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89 mails 7-6-2021 burgerinitiatief stop de hondenbelasting debat 2e kamer 10 juni 2021 (mailwisseling 

90 mails 7-6-2021 ICT ondersteuning debat 10 juni ( mailwisseling 

91 mails 8-6-2021 debat hondenbelasting ( mailwisseling; 
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mails 8-6-2021 opm MBZK bij dossier debat hondenbelasting (mailwisseling 

mails 8-6-2021 opm MBZK bij dossier debat hondenbelasting (mailwisseling 

mail 8-6-2021 sprekerslijst debat hondenbelasting 

mails 8-6-2021 hondenbelasting ( mailwisseling; 

mail 8-6-2021 afwegingen hondenbelasting 

mails 8-6-2021 overzicht argumenten gemeenten/ Q&A herindeling 

mails 8-6-2021 RE overzicht argumenten gemeenten/ Q&A herindeling (mailwisseling 

mail 9-6-2021, herzien schema (mailwisseling; 

mail 9-6-2021 ,QA herindeling 

mail 9-6-2021. overwegingen gemeenten hondenbelasting 

mail 10-6-2021 meerderheid in tk voor afschaffing van de hondenbelasting -, 

mails 10-6-2021 VVD kondigt motie aan ( mailwisseling, 

mails 10-6-2021 wvl hondenbelasting ( mailwisseling; 

mails 10-6-2021 hondenbelasting ( mailwisseling; 

mail 10-6-2021 aanmelden TK debat 10 juni ( mailwisseling 

mail 10-6-2021 hondenbelasting 

mail 10-6-2021 FW, debat hondenbelasting (mailwisseling 

mail 10-6-2021 laatste stukken tafeldossier 

mail 10-6-2021 antwoordhan appreciatie motie VVD ( mailwisseling 

mails 30-6-2021 laatste spreektekst (mailwisseling) 

mails 10-6-2021 RE laatste spreektekst ( mailwisseling) 

mail 10-6-2021 Hondenbelasting practice what you preach 

mails 10-6-2021 ,forma[ appreciatie moties VVD (mailwisseling 

mails 10-6-2021 wvl hondenbelasting (mailwisseling; 

mails 10-6-62021 geen onderwerp (mailwisseling; 

mails 10-6-2021 artikel 2 FvW (mailwisseling; 

mail 10-6-2021 achterhaalde belasting 

mail 10-6-2021 tegenhouden ( her)invoeren ( mailwisseling' 

mails 10-6-2021 volkskrant ( mailwisseling) 

mail 11-6-2021 link ongecorrigeerd stenogram plenaire debat TK burgerinitiatief "stop de hondenbelasting"d d 10 juni 202 

mails'11-6-2021 korte weergave debat tbv BR ( mailwisseling) 

deels openbaar 

deels openbaar 

deels openbaar 

deels openbaar 

deels openbaar 

deels openbaar 

deels openbaar 

deels openbaar 

deels openbaar 

deels openbaar 

deels openbaar 

deels openbaar 

deels openbaar 

deels openbaar 

deels openbaar 

deels openbaar 

deels openbaar 

deels openbaar 

deels openbaar 

deels openbaar 

deels openbaar 

deels openbaar 

deels openbaar 

deels openbaar 

deels openbaar 

deels openbaar 

deels openbaar 

deels openbaar 

deels openbaar 

deels openbaar 

deels openbaar 

deels openbaar 

deels openbaar 

mail 11-6-2021 blaftaks deels openbaar 

mails 11-6-2021 RE aanmelden TK 10 juni ( mailwisseling 

mails 11-6-2021 RE aanmelden TK 10 juni ( mailwisseling 

mails 11-6-2021. RE hondenbelasting practice what you preach ( mailwisseling 

mail 15-6-2021 nieuwe toezegging voor uw directie ( mailwisseling 

mail 15-6-2021 nieuwe toezegging op uw naam, 

mail 15-6-2021 hondenbelasting 

mails 17-6-2021 verzoek minister- hondenbelasting vs precariobelasting (mailwisseling 

mails 17-6-2021 verzoek minister - hondenbelasting vs precariobelasting ( mailwisseling 

mail 24-6-2021 Uw verzoek aan Informatie Rijksoverheid over afschaffing hondenbelasting ( mailwisseling 

mail 28-6-2021, hond@yanover nl ( mailwisseling; 

mails 6.7-2021 ,RE verzoek minister - hondenbelasting vs precariobelasting (mailwisseling 

mail 7-7-2021, nieuwe motie op uw naam ( kamerstukken 11 2020/2021, motie 35569, nr 3 

mails 7-7-2021 motie hondenbelasting (mailwisseling; 

mails 8-7-2021 RE hond@yanover nl ( mailwisseling; 

mail 13-7-2021 moties hondenbelasting 

mails 14-7-2021 sessie hondenbelasting ( mailwisseling) 

mails 15-7-2021 hond@yanover nl ( mailwisseling; 

mails 15-7-2021 overleg hondenbelasting (mailwisseling; 

mails 15-7-2021 RE afschaffen hondenbelasting (mailwisseling 

mail 15-7-2021 hondenbelasting ( mailwisseling; 

mail 15-7-2021 BZK en VNG en hondenbelasting ( mailwisseling 

mail 15-7-2021 hondenbelasting 

mail 15-7-2021 hondenbelasting ( mailwisseling; 

mails 15-7-2021 gesprekspartner (mailwisseling) 

mail 16-7-2021 geen onderwerp 

mails 19-7-2021 Uw verzoek aan Informatie Rijksoverheid over afschaffing hondenbelasting ( mailwisseling 

mail 20-7-2021 RE Uw verzoek aan Informatie Rijksoverheid over afschaffing hondenbelasting ( mailwisseling 

deels openbaar 

deels openbaar 

deels openbaar 

deels openbaar 

deels openbaar 

deels openbaar 

deels openbaar 

deels openbaar 

deels openbaar 

deels openbaar 

deels openbaar 

deels openbaar 

deels openbaar 

deels openbaar 

deels openbaar 

deels openbaar 

deels openbaar 

deels openbaar 

deels openbaar 

deels openbaar 

deels openbaar 

deels openbaar 

deels openbaar 

deels openbaar 

deels openbaar 

deels openbaar 

deels openbaar 

mail 21-7-2021 ,RE @ nl ( mailwisseling) deels openbaar 

mails 4-8-2021 gespreksverslag hondenbelasting ( mailwisseling) 

mails 24-8-2021 RE verzoek minister - hondenbelasting vs precariobelasting (mailwisseling 

mails 24-8-2021, FW verzoek minister-hondenbelasting vs precariobelasting ( mailwisseling 

mail 1-9-2021 burgerinitiatief "stop de hondenbelasting' 

mails 27-9-2021 de einddatum van motie kamerstukken 11 2020/2021, motie 35569, nr 3 verstrijkt binnen 3 weken (mailwisseling 

mails 4-10-2021 voorzet hondenbelasting (mailwisseling; 

mails 4-10-2021 opbrengsten hondenbelasting ( mailwisseling, 

mail 5-30-2021 brief afschaffing hondenbelasting 

mail 5-10-2021 werking artikel 2 FvW (mailwisseling; 

mails 6-10-2021 brief uitvoering motie De Kort - hondenbelasting ( mailwisseling 

mails 7-10-2021 stukken reactie motie De Kort - hondenbelasting ( mailwisseling 

mail 7-10-2021 Digidoc bericht Nieuwe taak Reactie motie De Kort (VVD) gesprek VNG inzake afschaffing hondenbelastinj 

mails 8-10-2021 brief hondenbelasting ( mailwisseling 

mails 11-10-2021 RE brief hondenbelasting ( mailwisseling 

mail 8-10-2021 de uitvoeringstermijn van motie kamerstukken 11 202012021, motie 35569, nr 3 verstrijkt binnen 1 weel 

mails 11-10-2021 RE brief hondenbelasting (opmerkingen VNG en FIN verwerkt) ( mailwisseling 

mail 11-10-2021 Digidoc bericht Deling Reactie motie De Kort (VVD) gesprek VNG inzake afschaffing hondenbelasting is afgerom 

deels openbaar 

deels openbaar 

deels openbaar 

deels openbaar 

deels openbaar 

deels openbaar 

deels openbaar 

deels openbaar 

deels openbaar 

deels openbaar 

deels openbaar 

deels openbaar 

deels openbaar 

deels openbaar 

deels openbaar 

deels openbaar 

deels openbaar 

mail 13-30-2021 RE 

mail 13-10-2021 RE 

@ 

@ 

nl ( mailwisseling) 

nl ( mailwisseling) 

deels openbaar 

deels openbaar 

mail 14-30-2021 LeidschDagblad nl Gemeenten kunnen inkomsten van hondenbelasting niet missen (mailwisseling 

mail 20-30-2021 Q&A hondenbelasting 

mails 21-10-2021 q&as hondenbelasting tbv begrotingsbehandeling 

mail 22-10-2021 FW verzoek minister - hondenbelasting vs precartobelasting ( mailwisseling 

mail 30-5-2022 vraag over dossier hondenbelasting ( mailwisseling 

mail 7-6-2022 Bijeenkomst werkgroep Actualisatie Rapport Herziening gemeentetijk belastinggebied ( mailwisseling 

mails 7-6-2022 RE gespreksverslag hondenbelasting (mailwisseling; 

mail 09-11-2020 Digidoc bericht Ter info taak Burgerinitiatief stop de hondenbelasting ( mailwisseling 

mail 13-11-2020 RE Digidoc bericht Ter info taak Burgerinitiatief stop de hondenbelasting (mailwisseling 

mail 13-11-2020 ,Digidoc bericht Ter info taak Burgerinitiatief stop de hondenbelasting 

mail 17-11-2020 hondenbelasting 

deels openbaar 

deels openbaar 

deels openbaar 

deels openbaar 

deels openbaar 

deels openbaar 

deels openbaar 

deels openbaar 

deels openbaar 

deels openbaar 

deels openbaar 

mail 17-11-2020 Digidoc bericht De deadline voor 665262 Kabinetsstandpunt burgerinitiatief inzake afschaffen van de gemeentelijke hond deels openbaar 

mail 30-11-2020 Digidoc bericht Nieuwe taak Voorbereiding debat petitie stop de hondenbelasting deels openbaar 

5 1.2 e-5 12 1 -5 2 1 

5 1 2 e - 5 12 1 - 5 2 1 

5 12 e 

5 12 e - 5 12 1 - 5 2 1 

5 1 2 e 

5 12 e 

5 12 e 

5 12 e 

5 12 e 

5 12 e 

5 12 e 

5 12 e 

5 1 2 e - 5 12 1-5 2 1- buiten de reikwijdte 

5 12 e - 5 12 i - 5 2 1 

5 12 e - buiten de reikwijdte 

5 12 e 

5 1 2 e 

5 12 e 

5 1 2 e- buiten de reikwijdte 

5 1 2 e 

5 12 e - 5 1 2.i - 5 2 1 

5 1 2 e 

5 1 2 e 

5 12 e - 5 12 i - 5 2 1 

5 1 2.e - 5 1 2 1 - 5 2 1 

5 1 2 e 

5 1 2 e 

5 12 e - 5 1 2 1 - 5 2 1 

5 1 2.e 

5 12 e 

5 12 e 

5 1 2 e 

5 1 2 e 

512e 

5 12 e 

5 12 e 

5 12 e - 5 12 1 - 5 2 1 

5 12 e 

5 12 e 

5 12 e 

5 1 2 e - 5 12 1 - 5 2 1 

5 1 2 e - 5 1 2 1 - 5 2 1 

5 12 e - 5 12 1 - 5 2 1 

5 1 2 e 

5 1 2 e - 5 12 1 - 5 2 1 

5 12 e 

5.12 e - 5 12 1 - 5 2 1 

5 12 e 

5,12 e 

5 12 e 

5 12 e 

5 12 e - buiten de reikwijdte 

5 12 e - buiten de reikwijdte 

5 12 e 

5 12 e - 5 12 1 - 5 2 1 

5 1 2 e 

5 1 2e 

5 12.  

5 1 2e 

5 1 2 e - 5 12 i - 5 2 1 

5 1.2 e - 5 1 2 1-5 2 1 

5 1 2 e 

5 12 e-5 1.2 i-5 2 1 

5 1 2 e - 5 12 i - 5 2 1 

5 1 2 e 

5 1 2 e 

5 12 e - buiten de reikwijdte 

5 1 2 e 

5 12 e 

5 1 2 e 

5 12 e - buiten de reikwijdte 

5 1 2 e - 5 12 1 - 5 2 1- buiten de reikwijdte 

5 12 e - 5 12 i - 5 2 1 

5 1 2 e 

5 12 e 

5 12 e - 5 12 i - 5 2 1 

5 12 e 

5 12 e - 5 12 1 - 5 2 1- buiten de reikwijdte 

5 1 2 e 

5 12 e 

5 1 2 e 

5 12 e 

5 1 2 e 

5 1 2 e 

5 12 e - 5 12 1 - 5 2 1 

5 1 2 e 

5 1 2 e - buiten de reikwijdte 

5 12 e 

5 12 e - 5 12 1 - 5 2 1 

5 1,2 e 

5 12 e 

5 1 2 e - buiten de reikwijdte 

5 12 e 

5 12 e 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

FIN 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

VNG 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

VNG 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

intern 82K 

intern BZK 

intern BZK 

irttern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

VNG 

intern BZK 

BZK 

VNG 

VNG 

VNG 

VNG 

VNG 

VNG 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

BZK 

BZK 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

BZK 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

BZK 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

BZK 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

BZK 

intern BZK 

gemeente 

BZK 

BZK 

BZK 

BZK 

BZK 

BZK 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

FIN 

VNG 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 



5 1 2 e- 5 1 2 1- 5 2 1 

5,1 2 e 

5 1 2 e 

5 1 2 e 

5 1 2 e- 5 1 2 1- 5,2 1 

5 1 2 e 

5 1 2 e 

5 1 2 e 

5 1 2 e 

5 1 2 e 

5 1 2,e 

5 1 2 e 

5 1 2 e 

5 1 2 e 

5 1 2 e 

5 1 2 e 

5 1 2 e 

5 1 2 e 

5 1 2 e 

5 1 2 e- buiten de reikwijdte 

5 1,2,e 

deels openbaar 

deels openbaar 

deels openbaar 

deels openbaar 

deels openbaar 

deels openbaar 

deels openbaar 

deels openbaar 

deels openbaar 

deels openbaar 

deels openbaar 

deels openbaar 

deels openbaar 

deels openbaar 

deels openbaar 

deels openbaar 

deels openbaar 

deels openbaar 

deels openbaar 

deels openbaar 

deels openbaar 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

intern BZK 

186 mail 30-11-2020 RE Digidoc bericht Ter info taak Voorbereiding debat petitie stop de hondenbelasting ( mailwisseling 

187 mail 04-12-2020' Ter info debat hondenbelasting uitgesteld tot na kerstreces (mailwisseling 

188 mail 14-05-2021 FW Conceptplanning(mailwisseling 

189 mail 14-05-2021 Vergeten in tafeldossier te stoppen Nota voorbereiding debat petitie stop de hondenbelasting 12-' 

190 mail 07-06-2020 Ter info Donderdag debat hierbij wv1 hondenbelasting (mailwisseling 

191 mail 16-06-2020' Verslag mondeling vragenuur en Korte Aantekeningen EK d d 15 juni 2021 (mailwisseling 

192 mail 12-10-2021 Digidoc bericht Ter info taak Reactie motie De Kort (VVD) gesprek VNG inzake afschaffing hondenbelastinl 

193 mail 18-10-2021 FW stukken reactie motie De Kort - hondenbelasting (mailwisseling 

194 mail 29-05-2022 Digidoc bericht Nieuwe taak Gary inz waardering onroerende zaken woz (mailwisseling 

195 mail 30-05-2022 RE Digidoc bericht Nieuwe taak Gary inz waardering onroerende zaken woz ( mailwisseling 

196 mail 06-06-2022 RE Digidoc bericht Nieuwe taak Gary inz waardering onroerende zaken woz ( mailwisseling 

197 mail 02-06-2022 5 v,p even kijken naar mail van Yanover over nog geen reactie sinds juli vorig jaar ( mailwisseling 

198 mail 07-06-2022 RE 5 v p even kijken naar mail van Yanover over nog geen reactie sinds juli vorig jaar ( mailwisseling 

199 mail 24-05-2022 DPCticket WH2243098 waardering onroerende zaken woz ( mailwisseling 

200 mail 27-06-2022 Hondenbelasting (mailwisseling; 

201 mail 27-06-2022 FW Gespreksverslag hondenbelasting (mailwisseling; 

202 mail 26-07-2022 Woo-verzoek burgerinitiatief'Stop de Hondenbelasting 

203 mail 8-4-2020 Stemming behandeling burgerinitiatief afschaffing hondenbelastinf 

204 mail 9-10-2020 Hondenbelasting, burgerinitiatief in TK week 45 

205 mail 10-6-2021 Hondenbelasting Practice what we preachz ( mailwisseling 

206 mail 15-10-201 Proces petitie afschaffing hondenbelasting 

BIJLAGEN BIJ E-MAILS' 

1 Besluitenlijst procedurevergadering cie BiZa 17-12 (mail 187 

2 0 Nota voorbereiding debat petitie stop de hondenbelasting 12-5 ( mail 72, 75, 189 

3 15 juni 2021 Verslag monderling vragenuur stemmingen en RvW ( mail 191 

4 wvl hondenbelasting 10-6 DEF ( mail 84, 92, 190' 

5 contactpersonen gesprekken hondenbelasting (mail 149) 

6 22-06-07 reactie contactpersonen gesprekken hondenbelasting (mail 178, 194, 199 

7 20-7-2020 Rondetafelgesprek over de hondenbelasting opm ( mail 201-

8 Verslag over het burgennitiatief'Stop de Hondenbelasting' 1 april 2020 (mail 203 

9 Besluitenlijst van de procedurevergadering cie Bila 8 okotber 2020 (mail 204 

10 Hondenbelasting-nee-4x3 ( afbeelding) ( mail 206; 

11 SPREEKTEKST (mail 18) 

12 0 Nota voorbereiding debat petitie stop de hondenbelasting (mail 54, 66 

13 1 Spreektekst ( mail 54) 

14 1 Spreektekst 12-5 ( mail 66, 72, 74, 75; 

15 1 Spreektekst 14-5 ( mail 80, 110) 

16 2 QA"s hondenbelasting ( mail 54) 

17 2 QA's hondenbelasting (002) 12-5 ( mail 72, 74, 75 

18 2 QA's hondenbelastingl4-5 ( mail 80, 110; 

19 2 QA's hondenbelasting 2 ( mail 174) 

20 3 Factsheet hondenbelasting in cijfer 14-5 ( mail 54, 80, 110 

21 3 Factsheet hondenbelasting in cijfers ( mail 66, 74, 75, 

22 4a Petitie Afschaffen van hondenbelasting ( mail 36, 54, 74, 75, 80, 110 

23 4b Standpunten politieke partijen ( mail 54, 74, 75, 80, 110 

24 4b Verslag_over_het_burgerinitiatief_'Stop_de_hondenbelasting' (mail 80, 110 
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1 

Van: 
Aan: 

5"1`2. e 
á1.2.é ; 

Onderwerp: 
Datum: 

hondenbelasting _.. 
dinsdag 12 februari 2019 08:22:33 

https://eenvandaag,avrotros.nl/item/hondeneigenaren-in-opstand-tegen-hondenbelasting/ 

á., 1..2...e 

Afdeling Inrichting openbaar bestuur 
Directie Democratie en Bestuur 
Directoraat-Generaal Bestuur, Ruimte en Wonen 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Turfmarkt 147 1 Den Haag 1 5"• 2é. 
postbus 20011 1 2500 EA ( Gen Haag 
Mfi2,e 

á:1"2:è 
5.1.2.e 
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Van: 

Aan: 
cc 

5.1.2.e 
5.1.2.e 

onderwerp: 
Datum: 

R "xiden 
datadag 12 februari 2019 09:28:54 

Dank, het is dus afwachten of commissie BZK het gaat agenderen. 

Van: j» @minbzk.nl> 

Verzonden: dinsdag 12 februari 2019 09:19 

Aan: .e @minbzk.nl>; 

1W '.w•l @ m i n bz k. n i> 

CC:5, i i e @minbzk.nl>; 

  J, @minbzk.ni> 

Onderwerp: RE: hondenbelasting 

Ha 

Procedure is volgens mij beknopt als volgt: De Initiatiefnemer gaat met zijn handtekening naar 
de Kamer. Een Kamercommissie (commissie Verzoekschriften en Burgerinitiatieven) beoordeelt 
of ze het voorstel gaan bespreken en zo ja, In commissie of plenair. Bewindspersoon zal dan om 
een visie worden gevraagd zodat de Kamer dat in besluitvorming kan betrekken, nl. het besluit 
of ze de minister gaan vragen het beleid te wijzigen. 

De Kamer hanteert een eigen beoordelingskader of ze wat met het burgerinitiatief doen. Eén 
van de criteria is dat het niet over belastingen mag gaan... J: Benieuwd of daar allen 
rijksbelasting mee wordt bedoeld. 

Groet, 
r í" 

Van: f . . e Prninbzk.n(> 

Verzonden: dinsdag 12 februari 2019 09:13 

Aan:;» +. Prninbzk.ni>;  . @minbzk.n(> 

CC: e Ominbzk.nl>; . 

Ominbzk.n(> 

Onderwerp: FW: hondenbelasting 

wat Is onze rol (van de MIN) bij een dergelijke behandeling van een burgerinitiatief In de TK? 

Grt, 

Van: (@minbzk.n(> 

Verzonden: dinsdag 12 februari 2019 08:19 

Aan: •. . .e (@minbzk.nl> 

Onderwerp: hondenbelasting 

https:/Jpetities. nl/petitions/burgerinitlatlef-afschaffen-van-hondenbelasting?locale=nt 

Afdeling Inrichting openbaar bestuur 
Directie Democratie en Bestuur 



Directoraat-Generaal Bestuur, Ruimte en Wonen 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Turfmarkt 147 1 Den Haag S_i,2é. .• 
postbus 20011 2500 EA 1 Den Haag 
l é 
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Van: 
Aan: 
Cc: 

5"1-2' 
.1.2.e 
.1.2;e 

; 5 -1 —2 

Onderwerp: 
Datum: 

RE: hondenbelasting 
dinsdag 23 april 2019 12:49:59 

Nou, daar is ` ie dan... Mi https:/lnos.nilartikel/2281663-burgerinitiatief-tienduizenden-
handtekeningen-tegen-hondenbelasting.html  

Van: 512.@ @minbzk.nl> 

Verzonden: dinsdag 12 februari 2019 09:29 

Aan: 5.1-2é7. 
cc: F1T2.e 

@minbzk.nl>; 5'1"2.e @minbzk.nl> 

@minbzk.nl>;5:1;2 
@minbzk.nl> 

Onderwerp: RE: hondenbelasting 

Dank, het is dus afwachten of commissie BZK het gaat agenderen. 

Van: Pminbzk.nl> 

Verzonden: dinsdag 12 februari 2019 09:19 

Aan: 517 C@minbzk.nl>;• 1•2.e ., 

(@minbzk.n[>; 6,"1"27e• 
Rminbzk.nl> 

Onderwerp: RE: hondenbelasting 

Ha 5•T2:•é, 

Procedure is volgens mij beknopt als volgt: De initiatiefnemer gaat met zijn handtekening naar 
de Kamer. Een Kamercommissie (commissie Verzoekschriften en Burgerinitiatieven) beoordeelt 
of ze het voorstel gaan bespreken en zo ja, in commissie of plenair. Bewindspersoon zal dan om 
een visie worden gevraagd zodat de Kamer dat in besluitvorming kan betrekken, nl. het besluit 
of ze de minister gaan vragen het beleid te wijzigen. 

De Kamer hanteert een eigen beoordelingskader of ze wat met het burgerinitiatief doen. Eén 
van de criteria is dat het niet over belastingen mag gaan... U Benieuwd of daar allen 
rijksbelasting mee wordt bedoeld. 

Groet, 
S=C 

Van: 1:"26. (@minbzk.nl> 

Verzonden: dinsdag 12 februari 2019 09:13 

Aan:5•1'2é.•..•,.. ..d 
cc: • 

C•minbzk.nl>;5" e •- (@minbzk.nl> 

minbzk.nl>;57n7e  
(@minbzk.nl> 

Onderwerp: FW: hondenbelasting 

wat is onze rol ( van de MIN) bij een dergelijke behandeling van een burgerinitiatief in de TK? 

G rt, 



Van:P'2.e :.q @minbzk.nl> 

Verzonden: dinsdag 12 februari 2019 08:19 

Aan:571'2.e 
Onderwerp: hondenbelasting 

Rminbzk.nl> 

https: //petities. nl/petitions/burgerinitiatief-afschaffen-van-hondenbelasting?locale =nl 

5I Mé 

Afdeling Inrichting openbaar bestuur 
Directie Democratie en Bestuur 
Directoraat-Generaal Bestuur, Ruimte en Wonen 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Turfmarkt 147 1 Den Haag 1 Kamerti 3 
postbus 20011 1 2500 EA I Den Haá 
5 1'á.é '. W«r 0.  3 d : 

5"1'2.ë 
•+1.2.e 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 

571-2é. 
•.1.2.e 

RË: hondenbelasting 
°2—ë' 

donderdag 4 juli 2019 09:0$:50 

Had ik niet gezien, dank voor het delen! Wist wel dat speelde. Dus na vandaag weten we of ze 
het al hebben besproken (volgens mij niet) of om te beginnen al over hebben nagedacht of ze 
het wel wat vinden of niet. 

Van:;:MVF••.; @minbzk.nl> 

Verzonden: donderdag 4 juli 2019 08:50 

Aan: ,5717.e, @ minbzk.nl>; 

@minbzk.nl> 

Onderwerp: hondenbelasting 

Ha, 

Hadden jullie al gezien dat het burgerinitiatief hondenbelasting vandaag op de agenda van de 
procedurevergadering staat? 61. Agendapunt*): Verzoek van de vaste commissie voor de 
Verzoekschriften en de 
Burgerinitiatieven aan de commissie BiZa om haar te informeren over 
de uitkomst van het onderzoek m.b.t. het burgerinitiatief "Stop de 
Hondenbelasting" dat op 23 april 2019 is aangeboden aan de 
voorzitter van de commissie voor de Verzoekschriften en de 
Burgerinitiatieven. Dit onderzoek betreft het uitzoeken of het 
genoemde voorstel aan de orde is geweest en al dan niet de steun in 
de Kamer heeft ontvangen. 
Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - griffier, C.J.M. Roovers - 3 juli 2019 
Verzoek van de vaste commissie voor de Verzoekschriften en de 
Burgerinitiatieven aan de commissie BiZa om haar te informeren over de 
uitkomst van het onderzoek m.b.t, het burgerinitiatief "Stop de 
Hondenbelasting" dat op 23 april 2019 is aangeboden aan de voorzitter van de 
commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven. Dit onderzoek 
betreft het uitzoeken of het genoemde voorstel aan de orde is geweest en al 
dan niet de steun in de Kamer heeft ontvangen. - 2019Z14249 
Voorstel: Ter bespreking. 
Volgcommissie(s): VERZ 

Groet, 

•..—T 

5`1`2:6 

Afdeling Inrichting openbaar bestuur 
Directie Democratie en Bestuur 
Directoraát-Generaal Bestuur, Ruimte en Wonen 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Turfmarkt 147 1 Den Haag 1 Kamera 
postbus 20011 1 2500 EA 1 Den Haag 
•"1"2:e 

á':2:é 
5.1.2.e 
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Van: 
Aan: 

CC 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

p.1.L.O 

1.2.eWO 

FiM: BeslC BZIC TK d.d 4 juG 2019 P •: 
maandag 8 jura 201916:42:10 
Besh ~`* ~ S#01Wa 41u1i 20í9_odf 

Conclusie van tk is dat hondenbelasting niet recent is besproken dus doorverwijzing naar 
cie (en dus waarschijnlijk in najaar ergens behandeling, datum nog niet gepland). 

Verzonden met B1ackBerry Work 
(www.blackberry.com) 

van:Z •f—f27.ninb7k nl> 
Datum: maandag 08 jul. 2019 1:02 PM 

Aamp- ' ;` • •. («niinbzk,ig> 
Onderwerp: FW: Besluitenlijst PV VC BZK TK d.d. 4 juli 2019 

Beste collega's, 

Hierbij de laatste besluitenlijst van de procedurevergedering. 

Hartelijke groet, 

.1.2.e 

.1.2_e 
.2.e 

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com) 

van: +. . .e 
Datum: vnjdag òS jul. 2019 3:13 PM 
Aan: • . .@ 

••xt`►i•, o •, •. - 1.2.e ,' 
•Q?rninbzlc.i•j>, .1.2.e 
lllninb&l•>, . 1.2.e 

C•minbzk.lil>, : 1.2.e 
- --

n inbzk.n>, .1.2.e 
.A• aminbzk.nU,  : 1.2.e 
';ywunbzk.nl>, J5*1 .2. e 

+raM ' r 

Ci'minbzjC.nl>, 5;. F.2.e 

qminbzk.rd>, . 1.Z.e 
6•ijjksoverheid.nl>, . 1.2.e 

nunbzk.nl>,. . 1.2.e 
Ca niinbzk.n 

ffl@minl)zk .nl> *. . .e 
zk.ial,>,I5:_1.- •. e 

;W(Mminbzh ni7, b.1.2. e 

(rt InitlbzkJ•l>, 

t0nlnbzk.a1> 
nnunbzk.nl> 

''"" r nuubz.k.n1 
1.2,e 

(&minbzk.nl> 

2k.n1>,., ..... E 

-O,uiinb7k nl> 

@ininbzk.n>, + . 
@minb7k nl>, 

, @minbzk.nl>, . 
Ihminb7k nl>, 

.1:2.e 
1.2.e 
1.2.e 

{ _, •(••irijksoverheid.nl: 

6-1'mànbzk.nl 
rR m•nhzk.nl>, •. 

_ W -'á'zny.i"nbzk,nl> 
x •4"°_- r i•rninb7l. nl>, 15.1 

C({ minbz]t.1•11>, 
@ minb7k nl>, 

:..,(gminbzk,ld>, .2—e 
•; rR)minb7knl>, . 1.2.G-' .,: 

(&minbzkii1>, 
(Duinbzk nl>, 

@nunbzk.nY>, 

@rninb7k uj>A !.2.+L' 
Qminbzk.nll>, :1.2.e 

gmg nl>, 



ominbzk.nl>, s . . e : :. : 
((• minh7k nt>, •.1.2.ë 

•in• k.np, + . .e 
,,l•~bzk.nl>, .1.2:e 

::: 

minbzk.nl>, 
@•ninb7k_nl>, 

•mïnbzk,ril>, 

rr n•inbz•.nl 

.á.2_e 
0, • 

@nlinbzk.nl>, 

j•rjjk5overheid nl>, 
►,►i>,•1.2.e 
Tle 

1 2.E'  . 
•minh7k.n,>, 3 .•.e 
"2minb k.nl>, . 1.2.0 @mulbzk.ztl>, 

Í'2.e 
e 

>.•.Í.2.e 

Í:2.e 

4•minhzk nt>, • T•..E-.' 

91,muihzk.nl>
•,••. .•. •,••;••. 

.1 aZ.i 

.e 

1.2_e 
2.e 
t'•.1.2.e 
+ .2.e 
R . 1.2.e 
e 

,t 
.1.2.e 

. . 2.e 
o. 1.2.e 
_2.e n• nunbzk.nj>, 

(q?minbzlc.nl>, .Í.2.e 
',(_t{7rr>inbzk.nl> 

nminb7kjü>, 

@minh7k nl>, s . ` . .e 
@minbzk,al>, 

r&,minh7k nl>, i 
>y 

@minb7k nj,>, 

C(•zvk soverheid,nl>, + 
minb7k.nt>, .1.2.e 

•(i'ininbzk.nl>, s e 
np minh7k nl>, +. 1 . 2.e 

. Cnunbzk.nl>,. .2.e 
: ' ƒ-lminb7k.nt>, 1.2.e., . 

Onderwerp: Besluitenlijst PV VG BZK TK d.d. 4 juli 2019 

Collega's, 

Bijgevoegd de besluitenlijst PV VC BZK TK d.d. 4 juli 2019. 

Hieronder enkele aandachtspunt(en) van de besiuitenlijst van de commissie. 

25. A • enda • unt: :)uiten de retKwijate 

40. A• enda • unt buiten de reikwijdte 

Groei•'1; 7.2.e 
M •e •.. .....•,;m ••; • ••• lam 



p-T  e 
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van::1'2.e 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 

M1,2.e 
RE: petitie hondenbelasting 
dinsdag 15 oktober 2019 08:24:04 

Dank, helder, afwachten dus. 

Van:  @minbzk.nl> 

Verzonden: maandag 14 oktober 2019 11:51 

Aan:1.@. 

Onderwerp: RE: petitie hondenbelasting 

@minbzk.nl> 

Wat ik begrijp is dat het een gesprek is van de TK-commissie (Commissie voor de 
Verzoekschriften en Burgerinitiatieven) die moet beoordelen of het tot een inhoudelijke 
behandeling gaat komen. Daar zit onze minister dus niet bij. Verwacht dat we een aantal 
dagen/weken daarna besluit langs zien komen of de Kamer het inhoudelijk gaat bespreken en 
zo ja hoe (eerst in commissie, plenair) en dan zal onze minister om een advies/visie gevraagd 
worden. 

Gesprek is besloten vergadering van de commissie, is dus niet te volgen voor ons. Helaas... 

Groet, 

Van:,57 ; . e : lo•minbzk.ni> 

Verzonden: m,„-u-,-lag 14 oktober 2019 11:47 

Aan: 57177é • Rminbzk.nl> 

Onderwerp: RE: petitie hondenbelasting 

Zit onze bewindspersoon dan aan tafel? 
Moeten we iets voorbereiden of alleen kijken naar gesprek? 

Verzonden met BlackBerry Work(www.blackberry.com) 

Van: L. 1 e 
Verzonden: 14 okt. 2019 11:42 
Aan: B-172 7e 
Onderwerp: petitie hondenbelasting 

Oa minbzk.nl> 

n(i, minbzk.nt> 

Ter info, donderdag besloten commissievergadering met initiatiefnemer 
httos://www,tweedekamer.nl/debat en vergadering/commissievergaderingen/details? 
id=2019A03902 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 

1.1.e 
•. 1.2.e 
RE. Bes! 

%' 
ijst pr- — 

dinsdag 2 juni 2020 20:23:32 
commissie Binnenlandse Zaken d.d. 28 mei 2020 

Het eerste gesprek was toelichting aan commissie verzoekschriften zodat zij kunnen beoordelen 
of het In procedure kan. Het zal nu toelichting aan cie BiZa zijn voor Inhoudelijke behandeling 
van het betoog. Benieuwd In welk stadium BZK om reactie gevraagd wordt... 

Van:P`T @minbzk.nl> 

Verzonden: dinsdag 2 juni 2020 00:04 

Aan: .e1 @minbzk.nl>; ,;,M•. 

@minbzk.n1> 

Onderwerp: RE: Besluitenlijst procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 28 mei 

2020 

Alweer, ze blijven lekker vooruit schuiven zo. 

Verzonden met BlackBerry Work(www.blackberry.com) 

Van: 
Verzonden: 1 pui. 2020 17:05 
Aan: +.1.2.e 

@niinbzk.rtl> 

@mwbzk.nl>; 

On - erwerp: • : Besluitenlijst procedurevergadering commissie Binnenlandse 7,aken 
d.d. 28 mei 2020 

hadden jullie de hondenbelasting gespot? 

Agendapunt: Verslag over het burgerinitiatief 'Stop de Hondenbelasting' 
Zaak: Verzoekschrift - , - 1 april 2020 
Verslag over het burgerinttiatief'Stop de Hondenbelasting' - 35364-2 
Besluit: Er zal een gesprek worden gepland met de Initiatiefnemers om gelegenheid te 
bieden het burgerinitiatief nader toe te lichten. 

Van:  . . .é  „„ * . @ininb7k.nt> 

Verzonden: vrijdag 29 mei 202014:50 

Aan: +iMlrllr- r"@minbzk.nl> 

Onderwerp: Besluitenlijst procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 28 mei 

2020 

Beste collega's, 

Hierbij de besluitenlijst van de commissie BIZa van 28 mei. 

Groeten, 

P-2 7 

Van: • ..Pr 

Verzonden: donderdag 28 mei 202017:10 

Aan: bs1,2„e 
5.1 •Z:.e 

C@minbzk.nl>; 

Ominbzk.nl>; 
51.2c6_—. 

Pminbzk.nt> 

c@minbzk.nl>; 

Pminbzk.nl>; 

C@minbzk.nl>; 



5.12.e 
5.1.2e 

54.2.e 
5.1.2.e 

(@minbzk.nl>; 5.1.2.e 
Pminbzk.nl>; 5.1.2.e 

Pminbzk.nl>; 

Pminbzk.n[>; 

(@minbzk.nl>; (@minbzk nl>; 5.1.2.e 
Pminbzk.nl>; 5.1.2.e 

Prijksoverheid.nl>; 5.1.2.e 

i•Dminbzk.nl>; 5.1.2.e 

Pminbzk.nl>; 

Pminbzk.n[>; 5.1.2.e 
5.1.2.e 

Pminbzk.nl> Rminbzk.nl>; 

5.1.2.e Pminbzk.nl>; 5.1.2.e 
Pminbzk.nl>; á.1.2;e 

Rminbzk.nl>; 51 2.e 
Prijksoverheid.nl>; 5.1.2.e 
—(cDminbzk.nl>; 5.1.2.e 

(o•minbzk.ni>; 

(@minbzk.nl>; 5.1.2.e 
Pminbzk.nl>; 5.1,2.e 

Pminbzk.nl>; 5,1.2.e 
~Pminbzk.nl>; 5.1.2.e 

5.1.2.e 

Pminbzk.nl>; 5.1.2.e 
Pminbzk.nl>; 5.1.2.e 

(@minbzk.nl>; á:1.2.e 
Rminbzk.nl>; 5.1.2.e 

Pminbzk.nl>; 5.1,2.e 
Pminbzk.nl>; 5.1.2.e 
Rminbzk.nl>; 5.1.2.e 

Pminbzk.nl>; 

5.1.2.e Pminbzk.nl> 

5.12.e 

JPminbzk.nl>; 5.1.2.e 
Pminbzk.nl>; 5.1.2.e 
P rvig.n[>; 5.1.2,e 
MOminbzk.nl>; 5.1.2.e 

Pminbzk.nl>; 5.1.2.e 

Pminbzk.nl>; 5.1.2.e 
Pminbzk.n(>; 5.1.2.e 

Pminbzk.nl>; 5.1.2.e 

Pminbzk.nl>; 5.1.2.e 
(cDminbzk.nl>; 

Pminbzk.nl>; 5.1.2.e 

Rminbzk.n]>; á.1.2.e 

(cDminbzk.nl>; 5.1.2.e 

Pminbzk.np; 5.1.2.e 

(cDminbzk.nl>; 5.1.2.e 

(@minbzk.nl>; á.1.2.e 

Pminbzk.nl>; 5.1.2.e 
'(cDminbzk.nl> 

-Pminbzk.nl>; 5.1.2.e 

WPrijksoverheid.nk 5.1.2.e 

(o•minbzk.nl>; 5.1.2.e 
(aDminbzk.nl>; 

Pminbzk.nl> 

(cDminbzk.nl>; 

5.1,..2.e 

5.1 .2.e 

5.1.2.e 

Pminbzk.nl>; 5.1.2.e 
M(cDminbzk nt>; 5.1.2.e 

Rminbzk.nl>; 5.1.2.e 

Pminbzk.nl>; 5.1.2.e 

(@minbzk.nl>; 

Pminbzk.nl>; 

Pminbzk.nl>;Pminbzk.nt>; 5.1.2.e 

Pminbzk.nl>; 5.1.2.e 
Pminbzk.nl>; 5.1.2.e 

Pminbzk.n[>; 5.12e 

Rminbzk.nl>; 5.1.2.e 
(a)minbzk.nl>EEM 

5.1.2.e 

5.1.2.e 

—(aDminbzk.nl> 

Pminbzk.nl> 

(@minbzk.nl> 

Rminbzk.nt>; 

 - 

Pminbzk nl>; 5.1.2.e 
-(a•minbzk.n[>; 5.1.2.e 
SPrijksoverheid.nl>; 5.1.2.e 

(a)minbzk.nl>; 5.1.2.e 
(@minbzk.nl>; 5,1.2.e 

(a•minbzk.nl>;® 

(cDminbzk.nl>EM 

(@minbzk.nl>; 5.1.2.e 
Rminbzk.nl> - 

(@minbzk.nl>; 5.1.2.e 
'(aDminbzk.nl>; 5,1,2.e 5.1.2.e (@ minbzk.nl>; 

PrijksovPrhPid.nl> 

—(aDminbzk.nl>; 5.1„2.e 

Pminbzk.nl>; 5-1.2.e 
(a)minbzk.nl>; 5.12.,e 



5.1,2.e @minbzk.nl>; 5r1.2.e. 

