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Van: 
Aan: • 

Ff ,e 
.•.• 

Onderwerp: 
Datum: 

RE: Vd 
vrijdag 11 juni 202110:15:35 

Eens. 

Van: • 

Verzonden: vrijdag 11 juni 202108:12 

Aan:5"r27eI 

@minbzk.nl> 

Onderwerp: RE: Volkskrant 

@minbzk.nl> 

@minbzk.nl>; 

Mooie weeergave, waar onze redeneerlijn zeer herkenbaar in is. 

Verzonden met B1ackBelry Work 
(www.blackberry.cor) 

Onderwerp: Volkskrant 

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/de-hondenbelasting-mag-best-weg-vindt-
Oe-kamer-maar-daar-bluft-het-voorlopig-bv—b6Qd 1 d44/ 

Verzonden met B1ackBerry Work 
(www.blackberry.cora)
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Van: 

Aan: t.2.e.'I .._:•i'T.é;i,'_ië: • 3 

Onderwerp: tink <n P~ i tge= d stenogram plenaire debat TK Burgerinitiatief »Rop de hondenbelasting' (35569) d.d. 
10 juni 2021 
wipdag 11 jurp 202109:44:08 
htardleid" verslagen FK-TK Or~rigeerde sterxVammrn dmx 

Datum: 
Billagen: 

Collega's, 

Correctietermijn 
De DVR zal de aangebrachte wijzigingen In behandeling nemen als correctievoorstellen. De DVR 
kan uitsluitend correcties verwerken die via de correctiewebsite zijn aangebracht. Onderstaande 
link Is drie werkdagen geldig vanaf het moment van sluiten van het verslagteggingsproces door 
de DVR. Dit betekent dat de correctietermijn voor deze vergadering loopt tot: dinsdag 15 juni 
2021 om 22:50 uur. 

rOrrPCCiPSitP 

Geldigheid link 
Lukt het niet om de correcties aan te brengen voordat de link verlopen Is? Neem dan binnen de 
correctietermijn contact op met de Dienst Verslag en Redactie. 
Die kan de geldigheid van de link met maximaal 48 uur verlengen. Voor correcties In teksten die 
uitgesproken zijn tijdens de vergadering van donderdag, bestaat tot na het weekend de tijd 
(dinsdag 9.00 uur) voor correcties. 

De stenografische dienst heeft nadrukkelijk gevraagd het stenogram te checken op 
onjuistheden en niet op spel- en tikfouten. Graag aandacht daarvoor! 

Handleiding gebruik correctiewebsite 
In de bijlage staat de correctieprocedure beschreven. 

In het digitale correctieproces neemt de DVR alleen correctievoorstellen in 
behandeling die via de correctie website zijn ingebracht! 

Met vriendelijke groet, 
Parlementaire zaken 
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Van: 

Aan: P. 1.2.e 
Onderwerp: 
Datum: 

RE- korte weergave debat tbv BR 
vrijdag 11 juni 2021 10:46:30 

]ij ook bedankt! 0 

Van: ~„ @minbzk.nl> 

Verzonden: vrijdag 11 juni 202110:45 

Aan:FM.e @minbzk.nl> 

Onderwerp: RE: korte weergave debat tbv BR 

Hoi 

Dank voor de snelle reactie. 

Ik neem de toevoegingen over. 

En nogmaals dank voor je hulp en de samenwerking gisteren tijdens het debat. 

Grt, 

Van: :ïj §~ 191 C@minbzk.nl> 

Verzonden: vrijdag 11 juni 202110:35 

Aan:  : e C@minbzk.n(> 

Onderwerp: RE: korte weergave debat tbv BR 

Hol 

Zie enkele toevoegingen/suggesties in rood. 

Groet, 

Van: 

Verzonden: vrijdag 11juni 202110:13 
.... 

Aan:+ ::•...:.::._...:...:_...:5. w• 

minbzk.nl> 

PMintzk.nl> 

Onderwerp: korte weer gave debat tbv BR 

Urgentie: Hoog 

HoiiïX• 

Graag bijgaand kort verslag tbv BR beoordelen. 

Lukt dat voor 10.45u? 

Bvd! 



G rt, 

5-2•. 

Korte weergave debat over het burgerinitiatief 'stop de hondenbelasting'. 

Op donderdag 10 juni vond in de TK een debat plaats naar aanleiding van het 

burgerinitiatief'stop de hondenbelasting'. De uitkomst van het debat kan het beste 

weergegeven worden door de kop van het Volkskrantartikel Me hondenbelasting mag 

best weg, vindt de Kamer, maar daar blijft het voorlopig bij". 

De initiatiefnemer, de heer Yanover, lichtte allereerst toe dat de hondenbelasting 

discriminerend is en wordt gebruikt om tekorten van gemeenten te dekken (omdat de 

opbrengsten in de -algemene middelen vloeien, en niet uitsluitend bestemd zijn voor 

hondenbeleid). Ook in de TK is de hondenbelasting niet populair. De meeste fracties 

vinden de heffing achterhaald, niet rechtvaardig en niet effectief. M BZK heeft tijdens 

het debat aangegeven niet tegen afschaffing van de hondenbelasting te zijn, maar dit te 

willen bezien in het bredere verband van de algemene herziening van de gemeentelijke 

belastingen, zoals de Raad van State ook heeft geadviseerd. De uiteindelijke beslissing 

daarover wordt aan het volgende kabinet gelaten. Ook een meerderheid van de TK lijkt 

tegen het direct afschaffen te zijn, dat gaat namelijk toch te ver ( nog iets zeggen over 

gemeentelijke autonomie, en mogelijke financiele gevolgen voor gemeenten?). In het 

debat heeft M BZK toegezegd dat zij met de gemeenten in gesprek gaat over het op 



termijn afschaffen van de hondenbelasting. Er zijn twee moties ingediend. Een motie 

van lid Smolders (Groep Van Haga) om de hondenbelasting af te schaffen is door M BZK 

ontraden. Voor deze motie lijkt geen meerderheid te zijn. Een motie van lid De Kort 

(VVD) verzoekt om 1) de financiële gevolgen voor gemeenten van de afschaffing van de 

hondenbelasting in kaart te brengen; 2) in samenspraak met de VNG de mogelijkheid 

van afschaffing van de hondenbelasting te onderzoeken en daarbij de mogelijkheid van 

een redelijke overgangstermijn te betrekken; en de TK hierover voor de 

begrotingsbehandeling in het najaar van 2021 te informeren. M BZK heeft aangegeven 

bereid te zijn om de financiële gevolgen in kaart te brengen, in gesprek te gaan met de 

VNG en daarover de TK te berichten en heeft deze motie oordeel kamer gelaten. Voor 

deze motie lijkt een meerderheid. aanwezig te zijn. 
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Van: 
Aan: 
Ca 
Onderwerp: 
Datum: vrijdag 11 juni 202110:35:16 

Hallo .:2:e1 

Het debat over de hondenbelasting lijkt redelijk af te lopen. Thnx voor je inzet, mede namens 

groet 

am;-
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Van: 

Aan: 

Onderwerp: 

Datum: 

Helder, dank! 

Groet, 

10 juni 

vrijdag 11 juni 202111:58:06 

Van:P,,. 1.2 eer.. 

Verzonden: vrijdag 11 juni 202111:57 

Aan: 3~„ 

Onderwerp: RE: aanmelden TK debat 10 juni 

@minbzk.nl> 

@minbzk.nl> 

Het is eigenlijk een herhaling van haar toezegging in reflectie op de motie. 

Zie groene deel. 

Van: + (@minbzk.nl> 

Verzonden: vrijdag 11 juni 202111:53 

Aan: 2,9 - (&minbzk.nt> 

Onderwerp: RE: aanmelden TK debat 10 juni 

Hoi 

Kan ik de laatste zin als een toezegging registreren, of is dit slechts vooruitlopend op de motie 

(als deze wordt aangenomen)? 

Groet, 

0 

Van: *0 

Verzonden: vrijdag 11 juni 202111:03 

Aan: e 

(@minbzk.nl> 

(@minbzk.nl> 

(@minbzk.nl>•5„9-é 

:CC:  y :2.ë 

Onderwerp: RE: aanmelden TK debat 10 juni 

(@minbzk.nt> 

Goedemorgen collega's, 

Onderstaand een kort verslag van het debat van gisteren. 

G rt, P7•e X 

Korte weergave debat over het burgerinitiatief ̀stoa de hondenbelasting'. 



Op donderdag 10 juni vond in de TK een debat plaats naar aanleiding van het 

burgerinitiatief'stop de hondenbelasting'. De uitkomst van het debat kan het beste 

weergegeven worden door de kop van het Volkskrantartikel "De hondenbelasting mag 

best weg, vindt de Kamer, maar daar blijft het voorlopig bij". 

De initiatiefnemer, de heer Yanover, lichtte allereerst toe dat de hondenbelasting 

discriminerend is en wordt gebruikt om tekorten van gemeenten te dekken (omdat de 

opbrengsten in de algemene middelen vloeien, en niet uitsluitend bestemd zijn voor 

hondenbeleid). Ook in de TK is de hondenbelasting niet populair. De meeste fracties 

vinden de heffing achterhaald, niet rechtvaardig en niet effectief. M BZK heeft tijdens 

het debat aangegeven niet tegen afschaffing van de hondenbelasting te zijn, maar dit te 

willen bezien in het bredere verband van de algemene herziening van de gemeentelijke 

belastingen, in lijn met het advies van de Raad van State ( bij de afschaffing van de 

precariobelasting op ondergrondse leidingen). De uiteindelijke beslissing daarover wordt 

aan het volgende kabinet gelaten. Ook een meerderheid van de TK lijkt tegen het direct 

afschaffen te zijn, dat gaat namelijk toch te ver. n.t e__at__,ee tógezegda 

ui mEt"c•e,—gemeentén _sprek, gajt nver`h ét op tër•..!J.n— 

M be astir-,, Er zijn twee moties ingediend. Een motie van lid Smolders (Groep Van 

Haga) om de hondenbelasting af te schaffen is door M BZK ontraden. Voor deze motie 

lijkt geen meerderheid te zijn. Een motie van lid De Kort (VVD) verzoekt om 1) de 

financiële gevolgen voor gemeenten van de afschaffing van de hondenbelasting in kaart 



te brengen; 2) in samenspraak met de VNG de mogelijkheid van afschaffing van de 

hondenbelasting te onderzoeken en daarbij de mogelijkheid van een redelijke 

overgangstermijn te betrekken; en de TK hierover voor de begrotingsbehandeling in het 

najaar van 2021 te informeren. M BZK héeft áángégévën bé~rëid t:ezijn:om dë-firiánciëlë 

gévolgén in kaart té brengen, ín.gesprek te gáán mët dé VNG en daarover, de rK te 

bërichtën en heeft deze motie oordeel kamer gelaten. Voor deze motie lijkt een 

meerderheid aanwezig te zijn. 

