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Beste raadsleden, 

 

Hiermee informeer ik jullie over de e-mailberichten over de (verhoging van) de 

hondenbelasting die bij de gemeente zijn binnengekomen en stuur ik informatie van 

wethouder Kleijheeg over de rechtmatigheid van deze heffing door. 

Tot slot voeg ik een opmerking mijnerzijds toe over het heffen van belasting op het 

bezit van andere dieren dan honden, waarover enkele e-mailberichten spreken. 

 

Wethouder Kleijheeg laat weten: 

“Op 14 november ligt  het hondenbeleid en de belastingverordening voor in uw raad.  

Zoals u in de lokale bladen hebt kunnen lezen, is een actie gestart door dhr Yanover 

tegen de hondenbelasting in zijn algemeenheid, en de voorgestelde verhoging in het 

bijzonder. De zaak was of het heffen van hondenbelasting discriminerend is.  

Ik hecht er aan om u te informeren over de rechtmatigheid van het instrument 

hondenbelasting. De Hoge Raad heeft bepaald dat het heffen van hondenbelasting niet 

in strijd is met het discriminatieverbod. De bevoegdheid voor het heffen van 

hondenbelasting is mede ingegeven door de kosten die gemeenten maken door 

vervuiling van de openbare ruimte.  

De Hoge Raad schrijft het volgende over haar afweging:  

Het heffen van hondenbelasting door een gemeente voor de algemene middelen is niet 

in strijd met het discriminatieverbod. Dat oordeelt de Hoge Raad in zijn uitspraak van 

18 oktober 2013 over de hondenbelasting van de gemeente Sittard-Geleen.  

De Hoge Raad vernietigt met deze uitspraak de beslissing van het hof ’s-

Hertogenbosch van 24 januari 2013 (ECLI:NL:GHSHE:2013:BY9350).Volgens het hof is 

een dergelijk onderscheid alleen toegestaan als: (a) de kosten die het hondenbezit voor 

de gemeente meebrengt van wezenlijke betekenis zijn geweest voor het heffen van de 

hondenbelasting en (b) de hoogte van belasting mede is afgestemd op die kosten. Het 

heffen van hondenbelasting in die gemeente was daarom volgens het hof niet 

toegestaan. Het hof vond de hondenbelasting van deze gemeente strijdig met het 

discriminatieverbod van artikel 1 van de Grondwet en vernietigde daarom de aanslag 

hondenbelasting van een inwoner van de gemeente Sittard-Geleen. 

Aan : De gemeenteraad 
    Griffie 

Van : Elma Hulspas-Jordaan, griffier  

Datum : 31 oktober 2013 

Ons kenmerk : \\1.3. Intern\4097 
   Nee 

Onderwerp : Hondenbelasting 

GEMEENTE HILLEGOM 
Hoofdstraat 115, 2181 EC Hillegom  T 14 0252 

Postbus 32, 2180 AA Hillegom F 0252 - 537 290 

 E info@hillegom.nl 

 I www.hillegom.nl 

 

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHSHE:2013:BY9350&keyword=BY9350
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De gemeente Sittard-Geleen heeft hiertegen beroep in cassatie ingesteld bij de Hoge 

Raad. Advocaat-generaal IJzerman adviseerde de Hoge Raad in zijn conclusie van 18 

juli 2013 (ECLI:NL:PHR:2013:119) om dat gegrond te verklaren. 

De Hoge Raad heeft dit advies opgevolgd en de gemeente in het gelijk gesteld. De 

Hoge Raad heeft  de uitspraak van het hof vernietigd en de aanslag hondenbelasting in 

stand gelaten. De Gemeentewet geeft gemeenten de bevoegdheid om een belasting te 

heffen voor het houden van een hond. Volgens de Hoge Raad is die bevoegdheid mede 

ingegeven door de kosten die voor gemeenten voortvloeien uit de bevuiling van 

openbare wegen en plaatsen voor honden. Daarom is het onderscheid tussen houders 

van honden en andere personen naar het oordeel van de Hoge Raad gerechtvaardigd 

en vormt het geen discriminatie. Het is volgens de Hoge Raad niet nodig dat de 

gemeente een relatie legt tussen de opbrengst van de hondenbelasting en de kosten 

die voor de gemeente aan de bevuiling door honden zijn verbonden.   

