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1. INLEIDING 

In het ronde tafel gesprek van de Vaste Kamercommissie van LNV over bijtincidenten van 24 mei 2018 

gaf de Dierenbescherming aan binnen de planvorming o.l.v. het Ministerie van LNV aandacht voor de 

reguliere dierenasielen te missen. Daar komen veel moeilijke honden binnen als zwerf- of afstandsdier, 

ook via het Rijk en gemeenten. Vanuit de ervaringen met de eigen dierenasielen constateert de 

Dierenbescherming dat de dierenasielen hierin worden overvraagd. Het reguliere asiel is qua inrichting 

en bedrijfsvoering ingericht op de tijdelijke opvang van gemiddeld genomen normale dieren om deze 

duurzaam te bemiddelen naar een volgende eigenaar. Het zijn geen specialistische herstel- en 

trainingscentra voor honden. Het zou volgens de Dierenbescherming disproportioneel zijn alle reguliere 

dierenasielen te vragen zich qua huisvesting en werkorganisatie volledig anders in te richten voor een 

categorie honden, die ongeveer een kwart van de totale hondenpopulatie in het asiel vormt. Dit zou 

ingrijpende veranderingen betekenen voor tientallen dierenasiels. Ze moeten wel ondersteund en 

geholpen worden met deze honden waar in de samenleving zoveel over te doen is. Wij pleiten er 

daarom voor dat Rijk en gemeente de realisatie van een nationaal expertisecentrum honden overwegen 

in het maatschappelijke en wetenschappelijke debat dat in Nederland wordt gevoerd over honden en 

agressie.  

 

Wat voor u ligt is een globale opzet voor een Nederlands specialistisch centrum, waar honden die qua 

karakter, of gedrag zeer complex zijn (her)opvoeding en training kunnen krijgen. In Duitsland en de 

Verenigde Staten  zijn al voorbeelden van dergelijke meer grootschalige centra. De Dierenbescherming 

zocht contact met ze en ziet zeker aanknopingspunten voor structurele internationale kennisuitwisseling. 

Zij hebben de ervaring dat met een passende inrichting van gebouw en terrein en specifieke kennis, 

competenties en vaardigheden van de werkorganisatie het maatwerk kan worden geleverd dat elke hond 

nodig heeft.  Door zoveel mogelijk gebruik te maken van vaste protocollen en in elk contact met de hond 

informatie te vergaren, kunnen op vrij korte termijn richtinggevende conclusies worden getrokken over de 

plaatsingskansen van een hond en of en hoe die kansen kunnen worden vergroot.  

 

De realisatie van een Nederlands centrum zal – naast de honden zelf - meerdere partijen kunnen 

dienen: het Rijk (incl. de toezichthoudende instanties), de gemeente/politie, onderwijs- en 

onderzoeksinstellingen en de dierenasielen. Uitgangspunt hier is een fysieke locatie van een zekere 

omvang in capaciteit, waar in een gecontroleerde en professionele omgeving wordt gewerkt voor diverse 

opdrachtgevers en andere stakeholders. Eén centrum zal niet de oplossing kunnen zijn voor het totale 

aantal honden waar het om gaat, het kan wel als ontwikkelcentrum gaan dienen voor bijvoorbeeld een 

aantal (bestaande) satelliet-asielen. Dit is ook de werkwijze in de VS. In algemene zin zal het centrum 

bijdragen aan het vermeerderen van kennis en meer professionaliteit in de totale hondensector waardoor 

bijtincidenten ook kunnen worden voorkomen. Zeker omdat de sector in nauw contact met de burger als 

belangrijke doelgroep staat.  

 

In deze opzet is niet gekeken naar concrete locaties, of naar mogelijke partijen die het plan willen en 

kunnen uitvoeren. Verdieping op detail moet nog gebeuren, genoemde investeringen zijn grove 

schattingen. We spreken de hoop uit dat het concept van het expertisecentrum honden bij de politiek en 

verantwoordelijke bewindslieden  beleidsmatig en financieel draagvlak vindt. Uiteraard draagt de  

Dierenbescherming graag bij aan verdere planvorming. 
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2. DOELSTELLINGEN 

Primaire doelstellingen van dit centrum zijn:  

 De realisatie van een multidisciplinair landelijk expertise centrum voor complexe honden 

 Het bieden van een locatie waar in gecontroleerde omstandigheden kan worden ingespeeld op de 

specifieke behoefte c.q. mogelijkheden van de individuele hond  

 Het bieden van een voorziening waarin een beperkt aantal honden direct na inbeslagname, of in  

bewaring name kan worden opgenomen ter beoordeling en om daar een uitgebreid traject te kunnen 

doorlopen 

 Het bieden van een locatie waar een vast team van beroepskrachten en trainees veilig kan werken 