,@minbzk n[>; 5,1,2,e 
0C@minbzk.nl>; 5.,1.;,Ze: 

na minbzk.nl>; 

@minbzk.nl>; 5.1,2.e 
@minbzk nl>; 5.1.2,e 

@minbzk.nl>; 5 1.2,e 
minbzk_nl>; 5,1,2.+e .— 

ftminbzk.nl>; 

-_Wminbzk.nl> 

 - minbzk_nt>; 5J .le 

Onderwerp: Besluitenlijst procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 28 mei 

2020 

Collega's, 

Bijgevoegd de besluitenlijst PV VC BZK TK d.d. 28 mei 2020. 

Hieronder enkele aandachtspunt(en) van de besiuitenlijst van de commissie. 

34. Agendapunt: Jaarverslag van de Nationale ombudsman, de Kinderombudsman en 
de 
Veteranenombudsman over 2019 
Zaak: Nationale ombudsman - Nationale ombudsman, R.F.B. van Zutphen - 14 mei 
2020 
Jaarverslag van de Nationale ombudsman, de Kinderombudsman en de 
Veteranenombudsman over 2019 - 35388 
Besluit: Bewindspersoon verzoeken om de Kamer een kabinetsreactie op het 
Jaarverslag toe te zenden. 
Besluit: Er zal te gelegener tijd een gesprek met de Nationale ombudsman over het 
jaarverslag 2019 worden gepland. 
Volgcommissle(s): VWS, DEF 

Groet, E.' 
Parlemen 

W 
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Van: 

Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 
Blilagen: 

ó.1.2.e 1L FT2 
RN Besfuiteniijst proce••g commissie Bi wmiandse Zaken d.d. 3 september 2020 
vrijdag 4 september 202014:26:58 

Zie ter Info agendapunt 70. 

Van: .e @minbzk.nl> 

Verzonden: vrijdag 4 september 202014:16 

Aan: P1"Z- .- ■.@minbzk.nl> 

Onderwerp. FW: Besluitenlijst procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 3 

september 2020 

Beste collega's, 
Bijgevoegd de besluitenlijst van de cie Bila van gisteren. In geel gemarkeerd zijn de zaken die 

onze directie raken. Zoals altijd, als ik er wat heb gemist, hoor ik dat graag 0 

Goed weekend! 

Groeten, 

Van:.. . .e 
Verzonden: vrijdag 4 september 202012:03 

@minbzk.nl>; 

@minbzk_nj>; 

@minbzk.nl>; 

(@minbzk.n(>; 
minbzk.nl>; 

(aDminbzk.n(>; 

f@minbzk.nl>; 5i..1,2-e 

(@minbzk.n(>; 5,1.2_e 

Ca)minbzk.nl>; 

Ominbzk.nl>; 5.1.2.e 
(@minbzk.nl>; - 

CMminbzk.nl>; 

Pminbzk.nl>; á.1.2.e. 
_Prijksoverheid.nl>; 

.CcDminbzk.nl>; 5..1 2.e 

C@minbzk.nl>;

 - minbzk.n!>; 

f5Dminb7k.nl>; 5.1.2-e 

 >; 

Aan: 5.1.2.e 

á.1.2.e 

5.1.2 e 
á.1.2.e 

5A . 2.e. 

á.1.2.e 

5,J .2. e 

C@minbzk.nl> 

5.1,2, e 

5.1.2.e. 

5.1,.2.e 
MWAM 

á.1.2..e 

5_1.2.e: 

(@minbzk.nl>; 5.1.,2.e 

.(@minbzk,nl>; 5.1.2,e 

Ominbzk.nl>; 5.1,2,e 

MPminbzk.nl>; 

(@minbzk.nl>; 

minbzk.nl>; á:1.2.e 

I@rijksoverheid.nl>; 5.1.2.e 

>. 5.1,2.e 

 >; 
C@minbzk.nb; - ; 

>; >; 

Pminbzk.nl>; - >;5,.1.2.e 

10minbzk.nl>; 5.1.2.e 

Ca7minbzk.n(>; 5.1,2,e Ominbzk.nt>; 
minb7k.n(>; 5..1.2.e 

>; 5.1,2.e 

(@minbzk.nl>; 

Pminbzk.nt>; - 
>; >; 



5.1,2.e 

S:1.2.á 

5.1ê :2. 

(@minbzk.nl>; 

(@minbzk.n(>; 5.1.2.e 

t@minbzk.nl> 5;1,2.íe 
(@minbzk.nl>; 5 .1 _.•_. .2,e 

(@minbzk.n(>; 5.1_2.é 
C@minbzk.nl>; 5.1.2:ë  

t@minbzk.nl>; 5,1.2:e 

5„1.2,e 
(a•minbzk.n(>; 

(a•minbzk.nl>; 

e  

f@minbzk.ni>; 5•.1.2.e 
[@minbzk.n(>; 5.1.2.e 

(@minbzk.n(>; 5.1.2. 
(@minbzk.nl>; 5.1.2.e   __......•..•., 

Pminbzk.ra_l>; 5.1,2-

(@minbzk.nl> 5.,1,2.e 
Pminbzk.nl>; á.1:2,e 

(@minbzk.n(>; 5.1,2:.e, 
(@minbzk.n(>; 5.1;2.è 

Mut•.i S•1,2.e 

e 

1.2.e 
(@minbzk.nl>; 

e 

(@minbzk.n(>; 5.1.2.e 

Rminbz, nl>; 5.1,2.e 
Prijksoverheid.n(>; 

Pminbzk.nl>• 
(@minbzk.n(>; 

minbzk.nl>; 5..1,2.e 
Rminbzk.nl>; 5.1..2..e 

Pminbzk.nl>; 5.1 . 2 

M►t►, .► 
(@minbzk.nl>; 5w1.2,e 
(@minbzk.nl>; 5,1 Ze 

(@minbzk.nl>; 5.1.2,e  
(@minienm.nl>; 5.1,2.e - 

ïvminbzk.nl>; 5,1,2.é. 

(@minbzk.n(>; 

P 2 u ni- n 11 ► 5:1.2,e 
(@minbzk.ni>; 

- 

(@minbzk.n(>; 

  5,1.2.e 

(Wminbzk.n(>; 5„1..,2.e  

Prijksoverheid.nl>; Ijft.  
(@minbzk.nl>; á.1.2•.e. . 

(@minbzk.n(>; á...1.2:e 
(Wminbzk.nt> $J. -

taminbzk.nl>; 5.á.2.e u ►* >; 5,1,2.e 
(@minbzk.n(>; 5.1:2.e 

(@minbzk.n(>; 5.1.2.e. 
Prijksoverheid.nl>; 5.1,2.e 

(@minbzk.n!>, 55..'1,2.,0 

(@minbzk.n(>; 5.1.2.e 
(@minbzk.nl>; 5. 1 ;2.e 

(@minbzk.nl>; 5,1.2.e 
Rminbzk.n(>; 
(@minbzk.n(> 

Onderwerp: Besluitenlijst procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 3 

september 2020 



Van: 

Aan: 

Onderwerp: 

Datum: 

Bijlagen: 

9 

TEF 
.1.2.e. : 
VU: uttenHist orocf commissie Binnenlandse Zaken d.d. 3 september 2020 

[hondenb l 
vrijdag 4 september 202014:27:03 

&41~Iijst ~rceveMwbn*g ei- fii7a 3 september 2020.Ddf 

Besluit. de commissie ziet af van een gesprek met de Initlatiefnemer(s) van 
het burgerinitiatief Stop de hondenbelasting en zal aan de Kamer melden dat 
dit Initiatief gereed Is voor plenlare behandeling 

Van: .2~ @ninbzk.nl> 

Verzonden: vrijdag 4 september 202014:16 

Aan: •• ..2•,e @minbzk.nl> 

Onderwerp: FW: Besluitenlijst procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 3 

september 2020 

Beste collega's, 

Bijgevoegd de besluitenlijst van de cie Bila van gisteren. In geel gemarkeerd zijn de zaken die 

onze directie raken. Zoals altijd, als ik er wat heb gemist, hoor ik dat graag O 

Goed weekend! 

Groeten, 

e  
P'172 UM 

i•minbzk.nl> 

Verzonden: vrijdag 4 september 202012:03 

f@minbzk.nl>; 

(@minbzk.nl>; 5,1.2_e 

C@minbzk.n(>; 5.1.2.e 

(@minbzk.n  >; 

f@minbzk.n(> 

(@minbzk.nU;I.11 

(@minbzkni>; 

(a)minbzk.nl>; 

minb7k.n(>; 

minb7k.nl>; 

Pminbzk.n(>; 

Aan: 5.1.2,e 

5.1.2e 

5.1., 2.e 

á,1.2:e 

5,1.2-.e 

5.1.2,e 

5.1.2.e Ominbzk.nt>; 5.1.2-e 

(@rijksoverheid.nl>;[-'X - i ) minbzk.nt>; 5.1.2.e 
,—(@minbzk.nl>; á.1.2.ie @minbzk.nl>; á.1.2,e 

—•rninbzk.nl>; minb7k.nl>; 

5,1...2,e C@minbzk.nt>; 5.1,2.e 

-(@minbzk.nl>; minbzk.n(>; 5.,1 .2.,,.e 

(@minbzk.nl>; 5.1,2.e j@rijksovPrhPid_ni>; á;1;2.e 

á.'1..2.e 
á:1,.2.e 

—(@minbzk.n(> 

0(@minbzk.nl>;

 - minb7k.n1>; á.1.2,e 

 - minbzk.nl>; 

@minb7k.nt>; 

@minbzk nt>; 

(@minbzk.nt>; 5.1.2.e 

(@minbzk.n(>; 5.1..2.e 

Ominb7k.n(>; 5.1.2.e 5.1.2,e (@minbzk.nl>; á.1.2,e 

0(@minbzk.nl>; 5.1.2.e 
minbzk.nil>; 

(@minbzk.nt>; 5,1.2.e 

i n >; 

(@minbzk.nt>; 5..1.2•e 

- 

á,`1..2;e 



5.1,2.e 

5.1,.2.e 

(Wminbzk.nl>; 5.1.2.e 
(c)minbzk.nl>; 5.1.2.e 

Pminbzk.nl>; 5.1.2.e 

Rrvig.n l>; 5.1.2.e 
(@minbzk.nl>; 

ORminbzk.nl>; 5,1.2,e 
(cDminbzk.nt>; 5.1.2.e 

(@minbzk.nl>; 

(a)minbzk.nl>; 

5.1.2.e 
5.1-2.e 

á.1:..2.e 

'Rminbzk.nl>; 5.1.2,e 
-(@minbzk.nl>; 5.1.2.e 
(@minbzk.nl> 

(@minbzk.nl>; 5.1.2.e 
Rminbzk.nl>; 5.1.2.e 

EPminbzk.nl>; 5.1.2.e 

(@ minbzk.nl>; 

Rminbzk.nl>; 5.1.2.e 
Rminbzk.nl>; 5.1.2.e 

Rrijksoverheid.nl>; 

(@minbzk.nl> 

Rminbzk.nl>; 5.1.2.e 

5.1.2.e 

-Pminbzk.nl>; 5.1.2.e 
—Pminbzk.nl>; 5.1.2.e 
Rminbzk.nl>; 51.2.e 
'(a•minbzk.nl>; á.1.2.e 
_Pminbzk.nl>; 5.1.2.e 

Rminbzk.nl>; 5:1.2.e 
Rminbzk.nl>; 5.1.2.e 

Prninbzk.nl> 

Pminbzk.nl>; 5.1.2.e 
Ominbzk.nl>; 5,1.2.e 

Pminbzk.nl>; 

Rminbzk.nl>; 

5A .2.e 
Rminbzk.nl>; 

5.1,2.e (@minbzk.nl>; 5.1.2.e 

5.1.2.e 
(a)minbzk.nl>; á.1,2:e 

Rminbzk.nl>; 5.1.23.e 
WPminbzk.nl>; 5.1.2.e 
.Pminbzk.nl>; 5.1.2.e 
-(@minbzk.nl>; 5,1.2.e 
Rminienm.nl>; 5.1.2.e 
—Pminbzk.nl>; 5,1.2.e 

Prninbzk.nl>; 

Prninbzk.nl>; 

á.1.2,e 
Prijksoverheid.nl>; 5.1.2.e 
Prninbzk.nl> 

Prninbzk.nl> 

 -

5.1.2,e Rminbzk.nl>; 

1Pminbzk.nl>; 5.1.2.e 
,Rminbzk.nl>; á.1.2:e 
-Rminbzk.nt>; 5-1,2.e 
Rminbzk.nl>; 5.1>2.e 

(@minbzk.nl>; 5.1.2.e 

Rrijksoverheid.nl>; 5.1,2„.e 
(aDminbzk.nl>; 5,12e 

Rminbzk.nl>; 5.1.2.e 
—Rminbzk.nl>; 5.1.2.e (cDminbzk.n[>; 5,1.2.e 

Rminbzk.nl>; 5,1.Ze 
—Rminbzk.nl>; 5Á-2.e 

Rminbzk.nl>; 5.12e 
(o•minbzk.nl> 

(@minbzk.nl>; 5..1.2.e 
(@minbzk.nl>; 5.1.2.e 

(@minbzk.nl>; 5,1.2,e 

Onderwerp: Besluitenlijst procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 3 

september 2020 

Collega's, 

Bijgevoegd de besluitenlijst PV VC BZK TK d.d. 3 september 2020. 

46. Agendapunt: Wijziging van de Woningwet naar aanleiding van de evaluatie van de 
herziene Woningwet 
Zaak: Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. 011ongren - 3 
juli 2020 
Wijziging van de Woningwet naar aanleiding van de evaluatie van de herziene Woningwet -
35517 
Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 24 september 2020 te 14.00 uur. 
Besluit: De griffie zal bij het ministerie navragen of, en zo ja wanneer, het conceptbesluit 
toegelaten instellingen bij de Kamer kan worden voorgehangen. 

Groet, E. 



Parlementaire Zaken 

6•1.2.e 
W 
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Van: 

Aan: 
er_ 

1,2.e 
2C 

Onderwerp: 

Datum: 

RÈ: BesluÓienii}ts proc~evergadervg commssie Bi~nlandse Zaken d.d. 8 oktober 2020 

vrijdag 9 oktober 202010:38:58 

Zou dat nu al bekend moeten zijn? 

Van: •,• @minbzk.nl> 

Verzonden: vrijdag 9 oktober 202010:38 
Aan: P-- .e 

}1711 @minbzk.nl> 
@minbzk.nl>; 

C.1. @minbzk.nl> 

Onderwerp: RE: Besluitenlijst procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 8 

oktober 2020 

De Kamer gaat erover spreken, de minister wordt om een opinie gevraagd. De vraag Is of dit 
betekent dat minBZK dat oordeel tijdens het debat moet geven, schriftelijk vooraf, etc. 

Van: .e : Ominb7k.n(> 

Verzonden: vrijdag 9 oktober 202010:10 

Aan; (@minbzk.nl>, PminbJk.n(> 

CC: ...w:... .e . t@minbzk.nl> 
Onderwerp: FW: Besluitenlijst procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 8 

oktober 2020 

=3 1 

burgerinitiatief hondenbelasting wordt eerste week december behandeld(?). 
Houdt dit een debat in? ( Bij ons gaat 1.'i5 dit navragen bij Parlementaire Zaken). 

Grt, 

Van:,; (@minbzk.nl> 

Verzonden: vrijdag 9 oktober 2020 09:58 

Aan: :*» (@minbzk.ni> 
Onderwerp: FW: Besluitenlijst procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 8 

oktober 2020 

Beste collega's, 
Bijgevoegd de besluitenlijst van de procedurevergadering cie BiZa van gisteren. Zoals gebruikelijk 

heb ik getracht om 'BFR-onderwerpen' te markeren in het stuk. Vooral week 49 wordt 

interessant vanwege twee zaken die ons (bijna) allemaal raken: niet alleen wordt er dan gestemd 

over alle begrotingen, ook het burgerinitiatief 'Stop de Hondenbelasting' komt aan bod. 

Groeten, 





(@minbzk_nl>; 5.1.2..e 
(@minbzk n1>; 5.1.2:e 

na minbzk nl>; 5.1.2-.e 
(a)minbzkn(>; 5:1 ,2. e 

t@minbzk.nl>; 5,1,2.e 
1(@minbzk.nl>; 5„1.2.e 

_(@minbzk.nl>; - 

(@minbzk.nb; 5.1,2.e 
@rijksoverheid.ni>; 5.1.2.e 

minbzk n(>; 5.1.2.,e 

5,1.2.e 

-jo-)minbzk.nl>;7*- minbzk.nt>; 
minbzk.nt>;M j@minbzk.nl,>; - 

M(@minbzk.nl>; 5:1.2.e Ominbzk.nt>; 511 2:e 
■Pminbzk.nl>; 

(@minbzk.nb; 

—(@minbzk.n(>;

 - minbzk nt>; 5.1,,2}e 
minbzk_nt>; 5.1.4e 
minbzk nl>; 5.1.2.e 

Onderwerp: Besluitenlijst procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 8 oktober 

2020 

Collega's, 

Bijgevoegd de besluitenlijst PV VC BZK TK d.d. 8 oktober 2020. 

16. A - enda • unt: Juiten de reikwijdte: 

buiten & reikwijdte 

21. Ag 
Zaak: 

enda • unt: auiten de reikwi(dte 
buiten :de reikwijdte. 

es u buiten de reik%lldte abinetsbeleid ter zake n.a.v. de 
behande ng van 

33. A - enda • unt: 

en e we voo e en -0% , 

witen de, reikvvljdte 

n . e 

Groet, D. 7.2.è' . 
Parlemen álreken 
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Van: 

Aan: 
cc: 
Onderwerp: 
Datum: 

1.2.e '~;F-1  
15.1.2.e 
RË: BesÏuprocedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 8 oktober 2020 
vrijdag 9 oktober 202011:59:35 

Zie link: 
httDs:l/www.tweedekamer.nilkamerleden en commissies/commissies/vert/burgerinitlatieven  
en wat ik daarover hieronder In de mail plak. Daaruit leid Ik af dat de minister én aanwezig Is bij 
het debat én een oordeel uitspreekt. Daarmee lijkt de procedure vergelijkbaar met een 
initlatiefnora. Een beleids-idee van een TK-Ild, waarover ook met bewindspersoon wordt 
gesproken maar nog niet een concreet wetsvoorstel ter bespreking voorligt. 

Behandeling door Tweede Kamer 
Bij vragen kunt u contact oonemen met de commissie voor de Verzoekschriften en de Bureerinitiatievert. Als u een 
burgerinitiatief wilt indienen, moet u in een zo vroeg mogelijk stadium contact opnemen met de commissie voor de 
Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven. Voldoet uw voorstel niet aan alle voorwaarden? Dan stelt de commissie 
de Tweede Kamer voor om het burgerinitiatief niet in behandeling te nemen. Als uw initiatiefvoorstel wel aan alle 
voorwaarden voldoet, stelt de commissie voor de Verzoekschriften en Burgerinitiatieven voor om het voorstel in 
behandeling te nemen. Dat kan op verschillende manieren. De Tweede Kamer kan u bijvoorbeeld uitnodigen om uw 
voorstel mondeling toe te lichten, in een commissievergadering of zelfs in de plenaire vergadering. 

Meerderheid  
Uitêindëlijk nemen dé leden van de Tweede Kamer een standpunt in: wel of niet instemmen met uw voorstel. Als 
een 11 meerderheid van 1de' Kamerleden instemmen met uw voorstel, zullen zij aan de verantwoordelijke minister 
"den-om het beleid te veranderen." 

Evaluatie burgerinitiatief 
Twee jaar na de introductie in 2006 heeft de Kamer het burgerinitiatief geevalueerd. Toen zijn twee wijzigingen 
aangebracht in de regeling: 

• digitale steunbetuigingen zijn ook geldig bij een burgerinitiatief 

• een bewindspersoon neemt deel 'aan het det; t over het initiatiefvoorstel 

Digitale steunbetuigingen 
Bij de evaluatie kwam naar voren dat het aanleveren van handtekeningen op papier niet van deze tijd is en 
belemmerend kan werken. Digitale handtekeningen zijn nog niet mogelijk, maar de Tweede Kamer gaat 
onderzoeken of dit in de toekomst wel kan. Om toch een stap in die richting te zetten, besloot de Kamer om 
digitale steunbetuigingen ook te accepteren. Deze worden met steekproeven gecontroleerd en dan wordt de 
papieren handtekening erbij gevraagd. 

Aanwezigheid kabinetsleden 
Moeten kabinetsleden aanwezig zijn bij de plenaire behandeling van een burgerinitiatief? Dat was aanvankelijk niet 
geregeld. Maarde Kamerteilen vinden dat zij het standp u ntvan de regering moeten kunnen betrekken bij hun 
oordeelsvorming: Dáàron wordt de desbetreffende minister-of staatssecretaris ook uitgenodigd bij het plenairë 

debat.' 

Van: e . @minbzk.nl> 

Verzonden: vrijdag 9 oktober 202010:39 

Aan: 11  @minbzk.nl>;  @minbzk.nl> 

Onderwerp: RE: Besluitenlijst procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 8 

oktober 2020 

Zou dat nu al bekend moeten zijn? 

Van:E 1. .e: nminbzk.nl> 

Verzonden: vrijdag 9 oktober 202010:38 

Aan:'S~„„ „ ,:. i •1 Pminbzk.nl>;



`2é. (@ minbzk.nl> 

cc:.1u2'ËX : " (@ minbzk.nl> 

Onderwerp: RE: Besluitenlijst procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 8 

oktober 2020 

De Kamer gaat erover spreken, de minister wordt om een opinie gevraagd. De vraag is of dit 
betekent dat minBZK dat oordeel tijdens het debat moet geven, schriftelijk vooraf, etc. 

van: 571:2 é ' " '" > •. 
Verzonden: vrijdag 9 oktober 2020 10:10 

(cDminbzk.nl> 

Aan: rJ.T1•:e 
cc: 

Pminbzk.nl>;P7.e. (• minbzk.nl> 

Pminbzk.nl> 

Onderwerp: FW: Besluitenlijst procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 8 

oktober 2020 

burgerinitiatief hondenbelasting wordt eerste week december behandeld(?). 

Houdt dit een debat in? ( Bij ons gaat- n é~ dit navragen bij Parlementaire Zaken). 

G rt, 

van:51 
Verzonden: vrijdag 9 oktober 2020 09:58 

Aan:D" - Pminbzk.nl> 

Onderwerp: FW: Besluitenlijst procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 8 

oktober 2020 

Beste collega's, 

Bijgevoegd de besluitenlijst van de procedurevergadering cie BiZa van gisteren. Zoals gebruikelijk 

heb ik getracht om 'BFR-onderwerpen' te markeren in het stuk. Vooral week 49 wordt 

interessant vanwege twee zaken die ons ( bijna) allemaal raken: niet alleen wordt er dan gestemd 

over alle begrotingen, ook het burgerinitiatief 'Stop de Hondenbelasting' komt aan bod. 

Groeten, 

Van:, . .z.e x (@minbzk.nl> 

Verzonden: vrijdag 9 oktober 2020 09:10 

Aan: 5.1.2.e 
5.12,e 
5.1.2.e 
5.1.2.e. 
5.1.2.e 

Pminbzk.nl>; 5.1.2.e 
(c)minbzk.nl>; 5.1.2.e 

(@minbzk.nl> 

(@minbzk.nl>; 5.1,2.e 
(@minbzk.nl>; 5.1..2,e 

(c)minbzk.nl>; 

CcDminbzk.nl>; 

(@ minbzk.nl>; 

Pminbzk.nl>; 

0(@minbzk.nl>; 5.1.2.áe 
(@minbzk.nl>; 5.1.2.e 

(@minbzk.nl> -

(@rijksoverheid.nl>;



5.1.2.e Pminbzk.nl>; 5.1.2.e 
Ominbzk.nl>; 5.1.2.e 
(@minbzk.nl>; 5.1.2.e 
MRminbzk.nl>; 5,1.2.e 

Pminbzk.nl>;® 

Rminbzk.nl>; - 

tá)minbzk.nl>; 5.1.2.e 

-(•minbzk.nl>; 

Prijksoverheid.nl>; 

5.1.2.e 
5.1,2.e 

(aDminbzk.nl>; 

(@minbzk.nl>; 

5.1.2.e 
5.1.2.e 

ERminbzk.n[>; 5.1,2.e 
—(@minbzk.nl>; 5..1.2e 

C@minbzk.nl>iiM 

Pminbzk.nA Rminbzk.nl>; 5.1.2.e 
Pminbzk.nl>; •5,1.2,e 

Pminbzk.nl>; 5.1.2.e 
(@minbzk.nl>; 

(@minbzk.nl>; 

Rminbzk.nl>; 

5„1.2.e 
5.1.2.e 

5A .2.e Rminbzk.nl>; 5.1,2.e 
Rminbzk.nl>; 5.1,2.e 

Pminbzk.nl>; 5,1.2.e Pminbzk.nl>; 5.1.2.e 
Rminbzk.nl>; 5.1.2.e 

(a•minbzk.nl>; 5.1.2.e 
(@minbzk.nI> 

aminbzk.nl>; 5.1.2.e 

(o•minbzk.n(>; 5.1.2.e 
Prvig.nl>; 5.1.2.e 
M(@minbzk.nl>; 5,1,2.e 
—(@minbzk.nl>; 5.1.2.e 

5.1.2.e Rminbzk.nl>; 5.1.2.e (@minbzk.nl>; 

.(a)minbzk.nl>; 5.1.2.e 
_(@minbzk.nl>; á.1;2.e 

(a)minbzk.nl>; 5.1.2.e 
M(o•minbzk.nl>; 5.1.2.e 

(@minbzk.nl>;5.1.2.e 

(@minbzk.nl>; 3.1.2.e 

Rminbzk.nl>; 5.1.2.e 

(a•minbzk.np; 5.1.2.e 
Prijksoverheid.nl>; 

Pminbzk.nl>; 5.1.2.e 5.1 Ze 
(cominbzk.nl>;Ominbzk.n[>; 5.1.2.e 

M(@minbzk.nl>; 5.1.2.e 
Pminbzk.nl>; 5.1.2.e 

Rminbzk.nl>; 5.1.2.e 
'(a7minbzk.nl>; á.1,.2.e 
~Rminbzk.nl>; á.1.2.e 

Rminbzk.nl>; 5.1,2.e 
Rminbzk.nl>; 5,1.2.e 

5.12.e Pminbzk.nl>; 

51.2e 

Rminbzk.nl>; 5.1.2.e 
Rminbzk.nl>; 5,,1.2.e 

Pminbzk.nl>; 5.1.2.e 

Pminbzk.nl>; 

Pminbzk.nl>; 

5.1.2.e 
(@minbzk.nl>; 

5.1.2.e 

á.1.2.e 

á:1,2.e 

(&minbzk.nl>folb 

ffiRminbzk.nl>; 

(a)minbzk.n(>; 5.1.2.e 
5.1.2.e 

Prijksoverheid.nl>; 5.1,.2.e 
Pminbzk.nl>; 5.1.2.e 

Pminbzk.nl>; 5.1.2.e 

Rminbzk.nl>; 

Pminbzk.nl>; 5.1.2.e 
Pminbzk.nl>; 5.1.2.e 

(o•minbzk.nl>; 5.1.2.e 
(@minbzk.nl>; 5.1.2.e 

Rminbzk.n(>; 5.1.2.e 
j(aDminbzk.nl>; 5.1.2.e 

(@minbzk.nl>; 5.1.2.e 

5.1.2.e 

(cDminbzk.nl>; 51.2.e 
Prijksoverheid.nl>; 5.1.2.e 

Pminbzk.nl>; 

(@minbzk.nl>; 5.1.2.e 
(a•minbzk.nl>; 5.1,.2.e 

(o•minbzk.nl>; 

j(o•minbzk.n•>; 

5.1,2,e 
5.1.2.e 

Rminbzk.nl>; 5.1.2.e 
(o•minbzk.n[>; 5.1.2.e 

5.1..2.e 
(@minbzk.nl>; 

Rminbzk.nl>; f 

(@minbzk.nl>; 5.1.2.e 
Pminbzk.nl>; 7.1L.E 

Rminbzk.n(>; 5.1.2.e 
Pminbzk.nl> - 



• 
Onderwerp: Besluitenlijst procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 8 oktober 
2020 

Collega's, 

Bijgevoegd de besluitenlijst PV VC BZK TK d.d. 8 oktober 2020. 

16. A • enda - unt puiten de rel.kiMJdte 

buiten de reikwijdte 

su buiten de reikwijdte 

21. A • enda unt: :)uiten de reikwijdte 

su boten de reikwijdte 

33.A-enda unt: 3uitgn de reikwjdtQ 

buiten d+r reikwijdte 

es u buitën de rei"iyte 

Groet, .11-2e'11 
Parlemen arre aken 

1.2.e 
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Van: 

Aan: 
CC. 
Onderwerp: 

Datum: 

.1.2.e ;•.1.2.e 
+. 1.2.e  _ 
RE Besl i jst pr~durevergadervtig commissie Bimeniandse Zaken d.d. 8 okmber 2020 

vrijdag 9 oktober 202012:38:20 

OK, gaan we doen, we laten het weten. Groet 

Van:` .._:..: éM ffi@minbzk.ni> 
Verzonden: vrijdag 9 oktober 202011:31 
Aan: .f.. _ @minbzk.nl> 

CC; .1 .i a~_  . --I@minbzk.nl> 

Onderwerp: RE: Besluitenlijst procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 8 

oktober 2020 

Agendapunt 28. Het gaat over week 49. 

Groeten, 

=e 

Van: fa (@minbzk.nl> 

Verzonden: vrijdag 9 oktober 202011:02 

Aan: e Pminbzk.nl>; 7M -9 
.'(@minbzk.nl> 

cc: :1 7...e ,,_ U# 4. 11 0, ,,  (@minbzk.nl> 

Onderwerp: RE: Besluitenlijst procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 8 

oktober 2020 

Kan even aangegeven worden onder welk agendapunt dit staat, dan gaan we navraag doen bij 
de commissie. 

Groet 

Van: ,;,: (@minbzk.nl> 

Verzonden: vrijdag 9 oktober 202010:15 

Aan: q t• 
(@minbzk.nl> 

(@minbzk.nl> 

Onderwerp: RE: Besluitenlijst procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 8 

oktober 2020 

Ha 

Dank voor de besluitenlijst.  :9 : 2.el nam a.d.h.v. het punt 'Stop de hondenbelasting', 

geagendeerd in de eerste week van december, contact op met de vraag (licht geparafraseerd): 

Wat gaat er dan gebeuren? Hij heeft het onderwerp scherp, maar we zoeken nog een beetje 

naar duiding om te bepalen welke voorbereiding nodig is. 

Weten jullie meer? Is er bijvoorbeeld een verslag van 8 okt waaruit we kunnen putten? 

Groeten, 



J5A-2é•.• 
1-2.e 

Van: .e (fflminbzk.nl> 

Verzonden: vrijdag 9 oktober 2020 09:10 

Aan: 5.1.2.e Rminbzk nk 5.1.2.e 
(aDminbzk.n(>; 5.1.2.e 5..1.2e 

5.1.2.e 
5.1.2.e 

(aDminbzk nl>; 5..1.2.e 
Rminbzk.nl>; 5.1 Ze 

CcDminbzk.nl>; 

(c)minbzk.nl>; 

Rminbzk.nl>; 

(o•minbzk.nl>; 

5₹1.2,e (o•minbzk.nl>; 5,,1.2.e 
Rminbzk.nl>; 

Rminbzk.nl>; 

5.1,2.e 
5.1.2.e 

(@minbzk.nl>; 5.1.2.e 
Rrijksoverheid.nl>; 

5.1.2.e Rminbzk.nl>; 5.1.2.e 
1Pminbzk.nl>; 5.1.2.e 
(@minbzk.n(> - 

MRminbzk.nl>; 5.1.2.e 
MPminbzk.nl> 

(cDminbzk.nl>;® 

Rminbzk.nl>; 5.1.2,e 

(aDminbzk.n(>; 5:1.2.e 

Wminbzk.nl>; 5.1.2.e 
Prijksoverheid.nl>; 5.1.2.e 5.1.2.e Rminbzk.n(>; 

~Rminbzk.n(>; 5.1.2.e 
(@minbzk.nl>; 5.1.2.e 

Rminbzk.nl>; 5.1.2.e 
Rminbzk.nl>; 5.1.2.e 

(@minb k nl>; 5.1.2.e 
_Rminbzk.nl>; 5.1.2.e 

Pm(nbzk.nl>; 5.1.2.e 
Pminbzk.nl>; 5.1-.2.e 

Pminbzk.nl>; 5.1.2.e 
Urvig.nl> - 

-Rminbzk.nl>; 5.1.2.e 

(cDminbzk.nl>; 

Pminbzk.nl>; 

Pminbzk.nl>; 

Prninbzk.nl>; 

Pminbzk.nl>; 

5.1.2.e 

5.1.2.e 
5.1.2.e 
5.1.2.e 

5.1.2.e 

(@minbzk.nl>; á.1.2.e 
Pminbzk.nl>; á.1.2.e 

(@ minbzk.nl>; 5.1.2.e 

Ominbzk.nl> -

Rminbzk.n(>; 5.1.2.e 
5.1.2.e Pminbzk.nl>;Rminbzk.nl>; 

(o•minbzk.n(>; 

5.1.2.e 

5.1.2.e 

-Rminbzk.nl>; 5.1.2.e 

~Pminbzk.nl>; 5.1.2.e 

(o•minbzk.n(>; 

Rminbzk.nl>; 5.1,.2.e 

á.1;2.e 

(@minbzk.nl>; 5.1.2.e 

-Rminbzk.nl> 

Pminbzk.nl>; 5.1.2.e. 

(@ minbzk.nl>; 5.1.2.e 
(• rijksoverheid.nl>; 

Pminbzk.nl> 

Pminbzk.nl>; 5.1.2.e 
ffiRminbzk.nl>; 5.1.2.e 

Rminbzk.nl>; á.1.2.e 

Rminbzk.n(>; 5.1.2.e 
§(@minbzk.nl>; 5.1.2.e 

aminbzk.nl>; 5.1.2.e 

Rminbzk.nl>; 5.1.2.e 
Rminbzk.nl>; 5.1-2.e 

Rminbzk.n(>; 5.1.2.e 

5.1.2.e 

Pminbzk.nl>; 5.1.2.e 
(@minbzk.nl>; 5.1.2.e 
(Wminbzk.nl>; 5.1.2.e 

(@minbzk.nl>; 

Rminbzk.nl>; 

5.1.2.e 
minbzk.nl>; 

5.1.2.e Pminbzk.nl>; 5.1.2.e 
(@minbzk.nl>; 5.1.2.e 

Pminbzk.nl>; 5.1.2.e 
5.1.2m Rminbzk.nl>; (@minbzk.nl>; 

aminbzk.nl>; 

5.1.2.e 
5.1.2.e 



®•.@rjjksoyprheid.nb; 5.1.2:.e @minbzk.nt>; 5.1.2.e 

Ominbzk.nl>; 5.1,2,e. 

@minb k•• 
minbzkjid>; 5,1;2.,e 

rijksoverheid nt>; 5-1.2.e 

-■Fminbzk.nl>; - 

_ Pminbzk.nl>; 5.1.2-,e 
@minbzk.nt>; 
((@minbzk.ni>; M 

5A.2.e 
C@minbzk.nt>; 

-.Pminbzk.nl>; 

(@m'nbzk.rdt>; 5,1.2,e 
(@ minbzk.nt>; 

(cDminbzk.nt>;® 

 - 

(@minbzk.nt>; 50 t2*e 
1Cc•minbzk.nl> - 

Q i'nbzk.nl>; 5,1.2,e 
minbzk.nt>; á.1,2:e. 

-CPminbzk.nl>; 5.1.,2_e I@minbzk rij>; 

minbzLol>; 

5.1.2,e 

5.1,2.ePminbzk.nl>; 

cWminbzk.nt>

 - 

Onderwerp: Besluitenlijst procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 8 oktober 

2020 

Collega's, 

Bijgevoegd de besluitenlijst PV VC BZK TK d.d. 8 oktober 2020. 

16. A • enda - unt: 3UItG'n de reikwgdte 

buiten de rei',kwijttte 

21. Ag 
Zaak: 

enda • unt: OGiteri de reikwgdte. 
auizen de reikWijtlte 

es u 

33. A 

buitën ,d+ir:,,re,i kwitdte 

enda unt buiten de reikwijdte 

buitep ,de reikwijdte 

Groet, E!ë. q 
Parlemenlár`r é Zaken 
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Van: 
Aan: 
CC: 
onderwerp: 

Datum: 

5.1.2.e 

5•1.Z.e 
RÉ: vraag over punt op Bestukenrijst procedurevergadering commissie Binnenlandse zaken d.d. s okt*er 
2020 
maandag 19 oktober 202014:34:32 

Ja, vraag maar even. Ik gok dat er een convocatie komt net als bij AO's etc. maar goed 
om te we en wat dan exact van onze minister wordt verwacht. 