Ik hoop dat deze feitelijke informatie u behulpzaam is bij de belangenafweging die u 

op dit thema moet maken.” 

 

 

De volgende berichten over hondenbelasting zijn bij de gemeente binnengekomen: 

(i.v.m. de privacy zijn ze geanonimiseerd) 

 
1. Verzonden: dinsdag 29 oktober 2013 17:13 

Aan: Info 

CC: hond@yanover.nl 

Onderwerp: Bezwaar tegen verhoging van 40% op de hondenbelasting 

Geachte mevrouw, mijnheer, 

Ik ben een hondenbezitter (1 stuks) en heb niks tegen hondenbelasting maar wel tegen 

de voorgenomen verhoging van 40%.   

Ik vraag me af wat het achterliggende idee is om het t verhogen met 40%? 

Heeft de gemeente geld nodig om andere uitgaven te compenseren?  

Miljoenen uittrekken voor een nieuw sportpark en er dan achter komen dat dat geld er 

niet is en dan zoeken naar mogelijkheden om dat gat te dichten misschien?  En 

aangezien de autobezitter reeds volledig is en wordt uitgemolken zijn nu de 

hondenbezitters aan de beurt!  

Ik zou liever zien dat er meer wordt opgetreden tegen hondenbezitters die de stront 

van hun hond niet opruimen! Of tegen hondeneigenaars die hun belasting niet betalen, 

of betalen voor 1 honden terwijl ze er veer hebben dan die ene hond of dat de 

gemeente niet toe geeft aan ui die als ze maar een grote bek open trekken niet hoeven 

te ben om dat ze het niet zo breed hebben. In dat laatste geval, als je geen geld hebt 

voor 1 (of in een bij mij bekend geval 3 of wellicht inmiddels nog meer) hond(en) neem 

dan geen honden maar als de belasting moet worden afgedragen een grote bek 

hebben. Dat loont kennelijk.  

http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Hoge-Raad/Nieuws/Pages/Gemeentemaghondenbelastingheffen.aspx
mailto:hond@yanover.nl
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Ik heb een hond, betaal keurig mijn belasting en ruim netjes alles op wat hij op straat 

doet. 

En dan wordt ik gestraft om dat medeburgers dit niet doen.  

Waarom wint nu weer de kleine minderheid tov de overgrote meerderheid!!!  

40% verhoging!!! BELACHELIJK ..... 

  
2. Verzonden: dinsdag 29 oktober 2013 19:40 

Aan: Info 
Onderwerp: hondenbelasting... 

Geachte dames en heren, 

Ik ben het NIET eens met het voorgenomen verhoging van de hondenbelasting! 

Waarvoor vindt u dit nodig? Moeten er zoveel meer kosten gemaakt worden voor de 

honden? 

Het is onzin, het leven wordt al steeds duurder, maar verhoging van de 

hondenbelasting, leuk om de kas te spekken? 

 
3. Verzonden: dinsdag 29 oktober 2013 21:07 

Aan: Info 
CC: hond@yanover.nl 

Onderwerp: nee tegen verhoging hondenbelasting 

Beste gemeente,  

als hondenbezitter en bewoner van Hillegom wil ik laten weten dat ik het oneens ben 

met de verhoging van 40% van de hondenbelasting. 

Dat we als bezitters van honden belasting moeten betalen is nou eenmaal zo, maar een 

verhoging van 40% is onacceptabel. 

 
4. Verzonden: dinsdag 29 oktober 2013 22:19 

Aan: Info 
CC: hond@yanover.nl 

Onderwerp: PROTEST Verhoging hondenbelasting met 40% 

Geachte College, 

Langs deze weg wil ik protesteren tegen de verhoging van de hondenbelasting met 

40%. 