 Het bieden van een voorziening waar eigenaren met hun hond gecontroleerd getraind kunnen 

worden als dit wordt opgelegd door een gemeente 

 Het ondersteunen van reguliere dierenasielen met kennis en training; op termijn eventueel de 

aansturing van een aantal satelliet-asielen 

 Het op diverse aspecten en op vaste momenten professioneel beoordelen van honden op hun 

plaatsingskans en het zoveel mogelijk vergroten van die plaatsingskans 

 Het versterken van expertise binnen de totale sector als een van de instrumenten om het aantal 

bijtincidenten terug te dringen 

 

2.1 Welke honden zitten in het centrum? 
Het centrum is bedoeld om tijdelijk honden op te nemen waarvan bekend is, of vermoed mag worden dat 

ze eenmalig, of gedurende langere tijd traumatische ervaringen hadden. Het woord ‘traumatisch’ is hier 

bedoeld om aan te geven dat een hond feitelijk beschadigd is geraakt in zijn gedrag door externe 

omstandigheden. Bij bijtincidenten ligt hier vaak de oorzaak voor agressie. 

 

Waar komen zulke beschadigingen met name vandaan? 

1. Een hond is als pup niet gesocialiseerd op mensen, of andere dieren (incl. honden) 

2. Een hond is fysiek mishandeld, of verwaarloosd 

3. Een hond is mentaal verwaarloosd 

4. De context waarin de hond moet functioneren 

 

Als toelichting: 

− Een Greyhound is uit Zuid-Europa gehaald, is daar als het ware in het wild geboren en 

opgegroeid. Het dier heeft geen regelmatig contact met mensen gehad, zeker geen positief 

contact. In NL is het dier in een gezinssituatie terecht gekomen, de kinderen gaan erg vrij met de 

hond om, die zich onveilig waant en agressie toont; 

− Een Labrador is herhaald geslagen en werd regelmatig ‘bestraft’ door het onthouden van voedsel. 

De hond wordt bij de dader weggehaald en krijgt een nieuw thuis. Bij de nieuwe eigenaar 

verdedigt de hond zijn voerbak letterlijk met hand en tand;  

− Een in principe goed gesocialiseerde herdershond wordt jarenlang op een bedrijventerrein 

gehouden, zonder verder contact met mensen, of andere honden. Na enkele jaren krijgt de hond 

een nieuwe eigenaar, die hem als huishond wil houden. De hond is niet gewend aan aandacht en 

toont agressie in de confrontatie met de nieuwe situatie; 

− Een American Staffordshire wordt al als pup meegenomen naar een streetgang. Het dier krijgt 

geen positieve aandacht van de eigenaar, wordt slecht gesocialiseerd en moet functioneren in 

een niet stabiele situatie, waarin het mogelijk wordt opgehitst tegen mensen. De hond leert niet 
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om controle te houden over zijn eigen gedragingen en kan niet rekenen op begeleiding van de 

eigenaar.  

 

2.2 Welke honden zitten er nog meer? 
Naast ervaringen die van een in principe gemiddeld normale hond een moeilijke hond maken, kunnen 

aangeboren eigenschappen de reden zijn dat een dier afwijkend en mogelijk agressief gedrag laat zien. 

Ook deze honden kunnen in het centrum terecht komen, omdat de beoordeling van nog herstelbaar en 

onherstelbare schade steeds zorgvuldig moet worden gedaan. Net als bij een gebrek aan goede 

socialisatie, geldt in het algemeen dat genetische factoren niet meer kunnen worden rechtgezet. Voor 

het identificeren daarvan moeten aparte protocollen worden ontwikkeld, waarin DNA-onderzoek een rol 

zal hebben. Het zal met name belangrijk zijn op deze manier foutieve foklijnen te kunnen traceren.  