(duiten de  

Groet, 

Van: Ier' @minbzk.nl> 

Verzonden: dinsdag 13 oktober 2020 09:27 

CC:W12 

@minbzk.nl>; V' é.• 

@minbzk.nl> 

@minbzk.nl> 

Onderwerp ad~: FW: Vraag over punt op Besluitenlijst procedurevergadering commissie 

Binnenlandse Zaken d.d. 8 oktober 2020 

Het puzzeltje wordt langzaam gelegd. 

Ben nog wel benieuwd wat er nu precies van ons voor M wordt verwacht. 
Een (korte) nota met spreektekst erbij? 

Wel goed om tijdig in beeld te hebben gelet op alle drukte die op verschillende dossiers speelt. 

Zal ik het aanFM, vragen? 

Grt, 

Van:*. . .e : (@minbzk.nl> 

Verzonden: dinsdag 13 oktober 2020 08:55 

Aan: .e (o)minbzk.nt> 
Onderwerp: RE: Vraag over punt op Besluitenlijst procedurevergadering commissie 

Binnenlandse Zaken d.d. 8 oktober 2020 

Geeft dit jou voldoende? 

Groeten, 

. .e 

Z_6 

Van: .e Pminbzk.nl> 

Verzonden: maandag 12 oktober 202016:08 

Aan: q. .. bye Pminbzk.nl> 
r• `••(@minbzk.nl> 



Onderwerp: FW: Vraag over punt op Besluitenlijst procedurevergadering commissie 

Binnenlandse Zaken d.d. 8 oktober 2020 

Hoi, 

Ik heb even navraag gedaan bij de Cie Biza en kreeg onderstaand antwoord. Kunnen jullie 

hiermee uit de voeten? 

Groet, 
5:1'"2:j 

Beste 5ï`11,è 

In het verslag Burgerinitiatief "Stop de Hondenbelasting" Kamerstuk 35 569, nr. 1) staat alle 

informatie. 

De initiatiefnemer krijgt tijdens de plenaire vergadering ( in week 49) een paar minuten de tijd 

om zijn initiatief toe te lichten en daarna volgt een kort Kamerdebat. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is 
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen 
aansprakel jkheid voor schade. van we ke aard ook die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van 
berichten 
This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or ;f this message was sent to you 
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for damage of any kind 
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages
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Van: 
Aan: .1.2.e J 

Onderwerp: RE Vraag over punt op Besluitenlijst procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d d. 8 oktober 
2020 
dinsdag 13 oktober 2020 09:30:24 Datum: 

Voor nu wel. Dank voor de navraag! 

Grt, 

Van:, . .e @minbzk.nl> 

Verzonden: dinsdag 13 oktober 2020 08:55 

Aan: I~: @minbzk.nl> 

Onderwerp: RE: Vraag over punt op Besluitenlijst procedurevergadering commissie 

Binnenlandse Zaken d.d. 8 oktober 2020 

Geeft dit jou voldoende? 

Groeten, 

e 
é. 

Van: . . e , (@minbzk.nl> 

Verzonden: maandag 12 oktober 202016:08 
Aan: . .e i11 
Ce F-1-2 

0minbzk.nl> 

(@minbzk.nl> 

Onderwerp: FW: Vraag over punt op Besluitenlijst procedurevergadering commissie 

Binnenlandse Zaken d.d. 8 oktober 2020 

H i 

Ik heb even navraag gedaan bij de Cie Biza en kreeg onderstaand antwoord. Kunnen jullie 

hiermee uit de voeten? 

Groet, 

M 

Beste, 

In het verslag Burgerinitiatief "Stop de Hondenbelasting" Kamerstuk 35 569, nr. 1) staat alle 

informatie. 

De initiatiefnemer krijgt tijdens de plenaire vergadering (in week 49) een paar minuten de tijd 

om zijn initiatief toe te lichten en daarna volgt een kort Kamerdebat. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is 
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen_ De Staat aanvaardt geen 
aansprakel jkheid voor schade, van we ke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van 



benchten 
This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you 
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for damage of any kind 
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 

Datum: 

ijst procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 8 oktober 2020 
woensdag 28 oktober 2020 20:48:18 

Wanneer moeten we het normaliter aanleveren in tas M? 

De vrijdag voor de week waarin het wordt behandeld in de TK? 

Eerste week december staat het nu op de agenda bij TK. 

VVaann::,;, 2 @minbzk.nl> 

Verzonden: woensdag 28 oktober 202015:32 

Aan: ••, @minbzk.nl> 
Onderwerp: RE: Besluitenlijst procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 8 

oktober 2020 

Yes, zeker! 

Van:': (@minbzk.nl> 

Verzonden: woensdag 28 oktober 202015:19 

Aan: +M hminbzk.nl> 

Onderwerp: RE: Besluitenlijst procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 8 

oktober 2020 

Super, dank. 

We gaan een nota met voorgestelde inzet (voor in het debat voorbereiden) dan. 

Akkoord? 

Van: Prninbzk.nl> 

Verzonden: woensdag 28 oktober 202015:16 

Aan: P1-• 2.e (@minbzk.nt> 

Onderwerp: RE: Besluitenlijst procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 8 

oktober 2020 

We hebben het even nagevraagd, zie hieronder: 

Een burgerinitiatief is eigenlijk een gewoon debat met als enige verschil dat het debat geopend 
wordt door de burger met een inleiding. De minister wordt dan ook verwacht en zij is hier ook al 
voor uitgenodigd door de TK. 

De minister hoeft haar positie niet van tevoren schriftelijk aan de Kamer te laten weten (tenzij 
de cie hierom zou hebben gevraagd uiteraard). 

Van: .e @minbak nl> 

Verzonden: dinsdag 27 oktober 2020 09:46 

Aan: e (wminbzk.nt> 

Onderwerp: FW: Besluitenlijst procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 8 

oktober 2020 

t.i. 



Van: 1-2. ®• C@minbzk.nl> 
Verzonden: vrijdag 9 oktober 2020 11:00 

Aan: 5-1-2.'e MIIIIIIIIIIIIIIIII Rminbzk.nl>;5• 2ë: -0 

C@minbzk.nl> 

CC: SM1'2.e Prninbzk.nl> 

Onderwerp: RE: Besluitenlijst procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 8 

oktober 2020 

Zie link: 
httDs://www.tweedekamer.nl/kamerleden en commissies/commissies/vert/burgerinitiatieven 
en wat ik daarover hieronder in de mail plak. Daaruit leid ik af dat de minister én aanwezig is bij 
het debat én een oordeel uitspreekt. Daarmee lijkt de procedure vergelijkbaar met een 
initiatiefnota. Een beleids-idee van een TK-lid, waarover ook met bewindspersoon wordt 
gesproken maar nog niet een concreet wetsvoorstel ter bespreking voorligt. 

Behandeling door Tweede Kamer 
Bij vragen kunt u contact opnemen met de commissie voor de Verzoekschriften en de Buraerinitiatieven. Als u een 
burgerinitiatief wilt indienen, moet u in een zo vroeg mogelijk stadium contact opnemen met de commissie voor de 
Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven. Voldoet uw voorstel niet aan alle voorwaarden? Dan stelt de commissie 
de Tweede Kamer voor om het burgerinitiatief niet in behandeling te nemen. Als uw initiatiefvoorstel wel aan alle 
voorwaarden voldoet, stelt de commissie voor de Verzoekschriften en Burgerinitiatieven voor om het voorstel in 
behandeling te nemen. Dat kan op verschillende manieren. De Tweede Kamer kan u bijvoorbeeld uitnodigen om uw 
voorstel mondeling toe te lichten, in een commissievergadering of zelfs in de plenaire vergadering. 

Meerderheid 
Uiteindelijk nemen de leden van de Tweede Kamer een-standpunt in: wel of niet instemmen met uw voorstel. Als 
een-meerderheid van iié Kamerleden instemmen met uw voorstel, zullen zij aan de verantwoordelijke minister 

- --- - -- - 
vragen om het beleid te veranderen? 

Evaluatie burgerinitiatief 
Twee jaar na de introductie in 2006 heeft de Kamer het burgerinitiatief geëvalueerd. Toen zijn twee wijzigingen 
aangebracht in de regeling: 

• digitale steunbetuigingen zijn ook geldig bij een burgerinitiatief 

• een bewindspersoon neemt deel aan het debat over.het initiátiëfvóorstèl 

Digitale steunbetuigingen 
Bij de evaluatie kwam naar voren dat het aanleveren van handtekeningen op papier niet van deze tijd is en 
belemmerend kan werken. Digitale handtekeningen zijn nog niet mogelijk, maar de Tweede Kamer gaat 
onderzoeken of dit in de toekomst wel kan. Om toch een stap in die richting te zetten, besloot de Kamer om 
digitale steunbetuigingen ook te accepteren. Deze worden met steekproeven gecontroleerd en dan wordt de 
papieren handtekening erbij gevraagd. 

Aanwezigheid kabinetsleden 
Moeten kabinetsleden aanwezig zijn bij de plenaire behandeling van een burgerinitiatief? Dat was aanvankelijk niet 
geregeld. Máar_dé KJmn &rI dèn vinden dát i'íj h`ët standpunt van dëyrégë-ring móëtën kunnen betrekken bij hun 
oordeelsvgrming.'Ddárom wordt de désbëtreffendc minister of staats5etretáris ook uitgenodigd bij het plenaire 
debat. 

Van: 5.1:"2.e: laminbzk.nl> 

Verzonden: vrijdag 9 oktober 2020 10:39 

Aan: 12.e lPminbzk.nl>;n'2. ' CEDminbzk.n(> 

CC: • IIIIIIIIIIIII Pminbzk.nl> 

Onderwerp: RE: Besluitenlijst procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 8 

oktober 2020 

Zou dat nu al bekend moeten zijn? 



Van:51. .e Rminbzk.nl> 

Verzonden: vrijdag 9 oktober 2020 10:38 

Aan: 571-.e 
C@minbzk.nl> 

Rminbzk.nl>; P71,2.-éja 

CC: (@minbzk.nl> 

Onderwerp: RE: Besluitenlijst procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 8 

oktober 2020 

De Kamer gaat erover spreken, de minister wordt om een opinie gevraagd. De vraag is of dit 
betekent dat minBZK dat oordeel tijdens het debat moet geven, schriftelijk vooraf, etc. 

Van: ` 

Verzonden: vrijdag 9 oktober 202010:10 

Rminbzk.nl> 

Aan: 1-2. Rminbzk.nl>; .12.e C•minbzk.nl> 
ce!•Y2.e. Rminbzk.nl> 

Onderwerp: FW: Besluitenlijst procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 8 

oktober 2020 

5.1:2é. 
:... . . ...ri 1 

burgerinitiatief hondenbelasting wordt eerste week december behandeld(?). 

Houdt dit een debat in? ( Bij ons gaat .2ë. dit navragen bij Parlementaire Zaken). 

G rt, 

57 

van: 5— -. - .: (@ minbzk.nl> 

Verzonden: vrijdag 9 oktober 2020 09:58 

Aan:S'1`2:e Pminbzk.nl> 

Onderwerp: FW: Besluitenlijst procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 8 

oktober 2020 

Beste collega's, 

Bijgevoegd de besluitenlijst van de procedurevergadering cie BiZa van gisteren. Zoals gebruikelijk 

heb ik getracht om 'BFR-onderwerpen' te markeren in het stuk. Vooral week 49 wordt 

interessant vanwege twee zaken die ons ( bijna) allemaal raken: niet alleen wordt er dan gestemd 

over alle begrotingen, ook het burgerinitiatief 'Stop de Hondenbelasting' komt aan bod. 

Groeten, 

Van: e' 
Verzonden: vrijdag 9 oktober 2020 09:10 

Aan: 5772 ® Rminbzk.nl>;5-1 
Rminbzk.n(>;572 e > T e. 

Co)minbzk.nl> 

Pminbzk.np; 

(@minbzk.nl>; 



(@minbzk.nl>;B`l'2:e (@ minbzk.nl>; 

(@minbzk.nl>; •• • •. • • (@ minbzk.nl>; 

• 1'2:e (@minbzk.nl>;•1.2.35•• 
(@minbzk.nl>;• 

Pminbzk.nl>;5-1— 

e Pminbzk.nl>;55 fi2é.•• 
(@rijksoverheid.nl>;  .e 

C@minbzk.nl>;•-1 C@minbzk.nl>;CZ• 

Pminbzk.nl>;,5, .e, C@mínbzk.nl>;••. 

••••Pminbzk.nl>;272.• 
• 

••,2 (@minbzk.nl>; (@minbzk.nl>;P• á 

(@ minbzk.n(>;5-f2é.:j 
C@minbzk.nl>;5;fi2 • 

••(@minbzk.nl>;, .e 
•(@rijksoverheid.nl>;P.`1" . e 

(@minbzk.nl>; e @minbzk.nl>••• • f 

(•minbzk.nl>;••e• 

(@minbzk.nl>;, . .•;e• C@minbzk.nl>; P••; .2 8̂^ 

(•minbzk.n(>; ."2é.•- (•minbzk.nl >;5'• :2:e] 
(@minbzk.nl>;5•.2:e' (@minbzk.nl>; ;•1 2ë.• 

(@minbzk.nl>; •5:1'2ë.• (@minbzk.n(>;,•2.e - 
P minbzk.nl>; F'2•.e•• 

.•-(@minbzk.nl>••22._•SC@mi nb  zk.nl >; 5• 2é.• 
(•minbzk.nl>; •:1'2.e . (c•minbzk.n(>; Pr1w2.é•• 

C•rvig,n(>; í•1.2é.••a••-Cc•minbzk.nl>;71'2.e• 
l•minbzk.nl>;•i:1`2:e•°. (@minbzk.nl>;5•1'2é,•M 

•minbzk.nl>; P. 1.2, 5r1•;ej 
(•minbzk.nl>;'•1. _. e (•minbzk.nl>; 

_—(c•minbzk.nl>;•1'2.e (@minbzk.n(>; 

.■••Rminbzk.nl>;•5:1'2.•' (•minbzk.nl >;5•1•é: 2 
(•minbzk.nl>;; 1'2.e.; (• minbzk.nl>; r1'2é.• 

(•minbzk.nl >; ••2.e •rijksoverheid.nl>; 

(•minbzk.n(>;•1•.e•(•minbzk.nl>;5'1'2é.• 
(•minbzk.n(>;;5.1'2•.e (•minbzk.nl >;5:1:2•, 

C•minbzk.nl>;••.e 

(aDminbzk.nl>;•.1`2.e C•minbzk.nl>;•172 É'• 

(• minbzk.n(>;'5'1'2:e• 

(• minbzk.nl>•1'2••• 
i•minbzk.nl>;•1'2.e 
(•minbzk.nl>;•:1'2é.• 

••®(•minbzk.n(>; s. Sy1v2 .e .. • •: , ;. (@minbzk.n(>; 

•:1:2•.e ••®(•minbzk.nl>;.•i'1'2 é ••b 1•(@minbzk.n(>;• 1.2ë.• 

(•minbzk.nl>;•5.1.2.e •minbzk.nl>; 

5":1•. . e C•minbzk.n(>,'S`1.2:é , • 

•®(•minbzk.nl>;• 1'2.e (•minbzk.nl>; 

5.1'2.e (• minbzk.nh; •`1'2:e`' 
••(@minbzk.nl>;•1'2:e• I • •minbzk.nl>; 5:`f1•é.• 

•rijksoverheid.n(>;a-1'2.e.. • (@minbzk.nl >; ̀•a1•. .e 
(@minbzk.nl>; ••2.e (• min bzk.nl>; .•`2:e• 

(@minbzk.nl>; •i.`1' 2:•••C@minbzk.nl>; 5.'1"2ë.• 

•(@minbzk.nl>;•• (@minbzk.nl>; 

(@minbzk.nl>; (•rijksoverheid.nl>; 5 1 •2,e : 
•minbzk.nl>; 5:1•.e Pminbzk.nl>;5:1'2:e• 

(@minbzk.nl>;••-2.e (@minbzk.nl>; 



E:1:2. @minbzk.nl>; @minbzk.nl>;Ll 
•(@minbzk nl>; v(a7minbzk.n(>; 

(@minbzk.nl>;Px. 
(@minbzk.nl>; • 

4i e: @minbzk.nt>; 

(@minbzk.n(>; 

(@minbzk.nt>; •`11"*Jr4k, 

(@minbzk.n(> 

@minbzk n(>; 

Onderwerp: Besluitenlijst procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 8 oktober 

2020 

Collega's, 

Bijgevoegd de besluitenlijst PV VC BZK TK d.d. 8 oktober 2020. 

16. A ende • unt: nuiten de reiklmjdte 

• buiten dé reikwijdte 

es u buiten dip reikwijdte 

21. Agenda • unt: buiten de reikwlldte 
Zaak: buiten de reikwijdte 

s buiten de reikwijdte, 

33. A • enda unt: miten de reilFvvrjdte 

buiten de reikwijdte 

su buiten de reikwijdte 

Groet, 
Parlemén ámí ken 
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Van: 

Aan: 
CC. 
Onderwerp: 
Datum: 

5.12.e 
5.1.2.e 
FW: Besluitenlijst procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken dd. 8 oktobef 2020 
woensdag 28 oktober 2020 15:58:15 

Hoi 

Next thing om op te pakken. 

Het is aldus bevestigd dat M in TK uitgenodigd is en dat voorbereiding is zoals bij een gewoon 

debat. 

Wij zullen alvast een mening over het voorstel vormen (mede gelet op context met rapport 
herziening EBG gemeenten, waarin afschaffing ook wordt bepleit, maar daarbij kan dan wel een 

alternatieve dekking worden gezocht). 

Wij komen bij jullie terug als we een voorzet op papier hebben. 

Grt, 

5'1'"2-i 

Van:  @minbzk.nl> 

Verzonden: woensdag 28 oktober 202015:32 

Aan: -j~ @minbzk.nl> 

Onderwerp: RE: Besluitenlijst procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 8 

oktober 2020 

Yes, zeker! 

Van: _ . 7 Ominbzk.nl> 

Verzonden: woensdag 28 oktober 202015:19 

Aan: e laminbzk,nt> 
Onderwerp: RE: Besluitenlijst procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 8 

oktober 2020 

Super, dank. 
We gaan een nota met voorgestelde inzet (voor in het debat voorbereiden) dan. 

Akkoord? 

Van:M.e . f@minbzk.nl> 

Verzonden: woensdag 28 oktober 202015:16 

Aan: 2̀.e , C@minbzk.nl> 

Onderwerp: RE: Besluitenlijst procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 8 

oktober 2020 

We hebben het even nagevraagd, zie hieronder: 

Een burgerinitiatief is eigenlijk een gewoon debat met als enige verschil dat het debat geopend 
wordt door de burger met een inleiding. De minister wordt dan ook verwacht en zij is hier ook al 
voor uitgenodigd door de TK. 



De minister hoeft haar positie niet van tevoren schriftelijk aan de Kamer te laten weten (tenzij 
de cie hierom zou hebben gevraagd uiteraard). 

Va n: 1'2:e (@minbzk.nt> 

Verzonden: dinsdag 27 oktober 2020 09:46 

Aan: . , , . : Rminbzk.nl> 

Onderwerp: FW: Besluitenlijst procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 8 

oktober 2020 

U. 

Van:S'1"2.e hminbzk.nl> 

Verzonden: vrijdag 9 oktober 202011:00 

Aan: $, .2,e` Pminbzk.nl>;§71?2.e -10 

cc: 571'2 e `: - '{. RMinbzk.nl> 

Onderwerp: RE: Besluitenlijst procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 8 

oktober 2020 

Zie link: 
https://www.tweedekamer.ni/k'amerleden en commissies/commissies/verz/burgerinitiatieven  
en wat ik daarover hieronder in de mail plak. Daaruit leid ik af dat de minister én aanwezig is bij 
het debat én een oordeel uitspreekt. Daarmee lijkt de procedure vergelijkbaar met een 
initiatiefnota. Een beleids-idee van een TK-lid, waarover ook met bewindspersoon wordt 
gesproken maar nog niet een concreet wetsvoorstel ter bespreking voorligt. 

Behandeling door Tweede Kamer 
Bij vragen kunt u contact opnemen met de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven. Als u een 
burgerinitiatief wilt indienen, moet u in een zo vroeg mogelijk stadium contact opnemen met de commissie voor de 
Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven. Voldoet uw voorstel niet aan alle voorwaarden? Dan stelt de commissie 
de Tweede Kamer voor om het burgerinitiatief niet in behandeling te nemen. Als uw initiatiefvoorstel wel aan alle 
voorwaarden voldoet, stelt de commissie voor de Verzoekschriften en Burgerinitiatieven voor om het voorstel in 
behandeling te nemen. Dat kan op verschillende manieren. De Tweede Kamer kan u bijvoorbeeld uitnodigen om uw 
voorstel mondeling toe te lichten, in een commissievergadering of zelfs in de plenaire vergadering. 

Meerderheid 
Uiteindelijk nemen de leden van de Twéedé Kamereen standpunt In: wel of niet instemmen met uw voorstel. Als 
een meerderheid van de Kamerleden instemmen met_uw .voorstel, zullen zij aan de_verantwoordelijke-minister 
vragen om het beleid te vëranderén• 

Evaluatie burgerinitiatief 
Twee jaar na de introductie in 2006 heeft de Kamer het burgerinitiatief geëvalueerd. Toen zijn twee wijzigingen 
aangebracht in de regeling: 

• digitale steunbetuigingen zijn ook geldig bij een burgerinitiatief 

• een bewindspersoon neemt deel aan het debat over_het initiatiefvoorstel 

Digitale steunbetuigingen 
Bij de evaluatie kwam naar voren dat het aanleveren van handtekeningen op papier niet van deze tijd is en 
belemmerend kan werken. Digitale handtekeningen zijn nog niet mogelijk, maar de Tweede Kamer gaat 
onderzoeken of dit in de toekomst wel kan. Om toch een stap in die richting te zetten, besloot de Kamer om 
digitale steunbetuigingen ook te accepteren. Deze worden met steekproeven gecontroleerd en dan wordt de 
papieren handtekening erbij gevraagd. 

Aanwezigheid kabinetsleden 
Moeten kabinetsleden aanwezig zijn bij de plenaire behandeling van een burgerinitiatief? Dat was aanvankelijk niet 
geregeld. Maar dé Kamerleden vindên dat zip het standpunt van de regering moeten kunnen betrekken bij hun 
oórdeelsvormi6g- Daarom wordt dè'desbetreffende minister_of staatssecretaris ook uitgenodigd bij het plenaire 
debat. 



van:5:1`.2.e , Rminbzk.nl> 

Verzonden: vrijdag 9 oktober 2020 10:39 

Aan: 5-1'2.e . ._Rminbzk.nl>;v`1 2.e• •(cDminbzk.nl> 

cc: 5'71-2 Pminbzk.nl> 

Onderwerp: RE: Besluitenlijst procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 8 

oktober 2020 

Zou dat nu al bekend moeten zijn? 

Van: 571TM2.é•_ (@minbzk.nl> 
Verzonden: vrijdag 9 oktober 2020 10:38 

4 " 

Aan: 57172: (@ minbzk.nl>;5.1'2.e 

CC: 1.2•.é . . @minbzk.nl> 

Onderwerp: RE: Besluitenlijst procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 8 

oktober 2020 

De Kamer gaat erover spreken, de minister wordt om een opinie gevraagd. De vraag is of dit 
betekent dat minBZK dat oordeel tijdens het debat moet geven, schriftelijk vooraf, etc: 

Van: -.-1.2.e (@minbzk.nl> 

Verzonden: vrijdag 9 oktober 2020 10:10 

Aan: 5-1-2.é 
cc: 5'1-:"2 bë 

Rminbzk.nl>; 57f,2.e 

@minbzk.nl> 

Prninbzk.nl> 

Onderwerp: FW: Besluitenlijst procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 8 

oktober 2020 

5:1:'26. — .... 1, 

burgerinitiatief hondenbelasting wordt eerste week december behandeld(?). 

Houdt dit een debat in? ( Bij ons gaat , é.'M dit navragen bij Parlementaire Zaken). 

G rt, 

van: @minbzk.nh 

Verzonden: vrijdag 9 oktober 2020 09:58 

Aan: -'1T2 
a 

:: t (cDminbzk.nl> 
&s 

Onderwerp: FW: Besluitenlijst procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 8 

oktober 2020 

Beste collega's, 

Bijgevoegd de besluitenlijst van de procedurevergadering cie Bila van gisteren. Zoals gebruikelijk 

heb ik getracht om 'BFR-onderwerpen' te markeren in het stuk. Vooral week 49 wordt 



interessant vanwege twee zaken die ons ( bijna) allemaal raken: niet alleen wordt er dan gestemd 

over alle begrotingen, ook het burgerinitiatief 'Stop de Hondenbelasting' komt aan bod. 

Groeten, 

5M73 !-
1 2'.`i  

Van: •71'.2.e Pminbzk.nl> 

Verzonden: vrijdag 9 oktober 2020 09:10 

Aan:5.1.2.e 

5.1.2.e 

5.1.2.e 

5,12e 

á.1.2.e 

@minbzk.n(>; 5.1.2.e 

Pminbzk.nl>; 5.1.2.e 

(ffiminbzk.nl> 

(@minbzk.nl>; á.1:2.e 

Rminbzk.nl>;

 - 

(@minbzk.nl>; 

Rminbzk.nl>; 

(aDminbzk.nl>; 

(@minbzk.nl>; 

5.1.2.e 

5.1.2.e 

(aDminbzk.nl>; 5.1.2.e 
Rminbzk.n(>; 5.1.2.e 

Rminbzk.n(>; 5.1.2.e 
(a)minbzk.nl>; 5.1.2.e 
(aDminbzk.n(>; 5.1,2.e 
MPminbzk nl>; 5-1.2.e 

(o•minbzk.nl>; 5.1.2.e 
arijksoverhPid.nl>; 

Rminbzk.nl>; 

minbzk.nl>; 

 ® 

5.1.2.e 

MPminbzk.n(>; á:1.2.e 
R rijksoverheid.nl>; 5.1.2.e 

5.1.2.e 

Pminbzk.n[>; 

Rminbzk.n(>• 

(•minbzk.n]>; 5.1.2.e 

-(o•minbzk.n(>; 5.1.2.e 
Pminbzk.nl>; 

Rminbzk.nl>; 5,1.2,e 
_Pminbzk.n(> 

5.1.2..e 
51.2e Rminbzk.nl>; 

(a•minbzk. n[>; 5.12.e 
(@ minbzk.nl>; 5.1,2.e 

Rminbzk.nl> - 

_(aDminbzk.nl>; 5.:1;2.e 
Pminbzk.nl>; 

(@ minbzk.nl> 

(@ minbzk.nl>; 

(aDminbzk.nl>; 

51.2.e. 
Pminbzk.nl>; 5.12e (@minbzk nl>; 5.1.2.e 

(cDminbzk.nl>; 5.12,e 
Rminbzk.nl>; á;1.2.e 
(Wminbzk.nl> 

(éDminbzk.nl>; 5.1.2.e 

Pminbzk.nl>; 5.1.2.e 
Prvig.nl>; 5A.Ze 
OPminbzk.nl>; 5.1.2.e 

(a)minbzk.nl>; 5.,1.2.,e 
5.1,2,e Rminbzk.nl>; á:1.2.e 

5.1.2.e 

.Pminbzk.nl>; 5A.Ze 
~Pminbzk.nl>; 5A.Ze 

(a)minbzk.nl> 

Rminbzk.nl>; 5,1.2.e 
aminbzk.nl>; 5.1.2.e Rminbzk.n(>; 5.12e 

5.1.2.e 
MPminbzk.n(>; 5.1.2.e 

Rminbzk.nl>; 5.1.2.e 
Rrijksoverheid.nl>; 

aminbzk.nl> 

Pminbzk.n(>; 5.1.2,e 
Pminbzk.n(>; 5,1.2.e 

(a)minbzk.nl>• 

Pminbzk.nl>; 5.11.2.e 
§Pminbzk.nl>; 5,12e 

Rminbzk.nl> 

Rminbzk.n(>; 5.1.2.e 
Rminbzk.n(>; 5J Ze 

5.1.2.e 
Pminbzk.nl>; 5.1.2.e @minbzk.nl>; 

Rminbzk.nl>; 5.12.e. 
(@minbzk.nl>; 

Rminbzk.nl> - 

(@minbzk.nl>; 5.1.2.e 



á:1.2.e haminb7k.n(>; 5.1,2,e. 

_.(a7minbzk.n(>; j@minb k.n(>; 

- (@minbzk.n(>; 5.1.2.e 

■—(@minbzk.n(>; 

Prijksoverheid.nl>; 

minbzk.n(>; 5,1.2.e 

>; 5:.1.,2,e 

; 5.1.2.e 

Pminbzk.nb; 5.12.e 

 - 

 - -•Rminbzk.nb 

(@minbzk.n(>; 5,,1.2.e 

(@minbzk.nl> - (@m`nbzk.ni>; 5.1.2.e 

Prijksoverheid.nl>; 5..1.2.e (@minbzk.ni>; 5.1.2.e 

M(Wminbzk.n(>; 5.1,2<.e @minbzk.n(>; á.1,2:e 

Pa minbzk n(>; (@minbzk.nl>; 5.1.2.e 

5.1.2.,e, 
Ominbzk.n(> 

(@minbzk.nb; - >;® 

 - ■_Pminbzk.n(>•■ 

1(@minbzk.ni>; 5,1,2.e (a)minbzk.n(>; 5.1.2.áe 

(a7minbzk nl>; 5.1.2.e• (@minbzk.nl>; 5.1.2.e 
I>; 5.1..2.e 

(@minbzk.nl> 

@minbzk.n(> - 

Onderwerp: Besluitenlijst procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 8 oktober 

2020 

Collega's, 

Bijgevoegd de besiuitenlijst PV VC BZK TK d.d. 8 oktober 2020. 

16. A - enda • unt: Oulten de reikwijdte 

buiten de,reikwijdte 

es u buiten.tde rei"., fdte 

21. Agenda • unt: Outten de relkmlute 
zaak: bulten de reikwijdte 

es 

33. 

u buiteri :de.. r4e:~ildte, 

A•enda unt: Ouiten de reikwijdte 

buiten de reikv4 te 

su : ty.uiten.:de ,reikvdjdte; 

Groet, 
Panere •naTrc Záken 

w 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 

Datum: 
Bidagen; 

F4V: Bëstuft~ proceckKevergadering commssie - Binnenlandse Zaken d.d. 29 oktober 2020 
maandag 2 november 2020 11:24:00 
B-d•~t ixrx'nrhwevptdrinn rie si7a 79 nkt~ 707 s rxt 

Hondenbelasting staat nog steeds op 1, 2 of 3 december. Dat Is al snel. 

Van:Pr1 .e : @minbzk.nl> 

Verzonden: maandag 2 november 202010:19 

Aan: a^ @minbzk.nl> 

Onderwerp: FW: Besluitenlijst procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 29 

oktober 2020 

Beste collega's, 
Bijgevoegd de besluitenlijst van de cie BiZa van afgelopen donderdag. Ik heb gemarkeerd wat 

BFR-gerelateerd is. 

Groeten, 

Van: *j§ í@minbzk.n(> 

Verzonden: vrijdag 30 oktober 202016:22 

Aan: 5.1.2.e 

5:1,2.e 
5.1.2,e 

5-1.2,e 

(@minbzk.nl>; 
C@minbzk.n(>; 5.1.Z.e 

l@minbzk.n(>; 5.1.2.e 
(&minbzk.ni>; 5 1.2e 

>; 

(@minb7k.n(>; 

@minbzk ni>; 

(@minbzk.n(>; 
(@minbzk.nl>; 

(@minb7k n(>; 
5.J.J,e. (@minbzk.nl>; á.1.2.e 

5.1.2,e• 
5.1.24e 
__j•r(jksoverheid.nl>; >; 

(@minbzk.nl>; 5.1.2.e 
(@minbzk.n(>; 5.1.2.e 

(@minbzk.nl>; 5.1.2_e Ominb7k.nU; 

5.1.2.e 

5.1.2,e 

-j•minbzk.nl>; 

5.1.2.e 
minbzk.n(>; á.1,2.e 

-(@rninbzk.nl>; 5.1 Z.e 
(@minbzk.nb; 

ivminbzk.nl> - 

 ; 
(@minbzk.nl>; 5.1.2.e 

Ominbzk nl>; á:1.2.e 
-(a)rijkS • vPrhQid. nl>; 5x1.2_e 

 > - 
(@rninb7k.nl>; 

minbzk nl>;minbzk.n(>;WWI 

5.1.2.e 

á:1.2.e 

5.1.2.e 

C@minbzk.nl>; 

Pminbzk,n(> 

mm 
>;

 - >; 

>; 5.1.2xe 

INU minbzk.n(>; 

(@minbzk.n(>; 5_1„Z..e 
>; 5,1.2.e: 

 - 

i7aminbzk.n(>; á.1.2,e 
na minbzk.n(>; á,1.2_e: 

t@minb7k.nl>; 5.1.2_e 
minbzk.nl> 

Pa minbzk.nl>; 5.1.2.:e 

(@minbzk.nl> 

>; 5,11.2,e 
Pminbzk.n(>; 

>; 



91~(@minbzk.nl>; 

(a)minbzk nl>; 

(@minbzk.nl>; 

m'nb k.nl> 
.,Pminbzk.nl>; 

minhzk.nl>; á.1.2=e 

 >; 7.1.LsE

 >; á:1,2.e 

 - 
 - 

> 
@rijksoverheid.n(>; 

(@minbzk.n(>; 5J 2',e 5.1:2.e (@minbzk.nl>; 5,1,:2,.e 
(@minbzk.n(>; 5.1.2..e. 

, 

Wminbzk.nU; 5.1 Ze 
. Pminbzk.nl> - 

•__Rminbzk.nl>; 5„,1„2:e @1niabzk.n(> - 

•minbzk.nl> 

-•Pminbzk.nl>

 >; 5:.1.2,e 

0minbzk.nl>; 5.1.2.e 

5,1.2.e 

5.1.2.e 
51.2.e 

§(@minbzk.nt>; 

Pminbzk.nl>; 

Pminbzk.n(>

 >; 

• minbzk.nl>; 5.1.2.e 
@minbzk.nl>; 

j@minbzk.nl>; 5.12,e 

5.1.2.e 

(@minbzk.n(>; 5.,1.2.e 
(@minbzk.n(>; á,'1,2_e 

i >; - minb7k.n(>; 

(@minbzk_n(>; 

5.1.2.e 
Prijksoverheid.nl>; 

(@minbzk.n(>;

 - 

 = 

>; 5.1:2„e 
>; 5.1.2,.e 

(@minbzk.n(>; @minbzk n(>; 5.1.2_e. 

(@minbzk.n(>; á.1..2„e 
Pminbzk.nl>; 

(@minbzk.n(>; 5.1.2,.e 
'@rijksovPrhPid n(>; 5.1.2.e 

>; á:1.2.e (&minbzk.nt>, 

5.1..2.e (a)minbzk.nt>; 5.1.2.e 
• 

(a)minhzk 

minbzk nl>; 5.1.2.e 

 & >= 

minbzk.n(>; 
-(a)minbzk.nb; 5 1.2.e (@minbzk.n(>; 5.1,2.e 

iSminbzk n(>; 5.1.2.e h@minbzk.nlr>; 5„,1.2,e 
(@minbzk.nl>; 5.1,2,e j@minbzk.n(>; á.1,2,e 

-.(@minbzk.nl>; 5.1,2,e f@minbzk ni> 

Onderwerp: Besluitenlijst procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 29 oktober 

2020 

Collega's, 

Bijgevoegd de besluitenlijst PV VC BZK TK d.d. 29 oktober 2020. 

Hieronder enkele aandachtspunt(en) van de besluitenlijst van de commissie. 

35. A - enda • unt: nulten de reikcwlJdte, 

su 

buiten de reikwijdte 

buiten,: de_ ,rewlkwijdte 

Duiten (je reikwijdte 



Besluit: nuiten de, reikwijdte 

• unt: mlteil d6: f. Bikmjdte55. A • enda 

su 

bultende i•eikvvtTdte 

tii3liten-de. rivïRwijtlte. 

Groet, 
Parleménárré Záken 

• 
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Van: 

• 
Onderwerp: 
Datum: 

Bijlagen: 

Bijgaand! 

j.T`Z.P. 

5.1.2.e [ . 1.2.e 
Voorbeet 
c~ 3 november 2020 13:58:09 

S .docc 
]Ca o~ inibatie5«~orstel van kaden Van den Bosch en Van der Molen err gd 
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Van: M ë 
Aan: 5.1.2.e 
CC: 5.1.2.e, 
Onderwerp: RE: hoonndenbelasting 
Datum: donderdag 5 november 2020 10:28:44 

Heb naar de stukken gekeken 5,1'2.é, zie digidoc. Mooi, enkele aanscherpingen. In nota en 
dan ook in brief doorvoeren. In K-fórmulier is nog goed om kabinetsstandpunt op te nemen 
(beknopt, bijv. de zin onder 1) in de nota). 

Geef maar seintje ais je het doorzet dan informeren wij f2:éj. 

Groet, 

Van:2.2 @minbzk.nl> 

Verzonden: woensdag 4 november 2020 21:14 

Aan: 

cc: 1-2.e 
@minbzk.nl> 

@minbzk.nl> 

Onderwerp: hondenbelasting 

H o i 

Ik heb de nota en brief voorbereid. 

1-2heeft er al op meegelezen. 

Kun je hier morgenochtend meteen naar kijken? 

Dan kan het hopelijk in de loop van de dag de lijn in. 

Bvd! 

G rt, 

P71:2-6-]
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Van: 5 "1'2 
Aan: 6.1_.2 t 
Onderwerp: FW* débat burgerinitiatief stop de hondenbelasting 
Datum: donderdag 5 november 2020 11:32:41 

Ti 

Van: w.r S-f2:e @minbzk.nl> 

Verzonden: donderdag 5 november 2020 09:44 

Aan:5'1. 2.e., @minbzk.nl> 

Onderwerp: debat burgerinitiatief stop de hondenbelasting 

Hoi 512.', 

Hierbij een ter info. Eerder hadden we het over dat burgerinitiatief dat voorlopig gepland was 
voor 3 december. Dit is van de agenda gehaald. Een nieuwe datum is nog niet bekend. 