Van: 5.1;2.e • Prninbzk.nt> 

Verzonden: maandag 7 juni 202115:06 

Aan: ' . . ,t: 0minbzk.nl> 

c'@minbzk.ni> 

CC: •. 1.2.e C@minbzk.nl>;57', e 

Ominbzk.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. 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 verslagen van het plenair debat donderdag a.s. vóbr vrijdag 11.00 uur 
aan eleverd wordt bijre •# voor verzendin aan de BR, 

Ominbzk,n me ons c.c. Cminbzk,rij en S. . •- 8M 
..„,,J«bminbzk.ni. 

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 Delphl. 

De sjabloon is te vinden in DocGen (onder overig - Verslag Parlementair Overleg) In Digidoc. 

Alvast bedankt! 
Parlementaire Zaken 

Van:  @minbzk.nl> 

Verzonden: maandag 7 juni 202114:23 

Aan: 5.1.2.e 

CC: PJ 2.e • 

@minbzk.nl> 

JPminbzk.nl>;•,,i.1.2.6' `` •• 



P71-2 (@minbzk_n(> 

Onderwerp: aanmelden TK debat 10 juni 

Goedemiddag collega's, 

Ks. donderdag 10 juni zullen de volgende collega's de minister van BZK ondersteunen tijdens het 

debat over het burgerinitiatief 'stop de hondenbelasting'. 

-é 

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 
Da Bestuur, Ruimte & Wonen 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Turfmarkt 147 12511 DP I Den Haag 1 Zuidtoren 
Postbus 20011 1 2500 EA 1 Den Haag 
Secretariaat Inrichting O enbaar Bestuur -Bekostiging Binnenlands Bestuur I 5•,.1.2,e 
Mchminbzk.ni 1 

(aminbzk.n( 
Pid.n( I www.farebook_com/minbzk I www.twitter.corri/minbzk
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Van: 
Aan: 
OG 
Onderwerp: 

Datum: 

WY: aanmelden TK debat 10 juni 
vrijdag I  juni 202111:05:58 

Goedemorgen 

Bijgaande terugkoppeling van het debat over de hondenbelasting heb ik aangeleverd voor de 

eerstvolgende BR. 

Grt, 

Van: • -

Verzonden: vrijdag 11 juni 202111:03 

Aan: .e @minbzk.nl>;. 

@minbzk.nl> 

cc: .1-2 @minbzk.nl> 

'Onderwerp: RE: aanmelden TK debat 10 juni 

Goedemorgen collega's, 

Onderstaand een kort verslag van het debat van gisteren. 

Grt, P. 117 2• 

Korte weergave debat over het burgerinitiatief 'stop de hondenbelasting'. 

Op donderdag 10 juni vond in de TK een debat plaats naar aanleiding van het 

burgerinitiatief 'stop de hondenbelasting'. De uitkomst van het debat kan het beste 

weergegeven worden door de kop van het Volkskrantartikel "De hondenbelasting mag 

best weg, vindt de Kamer, maar daar blijft het voorlopig bij". 

De initiatiefnemer, de heer Yanover, lichtte allereerst toe dat de hondenbelasting 

discriminerend is en wordt gebruikt om tekorten van gemeenten te dekken (omdat de 



opbrengsten in de algemene middelen vloeien, en niet uitsluitend bestemd zijn voor 

hondenbeleid). Ook in de TK is de hondenbelasting niet populair. De meeste fracties 

vinden de heffing achterhaald, niet rechtvaardig en niet effectief. M BZK heeft tijdens 

het debat aangegeven niet tegen afschaffing van de hondenbelasting te zijn, maar dit te 

willen bezien in het bredere verband van de algemene herziening van de gemeentelijke 

belastingen, in lijn met het advies van de Raad van State ( bij de afschaffing van de 

precariobelasting op ondergrondse leidingen). De uiteindelijke beslissing daarover wordt 

aan het volgende kabinet gelaten. Ook een meerderheid van de TK lijkt tegen het direct 

afschaffen te zijn, dat gaat namelijk toch te ver. In het debat heeft M BZK toegezegd dat 

zij met de gemeenten in gesprek gaat over het op termijn afschaffen van de 

hondenbelasting. Er zijn twee moties ingediend. Een motie van lid Smolders (Groep Van 

Haga) om de hondenbelasting af te schaffen is door M BZK ontraden. Voor deze motie 

lijkt geen meerderheid te zijn. Een motie van lid De Kort (VVD) verzoekt om 1) de 

financiële gevolgen voor gemeenten van de afschaffing van de hondenbelasting in kaart 

te brengen; 2) in samenspraak met de VNG de mogelijkheid van afschaffing van de 

hondenbelasting te onderzoeken en daarbij de mogelijkheid van een redelijke 

overgangstermijn te betrekken; en de TK hierover voor de begrotingsbehandeling in het 

najaar van 2021 te informeren. M BZK heeft aangegeven bereid te zijn om de financiële 

gevolgen in kaart te brengen, in gesprek te gaan met de VNG en daarover de TK te 

berichten en heeft deze motie oordeel kamer gelaten. Voor deze motie lijkt een 

meerderheid aanwezig te zijn. 



Van: 5,1 .2,e 

Verzonden: maandag 7 juni 202115:06 

Aan: 

i@minbzk.nl> 

C@minbzk.nl> 

Ominbzk.nl>; ó.'1:2.e 

C@minbzk.nl>;F.'1. .e 

(@minbzk.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. 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 versla - en van het 
aangeleverd wordt bij 
5.1,2.e e- at• • Wél met ons c.c. 

0minbzk.nl. 

lenair debat donderdag a.s. vóór vrijdag 11.00 uur 
voor verzendins aan de BR, 

ftminbzk.nl en 

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 Dlgidoc. 

Alvast bedankt! 
Parlementaire Zaken 

Van: ,.ISW ,1 4 ivminbzk.n(> 

Verzonden: maandag 7 juni 202114:23 

Aan: 5,1.2.e 
cc: .1.2.e    

C@minbzk.n(> 
C@minbzk,ri_I>;5WYY 1:2': 

dWnnv..oux.uxxbu. • ,M.. ..  -•.  

'••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'. 

Gelieve hen hiervoor aan te melden bij de Tweede Kamer. 

Bij voorbaat dank. 

Graag ontvang ik een bevestiging van de aanmelding. 



Groeten, 

5-1-2 é 

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 
Secretariaat Inrichting Openbaar Bestuur - Bekostiging Binnenlands Bestuur 1,1 
=(ci)minbzk.nl I 5.1,2.e 

5.  1-.. 2"è ----9 
5.1,2,e 
www.rq sover 

C&minbzk.nl  
eid.nl I www.facebook.com/minbzk I www.twitter.com/minbzk



128 

Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 

ng: Practice what we preach? 
maandag 14 j A 202111:10:50 

Thnx! 

Met vriendelijke groet, 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

Directie Bestuur, Financiën en Regio's 

Bezoekadres 

Turfmarkt 147 

2511 DP Den Haag 

E. 5,1.2.e (@minbzk.nl 

T. 5.,1.2,e 

Van: . @minbzk.nl> 

Verzonden: maandag 14 juni 202111:08 

Aan:P7772 e @minbzk.nl>;e 

@minbzk.nl> 

@minbzk.nl>; 

Onderwerp: RE: Hondenbelasting: Practice what we preach? 

HoiJ:J7 , 

Uitkomst debat donderdag is dat we in overleg met VNG gaan over tijdspad en gevolgen (en 

opties aangeven hoe te dekken, standaard artikel 2-verhaal zeg maar). 

TK moet hier voor begrotingsbehandeling over worden geinformeerd. 

Wordt vervolgd dus. 

Ik houd u op de hoogte;-). 

Grt, 

b:1:2. 

Van:5-177é" Vminbzk.nl> 

Verzonden: donderdag 10 juni 202114:57 



Onderwerp: Hondenbelasting: Practice what we preach? 

Ha collega's, 

Ik zag onderstaand bericht voorbij komen, met overigens een voor mij niet geheel onverwachte 
strekking. 

Uiteraard van harte bereid om ondersteuning te bieden en er op mee te denken! 

Groet, 

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 
Guy 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, BUI 
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. "De 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, 

5.1.2.e 

5.1.2,.e 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

Directie Bestuur, Financiën en Regio's 

Bezoekadres 

Turfmarkt 147 

2511 DP Den Haag 

E. 5.1.2.e Pminbzk.nl 

T. 5.1.2.e 



129 

k1.1 20 2.é
Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 

FW: Nieuwe toezegging voor uw directie (204454) 
dinsdag 15 juni 202110:52:57 

Ha :1:2':el, 

Gezien jij zojuist terugkoppeling hierover gaf inde keek, kan ik onderstaande toezegging op jouw 
naam zetten? 

De minister zegt toe dat zij met de gemeenten in gesprek gaat over het op termijn 
afschaffen van de hondenbelasting. Daarnaast is de minister bereid om de financiële 
gevolgen in kaart te brengen, in gesprek te gaan met de VNG en daarover de TK te 
berichten". 

Met vriendelijke groet, 

Afdeling Bestuur & Advisering 
Directie Bestuur, Finandèn & Regio's 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Turfmarkt 147 12511 DP 1 Den Haag 

T 7.J.2 ,e 
5,,1 2;.é '1 It l • . I 

Van: # _ lYli.w. 0 % 

Verzonden: maandag 14 juni 202110:04 
Aan: x . . e @minbzk.nl> 

@minbzk.nl> 

Onderwerp: Nieuwe toezegging voor uw directie (204454) 

Beste contactpersoon parlementaire zaken, 

@minbzk.nl> 

Er is een toezegging die bestemd is voor jouw organisatie-onderdeel. Ons verzoek is om 
deze in Delphi-BZK aan een behandelaar toe te wijzen. 
Onderwerp: "De minister zegt toe dat zij met de gemeenten in gesprek gaat over het op 
termijn afschaffen van de hondenbelasting. Daarnaast is de minister bereid om de 
financiële gevolgen in kaart te brengen, in gesprek te gaan met de VNG en daarover de TK 
te berichten". 

