
 

 

 
 
Door de heer G. Yanover op 23 april 2019 bij de Tweede Kamer der Staten-
Generaal is een burgerinitiatief ingediend. Het onderwerp van dit 
burgerinitiatief is “Stop de Hondenbelasting”.  
 
De commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven van de 
Tweede Kamer heeft onder andere tot taak om na te gaan of een ingediend 
burgerinitiatief voldoet aan de voorwaarden om voor behandeling in 
aanmerking te komen.  
Eén van die voorwaarden is ondersteuning door tenminste 40.000 
meerderjarige personen met de Nederlandse nationaliteit. De commissie heeft 
uit de door 43591 aangereikte namen en handtekeningen een willekeurige 
selectie gemaakt van personen aan wie gevraagd wordt een bewijs te leveren 
van een juiste leeftijd en het hebben van de Nederlandse nationaliteit. U 
behoort tot de personen die in het kader van de steekproef worden benaderd. 
 
Namens de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven 
verzoek ik u om een kopie van uw paspoort (de bladzijde met de 
persoonsgegevens) of ID-kaart voorzien van een datum en handtekening in de  
gesloten, door de commissie reeds gefrankeerde retourenveloppe, op te 
sturen. De commissie kan dan vaststellen of u 18 jaar of ouder bent en de 
Nederlandse nationaliteit bezit. U mag uw Burgerservicenummer (BSN) op de 
kopie afschermen of doorstrepen, ook in de cijferreeks onderaan. Na de 
controle zal de kopie vernietigd worden. 
 
Het zal voor u geen enkele consequentie hebben als u niet aan dit verzoek 
voldoet. Wel kan, indien een zeker aantal benaderde personen niet aan het 
verzoek voldoet, het ingediende burgerinitiatief buiten behandeling worden 
gelaten (“niet ontvankelijk worden verklaard”).  
 
U wordt verzocht de kopie uiterlijk vrijdag 16 augustus 2019 op te sturen. 
Mede namens de indieners van het burgerinitiatief dank ik u bij voorbaat voor 
uw medewerking. 
 
 

 Aan Gary Yanover  
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