Groet, 5:1.2:e', 

J 2:ë 

Bestuursadvisering 1 BO 1 S&OD 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

Turfmarkt 147 12511 DP 1 Den Haag 1 Zuidtoren 

Postbus 20011 12500 EA 1 Den Haag 



zi 

Van: 
Aan: 
onderwerp: 
Datum: 

Bijlagen: 

5'1"2:e 
.1.2.e 

Zie mijn opm Nota burgerinitiatief afschaffen van de hondenbelasting 
donderdag 5 november 2020 15:02:40 

Nota burgerinitiatief afschaffen van de hondenbelastina.docx 
Kabinetsstandount buroernitiatief afschaffen van de oemeenteliike hondenbelastina.dooc 



zi 

Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

5:`1:2:6 
5.1.2 
Zie min opm oNta burgerinitiatief afschaffen van de hondenbelasting 
donderdag 5 november 2020 15:02:40 
Nota burgerinitiatief afschaffen van de hondenbelastino.docc 
Kabinetsstandount burgerinitiatief afschaffen van de aemeenteliike hondenbelastina.docx 
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Van: 

Aan: 

Onderwerp: 

Datum: 

RE: 

maandag 9 november 2020 13:50:34 

Hoi . ee  

Dank voor het regelen. 

Hartelijke groeten„ 

Van: . . e., @minbzk.nl> 

Verzonden: maandag 9 november 202013:29 

Aan: •É 7 
cc: f 2', 
Onderwerp: RE: Hondenbelasting 

@minbzk.nl> 

@minbzk.nl> 

is akkoord. 

:Il5ï2:3 - 

Map kan aldus zonder aanpassingen door naar ' 7̀ , 

Grt, 

Van: C@minbzk.nf> 
Verzonden: maandag 9 november 2020 08:24 

Aan: : 

CC: F7  Té 
Onderwerp: Hondenbelasting 

Pminbzk.nl> 

Pminbzk.nl> 

Is CZW Inmiddels akkoord? 
Dan kan Ik de map doorzetten. 

Gr. E-1  
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Van: 

Aan: .1.2.e 
cc 1.2.e 
Onderwerp: 
Datum: 

RE. HondentKimfing 
maandag 9 november 2020 34:08:23 

tnx 

Van: Olk @minbzk.nl> 

Verzonden: maandag 9 november 202013:29 

Aan: e@minbzk.nl> 

cc: 5.1 2 e •  
Onderwerp: RE: Hondenbelasting 

aL , @minbzk.ni> 

Ja, ookli:l;2.— is akkoord. 

Map kan aldus zonder aanpassingen door naar 

Grt, 

•71 

Van: nminbzk.nl> 
Verzonden: maandag 9 november 2020 08:24 
Aan: +;,•~ 
CC: 

Onderwerp: Hondenbelasting 

Pminbzk.nl> 
Pminbzk.nl> 

Is CZW inmiddels akkoord? 
Dan kan ik de map doorzetten. 

Gr. FMe 
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Van: 
/tan: 
Onderwerp: 
Datum: 

Ter info taak Burgerinitiatief stop de hondenbelasting 
maandag 9 november 2020 09:19:10 

Zie onder. Groet, 

Van: d§M @minbzk nl> 

Verzonden: maandag 9 november 2020 09:13 

Aan: 
CC: 2:i✓ 

A•:2.e @minbzk.nl> 
@minbzk.nl> 

Onderwerp: RE: Digidoc bericht: Ter info taak Burgerinitiatief stop de hondenbelasting 

Dag M--

Ik zie dat Ik dit ter Info kreeg zodat Ik het niet in digidoc kan paraferen (althans ik zie geen 
optie daarvoor_ . Het kabinetsstand•unt • eeft het (Grond) wettelijk kader goed weer. Voor mij 
akkoord. 

Van:.. 1 Z'—èMj@minbzk ril <b:1.Z:e~minbzk.nl> 

Verzonden: donderdag 5 november 202015:37 

Aan: .e Pminbzk.nl> 

Onderwerp: Digidoc bericht: Ter info taak Burgerinitiatief stop de hondenbelasting 

Er is een ter info taak binnengekomen in je inbox s. . .e . 

Klik op Burgerinitiatief stop de hondenbelasting om de taak te openen. 

Voor Digidoc Online klik op Burgerinitiatief stop de hondenbelasting  

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is 
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melon en het bericht te verwilderen. De Staat aanvaardt geen 
aansprakel jkheid voor schade, van we ke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van 
berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or it this message was sent to you 
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind 
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
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Van: 

Aan: 

Onderwerp: 

Datum: 

RN: Digidoc Ter info taak Burgerinitiatief stop de hondenbelasting 

maandag 9 november 2020 09:45:30 

Hoip.1.Z.ej, 

Reageer jij hier op? 

Grt, 

Van p„.  .e r...•r 1i.•1RF. h  •& aiik^: @minbzk.nl> 

Verzonden: maandag 9 november 2020 09:18 

Aan:yr. @minbzk.nl> 
Onderwerp: FW: Digidoc bericht: Ter info taak Burgerinitiatief stop de hondenbelasting 

Van: 00~ 1" -

Verzonden: maandag 9 november 2020 09:13 

Aan: .e (& minbzk.nl>

 (Wminbzk.nl> CC. EA . 2.- 

Onderwerp: RE: Digidoc bericht: Ter info taak Burgerinitiatief stop de hondenbelasting 

Dag P-i- .e.1 

Ik zie dat Ik dit ter info kreeg zodat Ik het niet In digldoc kan paraferen (althans ik zie geen 
o•tle daarvoor . Het kabinetsstand • unt • eelt het (Grond) wettelijk kader goed weer. 

.1.2.11...b.2.1 : 

Groet, 

Van: .'f:2.eMRminbzk.n( <=.t' , 

Verzonden: donderdag 5 november 202015:37 

C@minbzk.nl> 

Aan: , ', ..• r .fit (@minbzk.nl> 

Onderwerp: Digidoc bericht: Ter info taak Burgerinitiatief stop de hondenbelasting 

Er is een ter info taak binnengekomen in je inbox Vfi2é.1. 
Klik op Burgerinitiatief stop de hondenbelasting om de taak te openen. 

Voor Digidoc Online klik op Burgerinitiatief stop de hondenbelasting  

Dit bericht kan informatie bevatten die niet won u is bestemd_ Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is 
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen 
aansprakel jkheid voor schade, van we ke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van 
beruchten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you 
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind 
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
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Van: F."T 2:•OminhZk,nl 
Aan: 

onderwerp. 

Datum: 

Digidoc ~ Né~ taak ~ rirdtiatief soup de hondenbelasting 

maandag 9 november 2020 15:03:28 

Zie opm 

Er is een taak binnengekomen in je inbox 

Klik op Burgerinitiatief stop de hondenbelasting om de taak te openen. 

Voor Digidoc Online klik op Burgerinitiatief stop de hondenbelasting 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk  aan u is 
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen 
aansprakel jkheid voor schade, van we ke aard ook, die vetband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van 
berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you 
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind 
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
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Van: 

Aan: 

Onderwerp: 

Datum: 

bigidoc li~Nieuwe taak BurgenrubaW stop de hondenb~ 
mansdag 10 november 2020 10:06:10 

Ha* . . .e zoals gestuurd, zie opm Lj. 

Er is een taak binnengekomen in je inbox  . 

Klik op Burgerinitiatief stop de hondenbelasting om de taak te openen. 

Voor Digidoc Online klik op Burgerinitiatief stop de hondenbelasting, 

bit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is 
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen 
aansprakel jkheid +root schade, van we ke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verceiden van 
berichten. 
This message may contain information that is not intended for you_ If you are not the addressee or if this message was sent to you 
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message_ The State accepts no liability for damage of any kind 
resulting  from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
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Van: 
Aan: 
Cr. 
Onderwerp: 

Datum: 

RE: deaimi ~ bij hondenbelasting 

domdag 10 november 2020 14:35:21 

Dank! 

Van: a~ @minbzk.nl> 

Verzonden: dinsdag 10 november 202013:42 

M. 

@minbzk.nl> 

@minbzk.nl> 

Onderwerp: discriminatie bij hondenbelasting 

Nog even op gestoeld,Ik zou het aldus doen :`1.2.i 1 'b:27i 

M72_I / bY 

Van: aai (@minbzk.n(> 

Verzonden: dinsdag 10 november 202013:29 

Aan:.; . 

Onderwerp: 

C@rripbzk.ni> 

•fi2i. 1•5` 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

Prioriteit: 

571"2. é 
5.1.2.e 
nota en brief hondenbelasting - aanpassing nav opm S 17-1 

dinsdag 10 november 2020 14:46:51 

Nota burgerinitiatief afschaffen van de hondenbelastina.doo:  
Kabinetsstandount burgerinitiatief afschaffen van de nemeentelilke hondenbelastina.docx 
Hoog 

Hoi. 

Naar aanleiding van opmerkingen van s op de nota en brief inzake burgerinitiatief 

hondenbelasting heb ik enkele aanpassingen doorgevoerd. 

1) ook in de nota de feiten opgenomen: hoeveel gemeenten heffen de hondenbelasting? En 

hoeveel is de totale opbrengst? (overgenomen uit MR-brief). 

2) weging van argument discriminatie (zowel in nota als brief opgenomen). 

Graag jouw oordeel. 

Tas M gaat later vanmiddag dus dan kan dit nog mee. 

G rt, 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 

hondenbelasting 
woensdag 11 november 202011:13:49 

Hoi 

Ik heb snel gekeken naar het kabinetsstandpunt hondenbelasting. Met discriminatie 
bedoelt de initiatiefnemer waarschijnlijk dat je in de ene gemeente wel moet betalen 
voor een hond en in de andere • emeente niet. Dit ziet hij dan als een ongelijke 
behandeling in • elijke gevallen. 

Maar waarschijnlijk is het te laat om dit punt nog uit te werken in het 
kabinetsstandpunt? Er staan trouwens nog geel gemarkeerde passages in, even op 
letten. 

Tekstueel moetje de overwegingen aan het eind nog even aanpassen: Het kabinet 
herkent de maatschappelijke discussie / De grondwet bepaalt enerzijds / enz. 

Groeten 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 

6.1.2.e 
ukn je mebellen inzake een stuk over hondenbelasting dat binnenkort in de MR komt. Bvd. Grt, 
donderdag 12 november 2020 10:39:23 

?-11'. 1e•_ 

Afdeling Bekostiging Binnenlands Bestuur 
Directie Bestuur, Financiën & Regio 
DG Bestuur, Ruimte & Wonen 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Turfmarkt 147 1 2511 DP 1 Den Haag 1 Zuidtoren 
Postbus 20011 1 2500 EA 1 Den Haag 
5'"1-2.é rt :a 

5 -1"2.e 

w www.facebook.com/minbzk I www.twitter.com/minbzk
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Van: 5`1X2.e 
Aan: •. 1 . 2.e (&minaz.ni '  
Onderwerp: MR-stukken 
Datum: donderdag 12 november 2020 10:41:47 

Goedemorgen 6, 

Zou je svp contact op willen nemen inzake een stuk dat vanuit BZK aangemeld wordt voor de MR 

van volgende week. 

Bvd. 

Groeten, 

:2;é 

B-172:é•'Y>• 

N 

Afdeling Bekostiging Binnenlands Bestuur 
Directie Bestuur, Financiën & Regio 
DG Bestuur, Ruimte & Wonen 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Turfmarkt 147 1 2511 DP 1 Den Haag 1 Zuidtoren 
Postbus 20011 2500 EA 1 Den Haag 
5"1`2.e 

www.rijksover ei ..—ril I www.facebook.com/minbzk I www.twitter.com/minbzk
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Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

RE: — • punt a ": • ff !n 
donderdag 12 november 2020 15:58:57 
Kabi~andpunr byr~twf afschaffen van de geffk-~pke Fnnr~asta g ~ revPR§[+re 

•d 

Ha 

Dank voor het bericht. Ik deel de kern van het stuk. Ik mis alleen nog het benoemen van het 
vervolgtraject van het rapport herziening lokaal belastinggebied. Hier wordt veel naar 
verwezen, maar onduidelijk wanneer dit plaatsvindt. Zie ook dezelfde opmerking daarover in de 
tekst. 

Lees verder vanzelfsprekend graag mee op vervolg na de MR behandeling. 

Gr,-
2• 
-•-yi 

Van: @minfin.nl> 

Verzonden: donderdag 12 november 202012:56 

Aan: .e 

CC: 

@minbzk.nl> 

@minfin.nl>; 

@minfin.nl> 

Onderwerp: RE: kabinetsstandpunt afschaffen hondenbelasting 

Ha • :2.el 

Bij afwezigheid van,** mij prima zo, zie in revisie paar hele kleine aanvullingen. 

+•• , ik doe al een tijdje geen decentrale belastingen meer bij DGFZ, weet dus niet of ik 

bij jou aan goede adres ben, maar lijkt mij goed dat  hier ook nog even op meekijkt (als jij 

niet de juiste persoon bent weet je vast wel naar wie het binnen jullie sectie moet worden 

doorgemaild). BZK wil dit kabinetsstandpunt graag agenderen voor de MR van 20 november. 

Groet, 

Van:  Prninbzk.nl> 

Verzonden: donderdag 12 november 202012:08 

Aan: . :L.e':,_ 77 C•minfin.n(> 

CC:.e 

Onderwerp: kabinetsstandpunt afschaffen hondenbelasting 

Goedemiddag 17 

Ominfin.nl> 

Zoals besproken bijgaand het kabinetsstandpunt dat we graag volgende week in MR willen laten 

behandelen. 

De vraag of jullie hiermee in kunnen stemmen. 

Alles ligt klaar, dus als we jullie reactie vanmiddag mogen ontvangen, kan het morgen 

aangeboden worden. 



Dank voor reactie alvast. 

Helaas was het gelet op tijdspad niet mogelijk het eerder voor te leggen. 

G rt, 

Afdeling Bekostiging Binnenlands Bestuur 
Directie Bestuur, Financiën & Regio 
DG Bestuur, Ruimte & Wonen 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Turfmarkt 147 1 2511 DP 1 Den Haag 1 Zuidtoren 
Postbus 20011 1 2500 EA 1 Den Haag 
X1.2.é 

www.rijksover eid.nlTwww.facebook.com/minbzk I www.twitter,com/minbzk
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Van: 

Aan: 

Onderwerp: 

Datum: 

ef stop de hondenbelasting Nieuwe taak &Kgeriniti 

vrijdag 13 november 202011:33:26 

Mr + bijlagen verzonden op 13-11-20 door 

Er is een taak binnengekomen in je inbox . •  

Klik op Burgerinitiatief stop de hondenbelasting om de taak te openen. 

Voor Digidoc Online klik op Burgerinitiatief stop de hondenbelasting 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is 
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen 
aansprakeb jkheid voor schade, van we ke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van 
berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you 
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind 
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages_
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Van: 
Aan: 
Ca 
Onderwerp: 
Datum: 

Hoi 

dinsdag 17 november 2020 10:33:36 

Hondenbelasting is een petitie aangeboden mbt afschaffing hondenbelasting, waarop het 

kabinet reageert. 

Reactie kabinet die vrijdag in MR ligt zal zijn nu niet in isolement afschaffen, maar bezien in 

bredere samenhang herziening belastinggebied. 

Bespreking in TK medio december. 

Hartelijke groeten, 

Van:15-12.e @minbzk.nl> 

Verzonden: dinsdag 17 november 202010:17 

Aan: » M+• » 

Onderwerp: hondenbelasting 

 @minbzk.nl> 

Ha PT 7—é1, 

Weet jij hier meer over? 

• Kabinetsstandpunt burgerinitiatief afschaffen gemeentelijke 

hondenbelasting (agendapunt 7) 

Krijg ik uit agenda MR aankomende vrijdag door. 

Dank! 

Met vriendelijke groet, 

57 s1 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Ko•nink-r•i ksrelaties 
Turfmarkt 147 1 2511 DP Den Haag 1  P "7 —Cl 

20011 1 2500 EA Den Haag 
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Van: 

Aan: 
CO 

-.2é, 
.1.2.e 

5.1.2.e 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

Ntoa  van de hondenbetasting 
dinuiag 17 november 2020 10:37:55 
Nota bur~itiatief af5chafPen van de  

Hoi 5.T2T 

Hierbij de stukken mbt hondenbelasting. 

We bereiden wvl voor. 

Hartelijke groeten, 

P-r2  
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 

Doe jij vo~ voor —4 hondenbe"ng7 
<fin~ 17 november 2020 10:44:52 

Hoi •.z2.e3 

Mag ik jou vragen voorzet te doen voor voorzet wvl hondenbelasting. 

Alvast bedankt! 

Hartelijke groeten, 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 

5 12 e 
RE MR agenda 
dirzsdag 17 november 2020 16:37:30 

Ha 

Dat is prima, ik zal het meenemen in de annotatie (overigens bij dit soort stukken niet 

ongebruikelijk om de CBJ over te slaan). 

Groet,U 

Van:;; :w ~ @minbzk.nl> 

Verzonden: dinsdag 17 november 202015:53 

@minbzk.nl> 
Aan:. CC: F 1:2:ë'  e:T-!"—.„,ia@minbzk.ni> 

Onderwerp: RE: MR agenda 20-11-2020.pdf 

Ha 

had ik al In cc opgenomen, maar misschien nog even goed expliciet te melden Idd. Dan 
oeft i= niet terug te zoeken hieronder 0 

zou je bij de voorbespreking nog even kunnen melden dat het standpunt niet in de CB] Is 
geweest. maar rechtstreeks In de MR? 

Groet, 

L = 

Van: Ominb7k.nl> 

Verzonden: dinsdag 17 november 202015:51 

Aan: 

CC• 

, „ „ „ , (@minbzk.nl> 

• .e 
- 

i•a• ninbzk.nl> 

Onderwerp: RE: MR agenda 20-11-2020.pdf 

Ha 17 

U zit bij de voorbespreking denk ik, dus lijkt me goed om deze suggestie mee te geven aan 

Grt, 

P2 

Van:  . . .e Prninbzk.nl> 
Verzonden: dinsdag 17 november 202015:49 

Aan: - . .e 
CC: F. i .2.e 

(@minbzk.nt> 

(@minbzk.nl> 

Onderwerp: RE: MR agenda 20-11-2020.pdf 



Kan ebeuren 0 +....t -n 
Wat ml j betreft is e a • vies oo p ma zo. I e nog even ort me A.:[.0 

gespro en en  gaf als kleine aanvulling nog mee dat het misschien goed Is om te me(áen dat 
het standpunt niet in de CBI Is geagendeerd, maar rechtstreeks in de MR. Bij een eventuele 
voorbespreking zou dat - watW betreft- nog goed zijn om even mee te geven. 

Groet, 

• 

Van: -'»WA @minbzk.nl> 

Verzonden: dinsdag 17 november 202015:33 

Aan: *11 (@minbzk.ni> 

Onderwerp: RE: MR agenda 20-11-2020.pdf 

Hij is inmiddels door. 

Sorry had niet door dat het vanuit CZW gevraagd was. 

Goede nieuws: het advies bestaat uit de passages uit de nota aan M van vorige week. 
Die is helemaal met en• afgestemd. 

Zie bijgaand. 

F7el 

Van:'*j~.: (@minbzk.ni> 
Verzonden: dinsdag 17 november 202015:27 

Aan: (@minbzk.ni> 

Onderwerp: RE: MR agenda 20-11-2020.pdf 

Ha P:1:1 A 

12.e had mij gevraagd even mee te lezen op het advies. Zou je mij misschien een link naar 
e etreffende digidoc-locatie kunnen sturen? Dan kan ik er even naar kijken. 

Groet, 

Van: 2, (@minbzk.nl> 

Verzonden: dinsdag 17 november 202015:24 

Aan: *:»~ j@minbzk.nl> 

CC: í'2.e (@minbzk.nl> 

Onderwerp: RE: MR agenda 20-11-2020.pdf 

Hoi 

Als het goed is heb je nu het advies in digidoc ontvangen. 

Grt, 



van: 571-2. r,••(@minbzk.nl> 

Verzonden: dinsdag 17 november 2020 12:24 

Aan: -2.e Pminbzk,nl> 

CC:`1c'2ë Ominbzk.nl> 

Onderwerp: FW: MR agenda 20-11-2020.pdf 

Ha 172- 

Zou je,.. (cc) het concept-advies en stuk kunnen mailen? 

Groet, 

van: 5:1':2 (@minbzk.nl> 

Verzonden: dinsdag 17 november 2020 12:01 

Aan:,57. . (cDminbzk.nl> 

Onderwerp: FW: MR agenda 20-11-2020.pdf 

Kan 5:1"21.ë.M meelezen op het advies van punt 7 over de hondenbelasting? 

Groeten, 

•. 2721 6' 

Va n:5:1-'2- Prninbzk.nl> 

Verzonden: maandag 16 november 2020 14:37 

Aan::1:2:È(•minbzk.nl>;'"1'2é., 
•_®Rminbzk.nl>;,12.2 

Onderwerp: MR agenda 20-11-2020.pdf 

@minbzk.nl>; 

@minbzk.nl> 

Tkn met oog op bespreking om 17u. 

Groet, 0 

°i' 
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Van: 
Nan: 
Onderwerp: 
Datum: 

.. 1.2.e 

RÉ Nota burgerirtitiatief afschaffen van de hondenbelasting 
donderdag 19 november 2020 13:38:13 

Hoi 

Ik heb gesproken, wvl is pas nodig als reactie naar buiten gaat. 

Dat is pas bij plenaire behandeling. 
We hebben afgesproken dat tezamen met spreektekst voor debat ook wvl opgesteld wordt. 

Grt, 

Van 1" @minbzk.nl> 

Verzonden: donderdag 19 november 202010:57 
Aan: 

Y. 

CC.L.1.2 
c: 

n 

@minbzk.nl> 
 @minbzk.nl> 

Onderwerp: RE: Nota burgerinitiatief afschaffen van de hondenbelasting 

Hi, 

Hadden jullie hier nog wvl voor? 

Dank! 

Verzonden met B1ackBenry Work 
(www.blackberry.coui) 

van:-. e 
Datum: e e e • g 17 nov. 2020 10:37 AM 
Aan: + e n( "nbzk.ol> 

Qminbzk.>il>Kopie:* 1.2.£ 
Onderwerp: Nota burgerinitiatief afschaffen van de hondenbelasting 

Hierbij de stukken mbt hondenbelasting. 

We bereiden wvl voor. 

Hartelijke groeten, 
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Van: áJ.1-2,2 

Aan: 
cc: 

6.1.2.e 
5.1.2.e 

Onderwerp: 

Datum: 

FW:-NIR nageda 20-11-2020.pdf 

maandag 23 november 2020 09:16:07 

Hoi 172.6" 

Ik ga deze week aan de spreektekst en nota beginnen. 

G rt, 

. :é1 

van: 5 á:2.é ~@minbzk.nl> 

Verzonden: . rijdag 20 november 2020 17:48 

@minbzk.nl>;5 1=e•",.. 

Onderwerp: RE: MR agenda 20-11-2020.pdf 

Hal-2, 

De Kabinétsreactie was zonder discussie akkoord. 

Goed weekend, 

Van: 5M2.e •m inbzk.nl> 
Datum: dinsdag 17 nov. 2020 3:51 PM 
Aan: 5. ,1.2.@ 
Kopie: .1.2.e 

a(minbzk.nl> 
c minbzk.nl> 

Onderwerp: RE: MR agenda 20-11-2020.pdf 

H a b'.172 

1 zit bij de voorbespreking denk ik, dus lijkt me goed om deze suggestie mee te geven aan 

G rt, 

p" 1.  

Van: 5  ë' Rminbzk.nl> 

Verzonden: dinsdag 17 november 2020 15:49 

Aan:571'• 

CC: t" . >" •  

 Rminbzk.nl> 

MPminbzk.nl> 

Onderwerp: RE: MR agenda 20-11-2020.pdf 

Ha 5:1'2:e 



Kan ebeuren 0 eri 
Wat mij-Gëtérft is et advies oo prima zo. Ik hebnog even kort me ••-

gespro en en ' gaf als kleine aanvulling nog mee dat het misschien goed Is om te m— tee Sen dat 
het standpunt niet In de CB7 is geagendeerd, maar rechtstreeks In de MR. Bij een eventuele 
voorbespreking zou dat - wat= betreft- nog goed zijn om even mee te geven. 

Groet, 

Van: A• @minb7k nt> 

Verzonden: dinsdag 17 november 202015:33 

Aan: (@minbzk.nl> 

Onderwerp: RE: MR agenda 20-11-2020.pdf 

Hij is inmiddels door. 

Sorry had niet door dat het vanuit CZW gevraagd was. 

Goede nieuws: het advies bestaat uit de passages uit de nota aan M van vorige week. 

Die is helemaal met 2—èi en"• J afgestemd. 

Zie bijgaand. 

Grt, 

Van: +[ - (@minbzk.nl> 

Verzonden: dinsdag 17 november 202015:27 

Aan: - l•mfibzk.nb 

Onderwerp: RE: MR agenda 20-11-2020.pdf 

Ha 5'1-2.e]§ 

Marleen had mij gevraagd even mee te lezen op het advies. Zou je mij misschien een link naar 
de betreffende dlgidoc-locatie kunnen sturen? Dan kan ik er even naar kijken. 

Groet, 

Van: P_ 7.e : @minb7k.nt> 
Verzonden: dinsdag 17 november 202015:24 

Aan: í Ï:2é. (@minbzk.nl> 
CC.Vl .e. (@minbzk.ni> 
Onderwerp: RE: MR agenda 20-11-2020.pdf 

Hoi Ld, 

Als het goed is heb je nu het advies in digidoc ontvangen. 

Grt, • 
•(".•.•7



Van: '1 2.e Prninbzk.nl> 

Verzonden: dinsdag 17 november 2020 12:24 

Aan:5M2.e 
L... 

•,_. : @minbzk.nl> 

cc:5'12ë.'...,. ;F. K CcDminbzk.nl> 

Onderwerp: FW: MR agenda 20-11-2020.pdf 

Ha,6` éa— 

Zou jek n è(cc)7 het concept-advies en stuk kunnen mailen? 

Groet,L 

Van:„ . 1.2, -, @minbzk.nl> 

Verzonden: dinsdag 17 november 2020 12:01 

Aan: 6-1-2.e -- (@ minbzk.nl> 

Onderwerp: FW: MR agenda 20-11-2020.pdf 

ieoYl' 
Kan E.:J`2é. meelezen op het advies van punt 7 over de hondenbelasting? 

Groeten, 
M 9' -

Van:F12.e Pminbzk.nl> 

Verzonden: maandag 16 november 2020 14:37 

Aan: 5.1.2 • é.. • (@ minbzk.nl>;••1r•2.e• 

. 

® Rminbzk.nl >;5".1;; 2 é 
Ca)minbzk.nl>•.•. C•minbzk.nl>; •a:1 2.e . •• •W • ,- • -•: 

Onderwerp: MR agenda 20-11-2020.pdf 

Tkn met oog op bespreking om 17u. 

Groet 
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Aan:  Van: ••.1.2.ej~ ,• 

Ondervrerp: "lenbelasting 
Datum: woensdag 25 november 202015:16:34 

Hoi 2A 

Ik heb net contact metWi2M gehad over de hondenbelasting. Van= begrijp ik dat wij vinden dat 
áls het gemeentelijk belastinggebied onder de loep wordt genomen, dit ook de mogelijkheid geeft om 
te kijken naar verschillende (kleine) belastingen. De hondenbelasting zou dan een belasting kunnen 
; jn die in aanmerking komt om te worden afgeschaft. 
Wij hechten dus wel aan de context van het hele gemeentelijke belastinggebied. 

Weet jij hiermee voldoende? 

Groeten, M3 
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Van: 
Aan: 

5".1 -2é. 

Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen : 

RE: had je ook al naar stukken over hondenbelasting kunnen kijken? grt 
vrijdag 27 november 2020 11:38:19 
Spreektekst§Am 
Nota voorbereiding debat petitie stop de hondenbelastinca.doa  

Hele mooie aanzet wat mij betreft, zie bijgaand paar kleine suggesties! 

Hg, 
1.2-64 

_.... _ ............ ......__.....__ . _ T-T 

Van:.1. @minbzk.nl> 

Verzonden: vrijdag 27 november 2020 11:18 

Aan: 5-1 " 2 
$wuww. m..nM 

9. @minbzk.nl> 

Onderwerp: RE: had je ook al naar stukken over hondenbelasting kunnen kijken? grt 

Zeker, doen we dat. 

Van: 571.z_eer Pminbzk.nl> 

Verzonden: vrijdag 27 november 2020 11:16 

Aan: 1:1' ?gminbzk.nl> 

Onderwerp: RE: had je ook al naar stukken over hondenbelasting kunnen kijken? grt 

Nee, ik zie in de map die je met me deelde alleen een link naar de werkmap met de MR-
stukken. Heb jij spreektekst en nota voor me per mail? 

Vany•- e ' (cDminbzk.nl> 

Verzonden: vrijdag 27 november 2020 11:01 

Aan: •. t• Pminbzk.nl> 

Onderwerp: had je ook al naar stukken over hondenbelasting kunnen kijken? grt 

"-z.1••']-J -10 0 

Afdeling Bekostiging Binnenlands Bestuur 
Directie Bestuur, Financiën & Regio 
DG Bestuur, Ruimte & Wonen 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Turfmarkt 147 1 2511 DP 1 Den Haag 1 Zuidtoren 
Postbus 20011 1 2500 EA 1 Den Haag 

b:1`2:ë 
5.1.2.e 
www.riilCsovvér •íeíTMd.rir1 www.facebook.com/minbzk 1 www.twitter.com/minbzk
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Van: 

Aan: 
cc 
Onderwerp: 
Datum: 

Bijlagen: 

PriortteiL 

stuWcen 
maandag 30 r wember 202012:23:20 

Si=d~m 
Hoog 

Goedemiddag 

Na overleg met zend ik bijgaand de stukken inzake de voorbereiding van het debat over 

de petitie afschaffing hondenbelasting toe. 
De stukken zijn ook in digidoc gedeeld en worden parallel door15,-1"2 beoordeeld. 

Het verzoek om de stukken vandaag te beoordelen. 
Gelet op de voorgenomen behandeling in TK volgende week moeten de stukken a.s. vrijdag in de 

weekendtas van M. 

—•wacht op akkoord alvorens de stukken door te zetten. 

Bij voorbaat dank. 

Groeten, 
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Van: 

Aan: 

Onderwerp: 

Datum: 

ti 

Ter info taak Voorbereiding debat petitie stop de hondenbetasting 

maandag 30 november 202018:46:23 

Verzonden: maandag 30 november 202018:46 

Aan: #T. e @minbzk.nl> 
Y ii11a 

Onderwerp: RE: Digidoc bericht: Ter info taak Voorbereiding debat petitie stop de 

hondenbelasting 

dank, kan zo wmb naar minister. P7172.l eCl 5-»2.-1  

Van: • . . . e -', 
Verzonden: maandag 30 november 202011:52 

Aan: .e 

faminbzk.nl> 

(@minbzk.ni> 

Onderwerp: Digidoc bericht: Ter info taak Voorbereiding debat petitie stop de hondenbelasting 

.é ; weet dat-jij weer parallel meeleest. Tijdlijn: Debat is 
vol gen`de  wee , us M moet het dit weekend in haar tas krijgen. 

Er is een ter info taak binnengekomen in je inbox: :z:é 

Klik op Voorbereiding debat petitie stop de hondenbelasting om de taak 
te openen. 

Voor Digidoc Online klik op Voorbereiding debat petitie stop de  
hondenbelasting 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is 
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te mekten en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen 
aassprakel jkheid voor schade, van we ke aard ook, die verband houdt met risico`s verbonden aan het elektronisch verzenden van 
berichten_ 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you 
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind 
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
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Van: 

Aan: .1.2.e 
Cc:.+ 
Onderwerp: 

Datum: 

RÉ:nDigidco Ter-info taak voorbereiding debat petitie stop de horxlenbelasting 

maandag 30 november 2020 !8:48:05 

Hoi 

Dank voor je mailtje. 

We nemen je opmerking mee. 

Hartelijke groeten, 

Van: 0~ @minbzk.nl> 

Verzonden: maandag 30 november 202018:46 

Aan:• e t. @minbzk.nl> 

Onderwerp: RE: Digidoc bericht: Ter info taak Voorbereiding debat petitie stop de 

hondenbelasting 

frank, kan zo wmb naar minister. 
OW41114  ••••:! 

Van: •M 

Verzonden: maandag 30 november 202011:52 

Aan:"-2 

t@minb7k.nl> 

C@minbzk.nl,> 
Onderwerp: Digidoc bericht: Ter info taak Voorbereiding debat petitie stop de hondenbelasting 

( 1 weet dat jij weer parallel meeleest. Tijdlijn: Debat is 
volg- ende week, Efus M moet het dit weekend in haar tas krijgen. 

Er is een ter info taak binnengekomen in je inbox +,* 

Klik op Voorbereiding debat petitie stop de hondenbelasting om de taak 
te openen. 

Voor Digidoc Online klik op Voorbereiding debat petitie stop de  
hondenbelasting  

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde gent of dit bericht abusievelijk aan u is 
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen 
aansprakel ikheid vow schade, van we ke aard ook, die verband houdt met risico`s verbonden aan het elektronisch verzenden van 
berichten. 
This message may contain intorrnation that is rost intended for you. If you are riot the addressee or if this message was sent to you 
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind 
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
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Van: 

Aan: 
onderwerp: 

Datum: 

.1.2.e 
M Digidoc i • Ter info taak Voorbereiding debat petitie stop de hondenbelasting 

maandag 30 november 202019:08:50 

Beste 

F:7heeft al gereageerd, zie hieronder. 

Ik heb de map in digidoc gedeeld, verwerk jij5'"7 .eWopmerking? 

Alvast bedankt! 

Hartelijke groeten, 

bA-2 

Van:E1-2 •IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII @minbzk.nl> 

Verzonden: maandag 30 november 202018:46 

Aan: . . :ë . @minbzk.nl> 

Onderwerp: RE: Digidoc bericht: Ter info taak Voorbereiding debat petitie stop de 

hondenbelasting 

dank, kan zo wmb naar minister. 15-1-2 , i 6I'1- : 5-27-1  

F-1-2:i n 5•• 
•YIII•I•III••II•YIIYI•Y 1•1• YII ■■ 

. . .j $n J•• 

YI. . 1. 1 t en ,-.12, 

Van:5-1.2:ë f@minbzk.nt> 

Verzonden: maandag 30 november 202011:52 

Aan: *J§ C&minbzk.nt> 

Onderwerp: Digidoc bericht: Ter info taak Voorbereiding debat petitie stop de hondenbelasting 

7. .1.e  weet dat jij weer parallel meeleest. Tijdlijn: Debat is 
`v olég cie we e c, us M moet het dit weekend in haar tas krijgen. 

Er is een ter info taak binnengekomen in je inbox E-F2 ë15. 

Klik op Voorbereiding debat petitie stop de hondenbelasting om de taak 
te openen. 

Voor Digidoc Online klik op Voorbereiding debat petitie stop de  
hondenbelasting  

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is 
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen- De Staat aanvaardt geen 
aansprakel jkheid voor schade,. van we ke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van 
berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you 
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any land 
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
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Van: 

Aan: 

Onderwerp: 

Datum: 

Ibminbrk.rt( 

Digi Nieuwe taak Voorbereiding debat petitie strop de hondenbelasting 
maandag 30 november 202019:10:13 

Verwerk jij .12.-01 haar opmerking? Alvast bedankt! 

Er is een taak binnengekomen in je inbox• 

Klik op Voorbereiding debat petitie stop de hondenbelastina_ om de taak 
te openen. 

Voor Digidoc Online klik op Voorbereiding debat petitie stop de  
hondenbelasting  

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is 
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te vervrïdderen. De Staat aanvaardt geen 
aansprakel jkheid voor schade, van we ke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van 
berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you 
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind 
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
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Van: F- P.'•.nl 
Aan:.1.2.e 
Onderwerp: 

Datum: 

Digidoc nieuwe taak Voorbereiding debat petitie stop de horáenbelasting 

dinsdag 1 december 2020 14:11:00 

Ha •: :Z: , .zie enkele opm in spreektekst. Denk goed om er ook echt 
een spreékte st van te maken + daarbij rekening te houden met je 
publiek. gr 

Er is een taak binnengekomen in je inbox. 

Klik op Voorbereiding debat petitie stop de hondenbelasting om de taak 
te openen. 

Voor Digidoc Online klik op Voorbereiding debat petitie stop de 
hondenbelasting  

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is 
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen 
aansprakei jkheid voor schade, van we ke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van 
beruchten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you 
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind 
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: woensdag 2 december 2020 09:30:30 

Nee, wordt vrijdagochtend pas bekend 

Van: *:X = @minbzk.nl> 

Verzonden: woensdag 2 december 2020 09:29 

Aan: * @minbzk.nl> 
Onderwerp: RE: wvl hondenbelasting 

Dank! Ik ga er vandaag naar kijken. 

Is er al Iets gepland In TK? Ik heb het nog niet gezien. 

Met vriendelijke groet, 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkri ksrelaties 
Turfmarkt 147 ( 2511 DP Den Haag I +. .e 
Postbus 20011 l 2500 EA Den Haag 

Van:+7ilii>r►.. (@minbzk nl> 
Verzonden: dinsdag 1 december 202010:29 
Aan: ► (@minbzk.n(> 

Onderwerp: wvl hondenbelasting 

Hoi 

Zoals gisteren besproken bijgaand de woordvoeringlijn rond het debat over de afschaffing van de 

hondenbelasting. 
Ik heb de spreektekst van het debat ten behoeve van de wvl al gehalveerd. 

Graag jouw suggesties of verdere inperking nodig is en zo ja op welke punten. 

Voor het overzicht tref je tevens nota en spreektekst aan. 

Grt, 
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Van: 
Aan: b.1.2 
Onderwerp: 
Datum: 

" f, 
woensdag 2 december 2020 17:59:29 

Hoi a..1. 

Ik krijgje telefonisch niet te pakken en mijn pc laat het hier af weten 

Goed werk 

Prima nota, vraag van mij nog wel Wie antwoord op kamervragen. Minister of petitie 
indiener. Hebben we inschatting waar zwaartepunt ligt. 

Mbt tafeldossier 
Graag 1 qena per pagina, juiste lettergrootte opdat minister meteen kan voorlezen en wij 
kunnen scheuren. 

Verder, hoeft niet in dossier, kunnen we wellicht alvast nadenken over mogelijke moties 
en onze appreciatie. 

FFi ne avond 

Verzonden met B1ackBerry Work 
(www.blackberry.com) 

@minb7k.nt> ' 

Datum: woensdag 02 dec. 2020 3:48 PM 

Aan: a mjnbzk.nl>, 

Kopte: . 1.2.2 ,. YZ ." l¢minbzk.nt>, rq)minb7k nl> 
Onderwerp: tafeldossier hondenbelasting 

Goedemiddag!E1-2' é•, 

In navolging op de deling zojuist in digidoc bijgaand ook de stukken per mail ter beoordeling. 

