uitlaat, en het zijn er meer dan 3, dient u een ontheffing
aan te vragen.
Als u een bedrijf heeft als fokker (en u bent als zodanig ingeschreven bij de KvK)
en u laat de honden in dat kader uit, zien wij het uitlaten als een onderdeel van
de commerciële activiteit. Wanneer daar sprake van is, dient u een vergunning
aan te vragen.
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5. Ik neem wel eens de honden van m’n buren mee en loop dan met 5 honden
tegelijk. Heb ik dan een ontheffing of vergunning nodig?
Als u dit volgens een vaste afspraak doet, bijvoorbeeld op vaste dagen in de
week of frequent met dezelfde honden, bent u volgens de verordening een
hondenuitlaatservice en moet u een vergunning aanvragen en voldoen aan de
eisen die daarvoor gelden.
Wanneer u zo nu en dan een extra hond meeneemt en u loopt dan met meer
dan 3 honden, bent u in overtreding, tenzij u een ontheffing heeft.
Er is een beperkt aantal ontheffingen, die alleen worden uitgegeven aan mensen
die meer dan drie honden bezitten.
6. Ik geef gedragsconsulten moet ik dan voor elk gebied een vergunning aanvragen
We onderzoeken nog of voor hondentrainingen een maatwerkvergunning
mogelijk kan worden gemaakt.
7. Wie krijgen die vergunningen toegewezen?
De procedure van de toewijzing van de vergunningen is beschreven in de notitie
over het beleid. Iedere kandidaat die gekwalificeerd is, krijgt een gelijke kans op
een vergunning.
8. Het kan toch niet zo zijn dat wij als bewoners van aanliggend dorp en
dagelijks gebruiker van het Gouwebos straks niet meer terecht kunnen met
meerdere honden omdat het beperkt aantal ontheffingen al vergeven zijn?
Grote groepen honden zijn hinderlijk voor andere gebruikers. We willen daarom
dat er niet te veel van die grotere groepen in de gebieden komen. Door
ontheffingen uit te geven, stellen we een aantal mensen, die meerdere honden
bezitten, in de gelegenheid om meer dan drie honden tegelijk uit te laten.
Andere terreinbeheerders verbieden dit in alle gevallen.
9. Voor onze training is het erg belangrijk dat de honden die we trainen met
verschillende terreinen kennismaken. Hoe gaan jullie hier mee om?
De vergunning waar we nu over praten heeft betrekking op een terrein waar u
regelmatig (bijvoorbeeld wekelijks) trainingen organiseert. We onderzoeken nog
of voor hondentrainingen een maatwerkvergunning mogelijk kan worden
gemaakt.
10. Wat zijn regels voor bezoekers van Landal Green in Reeuwijk die de
Groenalliantie gebieden bezoeken, hoe werkt dat?
Bezoekers van Landal mogen maximaal 2 honden per huisje boeken. Omdat er
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geen ontheffingen aan de bezoekers van Landal worden verstrekt, kunnen zij
dus met maximaal 3 honden per begeleider in onze gebieden lopen.
11. Waarom is er gekozen voor een certificering?
Groenalliantie krijgt klachten over Hondenuitlaatservices die de honden niet
onder controle hebben en overlast veroorzaken.
We willen alleen de goede bedrijven nog toelaten tot de gebieden. We hebben
daarom gezocht naar een objectieve manier om te bepalen of een bedrijf aan de
kwaliteitseisen voldoet. Als een hondenuitlaatservice het Dierbaar-certificaat van
haar branche organisatie Dibevo krijgt, heeft het aangetoond dat het voldoet
aan die kwaliteitseisen en kunnen we verwachten dat het een goed bedrijf is.
12. Waarom is er niet eerst met de uitlaatservices over dit Dibevo certificaat
gesproken, voordat het definitief besloten werd?
Voor zover bekend is het Dierbaar keurmerk op dit moment de enige
certificering voor uitlaatservices. Om de kwaliteit te waarborgen en incidenten
zoveel mogelijk te voorkomen hebben we voor deze certificering gekozen.