 

 

2.3 Welke honden zitten er NIET? 
 Honden die eerst een langdurige veterinaire behandeling nodig hebben (enkele maanden, of langer) 

worden niet opgenomen 

 Pups, die nog geen volledige entstatus hebben en daardoor te kwetsbaar zijn 

 Honden waarvan door bevoegde bestuursorganen al is bepaald dat ze niet terug mogen in de 

samenleving worden niet opgenomen 

 Honden worden die worden aangeboden voor permanente opvang  
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3. FUNCTIES VAN HET CENTRUM 

3.1 Wat wordt er in het centrum gedaan? 
 Van elke hond die wordt opgenomen, wordt de gezondheids- en welzijnsstatus van het dier steeds 

gemonitored om vooruitgang of regressie te kunnen registreren. Dit gebeurt door op vaste 

parameters te scoren binnen vastgestelde tijdschema’s 

 Elke hond in het centrum krijgt in principe een basis trainingsprogramma met als onderdelen 

aanlijnen, het dragen van een muilkorf/hoofdhalster, training op commando’s (o.a. Clicker), sport 

(agility/lopen naast de fiets, buiten uitgelaten worden) en een goede omgang met andere honden. Al 

die activiteiten zijn een belangrijke bron van informatie over de hond. Waar nodig wordt voor een 

hond aan apart/aanvullend behandelplan opgesteld 

 Het centrum neemt (beperkt) ook honden op uit justitiële trajecten waarbij aannemelijk is dat een 

definitieve uitspraak over het al dan niet toewijzen van een dier aan de eigenaar lang zal duren 

 In het centrum kunnen verplichte trainingen van een eigenaar met hond worden begeleid, 

bijvoorbeeld in opdracht van een gemeente. Er is een trainingshal op het terrein 

 Het centrum biedt de optie aan reguliere dierenasielen om op deze locatie onder begeleiding zelf te 

werken met een hond, die zij moeten plaatsen 

 Het centrum brengt kennis bijeen en benut kennis uit verschillende disciplines: diergedragskunde, 

forensische diergeneeskunde, shelter medicine en trainingsdeskundigheid. Op deze wijze kan 

desgevraagd ook in formele zin contra-expertise worden geboden. 

 

3.2 Wat wordt er in het centrum NIET gedaan? 
 Vanuit het centrum worden honden niet geplaatst naar een volgende eigenaar. Herplaatsbare dieren 

worden via de reguliere dierenasielen herplaatst. Te overwegen is dit met een beperkt aantal hiertoe 

door bevoegde bestuursorganen aangewezen partijen te doen. Vanuit het centrum wordt het proces 

van herplaatsing wel gevolgd en begeleid om direct bij te dragen aan het een permanent goede 

situatie voor mens en dier 

 Het centrum heeft geen bezoekersfunctie, de particulier kan er ook geen gebruik van maken 
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4. DE INRICHTING OP HOOFDLIJNEN 

4.1 Belangrijke (diergerelateerde) ingrediënten voor de locatie 
 Omheind terrein met losse units voor 6 honden  

 Diversiteit in opbouw van binnen- en buitenverblijven (groter/kleiner, druk/rustig, 

prikkelrijk/prikkelarm) 

 Buitenterrein is opgebouwd uit gedeeltes met een eigen functie, die inspelen op een hoge 

energiebehoefte bij honden. De diverse functies kunnen met elkaar in verbinding  worden gezet  

(gedeelten voor zelfstandig ontspannen, trainingsvelden, agility toestellen, wandelpaden, aan elkaar 

grenzende speelweides met er tussen een sluis zodat honden aan elkaar kunnen worden 

geïntroduceerd, zwemwater) 

 Een centraal gebouw met diverse observatie- en trainingsruimten, die door een flexibele inrichting 

makkelijk kunnen worden aangepast aan de behoefte van een individuele hond en/of de groep 

 Verblijven met niveau verschillen, mogelijkheden voor de hond om zich terug te trekken, soms 

huiselijke elementen die dog proof zijn  

 Dierverblijven zijn gelijkvloers 

 Voorzieningen die het mogelijk maken honden te observeren, zonder in direct contact met ze te zijn 

(o.a. ICT-voorzieningen) 

 ICT-voorzieningen t.b.v. verrijking (muziek/projectie beelden, stromend water nabootsen e.d.) 

 Veterinaire ruimtes (incl. kleine operatieruimte) 

4.2 Contouren capaciteit en inrichting (diergerelateerd) 
De Dierenbescherming schat in dat uit moet worden gegaan van een maximale capaciteit van ca. 60 

hondenplaatsen. In de reguliere asielen ligt het aantal complexe honden jaarlijks rond de 1500, daar kan 

dit centrum alleen geen oplossing voor bieden. Daarvoor zou gekeken kunnen worden naar het werken 

met dependances, of satellieten, zoals ook in de VS gebeurt. Vanuit een landelijk expertisecentrum, kan 

de ontwikkeling van de structuur met dependances gefaseerd worden uitgewerkt.  