Grt, 
071•271
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Van: 5-

Aan: 
Cc: 

5.1.2.e `.' . 1.2.e 
á.1.2.e ;5, ,2.e 

Onderwerp: 
Datum: 

RE: tafeldossier hondenbelasting 
donderdag 3 december 2020 09:09:53 

DagS"•.é 

Akkoord hiermee. Digidoc werkt bij mij niet, dus langs deze weg, 

Groet, 1.2.e 

Van: 5-1 . . e @minbzk.nl> 

Verzonden: woensdag 2 december 2020 15:48 

minbzk.nl>; 5.172.2 

@minbzk.nl> 

CC:1é. @minbzk.nl> 

onderwerp: tafeldossier hondenbelasting 

Goedemiddag5_.1'•2'. , 

In navolging op de deling zojuist in digidoc bijgaand ook de stukken per mail ter beoordeling. 

G rt, 

5772é.1
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Van: 

Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

á.1.2..e 
FW Format Redeneerlijn QenAs Minister 
donderdag 3 december 2020 09:11:31 
Format Redeneerlijn QenAs Minister.doct 

Sent with BlackBerry Work 
(www.blackberry.com) 

Date: Wednesday, 02 Dec 2020, 10:24 AM 

To: 2 

Subject: FW: Format Redeneerlijn QenAs M 

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com) 

Van: E á.2,.2 
Datum: maandag,14 okt. 2019 2:58 PM 

aminbzk.nl> 

Aan: 5.1., é_ ffi@minbzk.nl> 
Onderwerp:Tormat Redeneerlijn QenAs Minister 
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Van: 

Aan: 

ce: 

Onderwerp: 

Datum: donderdag 3 december 202016:46:49 

Hoi . .e.:. 

Dank je wel. Ik haal de dossdiers morgen op 

Harteljke groeten 
e 

Verzonden met BlackBer y Work(www.blackberry.com) 

Van: 
Verzonden 
Naar: 
Cc: 

... 

a minbzk.nl> 

@minbzk.nl> 
• bzk.nl>;  . 

> 
n -' ervverp: * - ai erdossiers op kamer vanP•.M 

Hoi 

Jouw exemplaren van de Kamerbehandeling dossiers voor de kwijtschelding en hondenbelasting 
liggen op de kamer van t e . P. j-2e.l vroe- nog of het de bedoeling is dat ze opkamer 
blijven liggen of dat ze In ét uisje van 4, e moeten. De Inschatting van • I-2,c en mij 
was dat het veiliger was om ze op de Kamer van • e te laten, voor het geál 3.1.2 
covid-19 achtige klachten krijgt, waardoorjnie naar antoor kan en dan liggen ze 
onbereikbaar In Li kluis. 

•. 1:Y.el ze In 0Mocht je toch liever hebben dat 
doen. 

kluis legt, dan kan J2 dat vanaf morgen 

De exemplaren voor de minister en haar ondersteuning zijn tijdig op de 8e verdieping 
afgegeven. 

Fljne avond! 

Groe 
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Van: 
Aan: 

CC: 
• 1.2.e 
5.1.2,e 

onderwerp: 

Datum: 

Bijlagen: 

tafeldossier ipettie hondenbelasting 

donderdag 3 december 2020 16:04:29 

InhoudsoDaave hondenbelastina.docx 
0. Nota voorbereiding debat oetitie stop de hondenbelastina.dooc 
1. SDreektekst.docx  
2. OA" s hondenbelastina.docx 
3. Factsheet hondenbelasting in ciifers,docx 
4a. Petitie Afschaffen van hondenbelasting.docx 
4b. Standounten Dolitieke partiien.docx 
5. Kabinetsstandpunt burgerinitiatief afschaffen van de gemeentelijke hondenbelasting.docx 
6a Brief beantwoording-van-kamervragen-over-het-schraoDen-van-de-gemeentelijke-hondenbelasting 
d.d..Ddf 
6b. raDDort herziening-gemeentelijk-belastinggebied.Ddf 

Goedemiddag571.2,7, 

Bijgaand ter info het tafeldossier voor het debat over de petitie afschaffing hondenbelasting. 

De nota en spreektekst zijn door vandaag akkoord bevonden. 

9.aheeft het hele dossier vandaag geprint en afgegeven op de 8e, dus kan morgen mee 

in de weekendtas. 

Morgen weten we of debat voor volgende week daadwerkelijk ingepland gaat worden. 

OmdatVI--41-, nu niet in digidoc kan (en stukken door5 akkoord zijn bevonden en nu al 

fysiek op de 8e liggen) ronden we de digidoc map inzake het complete tafeldossier wat later af. 

Dat is namelijk niet noodzakelijk voor morgen. 

G rt, 

5:1' 2:e • 
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Van: 

Aan: 
Onderwerp: 

Datum: 

RE: Digidoc ber C Nieuwe taak Tdeldossier inib& stop de hondenbelasting 
donderdag 3 december 202016:36:46 

Aantal blauwe mappen waren kapot, dus heb I zwart grijze moeten 
gebruiken. Zijn trouwens plastic mapjes, geen papieren. 

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com) 

Van: 
Datum 
Aan: 

Cc)minbzk.nl> 

Cbminbzk.nl> 
Onderwerp: Digl oc bericht.Nieuwe taak Tafeldossier inititef stop de 
hondenbelasting 

hierbij de map met stukken. Graag 7 keer printen en bij voorkeur 
allemaal in een rode of blauwe map stoppen. 

Er is een taak binnengekomen in je inbox PM72"é1. 

Klik op Tafeldossier inititef stop de hondenbelasting om de taak te 
openen. 

Voor Digidoc Online klik op Tafeldossier inititef stop de hondenbelasting  

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is 
toegezonden, wordt u vetzudht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen 
aansprakel jkheid voor schade, van we ke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van 
berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or it this message was sent to you 
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind 
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages_
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Van: 
Aan: 

5'1-2"ê 

Onderwerp: 

Datum: 

RE debat hondenbelasting uitgesteld 

vrijdag 4 december 2020 09:14:36 

Hoi 5.7.é 

Dank voor de info. 

Hartelijke groeten, 

Van: 5."•".2 é y•@minbzk.nl> 

Verzonden: vrijdag 4 december 2020 09:13 

Aan:571.2 @minbzk.n1>;5•1m2 é  

@minbzk.nl> 

cc: b772 ,` e 

@minbzk.nl>; 51 _ 
@minbzk.nl> 

Onderwerp: debat hondenbelasting uitgesteld 

Goedemorgen 1é:, 

@minbzk.nl>;•• -2•e : 

@minbzk.nl>; 5.-1' 

Op de website van de initiatiefnemer is te lezen dat het debat over de hondenbelasting is 

uitgesteld naar eerste / tweede week na kerstreces. 

We hebben het dossier in ieder geval gereed. 

G rt, 

https://stophondenbelasting.wordoress.com/2020/12/03/debat-in-tweede-kamer-

doorgeschoven-naar-2021/  
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 , 

Van: 
Aan: 
Cc: 

5'1:2:6 
á.1.2.ea.1.2. 
á.1.2.e. ; á.1.2.e 5.1.Z..e ; 5'12:67 

Onderwerp: 
Datum: 

RE: debat hondenbelaistng uitgesteld 
vrijdag 4 december 2020 09:50:29 

Zo is dat, alles is klaar! 

Van: 5-172 
Verzonden: vrijdag 4 december 2020 09:13 

Aan: 57172 

cc: 571-2;e 
@minbzk.nl> 

@minbzk.nl>; 

@minbzk.nl> 

@minbzk.nl>;5-1'2.è . 

@minbzk.nl>; •1•2.9IS"•lllllllllll 
@minbzk.nl>; 

@minbzk.nl> 

Onderwerp: debat hondenbelasting uitgesteld 

Goedemorgen 5"1•2é., 

Op de website van de initiatiefnemer is te lezen dat het debat over de hondenbelasting is 

uitgesteld naar eerste / tweede week na kerstreces. 

We hebben het dossier in ieder geval gereed. 

G rt, 

•1•:é• 

https://stophondenbelasting.wordpress.com/2020/12/03/debat-in-tweede-kamer-

doorgeschoven-naar-2021/ 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 

Datum: 

5.2.Ë 
5.1.2.e 
RE: déliat hondenbelasting uitgesteld 

vrijdag 4 december 2020 09:21:59 

Dank,, 172:2"N 

Va n: 2 "e 

Verzonden: vrijdag 4 december 2020 09:13 

Aan:5:•n" ë 

minbzk.nl> 

•@minbzk.nl>;••1' 

cc: 5w1' .. _.:r. e 
®@minbei .nl >;§'_I'?' 

@minbzk.nl>' 

Onderwerp: debat hondenbelasting uitgesteld 

@minbzk.nl>; 5"1-2 E 
@minbzk.nl>; 5."1 

Goedemorgen •2•.ë 

Op de website van de initiatiefnemer is te lezen dat het debat over de hondenbelasting is 

uitgesteld naar eerste / tweede week na kerstreces. 

We hebben het dossier in ieder geval gereed. 

G rt, 

5E-1'2:• 

https://stophondenbelasting.wordpress,com/2020/12/03/debat-in-tweede-kamer-

doorgeschoven-naar-2021/ 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 

5'1.2e 
KK 1.2.e rr .1"2.e 
RE: debat hondenbelasting uitgesteld 
vrijdag 4 december 2020 14:24:26 

De donderdag voor het recesP-1'2:1 "e" n 5:2'1 _ 

Van:5"1. -.e @minbzk.nl> 

Verzonden: vrijdag 4 december 2020 14:22 

Aan: S:1. .e @minbzk.nl>;5T1-2.e ; 

' @minbzk.nl> 

Onderwerp: RE: debat hondenbelasting uitgesteld 

"buifen'reiR wijdte staat nu volgens tweedekamer.nl mogelijk op agenda voor week van 14 
decem5ie• 2020. Maar goed hondenbelasting staat ook voor die week, dus wordt misschien ook 
nog verder uitgesteld. 

Groet, 
1 Y2. 

Van:5:1"2.e Pminbzk.nl> 

Verzonden: vrijdag 4 december 2020 09:13 

Aan:5y1.2.e . ,. "' ", Pminbzk.nl,>; 5'1X2.e 
ra)minbzk.nl> 

cc:5.1'2.è Prninbzk.nl>;5`•1;2:e`  
•Rminbzk.nl>; .1.2.e .,.. (@minbzk.nl>;5.1'_ . e 

(o•minbzk.nl> 

Onderwerp: debat hondenbelasting uitgesteld 

Goedemorgen 5.1:2:e,; 

Op de website van de initiatiefnemer is te lezen dat het debat over de hondenbelasting is 

uitgesteld naar eerste / tweede week na kerstreces. 

We hebben het dossier in ieder geval gereed. 

G rt, 

•-1,•2. é• 

https://stophondenbelasting.wordpress.com/2020/12/03/debat-in-tweede-kamer-
doorgeschoven-naar-2021/ 
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Van; .• 
Aan:j.2.E 
Onderwerp: 

Datum; 

RE: Ter info lr•.nder&-~ uitgesteld tot na kerstreces 

di~ 5 januari 202113:56:12 

Doen we! 

Van:MT @minbzk.nl> 

Verzonden: dinsdag 5 januari 202113:52 
Aan:T'@ @minbzk.nl> 

Onderwerp: RE: Ter info: debat hondenbelasting uitgesteld tot na kerstreces 

Ja hoor, bel me morgen maar! 

Van: !li, r C@minbzk.nl> 
Verzonden: dinsdag 5 januari 202113:44 

Aan: ,P _ hminbzk,nl> 
Onderwerp: RE: Ter info: debat hondenbelasting uitgesteld tot na kerstreces 

Of kun jij op de 19e de dossiers uit mijn kast pakken morgen? 

Van: • .,• , @mirlbzk.nl> 
Verzonden: dinsdag 5 januari 202113:41 

Aan: Ij~ Pminbzk.nl> 
Onderwerp: RE: Ter info: debat hondenbelasting uitgesteld tot na kerstreces 

1a prima! 

Van:+`Xii + - (@minbzk,nl> 

Verzonden: dinsdag 5 januari 202113:36 
Aan: Vl. e Cfflminbzk,nl> 

Onderwerp: RE: Ter info. debat hondenbelasting uitgesteld tot na kerstreces 

Idd, maar wachten met afgeven tot vrijdag is te risicovol denk ik toch? 

Dus beter eerder naar jou toe toch? 

Van: ...e l@minbzk,nl> 
YII Y 

Verzonden: dinsdag 5 januari 202113:35 

Aan: ; C@minbzk,nl> 
Onderwerp: RE: Ter info: debat hondenbelasting uitgesteld tot na kerstreces 

HaFM.271 

Ja, daar lijkt het wel op. Mag ook al eerder naar de 8egebracht worden. Ik ben in elk geval 

5712, • 5 op kantoor. Gezien de coronamaatregelen kan ik me voorstellen dat de TK 

dit nog voor zich uitschuift. 

Gr .r2-1 



van: 1-2'.e E Prninbzk.nl> 

Verzonden: dinsdag 5 januari 202113:00 

Aan: -1.2.e C@minbzk.nl> 
Onderwerp: FW: Ter info: debat hondenbelasting uitgesteld tot na kerstreces 

Hoi• 

Wordt natuurlijk weer afwachten wanneer definitieve agenda voor volgende week er is. 

Dat is ondanks reces toch weer vrijdag?? 

De dossiers liggen al gereed op de 1ge. 

Moeten die dan sowieso vrijdag weer in de weekendtas? 

G rt, 

Van:E1".2.e y ., l•minbzk.nl> 

Verzonden: dinsdag 5januari 202112:53 

Aan: •1., Rminbzk.nl> 

Onderwerp: Ter info: debat hondenbelasting uitgesteld tot na kerstreces 

Verzonden met BlackBerry Work 
(www,.blackberry.com) 

Van: P"1 nm inb7k.nl> 
Datum: dinsdag 05 jan. 2021 11:54 AM 
Aan: .5.172 e— :• •Cminbzk.nt>- 2'2 

Kopie: @rninbzk.nt> 
Onderwerp: RE: Ter info: debat hondenbelasting uitgesteld tot na kerstreces 

In procedurevergadering 17/12 heeft commissie het ingepland voor volgende week. Ik zie het 

nog niet ingepland staan in agenda minister of op site TK. 

Van:5-122.e : Rminbzk.nl> 

Verzonden: dinsdag 5januari 202111:47 

Aan: S'1"2.e . (@ minbzk.nl> 

CC: 



Van: 5_.  ' Pminbzk.nl> 

Verzonden: vrijdag 4 december 2020 09:16 

Aan:5:._17' ew (cDminbzk.nt> 

(á)minbzk.nl >; S.1 .e cc: 5.1T2'.e 

(@minbzk.nl> 

Onderwerp: Ter info: debat hondenbelasting uitgesteld tot na kerstreces 

Beste allen, 

Ter info, debat uitgesteld. 

Hartelijke groeten, 

71 •.é 

Van:  .2-.e  

Verzonden: vrijdag 4 december 2020 09:13 

(@minbzk.nl> 

Aa n: e 
(@minbzk.nl> 

r@minbzk.nt>; 

CC: •1 2.e . (@ minbzk.nl>; .e 

(@minbzk.nl>; 5T1.2. (@minbzk.nl>; ; 

(caminbzk.nl> 

Onderwerp: debat hondenbelasting uitgesteld 

Goedemorgen VI 2.e 

Op de website van de initiatiefnemer is te lezen dat het debat over de hondenbelasting is 

uitgesteld naar eerste / tweede week na kerstreces. 

We hebben het dossier in ieder geval gereed. 

G rt, 

571;-2.ej 

httos://stophondenbelasting.wordpress.com/2020/12/03/debat-in-tweede-kamer-

doorgeschoven-naar-2021/ 
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Van: 
Aan. 
Onderwerp: 
Datum: 

57172—2.eá.1.2.e 
RE: Ter info: debat hondenbelasting uitgesteld tot na kerstreces 
dinsdag 5 januari 2021 15:29:55 

Of en wanneer het ingepland is wordt waarschijnlijk pas vrijdag weer duidelijk. 

Met é afgesproken dat}' de tafeldossiers morgen op de 19e uit de kast pakt om vrijdag in 

de weekendtas van M te stoppen. 

Van: n'. e , • : f _ 

Verzonden: dinsdag 5 januari 202112:53 

Aan:P 1' ,e. 
Onderwerp: Ter info: debat hondenbelasting uitgesteld tot na kerstreces 

@minbzk.nl> 

@minbzk.nl> 

Verzonden met B1ackBerry Work 
(www.blackberry.com) 

Van:  

Datum: dinsdag 05 jan. 2021 11:54 AM 

Aan: 5 177:e 

a-minb7k.nl> 

nrminbzk.nl>• • .,.........  •1• .e•® 

Kopie: 5.1.2 .@ nminbzk.nt> 

Onderwerp: RE: Ter info: debat hondenbelasting uitgesteld tot na kerstreces 

in procedurevergadering 17/12 heeft commissie het ingepland voor volgende week. Ik zie het 

nog niet ingepland staan in agenda minister of op site TK. 

Van: S"'1:2.e (@minbzk.nl> 

Verzonden: dinsdag 5 januari 202111:47 

Aan: 1: . e hminbzk.nl> 

Pminbzk.nl>;12.e CC: -1-2.e ; 

Pminbzk.nl> 

Onderwerp: RE: Ter info: debat hondenbelasting uitgesteld tot na kerstreces 

H i, 

Volgens mij is dit nog niet ingepland toch? 

Grt, E. 1 727e 

Van: WWK4 (o•minb7k.nl> 

Verzonden: vrijdag 4 december 2020 09:16 

Aan: 5al— -17 2 . e 
CC: .e_ 

Prninbzk.nl> 

Rminbzk.nt>; e. 

Ominbzk.nl> 

Onderwerp: Ter info: debat hondenbelasting uitgesteld tot na kerstreces 



Beste allen, 

Ter info, debat uitgesteld. 

Hartelijke groeten, 

91°.2.e 

Van: P71 2 W- 1'   A" w;' Prninbzk.nl> 

Verzonden: vrijdag 4 december 2020 09:13 

Aan: 9-1'2.e Pminbzk.nl>; 

(@minbzk.nt>; 9`1-2é.  

Co)minbzk.nl>; .r1'2:é' .®®Prninbzk.nl>;,=é 

(@minbzk.nl> 

Onderwerp: debat hondenbelasting uitgesteld 

Goedemorgen '1':2 

Op de website van de initiatiefnemer is te lezen dat het debat over de hondenbelasting is 

uitgesteld naar eerste / tweede week na kerstreces. 

We hebben het dossier in ieder geval gereed. 

G rt, 
1

DE.• . 

https://stophondenbelasting.wordpress.com/2020/12/03/debat-in-tweede-kamer-

doorgeschoven-naar-2021/  
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Van: 

Aan: 
CC: 
Onderwerp: 

Datum: 

5..j..2;e 

5.1.2.e 
•. 1.2.e„• 00 
FW Ter info: debat hondenbelasting uitgesteld tot na kerstreces 

dinsdag 5 januari 2021 15:30:20 

Ook goed voor jullie om te weten! 

van: 5-1 :2 e, 
Verzonden: dinsdag 5 januari 202115:30 

Aan: . .e , - - @minbzk.nl> 

Onderwerp: RE: Ter info: debat hondenbelasting uitgesteld tot na kerstreces 

Of en wanneer het ingepland is wordt waarschijnlijk pas vrijdag weer duidelijk. 

Met 1.1`.8 afgesproken dat hij de tafeldossiers morgen op de 19e uit de kast pakt om vrijdag in 

de weekendtas van M te stoppen. 

Van:5'Jn 0 hminbzk.nl> 

Verzonden: dinsdag 5 januari 202112:53 

Aan: 5-1-2, 11 Pminbzk.nl> 

Onderwerp: Ter info: debat hondenbelasting uitgesteld tot na kerstreces 

Verzonden met BlackBerry Work 

(www.blackberry.com) 

Van: .5. 1.2. 
Datum: dinsdag 05 jan. 2021 11:54 AM 
Aan: 571.2 é 

(•m inbzk.nl> 
oKpie: •5.1.2.e 

@minbzk.nl> 

nminbzk.nl> 5 1 22.; 

@minbzk.nl> 
Onderwerp: RE: Ter info: debat hondenbelasting uitgesteld tot na kerstreces 

in  procedurevergadering 17/12 heeft commissie het ingepland voor volgende week. Ik zie het 

nog niet ingepland staan in agenda minister of op site TK. 

Van: . . (cDminbzk.nl> 

Verzonden: dinsdag 5 januari 202111:47 

Aan: 5-1'•:e 

Cc: 
Uminbzk.nl> 

R m i n bzk. n l>; 5'1:2é. 
Pminbzk.nl> 

Onderwerp: RE: Ter info: debat hondenbelasting uitgesteld tot na kerstreces 

H i, 

Volgens mij is dit nog niet ingepland toch? 



van: 51`2 é 7 
(@minbzk.nb 

Verzonden: vrijdag 4 december 2020 09:16 

Aan:•y" "2.6 
cc:  

Rminbzk.nl> 

(`• minbzk.nl>; .1- 7 . 
Pminbzk.nl> 

Onderwerp: Ter info: debat hondenbelasting uitgesteld tot na kerstreces 

Beste allen, 

Ter info, debat uitgesteld. 

Hartelijke groeten, 

Van: :1'2.e 
Verzonden: vrijdag 4 december 2020 09:13 

Aa n: 

Pminbzk.nl> 

(@minbzk.nl>; •. 1.2.e 
(@minbzk.nl> 

Onderwerp: debat hondenbelasting uitgesteld 

• r ,• 
(@minbzk.nt>; , 1.276 -

C@minbzk.nl>; 
•.-  

Goedemorgen 

Op de website van de initiatiefnemer is te lezen dat het debat over de hondenbelasting is 

uitgesteld naar eerste / tweede week na kerstreces. 

We hebben het dossier in ieder geval gereed. 

G rt, 

•"1T2 - • 4 

https://stophondenbelasting.wordpress.com/2020/12/03/debat-in-tweede-kamer-

doorgeschoven-naar-2021/ 
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Van: 

Aan: 
cc: 
Onderwerp: 
Datum: 

week 3 
di~ 12 jarwari 202109:42:04 

Hoi 

Zowel bulten rèikw 
week 3 bij TK. 

e als burgerinitiatief hondenbelasting staat op GROS-lijst voor 

Wel is de sterke verwachting hierbij dat het allemaal doorgeschoven gaat worden. 
Gelet op de afspraken met de kamers over debatten in relatie tot de strengere lockdown (die 
inmiddels tot aan het reces zo'n beetje verlengd is) zal het voor de verkiezingen allebei wel niet 

meer behandeld gaan worden. 

Maar we houden het uiteraard wekelijks in de gaten. 

Grt, 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 

.1.2.e 
RE: Ter info  hmJenbetasting uitgespeld bot na kustreces 
dksdag 12 januari 2021 10.25:49 

Hier al Iets duidelijk over? 

Van: "• @minbzk.nl> 

Verzonden: dinsdag 5 januari 202115:30 

Aan: . .e 
CC: t A *1é. 

@minbzk.nl> 
@minbzk.nl>  •. 

Onderwerp: FW: Ter info: debat hondenbelasting uitgesteld tot na kerstreces 

Ook goed voor jullie om te weten! 

Van:271-2_é :. 
Verzonden: dinsdag 5 januari 202115:30 

Aan:. e Prninbzk.nl> 

Onderwerp: RE: Ter info: debat hondenbelasting uitgesteld tot na kerstreces 

Of en wanneer het ingepland is wordt waarschijnlijk pas vrijdag weer duidelijk. 

Met afgesproken dat hij de tafeldossiers morgen op de 19e uit de kast pakt om vrijdag in 

de weekendtas van M te stoppen. 

Van: 
Verzonden: dinsdag 5 januari 202112:53 

Aan: '-'**J r4 

(@minbzk.nl> 

C@minbzk.nl> 

Onderwerp: Ter info: debat hondenbelasting uitgesteld tot na kerstreces 

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blaickberry.cotu) 

Van: . i.a_.e 
Datum: dinsdag 05 jan. 202111:54 AM 
Aan: 

I@minbzk.nl> 

gntinbzk.nl> 

&inbzk.nl>, 

Kopie: .1.2.e tq "nbz.k,xg> 
Onderwerp: RE: Ter o: ebat hondenbelasting uitgesteld tot na kerstreces 

In procedurevergadering 17/12 heeft commissie het ingepland voor volgende week. Ik zie het 

nog niet ingepland staan in agenda minister of op site TK. 

Van: , CWminbzk.nl> 

Verzonden: dinsdag 5 januari 202111:47 

Aan: 

CC: 

(@minbzk.nl> 

Pminbzk.nl> 

t@minbzk.nl>; 



Onderwerp: RE: Ter info: debat hondenbelasting uitgesteld tot na kerstreces 

H i, 

Volgens mij is dit nog niet ingepland toch? 

G rt, rM 

Van: 1772 .. Rminbzk.nl> 

Verzonden: vrijdag 4 december 2020 09:16 

Aan: -2.8 Rminbzk.nl> 

Prninbzk.nl>; -2 ë~ cc: L172 
Prninbzk.nl> 

Onderwerp: Ter info: debat hondenbelasting uitgesteld tot na kerstreces 

Beste allen, 

Ter info, debat uitgesteld. 

Hartelijke groeten, 

P. - MS  

Van: I~ 

Verzonden: vrijdag 4 december 2020 09:13 

Rminbzk.nl> 

Aan é'_, C@minbzk.nl>;5w1"2.e'   

P m i n b z k. n 1  >; 5-1 é-1.0 
,wminbzk.nl>;2.e p (@ minbzk.nl>;,:12:ê 

Prninbzk ni> 

Onderwerp: debat hondenbelasting uitgesteld 

Goedemorgen §'j2.e.•, 

c 

Op de website van de initiatiefnemer is te lezen dat het debat over de hondenbelasting is 

uitgesteld naar eerste / tweede week na kerstreces. 

We hebben het dossier in ieder geval gereed. 

G rt, 

5-172,71 

https://stophondenbelasting.wordpress.com/2020/12/03/debat-in-tweede-kamer-

doorgeschoven-naar-2021/ 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 

Datum: 

.e 
.1.2.e 

RE: debat hondenbelasting 
maandag 19 april 2021 11:15:15 

Top! 

Van: @minbzk.nl> 

Verzonden: maandag 19 april 202111:15 

Aan:,.1...e . 

Onderwerp: debat hondenbelasting 

@minbzk.nl> 

Goedemorgen12,e, 

Ik heb mets ë contact gehad. 

Hij heeft gecheckt, debat hondenbelasting staat niet voor deze week op de planning. 

Normaliter doet een commissie een week van te voren een aanvraag voor een debat ( bij M). 

Debat zou dus in beginsel volgende week plaats kunnen vinden. 

Echter dan is het reces (twee weken). 

Eerste mogelijkheid lijkt dan ook eerste week na het reces (vanaf 10 mei). 

De nieuwe TIK heeft overigens besloten sneller debatten in te plannen en niet eindeloos uit te 

stellen. 

Ze gaan ofwel sneller door, danwel vinden definitief niet plaats. 

Met dit in het achterhoofd (en mijn inschatting dat een burgerinitiatief door TIK als belangrijk 

wordt gezien) lijkt het me reëel dat het debat kort na reces wel zal worden ingepland. 

Dossier is grotendeels op orde, ik ga alleen cijfers 2021 over heffing van hondenbelasting in 

dossier bijwerken. 

G rt, 

5-1:2 
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Van: g 

Aan:.12.e 
Onderwerp: 

Datum: 

Bijlagen: 

RE: tafel rssier petitie hondenbelasting 

maandag 19 april 202114:00:03 

0. Nota voorbereiding debat oetitie stoo de hondenbelastina.doa 
1. SDreektekst.docx 
3. Factsheet hondenbelasting in ciifers,doac 

Hi F-1"2, s, 

Gevonden! Ik heb de documenten gelijk even aangepast. 

ïtënreikwi•d•e 

Groet, 

van: 5-1'2".e @minbzk.nl> 

Verzonden: maandag 19 april 202113:54 

Aan: 5-1' e .. @minbzk.nl> 

Onderwerp: RE: tafeldossier petitie hondenbelasting 

In de atlas van 2020 staat het in een tabel op pagina 27. Zit die er in 2021 ook in? 

van: 5-1-2. e C@minbzk.nl> 

Verzonden: maand,^ 1° 202113:53 

Aan: •l` .`é' :, Pminbzk.nl> 

Onderwerp: RE: tafeldossier petitie hondenbelasting 

Hoi 5-1   

In de Coelo Atlas niet. In statline kan ik daarover ook niets vinden. 

Groet, 

Van•Fj_l.e Ca)minbzk.nl> 

Verzonden: maandag 19 april 202113:41 

Aan: :1 .e (o•minbzk.nl> 

Onderwerp: RE: tafeldossier petitie hondenbelasting 

HiLJ 

Staat daar niets over in COELO-atlas? Anders in CBS-cijfers (statline) eens kijken of je het daarin 

kunt vinden. 

G rt 



Van:•1`2é. • (@minbzk.nl> 

Verzonden: maandag 19 april 202113:40 

Aan: 1.2 j Prninbzk.nl> 

Onderwerp: RE: tafeldossier petitie hondenbelasting 

Hi 572•.e,-

ik heb de documenten geupdatet met de meest recente cijfers. 

Is inmiddels bekend hoeveel de hondenbelasting (naar schatting) opbrengt in 2021? 

Groet, 

Van: 5.' . , e Prninbzk.nl> 

Verzonden: maandag 19 april 202111:20 

Aan: 5 1: . e 
CC: 5-1`2'. 

,Prninbzk.nl> 

Pminbzk.nl> 

Onderwerp: FW: tafeldossier petitie hondenbelasting 

Hoi`, 

Graag stukken scannen en cijfers voor 2021 in dossier ( o.a. het factsheet) opnemen. 

G rt, 

v:1'2.—U 

Van: ,1"2 ,@ 

Verzonden: donderdag 3 december 2020 16:04 

Aan:5-1`.2.@ 
•1 2 e _. CC:,.,... 

Prninbzk.nl> 

hminbzk.nl> 

Onderwerp: tafeldossier petitie hondenbelasting 

Goedemiddag••1-2 é  

Bijgaand ter info het tafeldossier voor het debat over de petitie afschaffing hondenbelasting. 

De nota en spreektekst zijn doorn vandaag akkoord bevonden. 

1123 heeft het hele dossier vandaag geprint en afgegeven op de 8e, dus kan morgen mee 

inde weekendtas. 

Morgen weten we of debat voor volgende week daadwerkelijk ingepland gaat worden. 

Omdat 5'1-27 nu niet in digidoc kan (en stukken door 5-r.2 akkoord zijn bevonden en nu al 

fysiek op de 8e liggen) ronden we de digidoc map inzake het complete tafeldossier wat later af. 

Dat is namelijk niet noodzakelijk voor morgen. 

G rt, 



57-1-22:ë 
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Van: 

Aan: 

Onderwerp: 

Datum: 

RE Beslukenl jst procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 22 april 2021 

' woensdag 28 april 202110:33:58 

Thanx 0 

Van: .e @minbzk.nl> 

Verzonden: woensdag 28 april 202109:40 

Aan: @minbzk.nl> 

CePA.2.e ,. j:•7! ®@minbzk.nl> 

Onderwerp: FW: Besluitenlijst procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 22 

april 2021 

Goedemorgen P-1.2. - ej, 

Debat hondenbelasting heeft cie BZK nu voor week 18 mei staan. 
Dat is de tweede week na het meireces. 

Grt, 

v -. 1 -. g.—é, 1 

Van: Pminbzk.nl> 
Verzonden: woensdag 28 april 202109:24 

Aan: + +•• (a)minbzknl> 

Onderwerp: FW: Besluitenlijst procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 22 

april 2021 

Beste collega's, 

Ter kennis name, de besluitenlijst van de cie BIZA van 22 april. 

Met.vrlendelijke groet, 

Van: Mir.•M, (@minbzk.nl> 

Verzonden: maandag 26 april 202118:06 

Aan: . 1.2.e Prjjksoverheid.nl>;fi'fi .é 
(@minbzk.nl>; 

,C@minbzk.n[>; •fi•:é' 

(@minbzk.nl> 

(@minbzk.nt>; 

(@minbzk.nl>; 

(@minbzk.nl>;5 
(@ rij ksove rh e i d. n I>; 

(@minbzk.nl>; 

C@minbzk.nl>; 

C@minbzk.nl>; 

Pminbzk.nl>; 

f@minbzk.nl>; 

(@minbzk.nt>; ' -2 
«cüminbzk.nl>;Ff2.e '•l• p=,T2.^'g 

t.1..••,t•• (u•minbzk.nl>;lá'i.•. 



na minbzk_nl>;•••.M •••.(@minbzk.n(>; 

l@minbzk.nl>; 

(a•minbzk.nb;Fifi?é,• •i•.T.•2:E2(a)minbzk.nl>; 
•i'1'2.e • ì:1-2•.(@minbzk,nl>;•1 2 ë1 •i 1'2•.Ia•rijksoverheid,n! 

C•minbzk.n(>; •:1.1.Q• -•••; @minbzk.nl>; • 

(@minbzk.n(>;••• .1"2•:• •a-•:2•.r•minbzk.nl>; ••.. •. ••. •. .é = 
•i•'.••(@minbzk.nl>;•:1'2é,• 

(•minbzk.n(>;•,:1°`2•. •''f'•2ë. 1 t•rninbzk.nl>; 5•`fi2é.•• 

ai• 
••"2• <•:"f•:2•••(a•minbzk.n(>; 

••••• ••i• .••••,•• mïnbzk,nl>;.. 

. 
1•2•. 

•i.1"• .1•~ 
1'2 

@minbzk nl>;P• 
@minbzk_n(>; 

(a•minbzk.nl>;•1• • ••.;  (a•minbzk_n(>; 
(a•minbzk.nl>;P"1' •.  •5•.é•(•minbzk.n(>;• 

 •i.•:2.é•Prvig.nb; •. 

<a5'T.'2é.•0minbzk.t•; 

(&minbzk,nl>; Pi i•`•. 

• 1;• •.•5;1. .e (•minbzk.nl>; +•.•, 
F"1'2é.• •:1'2ë, M 

•••(&minbzk.nl>; 

(ffi minbzk.nl>;•i:1•ë. 1 •` 1'•(a•minbzk.nl>; 

2.e•@minbzk.n(>; 

2̀'ë•(«•minbzk.nl>;5'••2.e'• <$tevPn.KroPsbPrgen(a•rninbzk.n(>; 

•2.e• ••.••(@minbzk.nl>;.+•• <•.•..•.e•(a•minhzk.nl>; 

P-1-2 é-10 •5.1"?é.•(fflacict.nl>; •a.1.2.ea @minbzk.nl>; 

(•minbzk.nt> (a•minbzk.n(>; 

•2•.•i•2é. 1  (•minbzk.nl>; •fi2:e•• (a•minbzk nl>; =3 

• •,ë" • é (@minbzk.nl>; 

(•minbzk.nb;•1'. -.2• • 1•@minbzk.n(>;•i*1:2•. 
(•minbzk.n(>;•2.e ó-••..Ia•minbzk.n(>; 

• -2.é•(a•minbzk n(>; U •y,``Í`,2•.•(•minbzk.n(>;p:•2•. 
(•minbzk.n(>; 

minbzk.nl>; 

(@minbzk.n(>; 

Ominbzk.n(>; 

na minbzk.n•; 

(@minbzk.n(>;F1 1. 

(Wminbzk.rd>; 

(@minbzk.nl>, 

@minbzk.n(>; 

<postbus.stasbzk(•minbzk.nl>;Pwfi2.e 
(@minbzk,n(>;•.. •• . •i'1"2.E: (a•minbzk.n(>; 

(•rijksoverheid.nl>;•1'2 'e• •i.1"2•.••@minbzk.n(>•1' •..e  

• •ì••.(@minbzk.nb;•5•,e . ••ffi(a•minbzk.nl>; 
(@minbzk.nl>;••••• <5-1'2• .é••@minbzk_n(>; 

•1" .2 é• ••t@minbzk.nl>;•• • 2`.e•. @minbzk.nl>; 

(•minbzk,nl>;•iT•e• <MargreetSon@minbzk.n(>;••.ë• 
, 

(@minbzk.n(>;•.•e   ••Pminbzk.nl>; •:• 

Pminbzk.nl>; S.'1• E é^ -,•~ @minbzk.n(>; 

•1~ e• <fT.2 _•.Pminbzk.nl>; Pminbzk.n(>; 

► • 

ij  

<§772 é•Pminbzk.nl>; 9M (u•minbzk.n(>; 

f,]"(@minbzkrI>;••j:leM:j `•:....• i'••,Pa minbzk.n(>;,•'••• 

(•minbzk.nb;•1' .2• • 
(@minbzk,nl>; <=1.2  (@minbzk.n(> 

Onderwerp: Besluitenlijst procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 22 april 

2021 

Collega's, 



Bijgevoegd de besluitenh]st PV VC_BZK TK d.d. 22 april 2021. 

Groet PA 21
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 

Datum: 

5:1"2.e 
5.1.2.e 
hondenbelasting 

donderdag 29 april 2021 11:27:58 

Ha collega's, 

Ik zag dat de hondenbelasting een weekje is doorgeschoven; 18, 19, 20 mei. 
ulë dé" rrelkwijdtë_in.. t li 

dèlegatie organiseren. 
- Dus tzt maar even kijken hoe we de 

Hg, 
5'1':2:é 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 

6.1.-2.e 
debat hondenbelasting 
maandag 10 mei 2021 12:52:11 

x 
Ha-5M.2.U, 

Net nog even gesproken met het secretariaat van de minister. Zij raden aan echt even af te 

wachten tot de Kamer op de lijn komt over de hondenbelasting. Dan gaan zij het inpassen in de 

agenda van de minister.572775`2:1 

■ 
Als het doorgaat kan het dossier dus vrijdag mee in de tas, zoals eerder afgesproken. 

Groet, 

,571'2.e 11 

5.1.2.e 

Bestuursadvisering i BO 1 Staf & Ondersteunende diensten 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Turfmarkt 147 1 2511 DP 1 Den Haag 
Postbus 20011 1 2500 EAU Den Haag 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 

RE dosser 
dinsdag 11 mei 202117:34:40 

•.1.2,e 1.2µu 

Hoip1:Z.el, 

Dank voor het delen, mocht dat nodig zijn dan ben ik bereikbaar. 

Groet, E,' 

Van: a^ @minbzk.nl> 

Verzonden: dinsdag 11 mei 202117:26 

Aan: •,* @minbzk.nl>; • 

Onderwerp: RE: dossier hondenbelasting 

Hoi=, 

@minbzk.nl> 

Check is niet nodig, is service voor jullie om alvast te kunnen lezen indien mogelijk. 

Is er echt nog iets dan schakel ik met  . .2.1(bijvoorbeeld als datum volgende week vastligt, 

om dan even de ondersteuning vast te stellen). 

Grt, 

Van: ,w ., Pminbzk.nl> 

Verzonden: dinsdag 11 mei 202117:24 

Aan: tálminbzk.nl>;3•1 ë•! 

Rminbzk.nt> 

Onderwerp: RE: dossier hondenbelasting 

er na.v opine ••n•ggen w, 1.2.e  nog n' ou - e e za en w z gen, zou e • a • an voor 
alle zekerheid even met6"1.' ,eiwTifen afstemmen? 

