
 

Geachte Griffier, 

Wilt u zo vriendelijk zijn om dit bericht doorsturen aan alle partijen in uw gemeente die mee 
doen aan de Gemeenteraadsverkiezingen? (In geval van een fusie gemeente aan alle fracties 
binnen uw raad). Bij het doorsturen graag ook een kopie van uw bericht sturen naar 
hond@yanover.nl 

Een pdf document van dit bericht stuur ik u ook hierbij. 

Vriendelijk dank. 

=========================================================================== 

Geachte fractie,  

Mijn naam is Gary Yanover. Sinds 2012 voer ik een landelijke actie tegen de 
hondenbelasting.  
Op 10 juni 2021 heeft de Tweede Kamer het Burgerinitiatief Stop de hondenbelasting 
besproken. Dit initiatief werd ondersteund door meer dan 60.000 burgers.  
 
Een meerderheid van de Tweede Kamer is van mening dat de hondenbelasting een 
achtergehaald belasting is en dat deze belasting niet meer van deze tijd is. Het wachten nu is 
op de hervorming van het Gemeentelijke Belasting Stelsel in Nederland. Op dat moment 
wordt de belasting zeker afgeschaft. 

Hoewel hondenbezitters zich realiseren dat hun gemeente inkomsten nodig heeft om 
uitgaven te dekken, vragen ze zich af waarom ze meer bij moeten dragen aan de 
gemeentelijke lasten dan niet hondenbezitters? Zouden deze kosten eerlijk verdeeld moeten 
worden over alle belastingplichtigen binnen de gemeente? Hondenbezitters voelen zich 
hierdoor ongelijk behandeld ten opzichte van niet hondenbezitters. Geen enkel andere 
groepburgers moet meer bij dragen aan de algemene middelen van een gemeente dan 
anderen. Vele hondenbezitters vinden dat dit in strijd is met het gelijkheidsprincipe dat 
verankerd staat in Artikel 1 van de Grond Wet. 
 
Met de Gemeenteraadsverkiezingen in zicht, wil ik u uitnodigen om aan deze kort enquête 
deel te nemen en uw standpunt m.b.t. de hondenbelasting binnen uw gemeente kenbaar te 
maken. Deze link opent een Google formulier en het invullen daarvan neemt minder dan 2 
minuten van uw tijd in beslag.  



 
Voor vragen kunt u contact met me opnemen via hond@yanover.nl of 06-14368666 

Informatie over de Actie Tegen de Hondenbelasting is te vinden op mijn website 
www.stophondenbelasting.wordpress.nl 

Bedankt voor uw tijd en met vriendelijke groeten, 
Gary Yanover 

Landelijke Actie Tegen de Hondenbelasting  


