
SCHRIFTELIJKE VRAAG AAN HET COLLEGE 
 
 
Griffienummer 2013-02/(Verseonnummer)  
 
Datum: 25 januari 2013 
 
Aan de voorzitter van de raad 
 
 
Steller van de vraag: Frits van Endhoven (Liberaal Maasdriel) 
 
 
Onderwerp: Hondenbelasting 
 
 
Het college / de burgemeester wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk  
te beantwoorden: 
 
Op 11 november 2010 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen over het 
onderwerp ‘hondenbelasting’. In deze motie wordt het College van B&W opgedragen 
om ……  
 

 
 
Op 14 december 2011 bereikt de gemeenteraad uw bericht dat het College van 
B&W op 6 december 2011 heeft besloten ……  
 

 

 
Los van het feit dat het niet erg netjes was dat wij uw antwoord pas op 14 december 
2011 (ruim een jaar later) mochten ontvangen, terwijl de motie u opdracht gaf iets 



voor 1 april 2011 aan te leveren, zie ik als fervent tegenstander van de 
hondenbelasting nieuwe, interessante ontwikkelingen in den lande.  
 
Op 24 januari 2013 deed het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch een uitspraak in een 
zaak die aangespannen was door een inwoner van Sittard-Geleen. De uitspraak doet 
geheel recht aan mijn opvattingen over ‘hondenbelasting’ en de intentie van de motie 
destijds. De uitspraak van het Gerechtshof is bijgevoegd.  
 
Kort samengevat: 
 

De gemeente heft een hondenbelasting die wordt toegevoegd aan de algemene 

middelen. Deze belasting geldt voor inwoners van de gemeente met één of meerdere 

honden. Inwoners die geen hond hebben, zijn deze belasting niet verschuldigd.  

Twee voorwaarden 

Het heffen van hondenbelasting voor het verkrijgen van algemene middelen is 

toegestaan, zegt het hof, maar dan moet wel aan twee voorwaarden worden 

voldaan. In de eerste plaats moeten de kosten verbonden aan het hondenbezit van 

wezenlijke betekenis zijn geweest voor het invoeren van de hondenbelasting. 

Daarnaast moet de hoogte van het bedrag mede zijn afgestemd op de kosten die de 

gemeente moet maken voor het hondenbezit. Daarbij hoeft het niet zo te zijn dat de 

gehele opbrengst wordt gebruikt om die kosten te dekken.  

Ongelijke behandeling 

Omdat de gemeente niet aan deze voorwaarden voldoet, is er volgens het hof sprake 

van ongelijke behandeling van inwoners met een hond ten opzichte van inwoners 

zonder hond. 
 
 
En dan nu mijn vragen: 
 

1. Kunt u concreet en cijfermatig aantonen dat Maasdriel voldoet aan de eisen 
om hondenbelasting te heffen voor het verkrijgen van algemene middelen? 

2. Bent u bereid om in uw voorstel begroting 2014 de hondenbelasting af te 
schaffen (al was het maar om procedures geïnspireerd op bijgevoegde 
uitspraak te voorkomen) en met een alternatieve dekking te komen?   

 
----------------- 
Schriftelijk ingediende vragen volgen de procedure zoals beschreven op bladzijde 6 
van het Handreikingenboek voor raadsleden. De schriftelijke collegebeantwoording 
dient binnen 30 dagen plaats te vinden aan de vraagsteller cc griffie (op de IS-lijst). 