Ik verwacht het zelf niet, dus dan denk ik dat dit moet volstaan. 

Hg, 

Pminbzk,nt> Van: 

Verzonden: dinsdag 11 mei 202117:19 

Aan: _. (@minbzk.nl>; 

Onderwerp: dossier hondenbelasting 

Urgentie: Hoog 

Goedemiddag, 

C@minbzk,nl> 

Volgende week staat debat over burgerinitiatief hondenbelasting op de rol bij TK. 



Waarschijnlijk morgen horen we of het definitief ingepland wordt en zo ja wanneer. 

Het dossier hebben we in november (samen met " ') 8 voorbereid. 

Hierop zijn slechts enkele tekstuele aanpassingen (met name datums) aangepast die niet meer 

kloppen. 

Alsmede de cijfers over de heffing van de hondenbelasting in 2021 zijn toegevoegd. 

Bijgaand treffen jullie het geupdatete dossier ter voorbereiding alvast aan. 

Ik heb het dossier vanmiddag ook met 

opmerking. 

e gedeeld, mogelijk heeft zij nog een enkele 

Als het debat weer wordt uitgesteld kunnen we de komende weken in ieder geval met deze 

versie vooruit. 

Mocht het volgende week doorgaan dan gaat dossier vrijdag in tas van M mee. 

Voor vragen, jullie weten me te vinden. 

G rt, 

• 
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Van: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 
Datum: 

5-1"Z. 
6.1.2.e 
• 1.2,e 

Debat hondenbelasting 
dinsdag 11 mei 202117:38:36 

Ha 5-1.tee , 

Ik zie inderdaad het debat over de hondenbelasting staan in de agenda.. (Burgerinitiatief "Stop 

de Hondenbelasting" (35569) 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal). 

Ik verwacht geen vuurwerk, Sulfné-Me relkwl d e kan je indien nodig 
contact zoeken met 5,"1' inde cc. 

Groet & dank, 

5172  

Ministerie van Financiën 
Inspectie der Rijksfinanciën 
Korte Voorhout 7 1 2511 CW 1 Den Haag 
Postbus 20201 12500 EE 1 Den Haag 

W 5-1-2-6 
1.2:e• Pminfin.nl
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Van: 
Aan: 
onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

.1.Z.e 
RË:-d•sier 
woensdag 12 mei 202114:25:06 

Q " vax4x rerfm'p drhat pPh7;P sinp m hnndrnhrlastirw 12-5 rkvY 
?- QWá•~nhelastina (002) 12-S.docx 

Beste M  é  

Zie bijgaand de aangepaste stukken. 
Voor het overzicht heb ik alleen de aangepaste stukken bijgevoegd. 

Ik heb jouw suggesties geaccepteerd, alleen mijn aanpassingen en antwoorden staan er nog in. 

Graag jouw beoordeling, dan kan ik het dossier compleet maken en doorsturen naar 

Ik heb nog geen bericht of het doorgaat. 

Grt, 

Van:l. .e ..... 

Verzonden: woensdag 12 mei 202111:08 
Aan: .e 
Onderwerp: FW: dossier hondenbelasting 

Urgentie: Hoog 

@minbzk.nl> 

@minbzk.nl> 

Van:p:1:2:e' 
Verzonden: dinsdag 11 mei 202110:22 

Aan: 31 . 

Onderwerp: dossier hondenbelasting 

Urgentie: Hoog 

Goedemorgen 5°" 

Ominbzk.nl> 

,f@minbzk.nl> 

Volgende week staat debat hondenbelasting op lijst van TK. 

Tot op heden is door TK nog geen contact opgenomen met secretariaat van M BZK over 

inplannen hiervan. 

Advies van Bureau DG is dit nog even af te wachten. 

Desalniettemin heb ik (met behulp van het dossier geupdate. 

Als debat doorgaat moet dossier a.s. vrijdag in tas van M mee. 

Dossier lag al klaar en ligt ook fysiek al op de 8e ( bij PBA). 

Het dossier is op drie kleine punten geupdate. 

1) cijfers over heffing hondenbelasting in 2021 zijn opgenomen in (deze wijzigingen zijn niet met 



track changes opgenomen): 

- factsheet; en 

- spreektekst; en 

- nota. 

2) in nota is passage bij politieke context aangepast, omdat het debat niet meer plaatsvindt voor 

de verkiezingen. 

3) datum rapport EBG is aangepast van 18 mei jl. naar 18 mei 2020 (dit is in nota, spreektekst en 

Q&A' s opgenomen). 

Voor de volledigheid en het overzicht tref je het complete dossier aan. 

Zoals aangegeven zijn echter vier stukken (nota, spreektekst, Q&A's en factsheet) beperkt 

aangepast. 

Graag jouw beoordeling of dossier zo akkoord is. 

Ik stem mets -1 " nogaf of zij deze beperkte omwisseling van stukken in het 

fysieke dossier van M kunnen / willen verzorgen. 

Graag jouw reactie vandaag, zodat morgen het dossier fysiek kan worden geupdate en klaar ligt 

voor tas M. 

Bvd. 

G rt, 

p., f 72-31 
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Van: 
Aan: 

CC: 

ST 
5.1.2.e 
5.1 2 e 

Onderwerp: 
Datum: 

update: debat hondenbelasting donderdag 20 mei a.s. 
woensdag 12 mei 2021 16:21:10 

Goedemiddag 5'1.2.e, 

Ik krijg net van 5 op de app door dat debat burgerinitiatief afschaffing hondenbelasting 

waarschijnlijk volgende week donderdag 20 mei vanaf 16.15u op de agenda komt. 

Update dossier is zo goed als rond. Per mail ter revisie vanmiddag aan je verstuurd. 

• 5 is vrijdag op kantoor, dan kan het fysiek in tas M ter voorbereiding. 

G rt, 

5:1-2'é1
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Van: 

Aan: 
CC ,I.2...e, 
onderwerp: 

Datum: 

Bijlagen: 

F : sb~ debat burgerinitiatief afschaffen hondenbelasting 

woensdag 12 rnei 202117:42:36 

1_ Snreeidricst 12-S.doac 

2 's hondenbela~ t110211 -2•- 5 
3_ Fact~horx~~ in rgfe" MvdB.dcx-y 
4a. Petitie Ahrhaffen van hxxvlenbehactirrl dor-< 

liAid 
Ph. rapixxt heriprrinn-aenvvntrCp-k-belastinppebiedydF 
Q, Nota voortor ffig ~t petitie áop de trortdenh:elaSiinp 12-5 fk" 

prioriteit, Hoog 

Bestep.1.•.el, 

Excuses, nu compleet, ook met nota! 

Grt, 

Van: 9~ 

Verzonden: woensdag 12 mei 202117:25 

Aan: 

CC: 

.e 

2 é 

 „ @minbzk.nl> 

@minbzk.nl> 

Onderwerp: stukken debat burgerinitiatief afschaffen hondenbelasting 

Goedemiddag" 

Waarschijnlijk wordt debat over het burgerinitiatief afschaffing hondenbelasting donderdag 20 

mei vanaf 16.15u ingepland. 

Het dossier met kabinetsstandpunt hadden we in november reeds voorbereid. 

Bijgaand tref je het geupdatete dossier aan, dat we de afgelopen dagen samen hebben 

voorbereid. 

Bijgaand dossier dient a.s. vrijdag 14 mei fysiek in de weekendtas van M BZK mee te gaan ter 

voorbereiding op het debat volgende week donderdag. 

In totaliteit dienen a.s. vrijdag 4 fvsieke dossiers op de 8e verdieping bije te worden 

afgegeven. 

zit op d: met onder andere 

Graag ook nog 2 dossiers voor onszelf printen (in totaal 6 stuks aldus). 

Ik zal begin volgende week de overige zaken ter voorbereiding oppakken (aanmelden, 

afstemmen ondersteuning met C ZW, en wat dies meer nodig is). 



Alvast bedankt. 

G rt, 

•71 ,,z.   
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Van: 

Aan: 
Cr. 

Onderwerp: 

.1.2.e 
1.2.e. 

FW: Der info: -, g debat burgerinrtiatief afschaffen hondenbek~ 

Datum: woensdag 12 mei 202117.44:51 

Bijlagen: J*-hls~. h ~.dit 

7- Ws hondenbelasting (002) 12-5_dooc 
i_ Fart~ harnlenbPls ,;tinp n rpfrn MvdR rinr:l 
4a_ Petitie Afsrlwffen van hrxx~~ng dmj 
4b. Standpimterr pordieke partijen ~ x 
5_ KoNry~ww* N wgMnitiutief afschaffen van de genw"ntitkp hm vlenhelactinp.drry 

d.d.id 
rit rar~ hemeninr i- rner'rrt ik heiastir>ggehied,prif 
Q Maa voorbereiding debat petitie àop de hondenbelasting 12-5,= 

Prioriteit.• FIoo9 

Goedemiddag i.1"2: J, 

Excusez, bijgaand de set ook met nota! 

Grt, 

Van: 

Verzonden: woensdag 12 mei 202117:32 

@minbzk.nl> 

•►,.. _ . @minbzk.nl> 

Onderwerp: ter info: stukken debat burgerinitiatief afschaffen hondenbelasting 

Goedemiddag 

Bijgaand ter info het tafeldossier voor het debat over de petitie afschaffing hondenbelasting. 

Het hele dossier is in november (toen behandeling mogelijk ingepland zou worden begin 

december) reeds in de lijn afgestemd. 

In de tussentijd zijn er geen wezenlijke ontwikkelingen meer geweest waardoor een grondige 

aanpassing nodig is. 

Derhalve hebben we het dossier enkel nog wat tekstueel bijgeschaafd en gei pdate met cijfers 

2021 over de heffing van de hondenbelasting door gemeenten. 

•7172ë.j print het hele dossier vrijdag en geeft het af op de 8e, dus kan dan mee in de 
weekendtas van M. 

Vrijdag weten we of debat voor volgende week daadwerkelijk ingepland gaat worden. 

Grt, 

•fi•
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 

Datum: 

.1.2.G' I'& 
DRE. ,.1 -2.e hoc~beia ling 
woensdag 12 mei 202117:25:06 

Ha h 1:Z.e 

Deze staat Ingepland! Als jullie nieuwe stukken ed hebben, heel graag. 

Met vriendelijke groet, 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkri ksrelaties 
Turfmarkt 147 12511 DP Den Haag I ni-   
Postbus 20011 1 2500 EA Den Haag 

Van: 1-2: .; :x @minbzk.nl> 

Verzonden: woensdag 2 december 202010:52 

Aan: -J§~ @minbzk.nl> 
Onderwerp: RE: wvl hondenbelasting 

Geen idee, er staat wel een waslijst aan debatten voor volgende week op de groslijst, ze lopen 

met begrotingsdebatten blijkbaar ook achter. 

Dus heel lastig inschatten hoe dit gewogen wordt. 

Van:E: .e f&minbzk.nl> 
Verzonden: woensdag 2 december 202010:30 

Aan: 1*15 
Onderwerp: RE: wvl hondenbelasting 

(&minbzk.nl> 

Verwacht jij volgende week of week erna? 

Van: .e C@minbzk,nl> 
Verzonden: woensdag 2 december 2020 09:30 

Aan:'.e.: 
Onderwerp: RE: wvl hondenbelasting 

i@minbzk.nt> 

Nee, wordt vrijdagochtend pas bekend 

Vamp",1. .e '- W  Ominbzk.nt> 

Verzonden: woensdag 2 december 2020 09:29 

Aan:2. C•minbzk.nl> 
Onderwerp: RE: wvl hondenbelasting 

Dank! Ik ga er vandaag naar kijken. 

Is er al iets gepland In TK? Ik heb het nog niet gezien. 

Met vriendelijke groet, 



Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag   
Postbus 20011 2500 EA Den Haag 

Van: .1. .e;;; Rminbzk.nl> 

Verzonden: dinsdag 1 december 202010:29 

Aan: 

Onderwerp: wvl hondenbelasting 

Rminbzk,nl> 

Hoi•íF.172é 

Zoals gisteren besproken bijgaand de woordvoeringlijn rond het debat over de afschaffing van de 

hondenbelasting. 

Ik heb de spreektekst van het debat ten behoeve van de wvl al gehalveerd. 

Graag jouw suggesties of verdere inperking nodig is en zo ja op welke punten. 

Voor het overzicht tref je tevens nota en spreektekst aan. 

G rt, 

Q 7-1 
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Van: 571-2 é ,. 
Aan: ,.1.2.e 

G P. 

Onderwerp: 

Datum: 

RE:wvl hondenbelasting 

woensdag 12 mei 2021 18:10:02 

Dank. Ik ben erp• 2:ë ook weer. 

Van: 

Verzonden: woensdag 12 mei 2021 17:48 

Aan• P71'2:e 
Onderwerp: wvl hondenbelasting 

Hoi 5:1•2 é, 

@minbzk.nl> 

@minbzk.nl> 

Bijgaand de woordvoeringlijn voor rond het debat over de afschaffing van de hondenbelasting, 

waarschijnlijk op donderdag 20 mei a.s. vanaf 16.15u. 

Ik heb de spreektekst van het debat ten behoeve van de wvl al gehalveerd. 

Graag jouw suggesties of verdere inperking nodig is en zo ja op welke punten. 

Voor het overzicht tref je tevens de geupdatete nota en spreektekst aan. 

In deze stukken is niet wezenlijk veel veranderd t.o.v. november 2020, alleen wat tekstuele 

verbeteringen en cijfers voor 2021 over heffing van hondenbelasting zijn opgenomen. 

Ik ben 5:1'2 weer aan het werk. Zullen we dan de wvl afstemmen? 

G rt, 

Q1-27.1
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Van: 

Aan: 
cc: 

•. 12.e 
.1.2 

Onderwerp: 

Datum: 

R fK-

donderdag 13 mei 202109:22:38 

Beste allen, 

Dank voor de mail. 
Ter info: Dossier hondenbelasting is gereed en wordt morgen tijdig aangeleverd. 

Hartelijke groeten, 

@minbzk.nl> 

Verzonden: woensdag 12 mei 202119:59 

Aan: .e : @minbzk.nl>; 
@minbzk.nl> 

CC: :e minbzk.nl> 

Onderwerp: RE: TK- debatten volgende week 

Urgentie: Hoog 

De hondenbelastin. zit bi 
111•+`•b••"•1aa. 

Van:P.1-2. (@minb7k.nl> 

Verzonden: woensdag 12 mei 202118:58 

Aan:V- 1?-. e (@minbzk.nl> 
Onderwerp: FW: TK- debatten volgende week 

Urgentie: Hoog 

Hoi 

Ik weet even niet bij wie ik dit moet uitzetten. 
Kun je me helpen? 

Van: Wij, (@minbzk.nt> 

Verzonden: woensdag 12 mei 202116:00 

Aan:.. .e (@minbzk.nl>; 
(@minbzk.nl> 

(@minbzk.n(> 

Onderwerp: FW: TK- debatten volgende week 

Urgentie: Hoog 

Ha 



Zie mail secr. min onderaan. 

Graag alvast uitzetten bij de betrokkenen. 

Alvast bedankt! 

Met vriendelijke groeten, 
5. n7e"llio 

571"2:é directeur-generaal Bestuur, Ruimte en Wonen 
MinïHrèie van Binnen an se Zaken en Koninkrijksrelaties 
Turfmarkt 147 1 2511 DP 1 Den Haag 15. f27e 
Postbus 20011 1 2500 EA 1 Den Haag 

5..1..2E-mailadres 1:2`ë 

duiten de reikwijdtë ,. „ 

Ca rninbzk.nt 

www.rijksoverheid.nl I www.facebook.com/minbzk I www.twitter.com/minbzk 

Va n: ,5 •••na minbzk.nl> 

Verzonden: woensdag 12 mei 202115:53 

Aan: 57172.e 
-s ,• .: • , ... 

cc:•:1.2.e . . . . . . . . ... _.... •,.  ` _ •` • <5.1".2.é 
(a•minbzk.nl> 

(c•minbzk.nl>; •1 '2'.è• 
5:"1•2.e (&) minbzk.nl >; •.1-:2ë."y'• 25 —1 é (c•minbzk.nl>; 5. .__.,_..... l'. 
5.1.2.e <t;-1'2.e .,5.1w2.el(@minbzk.nl>; 

<5«172ë.~(o•minbzk.nl>;•••'5•7L•.  <••1-2é. (c•minbzk.nl>•5 • - 1'2.e . 
A ••+ 

51-2-9s ' • <•. 1'2.e _ (• minbzk.nl>;- -1Y•2.é• 1 (c•minbzk.nl >;•"1•2é. •!1 
,jtk ••' ..:... 

5:1.2.e <•5.1.2e (@ minbzk.nl>; '1'2:e 
,,...• •• .•.. •  

1'.2:é5.1.2.e , TPminbzk.nl>;5y1'• ._. .  .e 

(@minbzk.nl>;•11 H2.-FM <Heidi.Janssen(@minbzk.nl>;5••1"2•.e 
5r1•2•  (c•minbzk.nl>; Kraan, Kevin <kevin.kraan(aDminbzk.nl>; 2•ë _.-• 

•._ 
)minbzk.nl>;5,•:. .. 1F2:ë . _ 

(@minbzk.nl>; 

<5-1•é. 
x., ....•.:.• •(•minbzk.nl>; •••`•1••2•e 

5: 1.2.é•,1.•é.'~ (cDminbzk.nl>; 5.1.2.e 

:'1"2é. 
<•,,••..2. 
+ .. 
<5.1.2.ë 

._ 
1:2:{ 

5:1`2:é 
•5r 1•... 

,....• . 
5:1' 

(@minbzk.nl>; 

DG(c•Rijksoverheid.nl>; •i.1'2•é• 
(c•minbzk.nl>;•'1:2.ë•• <•.••2é•(@minbzk.nl>; 

<5'1r2'ë(cDminbzk.nl>;5"1w2 é 
(@minbzk.nl>;5Y1"2:e,, <5:1,2'êl minbzk.nl >; 

<7172 ,2,ë 

1`2'ë , 
r)inbzk.nl>;. -1-2.6-

`' Pminbzk.nl>;p, „2e.„, 
minbzk.nl>; 

'I. 27e Pminbzk.nl>; 572 é 
<5y1-2.e (c•minbzk.nl> 

Onderwerp: TK- debatten volgende week 

Dag L5 a_,d, 

Zoals het er nu naar uitziet (vrijdag wordt het definitief) worden er 2 debatten gepland..... 

buiten relkwljdtë 'IE . - - - 



donderdag 20 mei vanaf 16.15 uur Stop de hondenbelasting 

Vóóruitlópend op,dé_bévestig ng_graag dë.béidé ddssi&97WijdágWuitérÍijk''10.30 uurib j"•S ns 
iarïlëvëren'(dëMtg—s gát'-vroeg ,weg) 

Alvast dank! 

Groet, 

1 
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Van: 
Aan: 
CC. 

P. 12.e 
.1.2.e 

onderwerp: 
Datum: 

RE. Plenair debat 
vrijdag 14 mei 202113:14:02 

; SJ.•Z.e1111; 
20 mei om 1615 

Goedemiddagp7*2'.èl, 

Wij hebben zojuist het weekschema doorgekregen, het debat aangaande burgerinitiatief 

hondenbelasting staat definitief Ej.€t op de planning voor volgende week. 

Alvast ter info: 

De lijst met aanmeldingen kan verstuurd worden naar Postbus Kamerpassen BZK 

-- @minbzk.nl), wij beheren deze postbus. De aanmeldingen dienen wij 

wel tijdig te krijgen, bij voorkeur een dag voor het debat (voor —15:00 uur). Wij zetten deze 

aanmeldingen vervolgens door naar de Tweede Kamer. Voor plenaire vergaderingen hoeven (en 

kunnen) geen ambtenarenkamers gereserveerd worden; er kunnen standaard maximaal 4 

ambtenaren in de ministerskamer, en maximaal 5 ambtenaren in de kamer'Hotel'. 

ICT dient via jullie geregeld te worden, jullie kunnen hiervoor het beste contact opnemen met 

P--1 2:ê1van SSC-ICT. Hieronder zijn contactgegevens: 

Met vriendelijke groet, 

Mi—snífrere van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Parlementaire Zaken 
Turfmarkt 1471Zuid-toren 
mobiel: 

M 

Van: 

Verzonden: vrijdag 14 mei 202112:03 

Aan: 

CC: 

rmr i 

@minbzk.nl> 

Ominbzk.nl> 

5.1;2.e 
@minbzk.nl>; 

@minbzk.nl> 

Onderwerp: Plenair debat hondenbelasting donderdag 20 mei om 1615 

Beste meneer, mevrouw, 

Wij hebben doorgekregen dat er komende donderdag 20 mei om 16.15 een plenair debat zou 

zijn aangaande petitie hondenbelasting. 

In dit kader heb ik de volgende vragen aan u: 

- Wij krijgen nu signalen binnen, dat dit debat toch niet doorgaat. Weet u de laatste stand 

van zaken? 

Als dit debat doorgaat: 



Hoe kunnen we ons aanmelden bij de TK? 

- is er dan een ambtenarenkamer beschikbaar met pc en printapparatuur? Zo nee, hoe 

kan ik dat regelen 

Alvast bedankt! 

Hartelijke groeten, 

M1 
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Van: 
Aan: ..1.2.e 
Cc: 
onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

vron 14 mei 202112:29:04 
Inhoudsopgave hondenbelasting defdocx 
1. spreeldelai l4-s.docx 
2. QA's honderrbetasdno 14-SA= 
J. Factsheet hondenbelasting kt Wers 14-5.docx 
4a. P~ Afschaffen van hondenb&stm.docx 
4b. Versdag over het burgerbidadef Stop de Hondenbelasdrg',pdf 

5. Kabinetsslat~ burgertnidatlef afschaffen van de gemeentake hondenbelastfi0.docx 
6a BM beantwoordUg-van kamervregerrwer-het-sdxaopen-van*:gcmeentelnke-hondenbela~ d.d..pdf 
bb. rapport herzlenkg gerr►eentuk belastinpQebied.odf 
0. Nota voorbereiding debat petVle stop de hondenbelastkg 12-5.docx 

Beste allen, 

Volgens de laatste berichten, zie hieronder volgende week toch geen debat hondenbelasting. 

Ik heb een check uitstaan bij parlementaire zaken. 

Voor de zekerheid hierbij wel het volledige tafeldossier bijgevoegd. 

Nog paar zaken gewijzigd. 

Er zijn 4 versie op de achtste ingeleverd en voor ons zelf zijn er ook nog 4 geprinte versies. 

Hartelijke groeten, 

van: '+ !, ` :.::`. ":. @minbzk.nl> 

Verzonden: vrijdag 14 mei 202111:59 

Aan:.; 

Onderwerp: FW: Conceptplanning 

@minbzk.nl> 

Van:2 [Dminbzk.nl> 

Verzonden: vrijdag 14 mei 2021 11:42 

Aan:b 12Jé ,, • Pminbzk.nl>; 

Pminbzk,nl>;z . 1 _;'. e....: .... +•i":`... . 

tQminbzk.nl> 

CC:*.• e' ;: @minbzk.nl>; 

+. .2.é. . minbzk.nb; la . e 

.+. .7.•• ••;: mïnbzk.nl>; 1:2.••• 1 •".• 

-•.12.6 : Rminbzk.nb; . .2.e  ..• h 

1 2.e r@minbzk.nl>; ,1.2.ë_ 
•(Dminbzk.n(>;••(`• •T. 9 

minbzk  

•minbzk.nt>;• 

+`~`••••minbzk.nl>;•• 

minbzk.nl>; 12.é ••. 5. 

`,`• <5:1'2 ,' 

h 

1"2 •ë•' • •`•Rijksoverheíd.nl>; 

f'2.6':  •• minbzk.nl>; p:•  

•.. ....,..,• 1.Z:61Wreminbzk.nl>; 

••minbzk.nl>,•1•:2 -el • 
minbzk.n(>; 

Pminbzk.n(>;P-1P2.•• 

6i) minbzk.nhJ#5a1.2.'d!, 

minbzk.nl>; vHi.... 

(M minbzk.np; 

minbzk.nl>; Postbus 

minbzk.nt>; 

.1•. é 
minbzk.n(>;



minbzk.nl>; 

Pminbzk.nl>;Q- 2.e minbzk.nl 

65Dminbzk.nl>; Schrier, Elsa <Elsa.Schrier(t min bzk.nl>; 

1 2.b Ï, ttminbzk.nl>; AN f-1 •-2—éM Pminbzk.nl> 
Onderwerp: FW: Conceptplanning 

Collega's, 

Zie onderstaand (voorlopig) schema van de TK voor dinsdag 18 mei en donderdag 20 mei. 

Groet, 

Ps het debat mbt "Hondenbelasting" zien we niet terug in de planning 

Van: *. C. Ptweedekamer.nl> 

Verzonden: woensdag 12 mei 202118:20 

Aan:P Pminbzk.nl> 

Onderwerp: Conceptplanning 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 

5:1-2:e ,. 
•.1_.2.e :i 
RE: burgerinitiatief hondenbelasting is op site tk al naar eerste week juni geschoven. 

donderdag 20 mei 2021 13:07:04 

buiten de reikwijdte 

Va n:5.•1:2.e @minbzk.nl> 

Verzonden: donderdag 20 mei 202113:03 

Aan:5 1• 2.e @minbzk.nl> 

cc:`1`2•ë .•@minbzk.nl> 

Onderwerp: burgerinitiatief hondenbelasting is op site tk al naar eerste week juni geschoven. 

Afdeling Bekostiging Binnenlands Bestuur 
Directie Bestuur, Financiën & Regio 
DG Bestuur, Ruimte & Wonen 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Turfmarkt 147 1 2511 DP 1 Den Haag 1 Zuidtoren 
Postbus 20011 2500 EA Den Haag 

ww.rij sover ei•.n I www.facebook.com/minbzk Iwww.twitter.com/minbzk
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Van: 
Aan: 

5.1'2.e 
5.1.2•e 

Onderwerp: 
Datum: 

FW debat hondenbelasting 
donderdag 3 juni 202110:42:22 

Goedemorgen 5.1• e, 

Graag contact hierover. 

G rt, 

p:1;2;e1 

Van: 1'2 
Verzonden: donderdag 3 juni 202110:26 

Aa n:n1'2.e,. s 
cc: S.1.2.e 

5.1-2 é,;• •• 

@minbzk.nl> 

@minbzk.nl:,; @minbzk.nl>;5,1.2.e . 
@minbzk.nl> 

Onderwerp: debat hondenbelasting 

Goedemorgen  

Op de website van de initiatiefnemer staat dat debat over de petitie stop de hondenbelasting 

volgende week donderdag 10 juni vanaf 15.30u gepland staat. 

Zie onderstaande link. 

5`1+2ë.; is dit ook al bij secretariaat M bevestigd? 

G rt, 

Wederom D-day voor Burgerinitiatief Stoo de Hondenbelasting — Stop Hondenbelasting — Act'P 

tegen de hondenbelasting (wordpress.com)  
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: maandag 7 juni 202111:17:08 

Hai  

Lijkt mij ook prima! Ik zou donderdag aanwezig kunnen zijn als dat gewenst is. Dat hoor ik dan 

wet van jou M.. 

Groet, 

Van: 

Verzonden: maandag 7 juni 202110:45 

 @minbzk.nl> 

Aan:ie @minbzk.nl>; •@minbzk.nl> 

Onderwerp: RE: hondenbelasting 

Dag- •bNAMM", 

Lijkt me prima. Ik zal ook metp:1"2é.-9 overleggen of er fysieke aanwezigheid vanuit CZW 

gewenst is. 

Mocht dat niet zo zijn, kan het sowieso digitaal. 

Mocht dat wel zo zijn, wellicht kan dan aanwezig zijn in TK? 

Grt, 

Van: *_*W (@minbzk.nl> 

Verzonden: maandag 7 juni 202109:29 

Aan: ®®Pminbzk.nl>;17f. 2-
(@minbzk.nl> 

Onderwerp: hondenbelasting 

Dag collega's, 

Ik wilde even met jullie overleggen over het debat over de hondenbelasting donderdag. Het 
staat van 15:30 tot 19:15 op de agenda, maar dat gaat de Kamer met deze sDrekerslijst niet 
vullen. 

auitell Ele fe,Ikwajdte 

een u e e nsc a ng. •• 

espro en buiten de reik Wijdte 
kan meeden en s ven. 

Is dat wat jullie betreft oké? 

Hg, 
ELI 

a. - en 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

RE: wvl hondenbelasting 
maandag 7 juni 202112:22:17 
ywl hmdenheb-*nq l" r)FF.dorz 

]a prima. 

Met vriendelijke groet, 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkri ksrelaties 
Turfmarkt 147 12511 DP Den Haag 1 
Postbus 20011 1 2500 EA Den Haag 

Van:lM @minbzk.nl> 

Verzonden: maandag 7 juni 202112:03 
Aan: . .e @minbzk.nl>; 

§ij~ @minbzk nl> 

Onderwerp: RE: wvl hondenbelasting 

Hoi j% , 

Prima suggestie wmb. 

Grt, 

Van:*. . .e . 
Verzonden: maandag 7 juni 202111:52 

Aan: 

C@minbzk.nl> 
Onderwerp: RE: wvl hondenbelasting 

Beste allen, 

(@minbzk.n(> 

C@minbzk.nl>; 

Mijn voorstel zou nog zijn om aan de wvl toe te voegen 

, zie tracks. 

Hartelijke groeten, 

Van: C@minbzk.nl> 

Verzonden: maandag 7 juni 202111:40 
Aan: 

CC: 

.e 
1.2:+" 

(@minbzk.n[> 

(@minbzk.nl> 

Onderwerp: RE: wvl hondenbelasting 

Ik maak er dan dit van. 



Van: 5'á'"2.e.. ... 
Verzonden: maandag 7 juni 202111:35 

Aan: •... n 2-ë 
CC: Ff2.e 

Onderwerp: RE: wvl hondenbelasting 

(@minbzk.nl> 

Prninbzk.nl> 

Prninbzk.nl> 

Hoi•-=, 

Hierbij de aangepaste versie met aanvullingen in de opgebroken teksten. 

G rt, 

••. 

van: 57172. e,.  

Verzonden: maandag 7 juni 2021 11:22 

lo•minbzk.nl> 

Aan: 1 2:e Prninbzk.nl> 

Onderwerp: RE: wvl hondenbelasting 

H i, 

Ik heb m iets ingekort en nog met een regel aangevuld. 

Klopt het zo? 

-- ;1 7;  

Van: ,. 

Verzonden: maandag 7 juni 202110:54 
Aan:•1'2.e •.._.. _ 

Onderwerp: FW: wvl hondenbelasting 

Hoi5-1:2' 

(@minbzk.nl> 

Pminbzk.nl> 

Debat is a.s. donderdag vanaf 15.30u ingepland. 

Graag samen wvl afstemmen. 

G rt, 

§,.•..2.el 

Verzonden: vvuensdag 12 mei 2021 17:48 

Aan: V72.6 Rminbzk.nl> 

Onderwerp: wvl hondenbelasting 

Hoi 571.27d 

Bijgaand de woordvoeringlijn voor rond het debat over de afschaffing van de hondenbelasting, 

waarschijnlijk op donderdag 20 mei a.s. vanaf 16.15u. 



Ik heb de spreektekst van het debat ten behoeve van de wvl al gehalveerd. 

Graag jouw suggesties of verdere inperking nodig is en zo ja op welke punten. 

Voor het overzicht tref je tevens de geupdatete nota en spreektekst aan. 

In deze stukken is niet wezenlijk veel veranderd t.o.v. november 2020, alleen wat tekstuele 

verbeteringen en cijfers voor 2021 over heffing van hondenbelasting zijn opgenomen. 

Ik ben :1-271 weer aan het werk. Zullen we dan de wvl afstemmen? 

G rt, 

P'172-. el 
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Van: 
Aan: 
OG 

Onderwerp: 
Datum: 

RE wvl • .""M •--;ng 
maandag 7 juni 202113:13:56 

Dank je! 

Van:?~ @minbzk.nl> 

Verzonden: maandag 7 juni 202112:28 
Aan: 5. 

Mom. 

@minbzk.nl> 
gm - @minbzk.nl> 

Onderwerp: FW: wvl hondenbelasting 

H 

Hierbij alle Info voor donderdag. P  (cc) Is contactpersoon. WVL is Inmiddels afgestemd. 
Die hebben we gemaakt In geval er persvragen, komen. 

G rt, 

Van:P"1:2.`ë (@minb7k-n(> 
Verzonden: maandag 7 juni 202110:54 

Aan: i. G < C@minbzk.nl> 
Onderwerp: FW: wvl hondenbelasting 

Hoi -1 '2. , 

Debat is a.s. donderdag vanaf 15.30u ingepland. 
Graag samen wvl afstemmen. 

Grt, 

Van: t•?e• 

Verzonden: woensdag 12 mei 202117:48 

Aan: P.1.2.e C@minbzk.®1> 

Onderwerp: wvl hondenbelasting 

Hoi"' 

Bijgaand de woordvoeringlijn voor rond het debat over de afschaffing van de hondenbelasting, 

waarschijnlijk op donderdag 20 mei a.s. vanaf 16.15u. 

Ik heb de spreektekst van het debat ten behoeve van de wvl al gehalveerd. 

Graag jouw suggesties of verdere inperking nodig is en zo ja op welke punten. 

Voor het overzicht tref je tevens de geupdatete nota en spreektekst aan. 

In deze stukken is niet wezenlijk veel veranderd t.o.v. november 2020, alleen wat tekstuele 

verbeteringen en cijfers voor 2021 over heffing van hondenbelasting zijn opgenomen. 



Ik ben 5'1"Z--el weer aan het werk. Zullen we dan de wvl afstemmen? 

G rt, 

,n:,2•.
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Van: 

Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 

6. 1.2 ;e 
RE. debat •hoastirg 
maaidag 7 jura 202112.02:53 

Fijn! 

Van:b. .2.e 

Verzonden: maandag 7 juni 202112:01 

Aan: 

CC: 

@minbzk.nl> 

@minbzk.nl> 

@minbzk.nl>; 

@minbzk.nl> 

Onderwerp: RE: debat hondenbelasting 

Hoi 

Ik heb net gesproken,gi kan mee naar TK. 

en ik zullen samen met 1  in de TK M ondersteunen. 
12Z en jij zijn dan digitaal / telefonisch bereikbaar voor afstemming. 

Ik zal aanmelding TK en ICT ondersteuning oppakken. 

Grt, 

Van: * 1 

Verzonden: maandag 7 juni 202111:54 

Aan: 

CC: 

Pminbzk.nl> 

Onderwerp: RE: debat hondenbelasting 

Hoi U-1-2 

Dank voor je mail. 

buiten de reikwijdte , wel telefonisch bereikbaar. 

Het zou fijn zijn als5.1.2.d, dan met jou en B-f27d mee kan naar de TK. 

De tafeldossiers liggen in mijn locker en zal ikje woensdag geven. 

Hartelijke groeten, 

(@minbzk.nl> 

(@minbzk.nl> 

Pminbzk.nl>; 

Van: (@minbzk.nl> 

Verzonden: donderdag 3 juni 202110:26 

Aan: 

CC:5.'1.2.e 
12 é,: 

(@minbzk.nl> 

(a•minbzk.nl>;l5• 
(@minbzk.nl> 

(@minbzk.nl>; 



Onderwerp: debat hondenbelasting 

Goedemorgen ".2 

Op de website van de initiatiefnemer staat dat debat over de petitie stop de hondenbelasting 

volgende week donderdag 10 juni vanaf 15.30u gepland staat. 

Zie onderstaande link. 

5'1,2.é, is dit ook al bij secretariaat M bevestigd? 

G rt, 

EL1'--- J 

Wederom D-day voor Burgerinitiatief Stop de Hondenbelasting — Stoa Hondenbelasting — Actie 

tegen de hondenbelasting (wordpress.com)  
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Van: 
Aan: 
Cc: 

"72é, 
5.1.2.e 1-5.1 727é-
5.1.2.e_ ; 6,1.2.e 

Onderwerp: 

Datum: 

RE: debat hondenbelasting 

maandag 7 juni 2021 16:30:19 

Super, ik ben er heel graag bij donderdag! 
Groet, 571727é, 

Van: 51+'2:eá @minbzk.nl> 

Verzonden: maandag 7 juni 2021 15:33 

Aan: 1.2.e 
@minbzk.nl> 

@minbzk.n1>; 1.2.E' 

CC: 5`1'2.E' •@minbzk.nl >; 
@minbzk.nl> 

Onderwerp: RE: debat hondenbelasting 

Hoi 5-`72 e. 

Ik heb net even met SA-2- gebeld. Als jij kunt en wiltS 2 é, zou jij komende donderdag 
mee kunnen naar het dëtiát'over de burgerpetitie "stop dé 11 ndenbelasting". Geen debat als 
alle andere (AO of wetsbehandeling) maar zo wij hebben begrepen in zijn vorm vergelijkbaar, 
met een eerste en tweede termijn van zowel de Kamer als de regering. Enig verschil lijkt de 
aftrap te zijn; die is van de initiatiefnemer zelf. 

Ik begreep date"12:E 2 al bezig is met de aanmelding en de ICT, dus dat is mooi. 

Hg, 

K1.2,M 
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Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 

Datum: 

RE: aan = • : TK • :. 10 juni 
maandag 7 juni 202116:46:48 

OK! 

Van• _ e  
Verzonden: maandag 7 juni 202116:07 

@minbzk.nl> 

Aan: 

CC: rp- @minbzk.nl>; 

@minbzk.nl>; 

Onderwerp: RE: aanmelden TK debat 10 juni 

Graag ook: 

aanmelden als ondersteuning van M BZK. 

Van: Ominbzk.nl> 

Verzonden: maandag 7 juni 202115:06 

Aan: ,e (@minbzk.nl>;EM é. 
0minbzk.n4> 

CC: 1@minbzk.nl>;Q .e 

C@minbzk.nl> 

Onderwerp: RE: aanmelden TK debat 10 juni 

@minbzk.nl> 

@minbzk.nl> 

Prima, gaan we doen! Zie nog een verzoekje van onze kant. Thnx, groet rt 

Collega's, 

Voorheen moest er na aanleiding van een debat een verslag worden aangeleverd t.b.v. de 
ministerstaf. De ministerstaf is afgeschaft, maar er Is nog steeds behoefte aan verslagen na 
aanleiding van debatten. De verslagen worden nu TKN meegezonden met de stukken van de 
Bestuursraad. 

Wil je zorgen dat het versta- en van het • lenair debat donderdag a.s. vóbr vrijdag 11.00 uur 
aangeleverd wordt bij . e'• 

me ons c.c. EN 
voor verzendin 

, 1 - Ominbzk.nl. 

aan de BR, 
Ominbzk.n(en 5.1.2.e 

Het verslag geeft een algemene impressie, aandachtspunten en belangrijke uitspraken weer. 
Daamaast kan aangegeven worden of er moties zijn Ingediend en of toezeggingen zijn gedaan 
door de minlster/staatssecretaris. Parlementaire Zaken registreert alleen de toezeggingen, 
waarop de Kamer een reactie terug ontvangt van de minister/staatssecretaris In Delphl. 