Je kunt deze toezegging in Delphi-BZK opzoeken in 'toezeggingen' met het ID-nummer 
204454 of gebruik maken van de link link naar detailrapport. Om wijzigingen aan te 
kunnen brengen in Delphi moetje eerst inloggen. 

Als er geen exacte termijn van afhandeling genoemd is, vragen we aan jou of aan de 
behandelaar om een inschatting te maken van een redelijke termijn voor de uitvoering van 
de toezegging. De standaardtermijn is 4 maanden. Als de einddatum in Delphi-BZK 
verschoven moet worden, dan kun je hierover contact met ons opnemen. 

Als deze commissiebrief bestemd is voor een ander organisatie-onderdeel, neem dan 
DIRECT contact met ons op. 

Met vriendelijke groet, 



Parlementaire zaken BZK 
Portefeuille minister BZK, excl. Wonen en Bouwen: eerste contactpersoon 

Portefeui le staatssecretaris BZK en Wonen en Bouwen: eerste contactpersoon P'  
@minh7k nl 



Van: 
Aan: 
Onderwerp: 

Datum: 
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OmirAmc.nt 

Nieuwe toezegging op uw naam (204454) 
dir slag 15 jtn i 202110:54.14 

Beste collega, 

Er is een toezegging op uw naam gezet. Onderwerp: 'De minister zegt toe dat zij met de 
gemeenten in gesprek gaat over het op termijn afschaffen van de hondenbelasting. 
Daarnaast is de minister bereid om de financiële gevolgen in kaart te brengen, in gesprek te 
gaan met de VNG en daarover de TK te berichten. De einddatum is 30-11-202l'. 

U wordt verzocht de benodigde actie te ondernemen voor de uitvoering van de toezegging. 
Als er geen exacte termijn van afhandeling genoemd is, wordt u geacht in te schatten wat 
een redelijke termijn is voor de uitvoering van de toezegging en de einddatum te wijzigen. 
(De standaardtermijn is 4 maanden.) Als de einddatum verschoven moet worden, dan kunt 
hierover contact opnemen met Parlementaire Zaken. 

Niet voor u? 
Als de toezegging overgedragen moet worden aan een ander, neem dan DIRECT contact 
op met uw directie contactpersoon. 

U kunt deze toezegging in Delphi opzoeken in'Toezeggingen' met het ID-nummer 204454. 
Of maak gebruik van de link naar detailrapport. (Om direct te kunnen muteren in Delphi 
dient u eerst in te loggen.) 

Met vriendelijke groet, 

Parlementaire zaken BZK 
Portefeuille minister BZK, excl. Wonen en Bouwen: eerste contactpersoon 

Portefeuille staatssecretaris BZK en Wonen en Bouwen: eerste contactpersoon 

@minbzk.nl 
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Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: ámsdag 15 juni 202112:55:52 

Ha 5'1• 

Ik zou je laten weten met wie binnen ons team je een digitale kop koffie kunt gaan drinken over de 
hondenbelasting en het vervolgtraject richting de begrotingsbehandeling. Bij deze: +j§ . en 

Groet 
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Van: 
Aan: 
onderwerp: 

Datum: 

RE -V~ minister - hondenbelasting vs precariobel~ 
vrijdag 18 juli 202114:25:47 

Goedemiddag;» , 

Graag bijgaand antwoord beoordelen. 

Bvd! 

Grt, 

Goedemidda •.. g . .<.. • 

Bijgaand de toelichting op de vraag. 

a 



,5-1'2'ï7:572-1  

• 

G rt, 

Van:; 2 . :e n,, @minbzk.nl> 

Verzonden: donderdag 17 juni 202117:06 

Aan: •1'2:e 
@minbzk.nl> 

w,5772.e 

@minbzk.nl>; a12;e 

@minbzk.nl> 

Onderwerp: Verzoek minister - hondenbelasting vs precariobelasting 

Dag 1-2 

Ik heb een verzoek van de minister. Zij heeft toegezegd aan Kamerlid de Kort om te onderzoeken 

of hondenbelasting conform het model precariobelasting op korte termijn al kan worden 

afgeschaft. Zouden jullie een tekstje kunnen opstellen met een reactie hierop? Zou goed zijn om 

ook aan te geven waarom wij wel voorstander zijn geweest van het afschaffen van de 

precariobelasting en niet van de hondenbelasting. 

Gr. S-1.2.. 

5.1.2.e 
••...1.2.e,",-

5.1..2.e 
Directie Bestuursondersteuning 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

Turfmarkt 147 12511 DP l Den Haag 

Postbus 20011 1 2500 EA 1 Den Haag 
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Van: 

Aan: 

Onderwerp: 

Datum: 

minister - "?9 - - : .,;ng vs precariobelasting 

vrijdag 18 juni 202115:08:37 

Bijgaand het aangevulde antwoord ter beoordeling. 

Grt, 

Goedemiddag, 

Bijgaand de toelichting op de vraag. 

.Corte toelichting 

afw *.. , 

P'7727'775.21•



P-17257='" 

G rt, 

•5 -1727el 

Van: Pminbzk.nl> .e ; 

Verzonden: donderdag 17 juni 202117:06 

Aan: •71 
® aminbzk.nl> 

cc: 5-1-2: e 

C@minbzk.nl>; 

minbzk.nl> 

Onderwerp: Verzoek minister - hondenbelasting vs precariobelasting 

Dag••••.•, 

Ik heb een verzoek van de minister. Zij heeft toegezegd aan Kamerlid de Kortom te onderzoeken 

of hondenbelasting conform het model precariobelasting op korte termijn al kan worden 

afgeschaft. Zouden jullie een tekstje kunnen opstellen met een reactie hierop? Zou goed zijn om 

ook aan te geven waarom wij wel voorstander zijn geweest van het afschaffen van de 

precariobelasting en niet van de hondenbelasting. 

Gr. 

5.1,2.e 



5.1.2.e 
Directie Bestuursondersteuning 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

Turfmarkt 147 12511 DP 1 Den Haag 
Postbus 20011 1 2500 EA 1 Den Haag 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 

tie Rijksoverheid over afschaffv9 hondenbelang 
donderdag 24 juni 202116:45:21 

Ha F71727e1, 

Een poging voor een reactie richting Ik hoop dat ik ons gesprek een beetje 
correct heb weergegeven, er is immers a weer ruim een dag over heen gegaan. 

Ik hoor graag van je... 

Gr. 

Geachte heer 5,1.2.e 

Met vriendelijke groeten, 

Team Maatschappelijke correspondentie DGBRW/DenB 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

 Oorspronkeiijk bericht 
Van: w 1:2:eá 
Verzon ne: dins 22 juni 202109:06 
Aan: t."E2.é-110 
onderwerp: 

Geachte collega, 

@informatierijksoverheid.nl> 

@minbzk.nl> 

Er is bij Informatie Rijksoverheid een vraag binnengekomen waarvoor wij uw 
medewerking nodig hebben. 



Zou u onderstaande vraag willen beantwoorden? 

Bij voorbaat dank, 

Publieksvoorlichter Informatie Rijksoverheid 

Datum/tijd gesprek: 22-06-2021 08:42:33 

Referentie: 

Naam: onbekend 

E-mail adres: nf.2 é• 

Telefoonnummer: .ë 

Kanaal: E-mail 

Onderwerp: financien gemeenten en provincies 

Inhoud vraag: 

Referring website: https://www.rijksoverheid.ni/ 

Telefoonnummer:   

E- mailadres: è 

Vraag: 

Vanmiddag 15 juni 2021 is er een motie van Daan de Kort (VVD) kst-35569-3 ISSN 
0921 - 7371 ?s-Gravenhage 2021aangenomen in de Tweede Kamer n.a.v. het 
burgerinitiatief Stop de Hondenbelasting. 

  verzoekt de regering, de financiele gevolgen voor gemeenten van de afschaffing 
van de hondenbelasting in kaart te brengen; verzoekt de regering, tevens in 
samenspraak met de VNG de mogelijkheid van afschaffing van de hondenbelasting te 
onderzoeken en daarbij de mogelijkheid van een redelijke overgangstermijn te 
betrekken; verzoekt de regering, voorts de Kamer daar voor de behandeling van de 
begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in het najaar van 2021 over te 
informeren,   

Graag kom ik zo spoedig mogelijk in contact met de ambtenaar / ambtenaren die deze 
motie namens de regering gaat uitvoeren . 

In bijzonder m.b.t. het gevraagd onderzoek verneem ik graag hoe dit onderzoek 
uitgevoerd gaat worden? 

Dank U 

Referentienummer: 
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Van: 
Aan: 

Onderwerp: 
Datum: 

12.e 

maandag 28 juni 202115:58:18 

Had je al naar mijn tekstje kunnen kijken. Zojuist kregen we nog een keer de vraag van de heer 
Gr. 

--Oorspronkelijk bericht— 
Van: . .e • @informatierijksoverheid nl> 
Verzonden: maandag 28 juni 202113: 10 
Aan: • Ï "  £' ` '.. .;•_ 
Onderwerp:P1.2.e v 

c?nunbzk.nl> 

Geachte collega, 

Er is bij Informatie Rijksoverheid een vraag binnengekomen waarvoor wij uw medewerking nodig hebben. 

Zou u onderstaandp vraag willen beantwoorden? 

Bij voorbaat dank, 

i 

5,.1,'l.e 

Datum/tijd gesprek: 28-06-202113:00:16 
Referentie: EM1939371 
Naam: Onbekend 
E-mail adres: 
Telefoonnummer 
Kanaal- E-mail 
Onderwerp: financien gemeenten en provincies 

Inhoud vraag: 
Vraag: 
Op 15 juni jl. heeft de Tweede Kamer ;onderstaande motie van VVD aangenomen. Graag kom ik in contact 
met de ambtenaar die het onderzoek (eerste deel van de motie) namens de Minister gaat uitvoeren. 

Motie: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

overwegende dat aan de Kamer het burgerinitiatief ?Stop de hondenbelasting? is voorgelegd; 

overwegende dat de Gemeentewet gemeenten de mogelijkheid geeft om een hondenbelasting te heffen, maar dit 
niet verplicht; 

overwegende dat het aantal gemeenten dat deze belasting heft in de loop der jaren is afgenomen; 

overwegende dat de hondenbelasting veelal naar de algemene middelen van gemeenten vloeit; 

overwegende dat er vraagtekens kunnen worden gezet bij de bestaansreden van de hondenbelasting; 

overwegende dat de opbrengsten van de hondenbelasting voor gemeenten een onderdeel zijn van hun totale 



financien, waardoor afschaffing leidt tot vermindering van hun inkomsten; 

verzoekt de regering de financiele gevolgen voor gemeenten van de afschaffing van de hondenbelasting in kaart 

te brengen; 

verzoekt de regering tevens in samenspraak met de VNG de mogelijkheid van afschaffing van de 

hondenbelasting te onderzoeken en daarbij de mogelijkheid van een redelijke overgangstermijn te betrekken; 

verzoekt de regering voorts de Kamer daar voor de behandeling van de begroting van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties in het najaar van 2021 over te informeren, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De voorzitter: 

Deze motie is voorgesteld door het lid De Kort. 

