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Geen belasting

tot 50 euro

 tussen 50 en 100 euro

boven 100 euro

Hondenbelasting 
voor eerste hond

Leider-
dorpLeiden

Nieuwkoop

Bodegraven
Reeuwijk

Alphen a.d. RijnZoeter-
woude

Voor-
schoten

Leidschendam
Voorburg

Wassenaar

Oegst-
geest

Katwijk

Lisse
Noordwijk

Teylingen

Kaag en Braassem

Zandvoort

Haarlem

Heemstede

Haarlemmermeer
Hillegom

Velsen

Bloemendaal

Oost-
zaan

Lands-
meer Waterland

Uitgeest
Heemskerk

Alkmaar

Castricum

Heiloo

Bergen

Koggenland
Hoorn

Drechterland

Medemblik

Schagen

Opmeer

Langedijk

Heerhugo-
waard

Stede 
Broec

Enkhuizen

Hollands
Kroon

Den
Helder

Zaanstad

Wormerland

Beemster

Purmerend

Edam
Volendam

Beverwijk

Texel

Soest
De Bilt

Stichtse Vecht

Wijde-
meren Hilversum

Baarn

Bunschoten
Eemnes

Weesp
Gooise-
meren Huizen Blaricum

Laren

Ouder-
Amstel

Amstel-
veen

Aalsmeer

Uithoorn

De Ronde Venen

Amsterdam

Diemen

Amsterdam

op te vullen.’’ Ruim tweehonderd
gemeenten in Nederland innen
nog hondenbelasting. Dit levert in
totaal meer dan 50 miljoen euro
op. ,,Er zijn meer dan honderd
gemeenten die de belasting niet
innen, ik zie niet in waarom de
andere gemeenten dan ook niet
zonder kunnen. Ik heb zelf inge-
sproken toen het onderwerp op de
agenda van de gemeente Hillegom
stond. Daar hebben ze het afge-
schaft, maar ik kan niet alle ge-
meenten langs gaan’’, legt Yanover
uit.

Overlast
Hij vindt dat er sprake is van wille-
keur en discriminatie. In de ene
gemeente moet je voor een hond
125 euro betalen en in een andere
gemeente geen cent. ,,En er is geen
ander dier in Nederland dat wordt
belast. De voorstanders van hon-
denbelasting reppen over de over-
last die honden veroorzaken, maar
men weet niet dat het geld bijna
nooit aan de hond wordt besteed.
Waarom moet een kleine minder-
heid leiden onder de meerderheid
die de drollen wel opraapt? Van mij
mogen hondenbezitters die de
drollen niet opruimen duizend
euro boete krijgen.’’
Ook wordt volgens hem vaak ver-
geten dat het houden van een hond
veel voordelen oplevert voor de
maatschappij. ,,Het zorgt ervoor
dat mensen uit een sociaal isole-
ment komen. Bovendien bevordert
een hond het bewegen en dat is
goed voor de gezondheid. Daar-
naast helpt een hond tegen depres-
sieve klachten.’’

Luna, een kruising tussen een
labrador en een rottweiler, is het
boegbeeld geworden van de strijd
tegen de ’blaftaks’. Met de komst
van Luna in het huishouden van de
Yanovers begon het verzet tegen de
hondenbelasting. Toen zijn doch-
ter Luna kreeg, stuurde Yanover
een brief naar de gemeente waarin
hij uitlegde dat hij principieel
bezwaar had tegen de hondenbe-
lasting. 

Actie gestart
Ook vroeg de tot Nederlander
genaturaliseerde Brit de gemeente
om een gesprek. Deze brief werd,
tot verontwaardiging van Yanover,
beantwoord met een aanslag hon-
denbelasting. ,,Toen heb ik beslo-
ten de actie tegen de hondenbelas-
ting te starten en heb ik een inter-
netsite (stophondenbelasting.nl) en
een Facebookpagina gemaakt.’’
In eerste instantie richtte Yanover
zijn pijlen op de gemeente Noord-
wijkerhout. Maar alleen de Tweede
Kamer kan besluiten om honden-
belasting definitief af te schaffen

door artikel 226 uit de Gemeente-
wet te schrappen. ,,Gemeenten
kunnen alleen besluiten om hun
bevoegdheid om hondenbelasting
te innen niet te gebruiken.’’

Volhouder wint
Om een burgerinitiatief behandeld
te krijgen in de Kamer had Yanover
minimaal 40.000 geldige handteke-
ningen nodig. Mede dankzij onder-
steuning van de Stichting Peti-
ties.nl is het hem gelukt om dit
aantal te halen. ,,De volhouder
wint’’, stelt hij tevreden vast. ,,Ik
ben hier heel blij mee. Hiermee
komt de actie een behoorlijke stap
verder.’’
Uiteraard is Yanover, die inmiddels
in het Zeeuwse Kortgene woont,
benieuwd hoe de politiek hier op
gaat reageren. ,,De fracties in de
Tweede Kamer houden hun kruit
droog. De woordvoerders van de
politieke partijen reageren ook niet
op mijn verzoek om met hen in
gesprek te gaan. Ik weet alleen dat
de Partij voor de Dieren wil dat de
hondenbelasting wordt afgeschaft.’’

Oudste heffing
,,De hondenbelasting is de oudste
gemeentelijke heffing die nog
bestaat’’, zegt Yanover. ,,Al in de
vijftiende eeuw werd de belasting-
opbrengst gebruikt om de armen-
zorg te financieren. Later werd
deze belasting gebruikt om de
overlast van rondzwervende hon-
den en de verspreiding van honds-
dolheid in te perken. Vandaag de
dag zien gemeenten de hond als
melkkoe en wordt het veelal ge-
bruikt om tekorten in de begroting

Veel verzet
tegen blaftaks

Amsterdam Zeven jaar nadat
Gary Yanover voor het eerst actie
voerde tegen de hondenbelasting
in de toenmalige gemeente Noord-
wijkerhout bereikt zijn strijd een
hoogtepunt. Vandaag neemt de
Tweede Kamer zijn burgerinitiatief
’Stop de hondenbelasting’ - ge-
steund door 60.000 hondenliefheb-
bers - in ontvangst.

Garry Yanover met zijn hond Luna.

Het verzet tegen het heffen van hondenbelasting
wordt steeds feller. Hoelang blijft deze oudste
gemeentelijke belasting nog in werking? Zullen
gemeenten dit melkkoetje zomaar laten slachten?
De Tweede Kamer wordt via een burgerinitiatief
gevraagd om in te grijpen. 
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Meerderheid
Steeds minder gemeenten
heffen hondenbelasting.
Volgens de Rijksuniversi-
teit Groningen moeten
hondenbezitters in 201 van
de 355 gemeenten nog
belasting betalen voor
hun huisdier. In vergelij-
king met vorig jaar zijn er
dertig gemeenten bijgeko-
men die geen hondenbe-
lasting innen, waaronder
de gemeente Alkmaar.
Maar de meerderheid int
nog steeds bij de honden-
bezitter.

’Sprake van
willekeur en

discriminatie’

Roel van Leeuwen
r.van.leeuwen@hollandmediacombinatie.nl

’Niet opruimen
drollen beboeten
met 1000 euro’