De sjabloon Is te vinden in DocGen (onder overig - Verslag Parlementair Overleg) in Digldoc. 

Alvast bedankt! 
Parlementaire Zaken 

Van: Is•• 

Verzonden: maandag 7 juni 202114:23 

Aan: +1 

Pminbzk.nl> 

(@minbzk.nl> 



CC: • 1•••e•: C@minbzk.nl>; F1 
fcDminbzk.nl> 

Onderwerp: aanmelden TK debat 10 juni 

Goedemiddag collega's, 

A.s. donderdag 10 juni zullen de volgende collega's de minister van BZK ondersteunen tijdens het 

debat over het burgerinitiatief 'stop de hondenbelasting'. 

g-1" . e 

Gelieve hen hiervoor aan te melden bij de Tweede Kamer. 

Bij voorbaat dank. 

Graag ontvang ik een bevestiging van de aanmelding. 

Groeten, 

5-1722-31 

•:•  

Afdeling Bekostiging Binnenlands Bestuur 
Directie Bestuur, Financiën & Regio 
DG Bestuur, Ruimte & Wonen 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Turfmarkt 147 1 2511 DP 1 Den Haag 1 Zuidtoren 
Postbus 20011 1 2500 EA 
5-71-2"é 

Den Haag 

www.ru sovér eid.n  www.facebook.com/minbzk Iwww.twitter.com/minbzk
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: RN:: , : ' ',;. Stop de Hondenbel ~ debat 2e Kamer 10 juni 2021 

Datum: maandag 7 jtwi 202114:49:30 

Goedemiddag 

Ik zal een W 

de set zit. 

hierop voorbereiden gelet op element gémeentelijke herindeling, wat nog niet in 

Zodra die gereed is ontvang je deze ter afstemming. 

Grt, 

P71 -. 7- •-Li  

Van: ,Allii, 
Verzonden: maandag 7 juni 202114:38 

Aan: 
@minbzk.nl> 

@minbzk.nl> 

@minbzk.nl>; 

Onderwerp: FW: Burgerinitiatief Stop de Hondenbelasting debat 2e Kamer 10 juni 2021 

Kreeg Ik net binnen. 

Grt,   

Van: * W<;4- g . . o, (a)outlook com> 
Verzonden: maandag 7 juni 202114:27 

Aan: +. e (@minbzk.n(> 

CC: .Z.e 
Onderwerp: Burgerinitiatief Stop de Hondenbelasting debat 2e Kamer 10 juni 2021 

Geachte mevrouw57••, 

Zou u deze mail, die betrekking heeft op de herindeling, ook onder de aandacht van 

minister 011ongren willen brengen? Dank u wel. 

Geachte 

Op donderdag 10 juni wordt in uw Kamer gedebatteerd over het Burgerinitiatief Stop 

Hondenbelasting. P7,:2, initiatiefnemer van dit burgerinitiatief, verzamelde meer 

dan 60.000 handtekeningen en zal het debat openen. 

Er zijn al veel argumenten tegen de hondenbelasting bekend. Wij willen met deze brief uw 

aandacht vragen voor de problemen die de hondenbelasting op kan leveren na een 

herindeling. 

Op 1 januari 2019 was de herindeling van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer 

een feit. Om de begroting sluitend te krijgen wordt in de stad Groningen sinds jaar en dag 

hondenbelasting geheven. In Haren en Ten Boer was de hondenbelasting al lang 



afgeschaft. Tijdens de begrotingsvergadering op 13 november 2019 werd in het kader van 

de harmonisatie van de belastingtarieven door het gemeentebestuur van Groningen 

besloten om met ingang van 2020 ook hondenbelasting te gaan heffen in de voormalige 

gemeenten Haren en Ten Boer. De hondenbezitters uit die twee voormalige gemeenten — 

die dus niet gewend waren om hondenbelasting te betalen — werden met ingang van dat 

jaar geconfronteerd met de hoogste hondenbelasting in Nederland. 

De raad zag op die avond in november in dat de lastenverzwaring een probleem kon zijn 
en kwam tijdens de betreffende raadsvergadering met de motie Verruiming kwijtschelding 
hondenbelasting. Het College werd verzocht: Een regeling uit te werken waarbij inwoners 
van de gemeenten Haren en Ten Boer met een laag inkomen in aanmerking kunnen komen 
voor een verruimde kwijtschelding voor de hondenbelasting. 

Hondeneigenaren in de oude gemeente Groningen met een laag inkomen hadden in 2020 
recht op een kwijtschelding van € 75 op de hondenbelasting. Dat betekende dat zij € 54,60 
voor de eerste hond betalen. Voor de tweede en de derde hond werden ze wel volledig 
belast. Zij betaalden in dat jaar voor twee honden € 246,60 en voor 3 honden € 505,80. 
Dat zijn natuurlijk enorme bedragen. Met de motie maakte de raad duidelijk dat 
hondeneigenaren met een laag inkomen uit de voormalige gemeenten Haren en Ten Boer 
in 2020 minder moesten gaan betalen dan de hondeneigenaren met een laag inkomen in 
het oude Groningen: het ging immers om een verruimde regeling. 

Uit de brief van 8 mei 2020 Reactie op drie moties met betrekking tot hondenbelasting 
bleek dat het College de gedachte achter de motie Verruiming kwijtschelding 
hondenbelasting had begrepen en besloot om de hondenbezitters in Haren en Ten Boer 
die recht hadden op kwijtschelding in 2020 helemaal geen hondenbelasting te laten 
betalen aangezien zij de hondenbelasting niet hebben kunnen betrekken bij hun beslissing 
om al dan niet een hond aan te schaffen. Voor het gemak zag het gemeentebestuur over 
het hoofd dat ook de overige hondenbezitters in de voormalige gemeenten Haren en Ten 
Boer de hondenbelasting niet hadden kunnen betrekken bij hun beslissing om al dan niet 
een hond te nemen. Sterker nog: veel mensen in Haren en Ten Boer hebben meerdere 
honden omdat in deze voormalige gemeenten alle ruimte is om honden te houden. 

Uit de brief bleek verder dat er geen aparte regeling is uitgewerkt: Het instrument dat wij 
willen inzetten om de kwijtscheldingsgerechtigde hondenbezitters in Haren en Ten Boer 
toch tegemoet te komen, is de zogenaamde hardheidsclausule. 

De hardheidsclausule is geregeld in de landelijke belastingwetgeving en geeft het college 
de bevoegdheid om voor bepaalde gevallen of groepen van gevallen tegemoet te komen 
aan onbillijkheden van overwegende aard die zich bij de toepassing van de 
belastingwetgeving voordoen. De gemeente Groningen vond' het dus onbillijk ( betekenis: 
onredelijk, onrechtvaardig) om de hondeneigenaren met een laag inkomen uit de 
voormalige gemeenten Haren en Ten Boer in 2020 hondenbelasting te laten betalen 
omdat zij bij aanschaf van hun hond(en) niet wisten dat er hondenbelasting geheven zou 
gaan worden. Deze regeling kon alleen in 2020 van kracht zijn: in verband met de 
harmonisatie van de belastingtarieven moeten twee jaar na een herindeling dezelfde 
belastingregels voor alle inwoners van de nieuwe gemeente gelden. Het college liet dan 
ook weten in de tarievennota 2021 met een voorstel voor de harmonisatie van de 
kwijtscheldingsverordening te komen. 

Tot onze ontzetting bleek uit die tarievennota dat de hondenbelasting nog verder 

omhoogging. Dit jaar moet voor 1 hond € 133,80 opgebracht worden, voor 2 honden 

€ 332,40 en voor 3 honden € 600,60. En nog veel bedroevender: ook de hondeneigenaren 

in de voormalige gemeenten Haren en Ten Boer met een laag inkomen kunnen dit jaar 

alleen een kwijtschelding van ongeveer 75 euro voor de eerste hond krijgen. Voor de 

overige honden worden ze volledig belast. Nadat eerst de hardheidsclausule voor hen 

werd ingezet, is dit toch te triest voor woorden? Wij zijn van mening dat er'sprake is van 

onbehoorlijk bestuur. 



Voor het aanstaande voorjaarsdebat heeft de verantwoordelijke wethouder, de heer De 
Rook, drie voorstellen aan de raad gedaan: doorgaan met de hoge hondenbelasting, de 
bedragen verlagen of afschaffen. Het is de vraag wat er gaat gebeuren. Het probleem zou 
voorgoed opgelost zijn als de hondenbelasting uit de Gemeentewet gehaald wordt. 

Het mag duidelijk zijn dat wij met deze brief kenbaar willen maken dat wij het 

Burgerinitiatief van harte ondersteunen en ook pleiten voor het schrappen van artikel 226 

uit de Gemeentewet. 

Deze mail wordt gestuurd naar alle fractievoorzitters van de Tweede Kamer, minister Kajsa 

011ongren, de verantwoordelijke minister voor de herindeling en haar woordvoerder op dit 

gebied,  . .e 
aangevraagd. 

 , en naar de Kamerleden die spreektijd hebben 

Met vriendelijke groet, 

5-1`2:e 

`4 Deze e-mail gfdrukken?Alleen als het echt nodig is! 



Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 

90 

5717 
5.1.2.e 
ÍCT óndnersteuing debat 10 juni... 
maandag 7 juni 2021 15:56:58 

Hoi 1r2 

Ik heb net gebeld met ICT maar ik moet wél aangeven welk soort ondersteuning nodig is. 
Hebben jullie laptops nodig, moet er geprint worden of anderszins. 
Kun je iets specifieker zijn? 

Groet, 
571172é. 

Van: .1'2.@ 
Verzonden: maandag 7 juni 202115:15 

Aan:51—: ,@ 

Onderwerp: ICT ondersteuning debat 10 juni 

Urgentie: Hoog 

Hoi 5i 

@minbzk.nl> 

@minbzk.nl> 

A.s. donderdag vindt in de Tweede Kamer het debat plaats over het burgerinitiatief 'stop de 

hondenbelasting' ( in de plenaire zaal). 

Onze minister zal daarbij aanwezig zijn en wordt ondersteunt door5712.e; en 

(CZW) en mijzelf. 

Totaaldrie personen derhalve. 

Het verzoek of je bij SSGICT een melding wil maken hiervan met een verzoek tot ondersteuning 

a.s. donderdag. 

Bvd! 

G rt, 

5"1*2:ë]
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Van: 

Aan: 

cc: 

onderwerp: 

Datum: dhtsdag B jurd 20211 1M47 

Oke primal 
Groet 

Van:=.E „ @minbzk.nl> 

Verzonden: dinsdag 8 juni 202110:56 

Aan: di @minbzk.nl> 

CC: @minbzk.nl> 

Onderwerp: RE: Debat hondenbelasting 

HOi ff-IM 

Ik een dergelijk debat ook nog niet, wel al eens eerder in de TK geweest. 

Ik ben van plan om donderdag sowieso in de loop van de ochtend naar DH te gaan en dan eerst naar 

de Turfmarkt. 

Wellicht goed om daar te verzamelen in de loop van de dag en dan samen {meta 172 ei j 

naar TK te gaan. 

Moeten we het uiterlijk morgen even over mailen. 

ICT ondersteuning is aangevraagd en als het goed is beschikbaar. 

Wellicht wel handig om de laptop voor de zekerheid mee te nemen. 

G rt, 

P-172.-I• 1 

Van: « n 

Verzonden: dinsdag 8 juni 202110:34 

Aan: •. 

Onderwerp: RE: Debat hondenbelasting 

Goedemorgen 

(@minbzk.nl> 

@minbzk nl> 

Dank voor de stukken en fijn dat alles geprint Is. Misschien een domme vraag, maar ik heb nog niet 
eerder een debat meegemaakt: moet Ik donderdag ook mijn laptop meenemen? En hoe laat kan ik 
mij melden? 
Tot donderdag in eik gevalt 

Groet, 
F.. •2•., 

Van: (@minbzk.nl> 

Verzonden: dinsdag 8 juni 202109:49 

Aan: 1 2 é Pminbzk.nl>; * imminbzk.nl> 

Prninbzk.nl> 

Onderwerp: FW: Debat hondenbelasting 

Goedemorgen eW,



Bijgaand ter voorbereiding alvast het dossier voor donderdag. 

Dossier is in weekendtas van M BZK meegegaan. 

We wachten nog op haar reactie. 

Er zijn reeds vier versies geprint, die zal ik'donderdag voor ons en 1:2'9.. meenemen. 

G rt, 

71 :2U 

Van:§ 1'2.e 

Verzonden: vrijdag 14 mei 202112:29 

Aan:'5'1'2'@ 

(@ minbzk.nl> 

Prninbzk.nl>; 

(@minbzk.nl> 

cc:'5.1.2.@ ;. 

Onderwerp: Debat hondenbelasting 

Rminbzk.nl> 

Beste allen, 

Volgens de laatste berichten, zie hieronder volgende week toch geen debat hondenbelasting. 

Ik heb een check uitstaan bij parlementaire zaken. 

Voor de zekerheid hierbij wel het volledige tafeldossier bijgevoegd. 

Nog paar zaken gewijzigd. 

Er zijn 4 versie op de achtste ingeleverd en voor ons zelf zijn er ook nog 4 geprinte versies. 

Hartelijke groeten, 

P727 é1 

Van:'PA- 2.e Wminbzk.nl> 

Verzonden: vrijdag 14 mei 202111:59 

Aan:B'1_Y2.e , 1(cDminbzk.nl> 

Onderwerp: FW: Conceptplanning 

Van:5'1`2' Rminbzk.nl> 

Verzonden: vrijdag 14 mei 202111:42 

Aan: Rminbzk.nl>; v-1'2•ë 

(@minbzk.nl>; 

@minbzk.nl> 

(@mínbzk.nl>; 5.1.2.e CC: 5.1.2.e 
5.1.2.e 

(@minbzk.nl>; 

(@minbzk.nl>; 5.1.2.e 

_(•minbzk.nl>; 5.1.2.e. (@ minbzk.nl>; á:1.2.e 

.(@minbzk.nl>; 5.1.2,e (@ minbzk.nl>; 5.1.2.e 

(@ minbzk.nl>; 5.1.2.e 

Pminbzk:nl> 

(@minbzk.nl> 

-(@minbzk.nl>; 5.1.2.e 

_Pminbzk.nl> ' (@ minbzk.nl>; 5..1.2.e 

-(@minbzk.nl>; 5:1.2.e Pminbzk.nl>• 

(@minbzk.nl>; 5.1.2.e Pminbzk.nl>; 5.1.2.e 



5,1.2.e Pminbzk.nl>; 5.1.2;e 

(Dminbzk.nl>; 5.1 F2-e 
tDminbzk.np; 5.1,2_e-

(mminbzk.nl> 

(Dminbzk.nl>; 

•minbzk.nl>; 5.1 Ze 
Onderwerp: FW: Conceptplanning 

•minbzk.nt>; _ 

•(Mnlb zk.nl>; 

ftminbzk.nl> 

Collega's, 

Zie onderstaand (voorlopig) schema van de TK voor dinsdag 18 met en donderdag 20 mei. 

Dutten de reikwijdte 

Duiten de. reikwijdte 

Groet, 

Ps het debat mbt "Hondenbelasting" zien we niet terug In de planning  
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 
BlJiagen: 

4 

RN: Ter info: 0 • • : • . • debat hierbij wvl hondenbelasting 
dinsdag 8 jury 202109:47:05 

Van: 

Verzonden: maandag 7 juni 202113:03 

Aan: J~ @minbzk nl> 

Onderwerp: Ter info: Donderdag debat hierbij wvl hondenbelasting 

iaminbzk.nl> 

0minbzk.nb; 

Van:, s ,@ 

Verzonden: maandag 7 juni 202112:22 

Aan: 

4,* 

e 

(@minbzk.nt> 

Onderwerp: RE: wvl hondenbelasting 

Ja prima. 

Met vriendelijke groet, 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkri ksrelaties 
Turfmarkt 147 12511 DP Den Haag 
Postbus 20011 12500 EA Den Haag 

Van: Is• (a•minbzk.nl> 

Verzonden: maandag 7 juni 202112:03 

Aan: jSr .e '- j,,• 4roá7;r. •. ,.,, (@minbzk.nl>; 

laminbzk.nl> 

Onderwerp: RE: wvl hondenbelasting 

Hoi ;4 •$.°•-• 

Prima suggestie wmb. 

Grt, 

mm-

Van: 

Verzonden: maandag 7 juni 202111:52 

Aan: . 491 0• ; . •••,-•..• • 

(@minbzk.nl> 

Onderwerp: RE: wvl hondenbelasting 

-16WW4 

(@minbzk.nt> 

Ominbzk.nl>; 

%W40 Lv fw5ïï{45p 



Beste allen, 

w w 

Mijn voorstel zou nog zijn om aan de wvl toe te voegen   

zie tracks. 

Hartelijke groeten, 

51-2,e 

Van: 577r3730 
s 

C@minbzk.nl> 

Verzonden: maandag 7 juni 202111:40 

Aan: w . .e 

cc:5 1"2.e 
Onderwerp: RE: wvl hondenbelasting 

Ik maak er dan dit van. 

Prninbzk.nl> 

Prninbzk.nl> 

Van:S• e. 
Verzonden: maandag 7juni 202111:35 

Aan•5'1727, 
cc: 5:12é. 
Onderwerp: RE: wvl hondenbelasting 

Hoi S:1=, 

CcDminbzk.nl> 

CaDminbzk.nl> 

C@minbzk.nl> 

Hierbij de aangepaste versie met aanvullingen in de opgebroken teksten. 

G rt, 

v-1'2•.e 

Van: i.k.e ss _ 

Verzonden: maandag 7 juni 202111:22 

Aan: 5. .  e 
Onderwerp: RE: wvl hondenbelasting 

C@minbzk.nl> 

C@minbzk.nl> 

Hi, 

Ik heb m iets ingekort en nog met een regel aangevuld. 

Klopt het zo? 

'71:2:é 

Van: e], ffi Prninbzk.nl> 

Verzonden: maandag 7juni 202110:54 

Aan: .e Prninbzk.nl> 

Onderwerp: FW: wvl hondenbelasting 



Graag samen wvl afstemmen. 

G rt, 

5•:•1"2.e , 

Van: 1-2-

Verzonden: woensdag 12 mei 202117:48 

Ominbzk.nl> 

Onderwerp: wvl hondenbelasting 

HoiST 

Bijgaand de woordvoeringlijn voor rond het debat over de afschaffing van de hondenbelasting, 

waarschijnlijk op donderdag 20 mei a.s. vanaf 16.15u. 

Ik heb de spreektekst van het debat ten behoeve van de wvl al gehalveerd. 

Graag jouw suggesties of verdere inperking nodig is en zo ja op welke punten. 

Voor het overzicht tref je tevens de geupdatete nota en spreektekst aan. 

In deze stukken is niet wezenlijk veel veranderd t.o.v. november 2020, alleen wat tekstuele 

verbeteringen en cijfers voor 2021 over heffing van hondenbelasting zijn opgenomen. 

Ik ben 5'1'2'2, weer aan het werk. Zullen wed a n de wvl afstemmen? 

G rt, 

.5•1'2-
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Van: 

Aan: 12 _ 
Onderwerp: 
Datum: 

RE. open MBZK 'dossier  debat tandenbela~ 
etm9dag 8 juni 202112:15:06 

Ja. 

Van: j» @minbzk.nl> 

Verzonden: dinsdag 8 juni 202112:06 

Aan: *J§ @minbzk.nl> 

Onderwerp: RE: opm MBZK bij dossier debat hondenbelasting 

Hoi P' 1.2.e 

Hierbij het motie format. 

Ik neem aan dat ik ok nog de Q&A nav de mail van gisteren krijg vandaag? 

Hartelijke groeten, 

Van:+- (@minbzk.nl> 

Verzonden: dinsdag 8 juni 202111:15 

Aan: *Xbe, (@minbzk.nl> 

Onderwerp: FW: opm MBZK bij dossier debat hondenbelasting 

Urgentie: Hoog 

Hoi 

Fr n- en ik gaan een aantal voorbeelden te zoeken voor M. 

Langs de volgende lijn: 

- in ieder geval afwegingen van Adam, 

- afwegingen gemeente met hoog tarief (Groningen) 

- afweging gemeente die het recent heeft ingevoerd (als die er is). 

- afwegingen andere gemeenten die het recent hebben afgeschaft. 

Ik streef naar een mix van ongeveer 6-8 gemeenten. 

Met•.e' afgestemd dat we proberen vandaag aan te leveren, zodat het in tas van M (16.30u 

vanmiddag) meekan. 

Zodra we info hebben kom ik bij je op de lijn in de loop van de middag voor afstemming. 

Grt, 

Van: +• 

Verzonden: dinsdag 8 juni 202110:57 
Aan: ^% .H 

C@minbzk,nl> 

Pminbzk.n(>



CC: 1~2°'e @minbzk.nl> 

Onderwerp: FW: opm MBZK bij dossier debat hondenbelasting 

Dag 5< '1'.2"e-1, 

We hebben het dossier voor het debat over de hondenbelasting teruggekregen van de minister. 

Ze schrijft op de nota het volgende: 

5.2.1/5.1.2.1 
Gr-áag 11óg 1. wat_voorbeelden van lokalé 

overwegmgen•i 

Zouden jullie het dossier daar nog mee willen aanvullen? 

Overigens, welke collega's vaardigen jullie donderdag af naar de Kamer? Jij sowieso, denk ik? 

Hartelijke groet, 

5.1.2.e 

Bestuursadvisering 1 BO 1 Staf & Ondersteunende diensten 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Turfmarkt 147 1 2511 DP 1 Den Haag 
Postbus 20011 1 2500 EA1 Den Haag 

5 
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Van: 
Aan: 

Ca 
Onderwesp: 
Datum: 

1.2.e 

RE: opm MM bij dossier debat hondenbetasting 
dut,dag 8 juni 202112:17-41 

Dag15.1 

Denk dat wij wel zonder laptop kunnen hoor. En ik heb ons al aangemeld. 

Groet, 

Van: *ji @minbzk.nl> 

Verzonden: dinsdag 8 juni 202112:16 

Aan: P-. .. .@ @minbzk.nl> 

CC:FA.:ë .::•+r>À ,ii@minbzk.nl> 

Onderwerp: RE: opm MBZK bij dossier debat hondenbelasting 

Dag 

Hebben jullie ook een laptop nodig? 

Begreep namelijk gisteren dat er in de ambtenarenkamer (naast ministerkamer) 9 pes staan 

waarvan er vorige week 3 niet werkten. 

Kan dus nog net... 

Melden jullie jezelf aan? 

Grt, 

p' 1 72,73"1 

Van:: 

Verzonden: dinsdag 8 juni 202112:13 

Aan: 

CC: E I 

C@minbzk.nl> 

C@minbzk.nl> 

Pminbzk.nl> 

Onderwerp: RE: opm MBZK bij dossier debat hondenbelasting 

Dank voor de reactie. Ik begrijp dat mijn collega alleen de nota heeft teruggekregen, en niet het 
volledige dossier. Dat zal nog bij (het secretariaat van) de minister liggen. We kunnen dus het 
beste een aanvulling maken die uiterlijk morgen in het dossier kan, zoals we net al aan de 

telefoon bespraken. Als je die zou willen mailen, dan regelen we wel dat het bij het secretariaat 

van de minister wordt afgeleverd. 

Vanaf de 8ste gaan collega (cc) en ik mee. 



Qua aantallen zou het makkelijk moeten gaan dat we er beiden bij zijn, als ik naarjullie delegatie 

kijk. 

Hartelijke groet, 

.-- -- -. BA-27 

van: 5-1' 2.3 - `} T̀. Pminbzk.nl> 

Verzonden: dinsdag 8 juni 202111:01 

Aan: 5:1-2.e 
Cc: rf2.é 

Pminbzk.np 

(@ minbzk.nl> 

Onderwerp: RE: opm MBZK bij dossier debat hondenbelasting 

Goedemorgen 5"1T2:e, 

We gaan ermee aan de slag. 

Ondersteuning: :• 2.e- fl 

(BFR). 
— ̀5-1T2 é. en 1̀'2.e (allen CZW) en5-1•1

w..  

Aanmelding is reeds aangevraagd, evenals verzoek voor ICT-ondersteuning: 

Wie gaat er vanuit jullie? 

G rt, 

P-.172•.e 

Van:,.. .2.e :: (• minbzk.nl> 

Verzonden: dinsdag 8 juni 202110:57 

Aan: S"1'2é. 
cc: 5:1-2."é• 

(@minbzk.nl> 

(@minbzk.nl> 

Onderwerp: FW: opm MBZK bij dossier debat hondenbelasting 

Dag"72•.•e, 

We hebben het dossier voor het debat over de hondenbelasting teruggekregen van de minister. 

Ze schrijft op de nota het volgende: 

"Amsterdam heeft de hondenbelasting in 2014 afgeschaft. Later hadden sommigen er spijt van: 

'de vervuiler betaalt kan niet meer worden toegepast'. Graag nog wat voorbeelden van lokale 

overwegingen." 

Zouden jullie het dossier daar nog mee willen aanvullen? 

Overigens, welke collega's vaardigen jullie donderdag af naar de Kamer? Jij sowieso, denk ik? 

Hartelijke groet, 

5-1:27er—MM 
á.1=2.e 

Bestuursadvisering 1 BO 1 Staf & Ondersteunende diensten 



Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Turfmarkt 147 1 2511 DP 1 Den Haag 
Postbus 20011 1 2500 EAR Den Haag 
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Van: 

Aan:Onderwerp: 

Datum: 

RE: opm MSZK bij dossier debat ~tor 
dinsdag 8 juni 202112-18:46 

as" 

Dag!73 2:ej 

Wij zullen elkaar dan donderdag ontmoeten. Ik kijk uit naar de samenwerking. Nog 1 vraag van 

mijn kant. Deel van de verontwaardiging zit bij de initiatiefnemer in het feit dat de 

hondenbelasting niet exclusief wordt gebruikt voor hondenbeleid. Zie ook dat dit het standpunt 

van de SP is. Hebben wij een antwoord op een evt vraag of het kabinet om de belasting zo aan te 

passen dat het alleen nog maar ingezet kan worden voor hondenbeleid? 

Gr. 7 

Van:g3 @minbzk.nl> 

Verzonden: dinsdag 8 juni 202112:13 

Aan:E"ii` @minbzk.nl> 

CC:P: .e @minbzk.nl> 

Onderwerp: RE: opm MBZK bij dossier debat hondenbelasting 

Dag 

Dank voor de reactie. Ik begrijp dat mijn collega alleen de nota heeft teruggekregen, en niet het 

volledige dossier. Dat zal nog bij (het secretariaat van) de minister liggen. We kunnen dus het 

beste een aanvulling maken die uiterlijk morgen in het dossier kan, zoals we net al aan de 

telefoon bespraken. Als je die zou willen mailen, dan regelen we wel dat het bij het secretariaat 

van de minister wordt afgeleverd. 

Vanaf de 8ste gaan collega (cc) en ik mee. 

Qua aantallen zou het makkelijk moeten gaan dat we er beiden bij zijn, als ik naar jullie delegatie 

kijk. 

Hartelijke groet, 

Van:n"2:ë C@minbzk.nt> 

Verzonden: dinsdag 8 juni 202111:01 

Aan:  _ .  - -=-.• fa)minbzk.nl> 
CC: . -2.e_: (@minbzk.nt> 

Onderwerp: RE: opm MBZK bij dossier debat hondenbelasting 

Goedemorgen:1'2:•, 

We gaan ermee aan de slag. 

Ondersteuning:57f2 è -72 , e (allen QW) en•71"2ë.]



5.1-2 è (BFR). 

Aanmelding is reeds aangevraagd, evenals verzoek voor ICT-ondersteuning. 

Wie gaat er vanuit jullie? 

G rt, 

571-2,-3-1 

Van: P. 
Verzonden: dinsdag 8 juni 2021 10:57 

Aan:57— .w .e .. 

cc:• n. —2. 

(cDminbzk.nl> 

Rminbzk.nl> 

Rminbzk.nl> 

Onderwerp: FW: opm MBZK bij dossier debat hondenbelasting 

Dag  

We hebben het dossier voor het debat over de hondenbelasting teruggekregen van de minister. 

Ze schrijft op de nota het volgende: 

5.11.2.05.2.1 
Graag nog wat voorbeelden van lokale 

overwegingen." 

Zouden jullie het dossier daar nog mee willen aanvullen? 

Overigens, welke collega's vaardigen jullie donderdag af naar de Kamer? Jij sowieso, denk ik? 

Hartelijke groet, 

,5:172.e 
5.1.2.e 

Bestuursadvisering 1 BO 1 Staf & Ondersteunende diensten 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Turfmarkt 147 1 2511 DP 1 Den Haag 
Postbus 20011 1 2500 EAU Den Haag 
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Van: 571'2:é 
Aan: 6.1.2.e 
cc:.1.2.e •,... ,. 5.1.2,e5.1:2 éé 
Onderwerp: Onderwerp: 

Datum: 

sp_re k- debat hondenbelasting 

dinsdag 8 juni 2021 11:19:44 

Goedemorgen collega's, 

De sprekerslijst voor debat over het burgerinitiatief hondenbelasting wordt inmiddels al wat 

langer. 

Mijn vermoeden zegt dat GL, SP en SGP zich ook nog gaan melden. 

G rt, 

§1.1.-2.ë] 

Sprekerslijst (2).pdf 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 

Datum: 

RE: - • ^" ?! a~ 
drc"adag 8 jmi 202113:50:12 

Ziet er goed, ben het aan het verwerken. 

Van: :1 @minbzk.nl> 

Verzonden: dinsdag 8 juni 202113:00 

Aan: 

Onderwerp: Hondenbelasting 

@minbzk.nl> 

Ha - M 

Naar aanleiding van jouw verzoek heb ik hieronder lokale afwegingen ten aanzien van de 

hondenbelasting beschreven. 
Bij elk gedeelte staan de bronnen vermeld en waar nodig het paginanummer. Veel succes met de 

voorbereiding van het debat! 

Ter info over Amsterdam: 
De partijen D66, SP en VVD hebben in het collegeakkoord van 2014-2018 vastgelegd om de 

hondenbelasting af te schaffen. Op 1 januari 2016 is de hondenbelasting in Amsterdam 

afgeschaft. Uit het collegeakkoord blijkt dat de forse uitvoeringskosten een reden was voor de 
afschaffing van de hondenbelasting en andere kleinere belastingen. Andere redenen worden niet 

genoemd (bron, p.19). 

1. Hoogste hondenbelasting tarieven: Groningen en Den Haag 
Volgens de Coelo atlas wordt de hondenbelasting in 52 procent van de gemeenten geheven. De 

twee gemeenten met het hoogste tarief zijn Groningen (134 euro) en Den Haag (126 euro). In 
Groningen heeft de fractievoorzitter van GroenLinks Mirjam Wijnja aangegeven dat het 

afschaffen van de hondenbelasting niet haar hoogste prioriteit heeft. Mede daardoor is er geen 
meerderheid voor afschaffing (bron). De gemeente Groningen heeft middels een woordvoerder 

(uit het artikel blijkt niet wie) laten weten dat de opbrengsten van de hondenbelasting nog 
steeds opwegen tegen de kosten (bron). Een andere reden om de hondenbelasting in stand te 

houden in Groningen is om de commerciële handel in honden te ontmoedigen. De partijen 

Groenlinks, de PvdD en PvdA vinden deze handel onwenselijk (bron). 

In Den Haag is door VVD, D66, Groenlinks, CDA en PvdA in 2019 besloten om de 
hondenbelasting in stand te houden. Het coalitieakkoord van 2019-2022 beschrijft dat de 

hondenbelasting (en enkele andere belastingen) blijft bestaan om "de financiële tegenwind het 
hoofd te bieden" (bron, p. 75). Volgens lijsttrekker Balster van de PvdA is de instandhouding van 

de hondenbelasting noodzakelijk om "honderhinder" tegen te gaan (bron). 

2. Grootste stijgers van het hondenbelasting tarief: West Maas en Waal en Meerssen 

In 2021 is het tarief van de hondenbelasting het meest toegenomen in West Maas en Waal 

(+94%) en in Meerssen (+15%). Er dient een kanttekening te worden geplaatst bij de grote 

stijging van het tarief in West Maas en Waal; in 2017 daalde de hondenbelasting van 50 euro 



naar 15,90 euro, omdat werd besloten om alleen nog een tarief te heffen waarmee de 

daadwerkelijke kosten van het hondenbeleid konden worden betaald (bron). Mogelijk is een 

reden voor de stijging van het tarief in West Maas en Waal het opvangen van financiële 

tekorten (bron, p. 5). In de begroting van 2021-2024 wordt de hondenbelasting namelijk 

beschreven als een "algemeen dekkingsmiddel" (bron, p. 37). 

In de gemeente Meerssen was er in 2020 een meerderheid voorstander voor het verhogen van 

de hondenbelasting. Een belangrijke reden voor de verhoging was om "de begroting meerjarig 

sluitend te houden" (bron). 

3. Invoering/instandhouding van de hondenbelasting: Haren, Ten Boer en Purmerend 

In 2021 werd in twee delen van gemeenten de hondenbelasting ingevoerd, namelijk in de 

voormalige gemeenten Haren en Ten Boer, aangezien zij vanaf dat moment in Tilburg 

respectievelijk Groningen opgingen. In 2020 werd in de voormalige gemeente Beemster de 

hondenbelasting ingevoerd, omdat zij fuseerde met Purmerend. De lokale afweging van 

Purmerend om de hondenbelasting te hanteren is dat het hondenbeleid 4 ton kost en dat dit 

middels de opbrengsten van de hondenbelasting wordt bekostigt (bron). 

4. Afschaffing van de hondenbelasting 

In 2021 hebben 11 gemeenten de hondenbelasting afgeschaft, waaronder in Heemstede en 

Bergen op Zoom. Reeds in 2018 werd in Heemstede een motie aangenomen om de 

hondenbelasting af te schaffen. De lokale afweging voor de afschaffing was dat "er steeds meer 

maatschappelijk protest is tegen de hondenbelasting, omdat honden de enige huisdieren zijn die 

belast worden" (bron). 

In 2015 werd al middels een motie besloten om de hondenbelasting in Bergen op Zoom 

geleidelijk af te bouwen. De hondenbelasting werd gezien als een "middeleeuwse en 

achterhaalde" belasting (bron). Daarnaast werd de hondenbelasting door de indiener van de 

motie gezien als een "melkkoe voor algemene kosten" (bron). Volgens de VVD "wordt de 

hondenbelasting als duur en onrechtvaardig ervaren" (bron). 

Groet, 

Afdeling Bekostiging Binnenlands Bestuur 
Directie Bestuur, Financiën & Regio 
DG Bestuur, Ruimte & Wonen 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Turfmarkt 147 1 2511 D  1 Den Haag 1 Zuidtoren 
Postbus 20011 1 2500 EA 1 Den Haag 

5. 71-2-6 

www.rpk-sove- •hëid:nl 1 www.facebook.com/minbzk 1 www.twitter.com/minbzk
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Van: 
Aan: 
cc: 

5'1"25. 
á.1.2.e 

Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

Prioriteit: 

afwegingen hondenbelasting 
dinsdag 8 juni 2021 14:56:13 
Overweainaen oemeenten hondenbelastino.dooc 

Hoog 

Goedemiddag 571.23,1, 

Met dank aanJ een overzicht van de overwegingen van gemeenten t.a.v. de heffing van de 

hondenbelasting opgesteld. 

Graag met spoed bijgaand overzicht beoordelen. 

De eerste drie pagina's zijn bedoeld voor M BZK, overige pagina's zijn voor ons eigen dossier (om 

terug naar de bron te kunnen gaan). 

Bvd. 

G rt, 

a:1•"é•
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Van: 2 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 

Bijlagen: 

;,1.2,,,ée 
overzicht argumenten gemeenten / Q&A herindeling 
dinsdag 8 juni 2021 16:52:04 

Overweainaen gemeenten hondenbelastina,doa 
O&A herindelina.doa 
Hoog Prioriteit: 

Goedemiddag57l-2.e. 

Zoals besproken bijgaand het aangepaste overzicht inzake de argumenten van gemeenten voor 

en tegen heffing van hondenbelasting. 

Tevens de Q&A inzake de gevolgen van een herindeling. 

Ik stuur deze Q&A parallel ook nog ter afstemming naar de BFR-collega's die ervaring hebben 

met herindelingen (111"? é 

Graag beide stukken beoordelen. 

G rt, 

.,_..._... 
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Van: 

Aan: 
Cc: 

5-1"2;e 
b.1.2.e 
6.1.2 e 

 ; ".2.e 

Onderwerp: 

Datum: 

Bijlagen: 

RE: overzicht argumenten gemeenten 1 Q&A herindeling 

dinsdag 8 juni 2021 17:46:34 

0&A herindelina.docx 

HA , 1:2é:•, 

Ik denk dat je beoogde om 5"172.e : mee te nemen in de mailwisseling ( bij deze 
alsnog) i.v.m. mooie voormë'lige gemeetite Haren waar deze vraag vandaan kwam... 

Ik heb al even gekeken. Ik zie niets geks, anders dan dat de harmonisatietermijn na 
herindelingen 2 jaar is i.p.v. 3 jaar (dat moet je dus nog even aanpassen) O 

Met vriendelijke groet, 

5'1"2é. 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

Directie Bestuur, Financiën en Regio's 

Bezoekadres 

Turfmarkt 147 

2511 DP Den Haag 

Van: na. '2 e :v @minbzk.nl> 

Verzonden: dinsdag 8 juni 202117:18 

Aan: e @minbzk.nl>;S . 1.2 ..,..... e•: W, 

@minienw.nl> 

Onderwerp: FW: overzicht argumenten gemeenten / Q&A herindeling 

Urgentie: Hoog 

Goedemiddagy5~ , 

A.s. donderdag staat het TK-debat over het burgerinitiatief 'stop de hondenbelasting' op de rol. 

Naar aanleiding van een mail over de gevolgen van de herindeling van Haren met Groningen heb 

ik een Q&A hierop voorbereid. 

Graag jullie wijze opmerkingen hierbij. 

Indien mogelijk graag uiterlijk morgenochtend reageren ;-) 

Bvd! 

G rt, 

• '•"•` .   



van: 57172,e ;_ w, 
Verzonden: dinsdag 8 juni 202116:52 

Aan: 5.1• . e Prninbzk.nl> 

Onderwerp: overzicht argumenten gemeenten / Q&A herindeling 

Urgentie: Hoog 

GoedemiddagS.1w27el, 

Zoals besproken bijgaand het aangepaste overzicht inzake de argumenten van gemeenten voor 

en tegen heffing van hondenbelasting. . 

Tevens de Q&A inzake de gevolgen van een herindeling. 

Ik stuur deze Q&A parallel ook nog ter afstemming naar de BFR-collega's die ervaring hebben 

met herindelingen 

Graag beide stukken beoordelen. 