Zij krijgt nr. 3 (3»69). 

Referentienummer: 
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Van: e 

Aan: .1.2.e, 
Onderwerp: 

Datum: 

RE: Y minister - hondenbelas8ng vs precariobelasting 

dh~ 6 jai 202116:29:37 

Nee, staat op to do lijst van deze week 

@minbzk.nl> Van:iS  

Verzonden: dinsdag 6 juli 202114:29 

Aan:  @minbzk.nl> 

Onderwerp: RE: Verzoek minister - hondenbelasting vs precariobelasting 

5I"2ë.'j, 

Is deze al naar M gegaan? 

Bij mijn weten niet. 

Grt, 

Van: 

Verzonden: vrijdag 18 juni 202115:09 

Aan ,1 - (@minbzk.nl> 

Onderwerp: Verzoek minister- hondenbelasting vs precariobelasting 

!! 21,7 

Bijgaand het aangevulde antwoord ter beoordeling. 

Grt, 

Goedemiddag • t 

Bijgaand de toelichting op de vraag. 

Korte toelichting 



,5.1.2i. 7 5.27•-

• 



Van: i nl._ .e raw Rminbzk.nl> 

Verzonden: donderdag 17 juni 202117:06 

Aan: P'"T'2.e 
: 

cc: 
Rminbzk.nt> 

Pminbzk.n[>; 

Rminbzk.nl> Rminbzk.nl> 

Onderwerp: Verzoek minister - hondenbelasting vs precariobelasting 

Dag! f.2' ë" , 

Ik heb een verzoek van de minister. Zij heeft toegezegd aan Kamerlid de Kort om te onderzoeken 

of hondenbelasting conform het model precariobelasting op korte termijn al kan worden 

afgeschaft. Zouden jullie een tekstje kunnen opstellen met een reactie hierop? Zou goed zijn om 

ook aan te geven waarom wij wel voorstander zijn geweest van het afschaffen van de 

precariobelasting en niet van de hondenbelasting. 

G 

5.1.2.e 
5.1;2.e 

5.1.2.e 
Directie Bestuursondersteuning 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

Turfmarkt 147 12511 DP 1 Den Haag 
Postbus 20011 12500 EA 1 Den Haag 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 

demin[MILrd 

Nie+me motie op uw naam (Kamerstukken n 2020/21, motie 35569, nr. 3) 
woensdag 7 juh 202116:21:59 

Beste collega, 

Er is een aangenomen motie op uw naam gezet. Onderwerp: De motie van het lid De Kort; 
Verzoekt de regering, de financiële gevolgen voor gemeenten van de afschaffing van de 
hondenbelasting in kaart te brengen; 
Verzoekt de regering, tevens in samenspraak met de VNG de mogelijkheid 
van afschaffing van de hondenbelasting te onderzoeken en daarbij de mogelijkheid van een 
redelijke overgangstermijn te betrekken; 
Verzoekt de regering, voorts de Tweede Kamer daar voor de behandeling van de begroting 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in het najaar van 2021 over te informeren., 
kamerstuknummer Kamerstukken II 2020121, motie 35569, nr. 3. 

Als er geen exacte termijn van afhandeling genoemd is, wordt u geacht in te schatten wat 
een redelijke termijn is voor de uitvoering van de motie en de einddatum te wijzigen. (De 
standaardtermijn is 4 maanden.) 
Als de einddatum verschoven moet worden, dan kunt u hierover contact opnemen met 
Parlementaire Zaken. 

Niet voor u? 
Als de motie overgedragen moet worden aan een andere medewerker of directie, neem dan 
DIRECT contact op met uw directie contactpersoon. 

U kunt deze motie in Delphi opzoeken in "moties" met het ID-nummer 201744. Of maak 
gebruik van de link naar detailrapport. (Om direct te kunnen muteren in Delphi dient u 
eerst in te loggen.) 

Met vriendelijke groet, 

Parlementaire zaken BZK 
Portefeuille minister BZK, excl. Wonen en Bouwen: eerste contactpersoon 

Portefeuille staatssecretaris BZK en Wonen en Bouwen: eerste contactpersoon 

@,minbzk.nl 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 

á.1.2;e 
RE: 
woensdag 7 juh 202116:57:31 

Hoi, 

. Ja de motie was ons bekend. 

Grt, 

'. él 

Van: .w T :eIM 
Verzonden: woensdag 7 juli 202116:28 

Aan:•.e 

@minbzk.nl> 

@minbzk.nl> 

CC:F.1 2.é _ ,...•_...•+ rn@minbzk.nl> 
Onderwerp: Motie Hondenbelasting 

Hoi 

Ik kreeg zojuist bericht van parlementaire zaken dat er een motie (Kamerstukken 11 2020121, 

motie 35569, nr. 3) over de hondenbelasting in Depihi is ingevoerd. Ik heb deze motie aan jou 

toegewezen om te behandelen en het rapport als bijlage aan deze mailgevoegd. 

Wasje al bekend met 

deze motie? 

GroetP7' 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 

Dank. 

---Oorspronkelijk bericht— 
Varen  @minbik nl> 
Verzonden: donderdag 8 Nh 2021 15:33 

@minbik nh 
Onderwerp: RE: 

Ik heb het antwoord aanpT.779 voorgelegd, ij reageert uiterlijk begin volgende week. 

@nlinbzk nl> 

Hallop.3, ar .ejHeb je al na mijn antwoordtekst voor ► Bkunnen kijken of kun je dat deze week nog doen. De termijn 

verstrijkt enU heeft al een keer opnieuw de vraag gesteld. 
Gr. 

EI 

--Oorspronkelijk bericht— 
Van:  
Verzonden: maandag 28 'uni 2021 15:58 
Aan: 
Onderwerp: FW: 

@minbzk nl> 

Ha 
Zojuist kregen we nog een keer de vraag van de heer . Had je al naar mijn tekstje kunnen kijken. 
Gr. 

0 
Oorspronkelijk bericht---

Van: F1 .  @infornatierijksoverheid nl> 
Verzonden maandag 28 'uni 202113:10 
Aan:  
Onderwerp: 

Cammbzkml> 

Geachte collega, 

Er is bij Informatie Rijksoverheid een vraag binnengekomen waarvoor wij uw medewerking nodig hebben. 

Zou u onderstaande vraag willen beantwoorden? 

Bij voorbaat dank, 

am-

Datum/tijd gesprek: 28-06-2021 13:00:16 
Referentie: EM1939371 



Naam: Onbekend 

E-mail adres: J 1"2é. 
Telefoonnummer: 5.1.2 e 

Kanaal: E-mail -• 

Onderwerp: financien gemeenten en provincies 

Inhoud vraag: 

Vraag: 

Op 15 juni jl. heeft de Tweede Kamer ;onderstaande motie van VVD aangenomen. Graag kom ik in contact 

met de ambtenaar die het onderzoek (eerste deel van de motie) namens de Minister gaat uitvoeren. 

Motie: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

overwegende dat aan de Kamer het burgerinitiatief ?Stop de hondenbelasting? is voorgelegd; 

overwegende dat de Gemeentewet gemeenten de mogelijkheid geeft om een hondenbelasting te heffen, maar dit 

niet verplicht; 

overwegende dat het aantal gemeenten dat deze belasting heft in de loop der jaren is afgenomen; 

overwegende dat de hondenbelasting veelal naar de algemene middelen van gemeenten vloeit; 

overwegende dat er vraagtekens kunnen worden gezet bij de bestaansreden van de hondenbelasting; 

overwegende dat de opbrengsten van de hondenbelasting voor gemeenten een onderdeel zijn van hun totale 

financien, waardoor afschaffing leidt tot vermindering van hun inkomsten; 

verzoekt de regering de financiele gevolgen voor gemeenten van de afschaffing van de hondenbelasting in kaart 

te brengen; 

verzoekt de regering tevens in samenspraak met de VNG de mogelijkheid van afschaffing van de 

hondenbelasting te onderzoeken en daarbij de mogelijkheid van een redelijke overgangstermijn te betrekken; 

verzoekt de regering voorts de Kamer daar voor de behandeling van de begroting van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties in het najaar van 2021 over te informeren, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De voorzitter: 

Deze motie is voorgesteld door het lid De Kort. 

L"ij krijgt nr. 3 (35569). 

Referentienummer: 
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Van::@ 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

j g,e 
Moties hondenbelasting 
dinsdag 13 juli 2021 11:51:33 
moties hondenbelasting.docx 

Hoi 5 3-1 

Zoals besproken ter info de stemmingsuitslagen van de moties hondenbelasting. 

Tot vanmiddag. 

Groet, 
5:1-2é. 
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Van: 
Aan: 
cc 
Onderwerp: 
Datum: 

5:'1:2ïè 
5.1.2.e 
5.12e_ :R1:2ïë 
RE: Sessie Hondenbelasting 
woensdag 14 juli 2021 16:08:58 

Hoi, 

Dat is al een mooie opbrengst. 

Dinsdag a.s. is prima. 

Wij zijn ook al enkele gemeenten aan het benaderen. 

Hierbij zullen wij ook a.s. dinsdag aandragen als gespreksdatum. 

Grt, 

S'172é..1 

van: 5. .2.ë„ •®@VNG.NL> 

Verzonden: woensdag 14 juli 2021 16:05 

Aan: 571 @minbzk.nl> 
cc: P-172'. @VNG.NL> 

Onderwerp: Sessie Hondenbelasting 

Hoi 5'1.2-e i— 

We hebben inmiddels drie aanmeldingen binnen via het forum: Meerssen, Helmond en Nissewaard. 

Het lijkt mij goed om een datum en tijd voor de sessie te prikken om het definitief te maken. Kijkend 

naar de agenda's van 5M27 en mij zou dinsdag de 20e van 14:00 tot 15:00 een goede optie 

kunnen zijn. Als jij kan, ga ik kijken of de gemeenten die via het forum hebben gereageerd dan ook 

kunnen. Daarnaast zal ik dan ook de definitieve tijd op het forum zetten zodat eventuele andere 

geïnteresseerden ook nog aan kunnen sluiten. Ik hoor graag of jij dan ook kan! 