 

Lauren Zverina, a trainer at the ASPCA rehab 
center in Madison, works with Mabel, right, and 
her helper dog, Jazzy. 
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Een deel van de honden in de dierenasielen komt via bevoegde instanties binnen, met name 

gemeente/dierenpolitie en RVO. Bij een gemiddelde streefverblijfsduur van enkele maanden kunnen per 

jaar circa 400 honden worden opgenomen in het centrum. Binnen de 60 dierplaatsen worden 20 

dierplaatsen bestemd voor directe opname van dieren uit justitiële trajecten, of andere noodsituaties. 

Deze capaciteit staat in dit plan gelijk aan 3 units, die kunnen worden ingezet als quarantaine, of isolatie.  

 

4.2.1 Huisvesting 

 

Functie Aantallen Ruimtebeslag 
 

Binnen kennels in 10 units 
 

6x3x3+20m2=74m2   

10 Units variabele lay-out 
 

10 10x97m2=740m2 

Individuele buitenkennels 
 

60 2x2mx60=240m2 

Veterinaire ruimten  
 

3 4x4x3=48m2 

Inpandige ruimten 
training/observatie (splitsbaar) 
 

3 3x25m2=75m2 

Trainingshal (overdekt) 
 

1 25x5=125m2 

Buitenterreinen klein 
 

3 3x200m2=600m2 

Buitenterrein 
 

1 1000m2 

Verkeersruime buiten 
 

 300m2 

TOTAAL 
 

 Ca 3500m2 

 

Dit ruimtebeslag is exclusief overige voorzieningen in het pand: werkplekken, toilet, interne 

verkeerruimte, parkeren, lesruimte, opslag e.d. Zo mogelijk komt er ook een kleine slaap/woonunit voor 

leerwerkplekken. Een voorzichtige inschatting is dat hiervoor nog eens ca. 800m2 nodig is.  

 

Een grove schatting van de investeringskosten voor een nieuw te bouwen centrum zijn als volgt: 

 

Grondprijs (indien in eigendom)    €      30.000 

Bebouwd vloeroppervlakte dierverblijven 740m2 €    399.600 (bvo-prijs €540) 

Bebouwd vloeroppervlakte kantoor e.d. 800m2 €    736.000 (bvo-prijs €920) 

Buitenterrein (indicatie speeltuin, 2300m2  €    600.000 (m2-prijs €261) 

INDICATIE TOTAAL    € 1.765.600 (incl. inrichting/installaties) 

 

Afschrijvingskosten kunnen hier nog niet benoemd worden. Er is gebruik gemaakt van kengetallen uit het 

Bouwkompas.  

4.2.2 Bemensing 

In het centrum wordt gewerkt met een compact team van beroepskrachten. Dat team wordt aangevuld 

met een aantal trainees, bijvoorbeeld door mensen uit de reguliere dierenasielen, studenten 

diergeneeskunde, of gedragskunde. In het team zitten de volgende expertises: gedragsbiologie, 
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veterinaire kennis, kennis van trainingsmethodiek, kennis van diermanagement en dierverzorging 

algemeen.  

 

Daarnaast wordt gewerkt met een netwerk van experts, die aanvullend gevraagd kunnen worden inzet te 

leveren (denk aan forensische diergeneeskunde, (inter)nationale ervaringsdeskundigen op het terrein 

van rehabilitatie, onderzoekers op het terrein van hondengedrag). 

 

De trainees zijn een volwaardige aanvulling op het vaste team, dat met elkaar verantwoordelijk is voor 

de volledige verzorging van de dieren. De coördinatie van het team en de werkprocessen ligt bij iemand 

met een wetenschappelijke achtergrond, die heeft bewezen goed te kunnen coachen. Teamleden 

kunnen ook worden ingezet voor de verplichte trainingen van particulieren.  

 

Er wordt uitgegaan van een beroepsformatie van 6 fte, met daarnaast een formatie van trainees van nog 

eens 6 fte. Afhankelijk van hoe de veterinaire kennis in het team wordt ingevuld, werkt het centrum met  

vaste dierenartsen. Dierenartsen zijn in ieder geval nodig voor de intake, eventuele ingrepen, 

tussentijdse controles en algehele veterinaire bedrijfsbegeleiding. Dit is met name ook belangrijk, omdat 

veel van de honden waar het hier om gaat kampen met chronische huidaandoeningen, en ernstige 

problemen met het bewegingsapparaat. Veterinaire kosten kunnen snel oplopen.  