Grt, 
, .'2 W 



101 

Van: 
Aan: 
Onderwerp: 

Datum: 

p' 1.2.® 
P,1.2.e 
PW: HÉRZIEN SCHEMA 

woensdag 9 jurg 202110:00:18 
Bijlagen: 

Prioriteit: 

beadeLhffi 
herzfen sctxma.pdf 
herdm schema 
HOD9 

Hierbij 

G 

Van: £ @minbzk.nl> 

Verzonden: woensdag 9 juni 202109:21 

Aan:i P @minbzk.nl> 

CC:  ,Z.B @minbzk.nl>;5'. 

@minbzk.nl> 

Onderwerp: FW: HERZIEN SCHEMA 

Urgentie: Hoog 

Zie mail secr. min onderaan. 

Graag aan betrokkenen doorgeven. 

Met vriendelijke groeten, 

Minis-te e van = nnenlá +se a én er 
Turfmarkt 147 12511 DP ( Den Haag 
Postbus 20011 12500 EA ( Den Haag 
571-2, 

www.rijksoverheld.nl Iwww.facebook.com/minbzk Iwww.twitter.com/minbzk 

Van:5-f é Rminbzk.nl> 

Verzonden: woensdag 9 juni 202109:04 

Aan: 

CC: 

ffiDminbzk.nb; 5.1,2.e  

tWminbzk.nl>; 5,1.2._e 

gDminbzk.nt>; 

minbzl>; 5, 1,.2,t:5..i.2.e 
••• •omminbzk.ni>; 

•7minhzk.np; 

nintzzk.ril>; 5J.2vi 

Pminbzk.nl> 

Pminbzk.nl>; t•.1 

(Wminbzk.nl>; 

Pminbzk.nl>; 

taminbzk.nl>; 5,1, 

o0minbzk.nt> 

tmminbzk.nl>; 

(tminbzk.nl>; 

t®minbzk.np; 5u1,_ 2.e 

• (mltijksoverheid.nt>; 5.1,2,e 5',-1-,2,e 



0Wminbzk.nt>; 

tmminbzk.nl>; 

IIIIIIIIIIIIIIIINUrninkk.nl>; 
Onderwerp: FW: HERZIEN SCHEMA 

Urgentie: Hoog 

t®minbzk.nt>; 

tWminbzk.nt>; 

(mminbzk.nl> 

t®minbzk.nt>; 

5.1.2.e 

Het debat over de hondenbetasting zal wat later starten... 16.00 uur Ipv 15.30 uur. 

Groet, 

Van:i. 2, - twtweedekamer.nl> 

Verzonden: dinsdag 8 juni 202118:00 

Onderwerp: HERZIEN SCHEMA 

Urgentie: Hoog 

I 

HERZIEN SCHEMA 
Den Haag, 8 juni 2021 

De Voorzitter stelt zich voor de rest van de week het volgende schema voor. 

DINSDAG 8 JUNI 

19.30 uur VAO Handelsbevordering (AO d.d. 2911) 

19.45 uur Dertigledendebat over het besluit van de Chinese regering om de markt te openen voor 

Nederlands kalfsvlees 

WOENSDAG 9 JUNI 

10.15 uur Tweeminutendebat Hersteloperatie kinderopvangtoeslag (CD 2715) 

11.00 uur Herdenking naar aanleiding van het overlijden van Meindert Leerling 
(oud-fractievoorzitter RPF) 

11.15 uur Verantwoordingsdebat over het jaar 2020 

DONDERDAG 10 JUNI 

1015 uur Téwemrnuténdébat Enregieraad 11 juni 2021 (CD d.d.. 316)   

10.35 uur Tweeminutendebat NAVO Ministeriele Defensie en Buitenlandse Zaken (CD 2515) 

11.00 uur Tweeminuten debat NAVO Top 11 juni 2021 (CD 

11.20 uur 

11.40 iluir 

Tweeminutendebat Conferentie over de Toekomst van Europa (CD 1215) 

VAO Nedertandse Polaire Strategie (AO d_d. 1112) 

11.55 iï i Tweeminutendebet Evaluatie Wet dieren (28 286, nr. 1183) 

1215 uur {onder voorbehoud) Tweeminutendebat EU-Gezondheidsraad d.d. 15 juni 2021 (CD 9/6)— 

Aanvang middagvergadering: STEMMINGEN (over motto* Ingediend bij het tweeminutendebat NAVO Top 

11 juni 2021, het Tweeminutendebat Energieraad en eventueel over moties Ingediend bij het onder 
voorbehoud geagendeerde Tweeminutendebat EU-Gezondheidsraad) • •„ 



13.30 uur 

16.00 uur 

19.15 uur 

van 

gegevens 

Wijziging van de Wet publieke gezondheid vanwege het opnemen daarin van een gemeentelijke 
taak om prenataal huisbezoek te verrichten (35 593) 

Debat over het burgerinitiatief "Stop de hondenbelasting" (35 569, nr. 1) 

Wijziging van de Wet basisregistratie personen in verband met het bevorderen van de goede 
uitvoering van die wet op enkele onderdelen en het herstellen van enige omissies, alsmede 

de Wet basisadministraties persoonsgegevens BES in verband met het opnemen van 

over kinderen die op het moment van de geboorte niet meer in leven zijn of omtrent wie een 

akte 

aangifte 

in een openbaar lichaam is opgemaakt die vermeldt dat het kind op het ogenblik van de 

niet in leven is, dan wel die zijn overleden zonder zelf ingeschrevene te zijn (35 648) 

Hamerstukken, donderdag 10 juni, bij aanvang ochtendvergadering, tenzij zich sprekers melden: 

- 35 763 (Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor 

het jaar 2021 (Vierde incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaatregelen)) 

- 35 836 (Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet 
studiefinanciering 2000 betreffende tijdelijke voorzieningen voor het studiejaar 2021-2022 in verband met COVID-

19) 

VERWACHT IN WEEK 15-17 JUNI 

- Debat over de Staat van de Europese Unie 
- 35 216 (Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag en de Wet milieubeheer voor de invoering van een 
minimum CO2-prijs bij elektriciteitsopwekking (Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking)) 
- 35 145 (Voorstel van wet van de leden Bisschop en Kwint tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de 

Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in 
verband met de afschaffing van het lerarenregister en het registervoorportaal (voortzetting) 

Ng Dë Wét bésfuurlgke harmonisatie beroepsonderwijs (35 606) Wórdt op een later mcmen4 niet meer deze 
week, opnieuwgeagendeerd 
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Van: 

Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

57.2.e 
µ1.2.e 
QÀ herindeling 
woensdag 9 juni 2021 10:08:18 
OA herindeling.docx 



103 

Van: 

Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

1-27è 
5,12,e 
Overwegingen gemeenten hondenbelasting 
woensdag 9 juni 2021 10:45:29 
Overweainaen gemeenten hondenbelastina.dooc 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 

-'- in - voor afschaffing hordenbelastirg7 
donderdag 10 jt" 202107:27.50 

Goedemorgen 

Zie bijgaande peiling van hart van Nederland. 

Ben benieuwd hoe het gaat lopen vanmiddag. 

buiten de reikwijdte 

https_//www.hartvannederland.nl/nieilws/dieren/meerderheid-tweede-kamer-wil-af-van- 
hondenhe.lasting 

Verzonden met B1ackBelry Work 
(www.blackberry.com) 
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Van: 
Aan: 

Onderwerp: 
Datum: 

1.2.e 

RE:WD~Imrd motie aan 
donderdag 10 juni 202108:43:01 

Hoi P.1 z el 

Dank voor mail 

Goed moties voor te bereiden en al te delen met 

Zoals telefonisch besproken 
Motie 1 Verbieden invoeren hondenbelasting 
Motie 2 In :esprek gemeenten om af te bouwen 

Verzonden met B1ackBelry Work 
(www.blackberry.com) 

Succes vanmiddag, ik houd me telefoon in de gaten. 

Hartelijke groeten 

Van: . <» . 
Datum: donderdag 10 jun. 20217:31 AM 
Aan: 5'. @ . r 
Onderwerp: VVD kondigt motie aan 

@minb7k nl> 

@minbzk.nb 

Zie bijgaand artikel rtl nieuws. 
Hierin wordt door vvd motie aangekondigd. 
Is het een idee om  te laten informeren naar motietekst? 

bttps://wwNv.rtluieuws.ul/nieuws/nederland/artik-el/5235586/meerderheid-tweede-kamer-
wil-af-van-lmdenbelasting 

Verzonden met B1ackBerry Work 
(www.blackberry.com) 
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Van: 

Aan: •,LIe 
Onderwerp: 

Datum: 

RE: wvl hondenbelasting 

donderdag 10 juni 2021 11:17:02 

Goed om te weten. Daar vraagt de minister soms naar. 

Van:5:1. .é _-4 ;C @minbzk.nl> 

Verzonden: donderdag 10juni 2021 11:17 

Aan: 5`17 . e.. @minbzk.nl> 

Onderwerp: RE: wvl hondenbelasting 

ik begreep dat 

Wij ook denk ik. 

 (PBA) en 5M27 er 15.50u zullen zijn. 

Ga nog even met1"2:ë ".: afstemmen 

van :" .1. .e l•minbzk.nl> 

Verzonden: donderdag 10 juni 202111:15 

Aan: 5A .e Prninbzk.nl> 

Onderwerp: RE: wvl hondenbelasting 

Dank, ga ik terugkijken. Hoe Iaat zitten jullie in de ambtenarenkamer? 

Van: 571.2 
Verzonden: donderdag 10 juni 2021 11:13 

(@minbzk.nl> 

Aan: v1•2é.•C•minbzk.nl> 

Onderwerp: RE: wvl hondenbelasting 

HoiS'1-2e , 

Uiteraard als we die al eerder ontvangen dan hoor je het. 

Motie is door VVD toegelicht in item Goedemorgen NL, tussen 7.30u en 8.00u. 

Aan het begin bij de nieuwsitems. 

G rt, 
P-1..2—q] 

van: 5. .,  l@minbzk.nl> 

Verzonden: donderdag 10 juni 202109:21 

Aan:5"1-2.e. Pminbzk.nl> 

Onderwerp: RE: wvl hondenbelasting 

Hoi 5-1-2-e-1, 

Zoals je weet ben ik vanmiddag bij het debat. Ik begrijp vanl-2é. dat de VVD met een motie 
komt vanmiddag. Mocht je die voor het debat al ontvangen, wiÏ e je mij dan ook sturen? 

Groetjes 



Van: . . •:e @minbzk.nl> 

Verzonden: maandag 7 juni 202112:28 

Aan: 572 @minbzk.nl> 

cc: •-17 Rminbzk.nl> 

Onderwerp: FW: wvl hondenbelasting 

Ha SA. ̀óé1,— 

Hierbij alle info voor donderdag. 1-2  (cc) is contactpersoon. WVL is inmiddels afgestemd. 
Die hebben we gemaakt in geval er persvragen komen. 

Grt, 

Van: .@ Prninbzk.nl> 

Verzonden: maandag 7 juni 202110:54 

Aan: 571-2 l@minbzk.nl> 

Onderwerp: FW: wvl hondenbelasting 

Hoi e, 

Debat is a.s. donderdag vanaf 15.30u ingepland. 

Graag samen wvl afstemmen. 

G rt, 

•P•1•-. . -1-2—&l 

Van: 71-2.2 
Verzonden: woensdag 12 mei 2021 17:48 
Aan:-2.e 1.1 1hminbzk.nl> 

Onderwerp: wvl hondenbelasting 

Hoi b"1Y2ê41 

Bijgaand de woordvoeringlijn voor rond het debat over de afschaffing van de hondenbelasting, 

waarschijnlijk op donderdag 20 mei a.s. vanaf 16.15u. 

Ik heb de spreektekst van het debat ten behoeve van de wvl al gehalveerd. 

Graag jouw suggesties of verdere inperking nodig is en zo ja op welke punten. 

Voor het overzicht tref je tevens de geupdatete nota en spreektekst aan. 

In deze stukken is niet wezenlijk veel veranderd t.o.v. november 2020, alleen wat tekstuele 

verbeteringen en cijfers voor 2021 over heffing van hondenbelasting zijn opgenomen. 

Ik ben 'e'k,afe . l weer aan het werk. Zullen we dan de wvl afstemmen? 

G rt, 

nl'-2•.
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Van: 
Aan: 

5—.1'2;2 

,5.. 1.. ? e 
.,. 1 

Onderwerp: 

Datum: 
Bijlagen: 

RE: hondenbelasting 

donderdag 10 juni 202110:17:33 
a&a voorkomen invoering.docx 

Alvast even nagedacht over één deelaspect waarover we vanochtend spraken 

Van: 571- .  
Verzonden: donderdag 10 juni 202110:03 

Aan:I -1 @minbzk.nl> 
i  

Onderwerp: hondenbelasting 

Hoi  ( ;ë73, 

5-1'2'g net gesproken, ook bijgepraat over mogelijke motie. Zij stelde voor ••í 12•é; 
•Cámér te vragen, ook zodat jij eventueel vragen kunt verdelen terwijl hij beantwoor .. 

naar de 

Verder vond zij t belangrijk° 124 goed in te schakelen mbt mogelijke motie; het mikt nogal nauw 
binnen welke kaders minister een motie oordeel Kamer kan laten. Ik kon het item net trouwens 
niet zo snel vinden, zag alleen een geschreven stukje van RTL. 

Hg 
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Van: 

Aan: 
cc 
Onderwerp: 
Datum: 

á.1.2.e ;5.1-2.é 

RE. aaánuneiden TKMdebat 10 juni 
donderdag 10 juni 202110:11:05 

Goedemorgerf77271, 

Ik heb iedereen bij deze aangemeld. X~., 
zijn. 

en5-1-2é.~ zullen ook aanwezig 

Groet, 
F-xe 

Van:V.T77M 

Verzonden: maandag 7 juni 202116:47 

Aan: 777 

@minbzk.nl> 

@minbzk.nl>; e 

@minbzk.nl>; 

Onderwerp: RE: aanmelden TK debat 10 juni 

@minbzk.nl> 

OK! 

@minbzk.nl> 

@minbzk.nl>; .e: 

Van: sp~ ,,. na minbzk.nl> 
Verzonden: maandag 7 juni 202116:07 

Aan: 

CC: (@minbzk.nl>; í. ,2.e 
f@minbzk.nl>; 

Onderwerp: RE: aanmelden TK debat 10 juni 

Graag ook: 

aanmelden als ondersteuning van M BZK. 

Van: "7.e: 
Verzonden: maandag 7 juni 202115:06 

Aan: '2': e 

(@minbzk.nl> 

0minbzk.nl> 

(a)minbzk.nl> 

(@minbzk.nl>; 

(@minbzk.nl>, 

Pminbzk.nl> 
Onderwerp: RE: aanmelden TK debat 10 juni 

Prima, gaan we doen! Zie nog een verzoekje van onze kant. Thnx, groet 

Collega's, 

Voorheen moest er na aanleiding van een debat een verslag worden aangeleverd t.b.v. de 



ministerstaf. Oe ministerstaf is afgeschaft, maar er Is nog steeds behoefte aan verslagen na 
aanleiding van debatten. De verslagen worden nu TKN meegezonden met de stukken van de 
Bestuursraad. 

Wil je zorgen dat het verslagen van het lenair debat donderdag a.s. vóór vrijdag 11.00 uur 
aan • eleverd wordt bij •• I voor verzending aan de BR, 

met ons c 
Ominbzk.nl.

 .11.2e. (ffiminbzk.nl en P7"Z~' 

Het verslag geeft een algemene Impressie, aandachtspunten en belangrijke uitspraken weer. 
Daarnaast kan aangegeven worden of er moties zijn Ingediend en of toezeggingen zijn gedaan 
door de minister/staatssecretaris. Parlementaire Zaken registreert alleen de toezeggingen, 
waarop de Kamer een reactie terug ontvangt van de minister/staatssecretaris In Delphi. 

De sjabloon Is te vinden In DocGen (onder overig - Verslag Parlementair Overleg) In Digldoc. 

Alvast bedankt! 
Parlementaire Zaken 

Van: Pa minbzk.nl> 

Verzonden: maandag 7 juni 202114:23 

Aan: _ 

cc: 
8 11 

e. 
C@minbzk.nl> 

(@minbzk.nl>; 
Pminbzk.nl> 

Onderwerp: aanmelden TK debat 10 juni 

Goedemiddag collega's, 

A.s. donderdag 10 juni zullen de volgende collega's de minister van BZK ondersteunen tijdens het 

debat over het burgerinitiatief 'stop de hondenbelasting'. 

Fl-. .e 

Gelieve hen hiervoor aan te melden bij de Tweede Kamer. 

Bij voorbaat dank. 

Graag ontvang ik een bevestiging van de aanmelding. 

Groeten, 

Afdeling Bekostiging Binnenlands Bestuur 
Directie Bestuur, Financiën & Regio 
DG Bestuur, Ruimte & Wonen 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Turfmarkt 147 12511 DP 1 Den Haag I Zuldtoren 
Postbus 20011 2500 EA Den Haa 



www.facebook.com/minbzk I www.twitter.corr/minbzk
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Van: 
Aan: 

Onderwerp: 
Datum: 

e  
k 

hondenbelasting 
donderdag 10 juni 2021 10:48:35 

'Kamermeerderheid voor afschaffen hondenbelasting' 1 NOS 
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Van: 
Aan: 

i•C , 

onderwerp: 

Datum: 

Bijlagen: 

FW: 

donderdag 10 juf 202111:17:58 

1. S~Iekst 14-5.doot 
2. QA's hondenbelasting 14-5.docx 
3. FaCisheei ffridenb~rg In Cijfers 14-5.doSë 
4a. Pe~ Afschaffen van hondenbetastlnq.docal 
4b. verslag over het bu~idatief 5tw de Hondenbetastina',pdf 
4r;aaodpirtpp»nitt p~ OnrX 
5. Kabinetsstandmint burpertftiattef afsdiaffen van de oemeenteiijke hondenbel~AocK 
6a Brief beantwoording-van-kamervragen-aver-het-sdxapperrvan-de-aemeertteiike4nidenbelast&rq d.d..Ddf 
6b. rapport k-belastirggebled4)d[ 
0. Nota voorbereiding debat petitie stop de hondenbelas" 12-5.doot 

Waarschijnlijk is het niet nodig, maar voor de zekerheid alvast het dossier ter inzage. 

Van: ••.@ 

Vetzonden: vrijdag 14 mei 202112:29 

@minbzk.nl> 

@minbzk.nl>;1'"e 
@minbzk.nl>;P-, . @minbzk.nl> 

@minbzk.nl> 

Onderwerp: Debat hondenbelasting 

Beste allen, 

Volgens de laatste berichten, zie hieronder volgende week toch geen debat hondenbelasting. 

Ik heb een check uitstaan bij parlementaire zaken. 

Voor de zekerheid hierbij wel het volledige tafeldossier bijgevoegd. 

Nog paar zaken gewijzigd. 

Er zijn 4 versie op de achtste ingeleverd en voor ons zelf zijn er ook nog 4 geprinte versies. 

Hartelijke groeten, 

F. `- •g 1 

Van: -... - • 
Verzonden: vrijdag 14 mei 202111:59 

Aan:••: 

Onderwerp: FW: Conceptplanning 

Van:15.1 2.e ODminbzk.nl> 

Verzonden: vrijdag 14 mei 202111:42 

Aan: 

gDminbzk.nt> 

ti)minbzk.nl> 

CC: 

tDminbzk.nl> 

tZDminbzk.nl>; 

tWminbzk.nh; 

F• 25.1.2,e 
J ,1 .2a ea-.-,,..«,.. 

(Wminbzk.nl>; 

tu)minbzk.nl>; 

Pminbzk.nb; 

lsminbzk.nl>; 

tbminbzk.nl>; 5.1,2.e 
(wminbzk.nl> 



ffiDminbzk.nt>; 

minbzk.nl>; 

5.1.?..e 
0fDminbzk.nt>, 50,2,e Pminbzk.nt>; 

ca Rijksoverheid.nt>; 6A2.e... 

gDminbzk.nt>; 

taminbzk.nl>;I 

Onderwerp: FW: Conceptplanning 

Collega's, 

CDminbzk.ni>; 

tmminbzk.nt> 

Pminbzk.nl> 

Zie onderstaand (voorlopig) schema van de TK voor dinsdag 18 mei en donderdag 20 mei. 

Groet, 

Ps het debat mbt "Hondenbelasting" zien we niet terug in de planning 

Van:•.T Ptweedekamer.nt> 

Verzonden: woensdag 12 mei 202118:20 

Aan: + W , (@minbzk.np 

Onderwerp: Conceptplanning 

Pui en reiKW jdlij 

• 

•` 



ill 

Van: •71"2. e 

Onderwerp: 

Datum: 
Bijlagen: 

laatste stukken tafeldossier. 

donderdag 10 juni 2021 11:21:26 
Overwenincen aemeenten hondenbelasting 9-6.docx 
OA herindeling 9-6.docx  

Hoi5 1'2.e "4,y.._ -- .._ 

naar aanleiding van mail over herindeling Groningen en op verzoek van M zijn nog twee stukken 

aan het dossier toegevoegd. 

Zie bijlagen. 

G rt, 

5.`1"2:e•
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Van: 7.2.e 
Aan: .1.2.e 
CC: 1.2.e 
Onderwerp: ké ardwo Lijn appreciatie motie WD 
Datum: donderdag 10 juni 202113:02:16 

Bijlagen: 

Hol F—iG3, 

Mooi antwoord. Afhankelijk van de uiteindelijke tekst, zouden daar elementen aan toe kunnen 
worden gevoegd van de Q&A die Ik vanochtend heb voorbereid (laatste gedachtestreepje). Maar 
dan moet daar dus wel expliciet om gevraagd worden. Volgens mij kun je dit vast zo met 
1 delen, en dan zeggen dat we eea samenvoegen als motie over beide gaat. 

, 

_ 
{ • r•I•ÏF•o'F..kY!vJ.:r,•: Zf •: 

Van: 21 @minbzk.nl> 

Verzonden: donderdag 10 juni 202112:38 

Aan: • @minbzk.nl> 

cc: .2.e @minbzk.nl> 

Onderwerp: antwoordlijn appreciatie motie WD 

Urgentie: Hoog 

Hoi . 

Zie bijgaand ter beoordeling. 

Is op basis van spreektekst / kabinetsstandpunt opgezet. 

Heb jij nog aanvulling op juridische mogelijkheid om iets voor een deel al te verbieden, terwijl 

afschaffing nog niet is besloten (onderdeel 1 motie)? 

Grt, 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 

RE: laatste 
donderdag 10 juni 202114:54:33 

Op de motie? 

Van: .e 

Verzonden: donderdag 10 juni 202114:54 
Aan: E.T .e 
Onderwerp: laatste spreektekst 

Heb je de laatste spreektekst voor mlj? 

@minbzk.nl> 

@minbzk.nl> 
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Van: 

Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 

Bijlagen: 

5.. 1.2...e 
Re laatste 
donderdag 10 juni 202114:56:44 

Dit is de basistekst, de motie hebben we nog niet ontvangen. 

Van: 4 , :C 

Verzonden: donderdag 10 juni 202114:54 

Aan: . .e @minbzk.nl> 

Onderwerp: laatste spreektekst 

Heb je de laatste spreektekst voor mij? 

@minbzk.nl> 
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Van: 

Aan: 
Cr- 

.12.e 
.1 •2.e 

e 
u1.2,e 

Onderwerp: : Practicé what we pres ? 
Datum: donderdag 10 juni 202114:56:48 

Ha collega's, 

Ik zag onderstaand bericht voorbij komen, met overigens een voor mi] niet geheel onverwachte 
strekking. 

Uiteraard van harte bereid om ondersteuning te bieden en er op mee te denken! 

Groet, 

kwwwl 

Meerderheid Tweede Kamer wil af van hondenbelasting 
10-06-2021 
Bestuur 

Meerderheid Tweede Kamer wil af van hondenbelasting 
Blaftaks 
Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat hondeneigenaren niet langer belasting 
hoeven te betalen voor hun viervoeter. De helft van de gemeenten heft nu nog een 
'blaftaks'. De Tweede Kamer praat vanmiddag over de belasting nadat hondeneigenaar 
Gary Yanover het onderwerp via een burgerinitiatief op de politieke agenda wist te zetten. 
"Deze belasting is alleen maar bedoeld om de kas van gemeenten te spekken." 
Gary Yanover, baasje van hond Luna, mag vandaag het debat over de hondenbelasting 
openen. Hij krijgt zes minuten spreektijd. "Een onrechtvaardige belasting is het. 
Bovendien zijn de verschillen tussen gemeenten groot. De ene gemeente vraagt niets, de 
andere 125 euro voor een hond." 
Yanover haalde 60.000 handtekeningen op en daarmee belandde het burgerinitiatief op de 
politieke agenda. 
Hondenbezitter Gary Yanover zette het onderwerp op de politieke agenda Hondenbezitter 
Gary Yanover zette het onderwerp op de politieke agenda 
Meerderheid is voor afschaffen 
Uit een rondgang van RTL Nieuws blijkt dat een meerderheid van de Tweede Kamer van 
de belasting af wil. VVD, SP, PVV, PvdD, JA21, Forum, Groep van Haga, BBB, BIJ  
willen dat gemeenten de belasting niet meer kunnen heffen. Het CDA wil gemeenten die 
mogelijkheid niet ontnemen. 
"De hondenbelasting is geen eerlijke belasting. Dus op termijn willen we van de 
'teckeltaks' af", zegt VVD-Kamerlid Daan de Kort. "Het is ook een rare belasting. Er zijn 
gemeenten waar je niets betaalt, maar in bijvoorbeeld Groningen betaal je 130 euro." 
Op welke termijn de belasting voor de liberalen verleden tijd moet zijn, is aan het kabinet. 
De partij dient daarvoor een motie in. 
VVD'er Daan de Kort: 'Op termijn van de belasting af VVD'er Daan de Kort: 'Op termijn 
van de belasting af 
oudste belastingen 
De hondenbelasting is een van de oudste belastingen in Nederland. (jaartal: 1446). De 



belasting is ooit ingevoerd om hondsdolheid te bestrijden. Gemeenten mogen zelf bepalen 
of ze wel of geen belasting heffen op een hond. 
Volgens het CBS waren er in 2020 nog 193 gemeenten (van de 352) die hondenbelasting 
vroegen aan baasjes: dat is iets meer dan de helft. 
Jaarlijks is dat goed voor 51 miljoen euro. Het aantal gemeenten dat de belasting heft, daalt 
wel: in 2019 lag het aantal gemeenten 8 procent hoger. Van alle gemeenten begroot Den 
Haag volgens het CBS de hoogste opbrengst, ruim 2 miljoen euro per jaar. 
Goudvissenbelasting 
Ook Hans Smolders van de Groep Van Haga strijdt al jaren tegen de belasting. Het 
Tilburgse Kamerlid probeerde de belasting als raadslid in zijn eigen gemeente al af te 
schaffen, maar dat lukte toen niet. "Je ziet dat steeds meer gemeenten ermee stoppen. Nu 
willen we het landelijk regelen zodat alle gemeenten met deze manier van belastinggeld 
innen stoppen", zegt Smolders. "Het is beter als burgers worden beloond voor goed 
gedrag." 
Ook voor de SP is het duidelijk. "Afschaffen die handel", zegt Kamerlid Renske Leijten. 
"Het hebben van een huisdier is voor heel veel mensen van grote waarde. Daar zou je geen 
belasting over moeten betalen. We hebben ook geen kattenbelasting of 
goudvissenbelasting." 
Stoppen 
Gary Yanover uit Kortgene hoopt dat zijn motto: 'Opruimen is verplicht — hondenbelasting 
niet!' eindelijk uitkomt. 'Be belasting is alleen maar bedoeld om de kas van gemeenten te 
spekken. Steeds meer gemeenten stopten er al mee. Ik noem Rotterdam, Dronten en Goes. 
Nu de rest van het land nog." 
(c) Rtlnieuws.nl - Alle rechten voorbehouden. 

Met vriendelijke groet, 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

Directie Bestuur, Financiën en Regio's 

Bezoekadres 

Turfmarkt 147 

2511 DP Den Haag 

571:.2 • • • •• - - • 



Van: 
Aan: 
CC 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

RE: Format appreciatie moties WD 
donderdag 10 juni 202115:21:34 
Format aooreri~ mr~ Wn 15 7ni cinrx 

Top, klein beetje herschreven zodat die spreektekst iets beter loopt. 
Ik print deze nog uit en kom naar jullie toe. 

Van: ,]i @minbzk.nl> 

Verzonden: donderdag 10 juni 202115:18 

Aan: 'P1é„ - @minbzk.nl> 
CC:• 1.2.é•_  @minbzk.nl>; •. 
Onderwerp: FW: Format appreciatie moties WD 

]e kunt ook volstaan met het toevoegen van de eerste bullit 

En aanpassing van de bullits erna. 

Van:5 
Verzonden: donderdag 10 juni 202115:13 
Aan: 

CC5.1.2.e 

e Prninbzk.nj> 

Onderwerp: Format appreciatie moties WD 

@minbzk.nl> 

minbzk..n(> 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: donderdag 10 juni 202115:57:59 

Nee M is hier nog niet. 

Verzonden met BlackBerry Work(www.blackberry.com) 

Van: 
Verzonden: 10 iun. 2021 15:50 
Aan: 
Onderwerp: RE: wvl hondenbelasting 

Hi, 

@minbzk.nl> 

@minbzk.nl> 

Minister is neem ik aan nog niet in de ambtenaren kamer? Sta buiten voor de TK 
op haar te wachten maar wilde het even checken. 

Hartelijke groet, 

Van: 
Verzonden: 10 jun 
Aan: ----

Onderwerp: RE: wvl hondenbelasting 

@minbzk.nl> 

@minbzk.nl> 

Ik begreep dato (PBA) en 

Wij ook denk ik. 

Ga nog even mete 

er 15.50u zullen zijn. 

afstemmen 

Van: ->#F•k4 @minbzk.nl> 

Verzonden: donderdag 10 juni 202111:15 

Aan: .e @minbzk.nl> 

Onderwerp: RE: " hondenbelasting 

Dank, ga Ik terugkijken. Hoe laat zitten jullie in de ambtenarenkamer? 

Van: l! , (@minbzk.nl> 

Verzonden: donderdag 10 juni 202111:13 

Aan: í%.e (@minbzk.nl> 

Onderwerp: RE: wvl hondenbelasting 

Hoi 



Uiteraard als we die al eerder ontvangen dan hoor je het. 

Motie is door VVD toegelicht in item Goedemorgen NL, tussen 7.30u en 8.00u. 

Aan het begin bij de nieuwsitems. 

G rt, 

E..' .'  ....• 1 '2 • 

Van:5:1`2:e•`••_. _• (@minbzk.nl> 

Verzonden: kluiiderdag 10 juni 202109:21 

Aan: F1 . 1 Rminbzk.nl> 

Onderwerp: RE: wvl hondenbelasting 

Hoi b:1-2é,  

Zoals je weet ben ik vanmiddag bij het debat. Ik begrijp van '5.1.2é. dat de VVD met een motie 
komt vanmiddag. Mocht je die voor het debat al ontvangen, wif j die mij dan ook sturen? 

Groetjes 

Van:57 .é Pminbzk.nl> 

Verzonden: maandag 7 juni 202112:28 

Aan: 57 l@minbzk,nl> 

cc: 5-1-2-(  

Onderwerp: FW: wvl hondenbelasting 

Pminbzk.nl> 

Ha 5,7714] , 

Hierbij alle info voor donderdag. •:1"2é.• (cc) is contactpersoon. WVC is inmiddels afgestemd. 
Die hebben we gemaakt in geval er persvragen komen. 

Grt, 

Van:E,. I- e @minbzk.nl> 

Verzonden: maandag 7 juni 202110:54 

Aan:57. e. aminbzk.nl> 

Onderwerp: FW: wvl hondenbelasting 

Hoi ,5-1-2 é, 

Debat is a.s. donderdag vanaf 15.30u ingepland. 

Graag samen wvl afstemmen. 

G rt, 

SI1, - 1- •-r-• • • a 19 

Van: 5•1"2é 0 
Verzonden: woensdag 12 mei 202117:48 



Aan: 5:"1. je . 
Onderwerp: wvl hondenbelasting 

Rminbzk.nl> 

H o •Y1'• é, 

Bijgaand de woordvoeringlijn voor rond het debat over de afschaffing van de hondenbelasting, 

waarschijnlijk op donderdag 20 mei a.s. vanaf 16.15u. 

Ik heb de spreektekst van het debat ten behoeve van de wvl al gehalveerd. 

Graag jouw suggesties of verdere inperking nodig is en zo ja op welke punten. 

Voor het overzicht tref je tevens de geupdatete nota en spreektekst aan. 

In deze stukken is niet wezenlijk veel veranderd t.o.v. november 2020, alleen wat tekstuele 

verbeteringen en cijfers voor 2021 over heffing van hondenbelasting zijn opgenomen. 

Ik ben 1'`.2 1 - weer aan het werk. Zullen we dan de wvl afstemmen? 

G rt, 
• 

••1 . 2.e 
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Van: 

Aan: 

CC: 
Onderwerp: 
Datum: 

.. 1.2.e 
p.1.2.e . i•.1.2.e 
RE: <geen • • _ _ - > 
donderdag 10 juni 202116:46:06 

In reactie op de toespraak. De rechter mag zeker wel toetsen of er sprake is van gelijkheid 1 
discriminatie bij belastingen. Niet via art. 1 Grondwet, wel via de abbb en het 
gelijkheidsbeginsel, daar mag ook de belastingrechter aan toetsen. 

Sent with B1ackBerry Work 
(www.blackberry.com) 

From: •jRrninb7k nl> 

Date: Thursday, 10 Jun 2021, 4-43 PM 
To: ,Qminbzk.nil>

•. 
Cc: . i.2.e  •k.nl>,6T2.e 

"1 _2.é 
qmulbzk.j11> 

Subject: RE: <geen onderwerp> 

Voor zover hier nog behoefte aan Is. 

Van:tr:1 i:T Xt , -, @minbzk.nl> 

Verzonden: donderdag 10 juni 202116:32 
Aan: nl e @minbzknl> 

@minbzk.nl>; 
@minbzk.nl>; 

Onderwerp: RE: ‹geen onderwerp> 

ldd. Top en dank. 

@minb7k np, 

@minbzk.nl> 

Verzonden met BlackBerry Work(www.blackberry.com) 

Van: E. l7111 1 • l-_@minbzk.nl> 
Verzonden: 10 iun. 2021 16:31 
Naar 

lg• minbzk.nl> 
Onderwerp: <geen onderwerp> 

dat liep aardig uit. succes zo!!! 

Vragen kunnen naar mij per mail of telefonisch. Als Ik er zelf een oppak, laat Ik je dat weten! 
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Van: 

Onderwerp: 
Datum: 

RE. ártikef 2 Fvw 
donderdag 10 junï 202117:07:18 

Verder geen vragen, toch? 

Van:+ : 

Verzonden: donderdag 10 juni 202116:56 

Aan:*. ..e .: 
Onderwerp: RE: artikel 2 Fvw 

@minbzk.nl> 

Top. Dank. Ugt bij M. 

Van: MWA (@minbzk.nl> 
Verzonden: donderdag 10 juni 202116:49 

Aan. 

@minbzk.nl> 

CC: 

Ominbzk.nl> 

(@minbzk.nl>; 

•Prninbzk.n  > 

Onderwerp: artikel 2 Fvw 

(@minbzk.nl>; 

(@minbzk.nl>Van: •~415* 

Verzonden: donderdag 10 juni 202116:46 

Aan: . .e`> : - °' (@minbzk.nl> 

Onderwerp: RE: <geen onderwerp> 

Dank! 

Van: j~ - minbzk.nl> 

Verzonden: donderdag 10 juni 202116:44 

Aan: 

CC: 

(Mminbzk.nl> 

ïvminbzk.nl>; ...:.,•;..,.,,,.r.  .e 

••(@minbzk.n(>; . 1 • .•';.?. r rrapl gl . .: 

(a)minbzk.n(> 

Onderwerp: RE: <geen onderwerp> 

Voor zover hier nog behoefte aan Is. 

Van: A~ Prninbzk.nt> 
Verzonden: donderdag 10 juni 202116:32 

Aan: 

CC:F1'2:é _ 

(@minbzk.ni> 

C@minbzk.nb, 

tc•minbzk.nl>; %.  _ ta - 

Ominb7k_rd>;,b 1-2.eá 

(@minbzk.n!> 

Onderwerp: RE: <geen onderwerp> 



ldd. Top en dank. 

Verzonden met BlackBerry Work(www.blackberry.com) 

Van: + . e @niinbzk nl> 

Verzonden: 10 jim. 2021 16:31 
Naar: .-1. 2 
Cc: -1.2.e 

Onderwerp: <geen onderwerp> 

dat liep aardig uit. succes zo!!! 

Vragen kunnen naar mij per mail of telefonisch. Als ik er zelf een oppak, laat ik je dat weten! 
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Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 

5.71-7-6 
5.1.2.e ;51:ë 
5.1.2.e 
achterhaalde belasting 
donderdag 10 juni 2021 17:11:37 

Pakken jullie dit op BFR? 
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Van: 
Aan: 

CC. 15.1.2.e ; 
Onderwerp: __ _ , . _ (her5rwoeren 

Datum: 
Bijlagen: 

donderdag 10 juni 202117:16:30 

Voorbereide Q&A aangepast n.a.v hoe de vraag door de kort werd gesteld. Pakken jullie 
gesprek met VNG op? 

Van:p:1 ï2=eN 

Verzonden: donderdag 10 juni 202116:49 

Aan: @minbzk.nl>;.fi2.e 
@minbzk.nl> 

@minbzk.nl>; 

@minbzk.nl> 

Onderwerp: artikel 2 Fvw 

Van:•J_1_e 
Verzonden: donderdag 10 juni 202116:46 

Aan:P 2.e Pminbzk.nl> 
Onderwerp: RE: <geen onderwerp> 

Dank! 

Van:,► (Wminbzk.nl> 

Verzonden: donderdag 10 juni 202116:44 

Aan: 

Cc: 

@minb7k.nt> 

(@minbzk.nl> 

(@minbzk.nl>;•é,• 

cz minbzk,nly; (@minbzk.nl>; 

A(a)minbzk.nl> 

Onderwerp: RE: <geen onderwerp> 

Voor zover hier nog behoefte aan Is. 

Pminbzk.ni> 

Verzonden: donderdag 10 juni 202116:32 

6'172é.•••®(@minbzk.nt> 
cc: P372 Aan: (@minbzk.nl>; M...  e 

(@minbzk.nl>;:*. 

Onderwerp: RE: <geen onderwerp> 

e y,. 

ldd. Top en dank. 

Verzonden met BlackBery Work(www.blackberry.com) 

@ininb7k nl> 

Verzonden: 10 jun. 2021 16:31 

Ominbik nt>



Onderwerp: <geen onderwerp> 

dat liep aardig uit. succes zo!!! 

Vragen kunnen naar mij per mail of telefonisch. Als !k er zelf een oppak, laat ik je dat weten! 