Hartelijke groet, 

5,1.2.e 
5.1.2.e 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

FT2:ê 

www.vng.nl  

httos://www.vnebelastingconferentie.ni/ 

Belastingen: 

woz: 

Fora: 

Jurisprudentie: 

jlttos://vng,nl/onderweroenindex/belastingen 
bttos://www.wozdatacenter.nl/ 

httos://forum.vng.nl/ 

htto://jdb.vng.nl/
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 

Nee, hopelijk morgen. 

@minbzk nl> 

Ha I 

Heb je al een reactie gehad. Intussen heeft ij voor de tweede keer gerappelleerd. 
Gr. 

--Oorspronkelijk bericht---- 

Verzonden: donderdag 8 juli 2021 15:33 
Aan: e •a?minbzk nl> 

Onderwerp: RE: 

@ininbzk nl> 

Ik heb het antwoord aan Ff77.e voorgelegd, B reageert uiterlijk begin volgende week. 
----Oorspronkelijk bericht— 

Van: P e @mnnbzk nl> 
Verzonden: donderdag 8 juli 2021 15:03 
Aan•  _ Cminbzk nl> 

Onderwerp: Fw:P.1.2.e 

Hallo FTT,q, 
Heb je al naar mijn antwoordtekst -.room 112. kunnen kijken of kun je dat deze week nog doen. De term jn 
verstrijkt enU heeft al een keer opnieuw de vraag gesteld. 
Gr. 

u 

----0orspronkelijk bericht— 
Van  
Verzonden: maandag 28 juni 2021 15:58 
Aan: 15IT2.G' 

:. 

Onderwerp: F1P7P,.1.2.e 
Caplunbzk nl> 

HaS:fi•:e• 
Zojuist kregen we nog een keer de vraag van de heer 
Gr. 

. Had je al naar mijn tekstje kunnen kijken. 

-----Oorspronkelijk bericht--
Van: E, ! 

Verzonden: maandag 28 juni 2021 13:10 
Asn 1.e 

Onderwerp: 

@informatierijksoverheid nb 

@minbzk.nl> 

Geachte collega, 

Er is bij Informatie Rijksoverheid een vraag binnengekomen waanoor wij uw medewerking nodig hebben. 



Zou u onderstaande vraag willen beantwoorden? 

Bij voorbaat dank, 

5,1.2,e 

Datum/tijd gesprek: 28-06-2021 13:00:16 

Referentie: EM1939371 
Naam: Onbekend 

E-mail adres: n -2 
Telefoonnummer: 5.1.2.e 
Kanaal: E-mail 
Onderwerp: financien gemeenten en provincies 

Inhoud vraag: 

Vraag: 
Op 15 juni jl. heeft de Tweede Kamer ;onderstaande motie van VVD aangenomen. Graag kom ik in contact 
met de ambtenaar die het onderzoek (eerste deel van de motie) namens de Minister gaat uitvoeren. 

Motie: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

overwegende dat aan de Kamer het burgerinitiatief ?Stop de hondenbelasting? is voorgelegd; 

overwegende dat de Gemeentewet gemeenten de mogelijkheid geeft om een hondenbelasting te heffen, maar dit 

niet verplicht; 

overwegende dat het aantal gemeenten dat deze belasting heft in de loop der jaren is afgenomen; 

overwegende dat de hondenbelasting veelal naar de algemene middelen van gemeenten vloeit; 

overwegende dat er vraagtekens kunnen worden gezet bij de bestaansreden van de hondenbelasting; 

overwegende dat de opbrengsten van de hondenbelasting voor gemeenten een onderdeel zijn van hun totale 
financien, waardoor afschaffing leidt tot vermindering van hun inkomsten; 

verzoekt de regering de financiele gevolgen voor gemeenten van de afschaffing van de hondenbelasting in kaart 

te brengen; 

verzoekt de regering tevens in samenspraak met de VNG de mogelijkheid van afschaffing van de 

hondenbelasting te onderzoeken en daarbij de mogelijkheid van een redelijke overgangstermijn te betrekken; 

verzoekt de regering voorts de Kamer daar voor de behandeling van de begroting van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties in het najaar van 2021 over te informeren, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De voorzitter: 

Deze motie is voorgesteld door het lid De Kort. 

Zij krijgt nr. 3 (35569). 

Referentienummer: 
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ng 
donderdag 15 iu6 202109:02:51 

Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Daturn: 

Ter info. 

r --•• é  

Groet, 

gaat over de hondenbelasting, wij kunnen hem pas spreken na onze vakantie. 

Van: 5.1..2ae 

Verzonden: donderdag 15 juli 202108:57 

@groningen.nl> 

Aan: 5.1 á2:;e @groningen.nl> 

CC P.1.2.e , _ . .... _ ,, ., @minbzk.nl> 
Onderwerp: FW: Overleg Hondenbelasting 

Wil je afspraak maken alsje terug bent? 

Van:--IS - . Ominbzk.nb 
Verzonden: woensdag 14 juli 202116:06 

Aan: 5A 2,e Pgroningen.nl> 

CC: .2:e ,; fQ7minbzk,nl> 
Onderwerp: Overleg Hondenbelasting 

Beste 

Zoals zojuist telefonisch besproken zouden we graag met u in gesprek willen gaan over de 
hondenbelasting en het reeds uitgebrachte besluit tot afschaffing hiervan in de Gemeente 

Groningen. Naar aanleiding van de Motie de Kort op 10 juni jl. gaan we met gemeenten in 

gesprek om gedachten en ervaringen uit te wisselen, voorbereiding is hiervoor niet nodig. 

U gaf aan dat uw collega afwezig zal zijn. Mijn collega 

en ik zouden hierna graag met" een overleg willen inplannen. 

Mocht u nog aanvullende vragen hebben, dan hoor ik het graag. 

Met vriendelijke groet, 

á.1.2.e 

Afdeling Bekostiging Binnenlands Bestuur 
Directie Bestuur, Fínandin & Regio's 
DG Bestuur, Ruimte en Wonen 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Turfmarkt 147 12511 DP 1 Den Haag 1 Zuldtoren 
Postbus 20011 1 2500 EA 1 Den Haaq 

(aminb2k.ql I 3.1.2.e 



2:,è ; caminbzk.nl 

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 kind 
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages
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Van: 

Aan: 

Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 

15"1'2`é 
á.1.2.e 
5.1.2.e„ .m 
RE: afschaffen hondenbelasting 
donderdag 15 juli 202109:40:58 

Zeker wij sturen uitnodiging +•a'2'ëlink. 

Van: TT. .e: @VNG.NL> 

Verzonden: woensdag 14 juli 202116:32 

Aan:P71. @minbzk.nl> 

Onderwerp: FW: afschaffen hondenbelasting 

Hoi 1-2:e-, 

ik ga er van uit dat jij het vergaderverzoek verstuurt omdat jullie dat volgens mij extra beveiligd doen. Onderstaand 
de eerste deelnemer die aanstaande uitén _..„.._... .. dé relkWiftPj. *, kan. Zodra ik van de anderen hoor dat zij ook 
kunnen, stuur ik die gegevens ook door. 

Hartelijke groet, 
571 

Van: 5.1.2,e Pnissewaard.nl.> 

Verzonden: woensdag 14 juli 202116:26 

Aan: j -2"t?~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII®0VNG.NL> 
Onderwerp: Re: afschaffen hondenbelasting 

Hoi b.1.2:d, 

Ja dat past! 

Groeten 5.1,2.e 

Verstuurd vanaf mijn iPad 

'-®(@vng.nl> het volgende geschreven: 

`_ inplannen. Zou datjou ook 

Op 14 jul. 2021 om 16:11 heeft  

Hoi PM é 

We willen de sessie volgende week 
schikken? Ik hoor het graag! 

Hartelijke groet, 

5.1.2.e 
5.1.2.e 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

www.vng.nl 



httos://www,vnabelastineconferentie.nl/ 

Belastingen: 

WOZ: 

Fora: 

Jurisprudentie: 

httos:!/vna.nl/onderweroenindex/belastingen 

httos://www.wozdatacenter.nl/ 

httos://forum.vng.nl/ 

htto-//jdb vng.nl/ 

Van:5.1.2,e Onissewaard.n(> 

Verzonden: woensdag 14 juli 202107:35 

Aan: + Cc•VNG.NL> 5' 7? E' 
• _ - 

onderwerp: afschaffen hondenbelasting 

Hoi5;'1'2:• 

Ik zag je oproep op het VNG Forum. De gemeente Nissewaard heft nog hondenbelasting. In de 

raad wordt al enkele jaren gevraagd om afschaffing, ook het college staat hier niet onwelwillend 

tegenover, echter de financiële effecten zijn fors (0,8 miljoen per jaar). 

Ook vorige week heeft de motie tot afschaffing het weer niet gehaald in de raad en we wachten 

de landelijke ontwikkelingen af. Ik denk graag mee over de financiële gevolgen en de wijze 

waarop gemeenten hiervoor gecompenseerd kunnen worden. 

Met vriendelijke groet, 

T 5.1.2.e IM 5.1.2.e 
5.1.2.e 

www.nissewaard.nl 

<image002.ji)g><image003.jog><image004.jpg><image00S.ipg><imageOO6 jpg> 

De informatie in dit e-mailbericht, inclusief eventuele meegezonden bestanden, is uitsluitend bestemd voor de 
geadresseerde Openbaarmaking aan derden, in welke vorm dan ook, is alleen toegestaan na toestemming van de 
Gemeente Nissewaard. Ontvangt u dit bericht maar bent u niet de geadresseerde van deze e-mail. dan dient u het 

bericht definitief te verwijderen uit uw systeem en bestanden. 

De informatie in dit e-mailbericht, inclusief eventuele meegezonden bestanden, is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde 
Openbaarmaking aan derden: in welke vorm dan ook, is alleen toegestaan na toestemming van de Gemeente Nissewaard Ontvangt u 

dit bericht maar bent u niet de geadresseerde van deze e-mail, dan dient u het bericht definitief te verwijderen uit uw systeem en 

bestanden, 
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Van: 
Aan: 
onderwerp: 
Datum: 

T: 
•i 2 

donderdag 15 juh 202109:42:00 

Zet de mails maar door, dan hebben we meteen volledige contactgegevens. 