Waarom worden wij burgers met een hond gediscrimineerd?  

Discriminatie is verboden in Nederland! 

De gemeente zou ons moeten steunen, wij voeren op meerdere tijden van de dag 

sociale controle op straat uit, dit voorkomt extra inbraken. 

Wij moeten meer belasting betalen dan iemand zonder hond. 

Als deze belastinggelden nu eens zouden worden gebruikt voor allerlei benodigdheden 

speciaal voor honden, maar nee deze belasting is door de Gemeente vrij uit te geven. 

Zo staat dit omschreven.  

Dus ja een lekkere melkkoe voor de gemeente en pure DISCRIMINATIE. 

Voorstel, laat de hondenbelasting vervallen, verhoog de andere belastingen voor iedere 

inwoner in Hillegom. Hierbij doel ik ook op alle allochtonen die hier wonen en werken 

maar geen belastingen betalen.  

mailto:hond@yanover.nl
mailto:hond@yanover.nl
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Opruimplicht aanhalen en beboeten bij nalatigheid, lijkt mij een heel goede extra 

inkomstenbron voor de gemeente. 

In afwachting van uw reactie. 

 
5. Verzonden: dinsdag 29 oktober 2013 12:42 

Aan: Info 
CC: hond@yanover.nl 

Onderwerp: 40% verhoging hondenbelasting in Hillegom 

 Geachte raad, 

Bij deze maak ik bezwaar tegen de hondenbelasting en/of verhoging van de 

hondenbelasting als zodanig en tegen het feit dat de gemeente dat deze hoort bij de 

algemene middelen.  

De volgende argumenten liggen ten grondslag aan mijn bezwaar. 

Willekeur 

U hebt als de gemeente de keuze om wel of geen hondenbelasting te heffen. Echter, 

gezien het feit dat over bijvoorbeeld katten-, duiven- of paardenbezit geen belasting 

wordt geheven, is het onbegrijpelijk dat hondenbezitters wel belasting krijgen 

opgelegd. Daarbij worden de laatsten ook nog onevenredig beperkt in hun gebruik van 

de openbare ruimte. Ruiters te paard mogen gebruik maken van gemeentegroen, 

jongeren krijgen sportplaatsen en skaters half-pipes. Zij betalen hiervoor geen 

speciale gebruikersbelasting. Uw keuze om aan hondenbezitters wel belasting op te 

leggen getuigt daarom van een onacceptabele willekeur. 

Gebrek aan motivering 

U hebt als gemeente geen enkel deugdelijk argument voor het heffen van 

hondenbelasting, behalve dat deze ten goede komt aan de algemene middelen. Niet 

valt in te zien waarom hondenbezitters meer dan andere inwoners dienen bij te dragen 

aan uw gemeentekas. Mocht u zich beroepen op de inzet van straatveegapparatuur, 

dan wijs ik u erop dat alle andere vormen van vervuiling, zoals bijvoorbeeld dagelijks 

straatvuil, onachtzaam weggeworpen blikjes en andere verpakkingen en vuurwerkafval, 

zonder extra belasting voor de veroorzaker worden opgeruimd. 

Misbruik van macht en wettelijke mogelijkheden 

Het is mij bekend dat hondenbelasting geen doelbelasting hoeft te zijn. Desondanks 

hebt u daar als gemeente voor gekozen. U maakt de keuze om uw algemene kas aan te 

vullen ten koste van hondenbezitters. Mijns inziens is dat misbruik van macht ten 

opzichte van een makkelijk te identificeren groep. Als gemeente bent u er 

verantwoordelijk voor om uw besluiten zodanig te nemen dat zij in redelijkheid worden 

benut voor het welzijn van alle inwoners. 