13. Bij dibevo op de site gaan ze uit van 10 honden, jullie van 8. Waarom?
Per 1 januari 2021 gaat Dibevo uit van maximaal 8 honden.
14. Wat zijn volgens Dibevo gevaarlijke honden?
Onderstaand de norm die Dibevo hanteert:
In de norm spreken wij niet van 'gevaarlijke honden', maar van ‘hoog-risico
honden’ en ‘honden die bijtgedrag vertonen’. Zie de volgende twee normen:
8.2. Hoog-risico honden
Honden die behoren tot een ras dat voorkomt op de door de overheid
samengestelde lijst met hoog-risico hondenrassen worden niet in een roedel
geplaatst, tenzij alle eigenaren van andere honden die in contact komen met
deze hoog-risico hond hier schriftelijk toestemming voor hebben gegeven.
(Hulpmiddel voor HUS: modeldocument nummer 6)
8.3. Honden die bijtgedrag vertonen
Honden waarvan het bekend is dat zij schadelijk bijtgedrag hebben getoond of
kunnen vertonen, worden niet in een roedel geplaatst.
(Hulpmiddel voor HUS: modeldocument nummer 6)
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Norm 8.2. is niet langer van toepassing met als reden dat de door de overheid
samengestelde lijst met hoog-risico hondenrassen is komen te vervallen en hier
kortom niet langer naar verwezen kan worden.
Norm 8.3. is echter gewoon van toepassing en daarin is de definitie helder:
‘honden waarvan het bekend is dat zij schadelijk bijtgedrag hebben getoond of
kunnen vertonen’. Dit is bijvoorbeeld bekend doordat de eigenaar dit de hus
heeft gemeld of zich een bijtincident heeft voorgedaan tijdens het uitlaten
waarbij mens en/of dier schade heeft opgelopen
15. Welke verzekering moet je hebben (aantoonbaar goed verzekerd)? (voor
hussen en trainingen)
Het bedrijf, de organisatie of de particuliere aanvrager die verantwoordelijk is,
moet minimaal een WA-verzekering hebben die de risico’s dekt.
16. Welke opleidingen moet een Hus volgen?
U moet voldoen aan de eisen van de Dierbaar-certificering. U kunt zelf bepalen
via welke opleiding u dat doet. (Wellicht kan uw branche-organisatie (Dibevo) u
daarbij adviseren).
17. Ik moet kosten maken voor de certificering maar ik weet nog niet of ik een
vergunning krijg, hoe zit dat?
Wij gaan ervan uit dat de certificering een goede investering is in uw bedrijf, ook
als u op andere plekken dan de gebieden van Groenalliantie uw werk gaat of
moet doen.
18. Voor welke datum wordt besloten wie wel of niet een vergunning?
Voor 1 december.
19. Is het een idee om te inventariseren welke trainingsgroepen er vergunning
aanvragen en met deze een aparte vergadering te beleggen? Voor omdat er
sprake is van een andere belasting op de terreinen dan met Hussen.
Dat is een goed idee. Wij gaan een overleg organiseren. U kunt zich hiervoor
aanmelden via groenalliantiehondenbeleid@staatsbosbeheer.nl
20. Waarom is er geen gebied voor uitlaatservices en trainingen in 't Weegje?
t Weegje is ons inziens qua ruimte en looproute niet geschikt voor dergelijke
activiteiten.
21. Mag je in het Loetbos straks als HUS of trainer alleen in het gebied bij de
kleine parkeerplaats?
Dit gebied is inderdaad in de conceptzonering toegewezen aan Hussen en
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hondentrainers. Dit is in onze ogen een gebied waar HUSsen en hondentrainers
voldoende ruimte hebben.
Groenalliantie vindt dat er in onze gebieden ruimte moet zijn voor deze
activiteiten, maar wel in balans met overige recreatie en natuurwaarden in het
gebied. Vandaar deze keuze.
22. Kunnen we als uitlaatservice van Loetbos ook met Erik gesprek aanvragen?
We gaan op 15 april eerst praten over de zonering in Loetbos. Dan kan dit ook
aan de orde komen.
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