Van: á @VNG.NL> 

Verzonden: donderdag 15 juli 202109:41 

Aan: @minbzk.nl>; 

@minbzk.nl> 

Onderwerp: RE: Hondenbelasting 

Hoi 

Zal ik doen. Vinden jullie het prettig om de mail met de aanmelding zelf van iedereen te zien, of zal ik 
aan het eind van de dag een lijstje met mailadressen sturen? Komt net weer een aanmelding binnen, 
dus ik vermoed dat we er aan het eind van de dag wel voldoende zullen hebben met die van jullie er 
bij. 

Hartelijke groet, 

Van: W.1-2 .. (@minbzk.ni> 

Verzonden: donderdag 15 juli 202109:38 

, @minbzk.n(> 

P VNG.NL> 

Aan: 

CC: 

Onderwerp: FW: Hondenbelasting 

Goedemorgen 

Dank, graag in cc meenemen. Bvd. 

Grt, 

Van: PVNG.NL> 

Verzonden: donderdag 15 juli 202109:35 

Aan: -I~, 
Onderwerp: FW: Hondenbelasting 

Hoi I 

(@minbzk.n(> 

Ook gemeente Lisse heeft zich aangemeld, zie onder voor contactgegevens. 

Hartelijke groet, 

Van: +: 
Verzonden: donderdag 15 juli 202107:29 

Aan: *J~ C@VNG.NI> 

Onderwerp: Hondenbelasting 

.nl> 



Hallo, 

Naar aanleiding van het verzoek op het forum Gemeentebelasting over de hondenbelasting 
meld ik mij aan. 

De gemeente Usse, waar ik werkzaamheden voor uitvoer, heft Hondenbelasting. 

Met vriendei ke roet 

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 verwr}deren_ 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 
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: 

15,1.2.e 
FW BZK en VNG en 
donderdag 15 juli 202109:44:19 

Hoi beide, 

Bij deze de gemeente Gouda. De volgende aanmeldingen stuur ik zonder commentaar door. 

Hartelijke groet, 
v rn 

Van: 5.1.2.e @gouda.nl> 

Verzonden: donderdag 15 juli 202109:39 

Aan: . '.e i @VNG.NL> 

Onderwerp: BZK en VNG en hondenbelasting 

Goedemorgen meneer 

Ik ben in de gelegenheid om dinsdag 20 juli te brainstormen over de Hondenbelasting. 

Gemeente Gouda heft ook hondenbelasting en• fe. M: 

Met vriendelijke groet, 

á.1.2.e 

2. 1:2:e 

Gemeente Gouda, Afdeling Financiën 

T: 

E: 

5,;1 Ze 

b.1.1:e 

/M: 5.1.2.e 

l®aouda.nl / I: www.Qnuda nl 

Bezoekadres: 11. 2.e 

Aanwezig: :).1.L.e 

4;:kj Niet afdrukken spaart het milieu 

Deze email is alleen bestemd voor de geadresseerde(n). Gebruik van de inhoud door anderen is onrechtmatig. Bent u de 

geadresseerde niet? Neem dan contact op met de afzender. 

De gemeente Gouda en haar bestuursorganen sluiten iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit elektronische verzending van 

informatie of niet-tijdige of onjuiste overbrenging daarvan. 
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Van: 

Aan: 
Onderwerp: 
Datum: donderdag 15juh 202110:12:12 

Deze kwam via WhatsApp binnen, WA 2.ë-]M van gemeente Almere: 

Ik ben erbij. Stuur je me de link op 5.1.2.e Palmere.nl. Of via mijn secretariaat 

. Dank! 

Hartelijke groet, 
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Van:..(?  
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 

FW: 
donderdag 15 ju6 202110:45:05 

Van: 5,12e @leusden.nl> 

Verzonden: donderdag 15 juli 202110:38 

Aan: • @VNG.NL> 

Onderwerp: hondenbelasting 

Dag 

De gemeente Leusden staat op het punt om de hondenbelasting af te schaffen. De sessie van a.s. 

dinsdag wil ik wel meemaken. 

Met vriendelijke groet, 

Gemeente Leusden 1 
a.1.4e @leusden.nl 1 www.leusden.nl 

I Leusden 15-1 .2, e I 

Deze email is persoonlijk. Ga voor onze volledige disdaimer naar https://www.leusden.nl.



van: 

aan: 
onderwerp: 
Datum: 

Bijtagtn: 

149 

V1.2.e `: 
e 

Fw: gesprek~ 
vrl~ 16 JWI 202116.08:53 

l Dsxi 
knam,<Mgn ir, 

IEM~ PM 
cm ~~ gew~ boridenbeia~~ 

Hallop.1.2.@]. 

Hierbij het bijgewerkte bestand met alle contactgegevens. 

Fijn weekend alvast! 

Groet, 

Van: J~ @VNG.NI> 

Verzonden: vrijdag 16 juli 202116:05 

Aan: 

ce 

.e 

- @ - 

@minbzk.nl> 

eminbzk.ni> 

Onderwerp: RE: gesprekpartner 

Bij deze: 5.1.2.e @meerssen.nl, 5.1.2.e gpelmond.nl 

Fijn weekend! 

------ Oo ►ronkeli-k bericht 
Van* .e Qminbzk.el> 
Datum:l•Ó-7=2i 5MÓ GMT+O1:00) 
Aan: * . e fr► Ia 

Cc: * 1 2e @minbzk.nl> 
On►erwerp: • : gespre'.•►armer 

Hallo 

Dank voor het overzicht. 

Ik heb de contactgegevens even bij jou lijstje gezet. Wij missen nog de e-mail adressen van 
Meerssen en Helmond. Zou jij deze nog ktumen doorsturen? 

Groet, 
5 t«,2, á 

Van: 
Verzonden 

Aan: 

CC: 
Onderwerp: FW: gespre 

Hoi 

QVNG.NI> 
16:41 

l2mirtbA,aal 

@YNGNL> 

Onderstaand de laatste aanmelding. Ik had net een bericht op het forum gezet dat we genoeg aanmeidingen 
hadden (en omdat Ik morgen er niet op kan reageren), maar deze kon Ik niet laten gaan met zoveel 
enthousiasmei 



Volgens mij hebben we een aardig lijstje te pakken, ook qua verdeling en zeker als jullie ook nog gemeenten 
benaderen. Als ik het goed heb Is dit het definitieve lijstje van wat Ik jullie heb opgestuurd: 

.e 
.1.2.e 
.1.2.e 
1.2.e 
1.2 .e 
.1.2.e 
.1.2.e 
A.2.e 

Meerssen 
Nissewaard 

, Lisse 

ere 
Leusden 
Goeree-Overflakkee 
eimond (alleen nog geen bevestiging dat hij ook op de 20e kan) 

Ze weten allen dat jullie ze een uitnodiging voor dinsdag zullen sturen. 

Hartell ke groet, 

van: 1.1 -.2.-e 
Verzonden: don r 

Qgoeree-overflakkee.ul> 
Ó2116:26 
@VNG.NI.> Aan: e• -. 

Onderwerp: gespre'•martner 

Goedemiddag 

Grrr ... te Iaat .... 
Ik zie net dat je al genoeg aanmeldingen hebt voor de sessie van aanstaande dinsdag 
over het onderwerp 'hondenbelasting' 

Mocht je nog de nodige afmeldingen krijgen, dan hou ik me aanbevolen als 'reserve' 

O ja .... ik ben ook heel enthousiast hoor! 

Ga ervan uit dat een kleine terugkoppeling van de sessie wordt gedeeld op het forum? 

Met vriendelijke groet, 

Gemeente Goeree-Overtlakkee T 
T 
•Algemeen) 
(Direct) 

E jr►fo@goeree-overflakkee_nt (Algemeen) 
E 5.1 -1.e Qgoeree-overflakkee.nl(D+recn 

I www.goeree-overflakkee.nl 

Od 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 verzmM dat aan de afzender te melden en bet bericht te venM)deren, bie Staat aanvaardt geen aansprakeiilldmeld voor 



schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten 
This message may contain information hat 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 he 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: 
Datum: 

2 ~
á.1.2.e.e 
rvijdag  16 juli 2021 14:29:10 

Aantal gemeenten met hondenbelasting daalt verder (cbs.nlj 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 

Ff1 
.1.2.e 

RE: Uw vwzoek aan Informatie Rijksoverheid over afschaffing hondenbelasting 
maandag 19 ju i 202108:41:03 

Beste 

Zie hieronder mijn reactie in rood. 

Dus: 

Graag reactie ook afstemmen met CZW. 

NB: T vervangtp- 2 G tijdens vakantie. 

Hartelijke groeten, 

ë-1 

Van:.; @minbzk.nl> 

Verzonden: woensdag 7 juli 202115:25 

Aan: •. e ..._ @minbzk.nl> 

Onderwerp: RE: Uw verzoek aan Informatie Rijksoverheid over afschaffing 

hondenbelasting 

Hoi r 7-"Pl, 

Zie bijgaand het conceptantwoord op het verzoek van de heerF.71-27, inzake de 

afschaffing van de hondenbelasting. 

Graag contact hierover om reactie af te stemmen. 

Bvd. 

Grt, 

p-, 

Geachte heerp 1:  , 



Met vriendelijke groeten, 

Team Maatschappelijke correspondentie DGBRW/DenB 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

 Oorspronkelijk bericht  
Van: 5"1-2.e 
Verzondne: dinsdag 22 juni 2021 09:06 
Aan: .e 
Onderwerp: 5.1.2. ,1]1 

Geachte collega, 

(@ informatierijksoverheid.nl> 

(a)minbzk.nl> 

Er is bij Informatie Rijksoverheid een vraag binnengekomen waarvoor wij uw 



medewerking nodig hebben. 

Zou u onderstaande vraag willen beantwoorden? 

Bij voorbaat dank, 

574-27e 

5.1.2.e 

Datum/tijd gesprek: 22-06-2021 08:42:33 

Referentie: EM1931504 

Naam: onbekend 

E-mail adres: •"j:2.ë 

Telefoonnummer: 572710 

Kanaal: E-mail 

Onderwerp: financien gemeenten en provincies 

Inhoud vraag: 

Referring website: https://www.rijksoverheid.ni/ 

Telefoonnummer:  

E- mailadres: 

Vraag: 

Vanmiddag 15 juni 2021 is er een motie van Daan de Kort (VVD) kst-35569-3 ISSN 
0921 - 7371 ?s-Gravenhage 2021aangenomen in de Tweede Kamer n.a.v. het 
burgerinitiatief Stop de Hondenbelasting. 

  verzoekt de regering, de financiele gevolgen voor gemeenten van de afschaffing 
van de hondenbelasting in kaart te brengen; verzoekt de regering, tevens in 
samenspraak met de VNG de mogelijkheid van afschaffing van de hondenbelasting te 
onderzoeken en daarbij de mogelijkheid van een redelijke overgangstermijn te 
betrekken; verzoekt de regering, voorts de Kamer daar voor de behandeling van de 
begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in het najaar van 2021 over te 
informeren,   

Graag kom ik zo spoedig mogelijk in contact met de ambtenaar / ambtenaren die deze 
motie namens de regering gaat uitvoeren . 