 

 

Personele kosten per jaar (indicatie)►  

− Betaalde formatie    €  400.000 

− Na- en bijscholing    €    15.000 

− Inhuur experts    €    20.000 

− Veterinaire bedrijfsbegeleiding  €      8.000 

TOTAAL    €  443.000 

 

4.2.3 Directe kosten 

 

Kostensoort Omvang/aantallen Kostenindicatie 
 

Voer/spullen e.d. bij 90% 
bezetting 

18.250 dierdagen à € 8 pd € 146.000 

Veterinaire kosten per maand € 1.000 €   12.000 

Trainingsmaterialen (muilkorven, 
trainingslijnen e.d.) 

 €     7.000 

TOTAAL  €  165.000 
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5. BUSINESS MODEL 

Op basis van dit globale plan kan hier nu geen concrete uitwerking aan worden gegeven.  We geven ook 

geen indicaties. Duidelijk lijkt dat geen sprake zal zijn van een commercieel verdienmodel. De 

Dierenbescherming ziet zeker wel mogelijke inkomsten in directe dienstverlening aan derden en in de 

vorm van het sponsoren van het centrum in natura (met kennis en menskracht). Dit laatste lijkt met name 

logisch te passen in constructies waarin een nauwe koppeling met kennisinstellingen en 

onderzoeksinstituten kan worden gerealiseerd. Van daaruit kan mogelijk ook worden gekeken naar 

subsidiemogelijkheden, nationaal, maar mogelijk ook vanuit de EU, waar al gewerkt wordt aan expertise 

centra op een aantal terreinen. In algemene zin zou de dienstverlening vanuit dit centrum binnen 

Nederland kunnen worden ingepast binnen diverse vormen van publiek private samenwerking.  

5.1 Inkomsten uit dienstverlening 
Afhankelijk van de partij die eigenaar wordt van het centrum valt te denken aan: 

 Bijdragen van het Rijk voor kennisontwikkeling 

 Bijdragen RVO en gemeenten voor de opname van honden uit justitiële trajecten 

 Bijdragen gemeenten voor het organiseren van verplichte cursussen  

 Bijdragen experts in natura (forensische diergeneeskunde, gedragskliniek, trainingsinstituten) 

 Bijdragen vanuit reguliere dierenasielen voor opleiding en coaching (trainees, in-company coaching 

en begeleiding) 

 Bijdragen vanuit reguliere onderwijs- en onderzoeksinstellingen (trainees en 

onderzoeksmogelijkheden) 

 

5.2 Inkomsten uit sponsoring en subsidies 
Afhankelijk van de partij die eigenaar wordt van het centrum kan sponsoring een optie zijn, mits dit niet 

leidt tot (de schijn van) belangenverstrengeling en de onafhankelijke positie van inhoudelijke 

beoordelingen geborgd is. Ook de mogelijkheid van subsidies en fondsen kan worden bekeken. De 

inspanningen hiervoor vallen niet binnen de taken van het team en zullen op andere wijze moeten 

worden ingevuld.  
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6. VERANTWOORDING WERKWIJZE  

De Dierenbescherming heeft voor de invulling van dit plan primair contact gelegd met partijen in het 

buitenland. De organisaties waar we in dezen naar willen verwijzen zijn met name het Rehab center in 

Madison van de ASPCA (the American Society for the Prevention of Cruelty to Animals) en het Duitse 

centrum Weidefeld van de Tierschutzbund. Verder waren er contacten met de RSPCA (the Royal 

Society for the Prevention of Cruelty to Animals), specifiek omdat deze organisatie zelf direct 

verantwoordelijk is voor inbeslagnames. We hebben al kunnen kijken naar materiaal (protocollen e.d.) 

waarmee in ons land en het buitenland gewerkt wordt en onze inschatting is dat er voldoende goede 

instrumenten en methodieken beschikbaar zijn die kunnen worden toegepast. Het bemensen van het 

professionele team zien wij als een grote uitdaging, daar kan internationale samenwerking ook een optie 

zijn, zeker in de opstartfase.  

 

De Dierenbescherming weet dat er ook in ons land goede kennis en ervaring beschikbaar is, maar heeft 

ervoor gekozen deze partijen nu niet zelf te benaderen. We wilden niet bijdragen aan het beeld dat het 

centrum er zeker zal komen en eventuele verwarring over de positie van onze organisatie in dezen 

voorkomen. Voor nu hebben we ons opgesteld als penvoerder van een globaal concept. Dit vanuit een 

langdurende betrokkenheid bij het maatschappelijke vraagstuk van honden en agressie.  

 

De Dierenbescherming vindt haar eigen organisatie deskundig en ervaren genoeg om dit globale plan te 

presenteren. Bij een eventuele verdere uitwerking van dit plan is in elk opzicht brede kennis en 

deskundigheid nodig uit binnen- en buitenland.  

 