Misbruik van het oorspronkelijke doel van hondenbelasting 

De bedoeling van hondenbelasting was ooit het bestrijden van rabiës. Voor zover daar 

heden ten dage al een noodzaak voor bestaat, worden de kosten hiervan door 

hondenbezitters zelf gedragen. Hondenbezitters krijgen tenslotte zelf de rekening 

wanneer zij hun huisdier tegen rabiës laten inenten. 

Onrechtvaardigheid 

Het zou u als gemeente sieren als u zou inzien hoezeer hondenbezitters behoefte 

mailto:hond@yanover.nl
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hebben aan (en recht hebben op) voldoende ruimte. Het is tenslotte een wettelijk 

vastgelegde plicht om een dier naar behoren te verzorgen. Iedere gedragsdeskundige 

kan u vertellen dat voldoende beweging daar onderdeel van uit maakt. Gezien het 

algemene aanlijngebod binnen de bebouwde kom bemoeilijkt u als gemeente 

verantwoord hondenbezit. De groep hondenbezitters is –daarentegen- aan geboden en 

verboden onderworpen, terwijl zij de enige gebruikers van de openbare ruimte zijn aan 

wie een extra belasting wordt opgelegd. 

Onredelijkheid van het tarief 

Het tarief onredelijk hoog in verhouding met andere zaken. Het bezitten van 2 honden 

wordt bijna even zwaar belast als het rioolrecht van een heel gezin. Ik acht dat 

onredelijk en onwenselijk. 

Al met al concludeer ik dat u in redelijkheid niet tot een verhoging hondenbelasting zal 

komen. Ik ga ervan uit dat u dit voorstel zult verwerpen 

 
6. Verzonden: woensdag 30 oktober 2013 11:24 

Aan: Info 

Onderwerp: belasting 

Goedendag 

Ik ben het als inwoner van Hillegom niet mee eens dat de hondenbelasting met 40 

procent verhoogd zou worden. Wat is hiervan de reden want ik zie altijd iedereen 

netjes met zakjes lopen op straat, waarom deze mensen bestraffen die het netjes 

opruimen terwijl er bij hun door de katten van de buren in de tuin gepoept wordt, of in 

de grote hopen van een paard loopt. Bovendien wordt hondenpoep door vogels 

opgegeten dus dragen we nog bij, bij het voederen van de vogels.  Snap niet dat 

hondenliefhebbers zo gepakt worden in deze gemeente want het is niet verplicht om 

dit te heffen.  

 
7. Verzonden: woensdag 30 oktober 2013 11:41 

Aan: Info 
Onderwerp: stop hondenbelasting 

Goedemorgen  

Bezopen verhoging, echt een melkkoe van de Gemeente Hillegom 

Hoop dat er echt een politieke partij is, die dit voorstel met de grond gelijk maakt 

Als ze echt geld willen verdienen aan dieren, pak dan de kattenbezitters, schijten 

overal en wordt niet opgeruimd door de desbetreffende eigenaar)en). En de 

paaardenmanege, die paarden laten alles op staat en geen mens die dat opruimt,  

Hondenbezitters zijn sociale mensen die de rommel van de eigen hond netjs opruimt 

en in de afvalbakken gooit. 

 
8. Verzonden: woensdag 30 oktober 2013 15:44 

Aan: Info 
Onderwerp: Verhoging hondenbelasting 

Geachte heer/ mevrouw, 

Zeer verontwaardigd heb ik het bericht gelezen dat de gemeente Hillegom van plan is 

om de hondenbelasting met 40% te verhogen! 
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Nu vraag ik mij af waarom er in Hillegom in vredesnaam hondenbelasting betaald moet 

worden. 

Er zijn geen honden uitlaatplaatsen, 

de eigenaren moeten zelf de hondenpoep opruimen, de poepzakjes zijn al tijden niet 

meer in de daarvoor bestemde vuilnisbakken te verkrijgen,honden mogen nergens los 

lopen anders worden ze bekeurd laat staan als je niet meer aan kunt tonen dat je 

poepzakjes bij je had en nu wil de gemeente ook nog eens de belasting hierop 

verhogen!! 