In bijzonder m.b.t. het gevraagd onderzoek verneem ik graag hoe dit onderzoek 
uitgevoerd gaat worden? 

Dank U 

Referentienummer: 
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Van: 

Aan: 
Onderwerp: 

Datum: 

.. 1.2.e 
RE: " _ .. - aan I = or~ Rijksoverheid over afscl~ twndenbelasting 

dir~ 20 juli 202115:47:00 

GoedemiddagF'F2.— , 

Ik heb met de reactie op het verzoek van de heer M.. besproken. 

Zie bijgaand de tekst zoals die voorstelt (zonder trackchanges). 

Kun je je hierin vinden? 

Grt, 

Van: CaDminbzk.nl> 

Verzonden: maandag 19 juli 202108:41 

Aan: * • s :; C@minbzk.n[> 

Onderwerp: RE: Uw verzoek aan Informatie Rijksoverheid over afschaffing 

hondenbelasting 

Beste 

Zie hieronder mijn reactie in rood. 

in 

Graag reactie ook afstemmen met CZW. 

WP vervangtp-172-é73  tijdens zijn vakantie. 

Hartelijke groeten, 

Geachte heer 



•:1:• - i7"'5 '2•1 
► ,  .._..._...._ 

Met vriendelijke groeten, 

Team Maatschappelijke correspondentie DGBRW/DenB 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

 Oorspronkelijk bericht  

Van: 57 1. .e 
Verzonden: dinsdag 22 juni 2021 09:06 
Aan: P:'1 -2.é 

Onderwerp: 5..1.2 

Geachte collega, 

(clinformatierijksoverheid.nl> 

C@minbzk.nl> 

Er is bij Informatie Rijksoverheid een vraag binnengekomen waarvoor wij uw 
medewerking nodig hebben. 

Zou u onderstaande vraag willen beantwoorden? 

Bij voorbaat dank, 

5D1• .2 é 

5.1.2.e 

Datum/tijd gesprek: 22-06-2021 08:42:33 

Referentie: EM1931504 

Naam: onbekend 

E-mail adres: ita o• 

Telefoonnummer: 57172.— 

Kanaal: E-mail 

Onderwerp: financien gemeenten en provincies 

Inhoud vraag: 

Referring website: https://www.rUksoverheid.nl/



Telefoonnummer: 5T2éé. 

E-mailadres: `1.••e. 

Vraag: 

Vanmiddag 15 juni 2021 is er een motie van Daan de Kort (VVD) kst-35569-3 ISSN 
0921 - 7371 ?s-Gravenhage'2021aangenomen in de Tweede Kamer n.a.v. het 
burgerinitiatief Stop de Hondenbelasting. 

  verzoekt de regering, de financiele gevolgen voor gemeenten van de afschaffing 
van de hondenbelasting in kaart te brengen; verzoekt de regering, tevens in 
samenspraak met de VNG de mogelijkheid van afschaffing van de hondenbelasting te 
onderzoeken en daarbij de mogelijkheid van een redelijke overgangstermijn te 
betrekken; verzoekt de regering, voorts de Kamer daar voor de behandeling van de 
begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in het najaar van 2021 over te 
informeren,   

Graag kom ik zo spoedig mogelijk in contact met de ambtenaar / ambtenaren die deze 
motie namens de regering gaat uitvoeren . 

In bijzonder m.b.t. het gevraagd onderzoek verneem ik graag hoe dit onderzoek 
uitgevoerd gaat worden? 

Dank U 

Referentienummer: 
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Van: 

Aan: 
onderwerp: 

Datum: 

1.2.e 
RË-7.2.e 
woensdag 21 juáÓ22l 15:47:43 

Dank, fik zal het versturen. Kan ik in 1 keer drie werkmappen afshuten. Dat is ook wel eens lekker. 

---Oorspronkelijk bericht— 
Van: @.rninbzk nl> 
Verzonden: woensda • 21 juli 2021 15:18 
Aa,L:'1 - ' cr 'nbzk nl> 
Onderwerp: RE: 

Ha 

Zeker niet. Zie bijgaand het antwoord 

Grt, 

e• 

Geachte heer 

Uw verzoek van 22 juni jl. is doorgestuurd naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninloijksrelaties. 
In uw verzoek geeft u aan dat u graag in contact zou komen met de ambtenaar die verantwoordelijk is voor de 

uitvoering van de op 15 juni jl aangenomen motie-De Kort. 

De betrokken ambtenaren zullen met u contact opnemen. In verband met de vakantieperiode zal dit in het 
tweede helft van augustus plaatsvinden. 
De Tweede Kamer zal te zijner tijd, conform de regelgeving hier omtrent, als eerste geïnformeerd worden over 
de resultaten van de uitvoering van de motie. 
U zal hiervan dan parallel een afschrift ontvangen. 

Met vriendelijke groeten, 

Team Maatschappelijke correspondentie DGBRW/DenB Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

-----Oorspronkelijk bericht— 
Van: EJ.Í .'. . @minbzk nl> 
Verzonden: woensdag 21 ' ' 2021 12:12 

Aan: 57 
Onderwerp: FW-

12 is toch niet met vakantie inmiddels? 

----Oorspronkelijk bericht--

Van: n.". é— 1 
Verzonden: donderdag 8 juli 2021 16:16 

Aan 
Onderwerp: RE: 

Dank. 

--Oorspronkelijk bericht--- : 
Van: . .B 
Verzonden: Ionderda 8 juli 2021 15:33 
Aan: . !Í: .L? @minbzk nl> 

@minbzk nl> 



Onderwerp: RE:, 

Ik heb het antwoord aan 5. 2.d, voorgelegd, reageert uiterlijk begin volgende week. 

 Oorspronkelijk bericht  

Van: 5-1 "2.e' @ minbzk nl> 

Verzonden: donderdag 8juli 2021 15:03 

Aan: i'Ie'. ,l11 cr•minbzk nl> 
Onderwerp: i`1 :5.1 .2.e 

5. 1.2.éé, l, 
Heb je al naar mijn antwoordtekst voor 5.1:2."@ kunnen kijken of kun je dat deze week nog doen. De termijn 

verstrijkt en Ij heelt al een keer opnieuw de vraag gesteld. 

Gr. 

 Oorspronkelijk bericht  

Van: . 2.: 
Verzonden: maandag 28 juni 2021 15:58 

Aan: 571"2.e cr minbzk nl> 

Onderwerp: •i V-,5.1.2.e 

Ha5;1.2.ë1 
Zojuist kregen we nog een keer de vraag van J" 1"22e 
Gr. 
srre 

Had je al naar mijn tekstje kunnen kijken. 

 Oorspronkelijk bericht 

Van: 57172-6 
Verzonden: maandm 28 juni 2021 13:1 

Aan: §11'2 é 
Onde erp: .5.1.2 

a informatierijksoverheid nl> 

cr•minbzk.nl> 

Geachte collega, 

Er is bij Informatie Rijksoverheid een vraag binnengekomen waarvoor wij uw medewerking nodig hebben. 

Zou u onderstaande vraag willen beantwoorden? 

Bij voorbaat dank, 

57-2-6 . 
L~~d 

5.1.2.e 

Datum/tijd gesprek: 28-06-2021 13:00:16 

Referentie: EM 1939371 

Naam: Onbekend 

E-mail adres: 
Telefoonnummer: 

Kanaal: E-mail 

Onderwerp: financien gemeenten en provincies 

Inhoud vraag: 

Vraag: 
Op 15 juni jl. heeft de Tweede Kamer ;onderstaande motie van VVD aangenomen. Graag kom ik in contact 

met de ambtenaar die het onderzoek (eerste deel van de motie) namens de Minister gaat uitvoeren. 

Motie: 



De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

overwegende dat aan de Kamer het burgerinitiatief ?Stop de hondenbelasting? is voorgelegd; 

overwegende dat de Gemeentewet gemeenten de mogelijkheid geeft om een hondenbelasting te heffen, maar dit 

niet verplicht; 

overwegende dat het aantal gemeenten dat deze belasting heft in de loop derjaren is afgenomen; 

overwegende dat de hondenbelasting veelal naar de algemene middelen van gemeenten vloeit; 

overwegende dat er vraagtekens kunnen worden gezet bij de bestaansreden van de hondenbelasting; 

overwegende dat de opbrengsten van de hondenbelasting voor gemeenten een onderdeel zijn van hun totale 

financien, waardoor afschaffing leidt tot vermindering van hun inkomsten; 

verzoekt de regering de financiele gevolgen voor gemeenten van de afschaffing van de hondenbelasting in kaart 

te brengen, 

verzoekt de regering tevens in samenspraak met de VNG de mogelijkheid van afschaffing van de 

hondenbelasting te onderzoeken en daarbij de mogelijkheid van een redelijke overgangstermijn te betrekken; 

verzoekt de regering voorts de Kamer daár voor de behandeling van de begroting van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties in het najaar van 2021 over te informeren, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De voorzitter: 
Deze motie is voorgesteld door het lid De Kort. 

Zij krijgt nr. 3 (35569). 

Referentienummer: 
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Van: 

Aan: 

Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

HoiQ, 

1.1e 

RE: Gesprelaverslág hond asting 
woensdag 4 augustus 202115:01:40 
De hondenhriii,4 q - veerdag gegxek grineantPn rem 9 4-R-7tí21 dor; 

Misschien kan je met ook nog even sparren over het bovenstaande en mijn andere 
opmerkingen, eventueel aan de hand van een nieuwe versie. 

Veel succes! 

Groet, 

Zie In de bijlage mijn opmerkingen. 

Van: -j§ @minbzk.nl> 

Verzonden: dinsdag 3 augustus 202115:53 

Aan: P-- .e. @minbzk.nl> 

M-F11. C.e••_@minbzk.nl>; 
@minbzk.nl> 

Onderwerp: RE: Gespreksverslag hondenbelasting 

Hoi 

Naar aanleiding van het gesprek over de hondenbelasting met een aantal gemeenten heb ik een 

stuk voor het forum van VNG geschreven. 

