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SITTARD-GELEEN VVD: ‘Verketteren van uitspraak gerechtshof in de krant door wethouder Pieter Meekels is ongepast’

door Erwin Schmidt

SITTARD-GELEEN – De inwoonster
van Sittard-Geleen die met suc-
ces haar hondenbelastingaanslag
2010 aanvocht voor het gerechts-
hof in Den Bosch, heeft ook be-
zwaar gemaakt tegen de aansla-
gen van 2011 en 2012. Het is haar
te doen om een principiële uit-
spraak over de rechtmatigheid
van deze belasting, die landelijk
gevolgen kan hebben.

Dat zegt Henk Schanssema, die de
inwoonster juridisch bijstaat. De
vrouw, die vooralsnog anoniem
wil blijven, gaat ook bezwaar ma-
ken tegen de net door Sittard-Ge-
leen verstuurde hondenbelasting-
aanslag 2013. Alleen als binnen zes
weken na ontvangst van de aanslag
bezwaar wordt gemaakt, wordt die
aanslag niet definitief. Dan kan het
geld mogelijk worden teruggevor-
derd, als later blijkt dat de taks niet
geïnd had mogen worden.

Het Bossche hof oordeelde op 24
januari dat de hondenbelastingver-
ordening 2010 van Sittard-Geleen
in strijd is met de Grondwet. De ge-
meente Sittard-Geleen is daar ver-
baasd over, omdat de taks al sinds
1851 mogelijk is. Volgens wethou-
der Pieter Meekels (Financiën,
GOB) is het hof met de uitspraak
‘buiten zijn boekje gegaan’.

VVD-raadslid Jan-Willem Pie-
ters noemt die opmerking van de
wethouder ‘ongepast’. Pieters heeft
na lezing van de uitspraak „niet de
indruk dat de meervoudige belas-
tingkamer een slecht arrest heeft ge-
wezen. Het hof geeft juist precies
aan waar de schoen knelt en dat
kan men beter ter harte nemen”,
vindt de VVD’er.

Pieters sluit niet uit dat de uit-
spraak ook voor andere belastingen
gevolgen kan hebben, schrijft hij
aan collega-raadsleden.

Het gerechtshof is het eens met
de inwoonster, die stelt dat als de
hondentaks (deels) in de algemene
kas verdwijnt, hondenbezitters on-
terecht meer algemene belasting be-

talen dan andere inwoners. Dat is
in strijd met het in de Grondwet
verankerde gelijkheidsbeginsel.

De inwoonster vindt dat de ge-
meenteraad haar verantwoordelijk-
heid moet nemen en een eind
moet maken „aan de discriminatie
van een deel van haar burgers”.
Daarbij zouden inderdaad ook an-

dere belastingen tegen het licht ge-
houden kunnen worden.

„Mijn cliënt begrijpt de ergernis
over hondenpoep heel goed. Maar
dat probleem heeft volgens haar
niets te maken met de hondenbe-
lasting”, legt haar advocaat Schans-
sema uit. „Zij vindt het onjuist de
hondenbelasting te zien als een

soort boete op overlast. Als de hon-
denbelasting de overlast zou oplos-
sen, lag er geen drol op straat.”

Sittard-Geleen gaat tegen de uit-
spraak van het hof in cassatie bij de
Hoge Raad. De gemeente heeft de
aanslagen hondenbelasting 2013
eind januari verstuurd. Die moeten
zo’n 550.000 euro opleveren.

Het opruimen van hondenpoep is een van de maatregelen die worden betaald vanuit het potje hondenbelasting.  archieffoto MGL