We zijn als hondeneigenaren wel goed om de politie te helpen met hun nieuwe plan 

"Waaks". 

De loslopende katten die overal hun behoefte doen, alleen maar los lopen en waarvan 

de eigenaren geeneens weten waar ze uithangen worden niet belast? 

U verplicht hondeneigenaren de hond aan te melden bij de gemeente maar met deze 

absurde belasting kan ik mij goed indenken dat er komend jaar een daling is van 

aangemelde honden. 

Ik hoop dat er beter nagedacht gaat worden bij de gemeente en er op dit achterlijke 

voorstel teruggekomen gaat worden. 

 
9. Verzonden: maandag 28 oktober 2013 10:46 
Aan: Info 

Onderwerp: Hondenbelasting 

Goedendag, 

Ik wil u via deze weg laten weten dat ik het onacceptabel vind dat u de 

hondenbelasting verhoogd. 

Dat ik hondenbelasting moet betalen vind ik eigenlijk al heel raar aangezien katten en 

paarden hun uitwerpselen gewoon mogen laten liggen. 

Ik ben zelf chronisch ziek en word echt door elke instantie financieel leeg 

getrokken,mijn hond zorgt ervoor dat ik in mijn scootmobiel toch 5 keer per dag de 

straat op kom en niet weg zit te kwijnen binnen in huis door mijn ziekte.Tevens maak 

ik dan nog af en toe een praatje met mensen die ik tijdens mijn rit tegen kom. 

Ik vind het erg triest dat mij dit door uw verhoging af gepakt gaat worden,ik kan het 

namenlijk niet meer betalen en ben bang dat ik mijn viervoeter hierdoor naar het asiel 

moet gaan brengen.het is namelijk niet de enige verhoging die ik voor mijn kiezen 

krijg.Het is de huur die even 6.5% omhoog gaat ,mn eigen risico die ik door mijn ziekte 

kwijt ben en nu dit.Het houd gewoon niet op en voel me als hondenbezitter behoorlijk 

gediscrimineerd door de Gemeente Hillegom. 

Ik vind dat de hondenbezitter als melkkoe gebruikt word en dit is niet terecht. 

 
10. Verzonden: woensdag 30 oktober 2013 19:52 

Aan: Info 
Onderwerp: Hondenbelasting 

Goedemorgen, 

Ik als inwoner van Hillegom wil een protest indienen tegen hondenbelasting. 
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Waarom mogen katten wel mijn tuin omspitten om te poepen, mogen paarden grote 

plakkaten achterlaten op de straat zonder het op te ruimen. 

Sorry maar ik vind dit echt te gek voor woorden, neem een voorbeeld aan gemeentes 

die het afschaffen. Ik kan u wel verzekeren dat er nu meer overlast van hondenpoep 

zal zijn alleen al omdat er zoveel belasting over betaald moet worden dat mensen gaan 

denken laat de gemeente het nu ook maar opruimen we betalen er genoeg voor. 

Ik hoop echt dat u er nog even goed over nadenkt en dit onzinnig voorstel laat varen. 

 

 

Opmerking griffier over belastingheffing op het bezit van andere dieren dan honden 

De mogelijkheden voor gemeentelijke belastingheffing worden geregeld in de 

Gemeentewet (GW). In artikel 219 GW staat dat geen andere belastingen mogen 

worden geheven dan die welke in de Gemeentewet of andere wetten worden genoemd. 

Hondenbelasting wordt genoemd in artikel 226 GW en mag daarom geheven worden. 

Belasting op het bezit van katten of paarden is niet in een wet opgenomen en mag 

daarom niet geheven worden. Een bezwaar tegen dit onderscheid zou dan ook niet 

gericht moeten worden aan de gemeenteraad, maar aan de wetgever. Het staat 

gemeenten wel vrij om een toegestane belasting niet te heffen. 