Zou je dit stuk kunnen lezen en van feedback kunnen voorzien? 

Groet, 

1r*7 a 
i6"A 

Van: -. ,;v C@minbzk.nl> 

Verzonden: donderdag 22 juli 202115:58 

Aan: ..e (@minbzk.nl> 

CC: lw• 

(@minbzk.nl> 

Ominbzk.n(>;, 

Onderwerp: RE: Gespreksverslag hondenbelasting 

Ha L3, 

Dank voor het verslag. 
Volgens mij behoorlijk compleet;-). 

Zie bijgaand een aantal aanvullingen. 



We hebben ook met VNG afgesproken om een kort verslag voor op hun forum te maken. 

Zou jij daar de voorzet voor willen maken? 

Enkele tips: 

schrijf het niet vanuit wat iedere gemeente heeft gezegd. 

- Begin met de aanleiding en dat er diverse gemeenten hebben deelgenomen. 

Hoofdlijnen uit het gesprek halen en deze benoemen in het korte verslag. 

Je kunt hierover sparren met•_1 .2.é . 

Ik zal er dan 1-:2: , naar kijken. 

Bvd. 

G rt, 

Van: Pminbzk.nl> 

Verzonden: dinsdag 20 juli 202117:14 

Aan: M.. .é . Rminbzk.nl> 

Onderwerp: Gespreksverslag hondenbelasting 

HaP'1-2•.e, 

Hierbij het gespreksverslag over de hondenbelasting. Voel je vrij om wijzigingen aan te brengen. 

1`2ïe kan ik er dan opnieuw naar kijken, mocht dat nodig zijn. 

Groet, 

0
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 

Bijlagen: 

5`1.e 
.1.2.e 

RE: Verzoek minister - hondenbelasting vs precariobelasting 
dinsdag 24 augustus 2021 10:02:00 

}tonden versus Drecario - P)vN v24-8.docx  

Goedemorgen 55°1-2é.•, 

Dank voor het stuk, is helderder geworden zo. 

Ik heb de aanpassingen geaccepteerd en vervolgens nog een enkele suggestie. 

Eerste zinnen van de uitgebreide toelichting zijn herhaling uit de conclusie. 

Derhalve een suggestie gedaan om dit te schrappen, maar toch een verbinding te maken. 

Grt, 

5:172ë.l -

Van:5T2.e @minbzk.nl> 

Verzonden: maandag 23 augustus 2021 10:54 

Aan: '2.e @minbzk.nl> 

Onderwerp: FW: Verzoek minister - hondenbelasting vs precariobelasting 

HoiW1"2é.1, 

Dank voor je mail. 

Zie in de bijlage mijn voorstel met tracks. 

Hartelijke groeten, 

P7•2: 

Van: 571-2.e 
Verzonden: dinsdag 6 juli 202114:29 

Aan: SA 

Pminbzk.nl> 

(@minbzk.nl> 

Onderwerp: RE: Verzoek minister - hondenbelasting vs precariobelasting 

,••.1"2 , 

Is deze al naar M gegaan? 

Bij mijn weten niet. 

G rt, 

Va n: nam@ 

Verzonden: vrijdag 18 juni 202115:09 

Aan: e .`: Prninbzk.nl> 

Onderwerp: Verzoek minister - hondenbelasting vs precariobelasting 



V17íé.1, 

Bijgaand het aangevulde antwoord ter beoordeling. 

Grt, 

P T7277', 

Goedemiddag 

Bijgaand de toelichting op de vraag. 

.h•}':'á. 
. 



G rt, 

P-1-2-31 

Van:§22,2. Pminbzk.nl> 

Verzonden: donderdag 17 juni 202117:06 

(o)minbzk.nl>; Aan: 5'1-2„ 

minbzk.nt> 

CC: 5.1.2.e Pminbzk.nl> 

Onderwerp: Verzoek minister - hondenbelasting vs precariobelasting 

Dag M..2" 

Ik heb een verzoek van de minister. Zij heeft toegezegd aan Kamerlid de Kort om te onderzoeken 

of hondenbelasting conform het model precariobelasting op korte termijn al kan worden 

afgeschaft. Zouden jullie een tekstje kunnen opstellen met een reactie hierop? Zou goed zijn om 

ook aan te geven waarom wij wel voorstander zijn geweest van het afschaffen van de 

precariobelasting en niet van de hondenbelasting. 

Gr. 5- 

•1'2' .é -

5.1.2.e 
Directie Bestuursondersteuning 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 



Turfmarkt 147 1 2511 DP 1 Den Haag 
Postbus 20011 1 2500 EA 1 Den Haag 
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Van: 
Aan: 
CC 

Onderwerp: FW. Verzoek minisim - hondenbetasting vs precariobel~ 
Datum: datsdag 24 augu~ 202123:11:31 

Hoi 57 , 

Bijgaand, met dank aan en mede namens , de toelichting op de vraag. 

Hartelijke groeten, 

Korte toelichting 

BZK is geen tegenstander van de afschaffing van de hondenbelasting, zie ook het ambtelijk 

rapport over de herziening van het gemeentelijk belastinggebied. 

1) BZK is wel van mening dat de afschaffing bezien moet worden in een bredere herziening van 

het gemeentelijke belastinggebied. 
2) De precariobelasting is niet afgeschaft, maar mag niet langer geheven worden op 

ondergrondse leidingen. 
3) De Raad van State adviseerde destijds om geen aanpassing van een individuele 

gemeentelijke belasting door te voeren vooruitlopend op een bredere herziening van het 
gemeentelijke belastinggebied. 

Uitgebreidere toelichting 

• De afschaffing van de hondenbelasting dient bezien te worden in een bredere herziening 

omdat afschaffing leidt tot een inperking van de mogelijkheden voor gemeenten om eigen 

belastinginkomsten te genereren. 

• Gegeven de huidige financiële positie van gemeenten bemoeilijkt deze inperking de 

financiering van de uitdagingen waarvoor gemeenten staan. 

• Als afschaffing van de hondenbelasting echter in de bredere context van de herziening van 

het gemeentelijk belastinggebied plaatsvindt dan kan het gesprek over de afschaffing 

gecombineerd worden met het gesprek over de modemisering van het belastinggebied en 

introductie van eventuele nieuwe vormen van lokale belastingheffing. 

• Het is dan ook aan een nieuw kabinet om hier een beslissing over te nemen. 

De precariobelasting versus de hondenbelasting 

• De precariobelasting is niet afgeschaft, maar mag niet langer geheven worden op 

.ondergrondse leidingen i.v.m. democratische legitimiteit. 

• De democratische legitimiteit was in het geding omdat de precariobelasting op 

ondergrondse leidingen werd belast bij nutsbedrijven. Deze nutsbedrijven kennen veelal een 

groter voorzieningsgebied dan de gemeente die de precariobelasting heft. Omdat de 

precariobelasting alleen door belast kon worden in de prijs van het goed "de leiding", 
betalen alle gebruikers in het volledige voorzieningsgebied de precariobelasting. Dus ook de 

inwoners van buurgemeenten, die zelf geen invloed hebben op het democratisch proces 
waarin de keuze tot heffing van precariobelasting wordt gemaakt. 

• De discussie over de afschaffing van de hondenbelasting is gebaseerd op het feit dat deze 



belasting niet meer van deze tijd zou zijn. 

• Het argument van democratische legitimiteit speelt niet bij de hondenbelasting, deze 

belasting wordt namelijk alleen geheven bij inwoners in de gemeente die de 

hondenbelasting instelt. 

Overgangsperiode 

Om het voor gemeenten mogelijk te maken om de financiële gevolgen van de vrijstelling in de 

precariobelasting op te vangen is, naast de invoering van de wettelijke bepaling per 1 januari 

2022, opgenomen dat de gemeenten een overgangsperiode (5 jaar) hebben waarin zij de 

financiële gevolgen van de afschaffing kunnen opvangen. Er is geen compensatie vanuit het Rijk 

gegeven om deze derving op te vangen. 

Advies Raad van State 

De Raad heeft bij de inperking van de precariobelasting geadviseerd dat goed naar de 

(financiële) gevolgen gekeken moet worden, mede vanwege de inperking van de gemeentelijke 

autonomie, en dat vooruitlopend op een bredere herziening van het gemeentelijke 

belastinggebied terughoudend met de aanpassing van een individuele gemeentelijke belasting 

moet worden om gegaan. 

Van: Jo:_ (@minbzk.nl> 

Verzonden: donderdag 17 juni 202117:06 

Aan: l"2 e R min bzk.nl>; 571-1-é `é •  
(@minbzk.nl> 

CC: 2.@ .; TMG•- (@minbzk.nl> 

Onderwerp: Verzoek minister - hondenbelasting vs precariobelasting 

Dag .2ë., 

Ik heb een verzoek van de minister. Zij heeft toegezegd aan Kamerlid de Kort om te onderzoeken 

of hondenbelasting conform het model precariobelasting op korte termijn al kan worden 

afgeschaft. Zouden jullie een tekstje kunnen opstellen met een reactie hierop? Zou goed zijn om 

ook aan te geven waarom wij wel voorstander zijn geweest van het afschaffen van de 

precariobelasting en niet van de hondenbelasting. 

Gr. 5'1-2 é 

Bestuursadvisering 

Directie Bestuursondersteuning 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

Turfmarkt 147 12511 DP 1 Den Haag 

Postbus 20011 1 2500 EA 1 Den Haag 
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.i..2. € 
Burgeré 

; 7772 
ef `Smp de ' 

woensdag 1 september 202109:49:50 
b-10?0at R7-1R tw• 

Van: 

Aan: 
Onder«erp: 
Datum: 
Bijlagen: 

Ter info! 

Groeten 
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Van: 
Aan: 
cc: 

á`1'2:è 
í.1.2.e 
á.1.2.e 

Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

RE: Opberengstn hondenbelasting 
maandag 4 oktober 2021 15:54:32 
Analvse hondenbelasting.xisx 

Dag •••., , 

Hierbij de gevraagde analyse. Laat me weten als je aanvullende vragen hebt. 

Groet, 

- -1"2é. 

Van: •:1'2ë.••®®@minbzk.nl> 
Verzonden: maandag 4 oktober 202114:16 

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

cc:5 1 .2.-e-
Onderwerp: Opbrengsten hondenbelasting 

@minbzk.nl> 

Hallo  •.2.e76, 

Zoals besproken met 5-1-2711 hierbij de link voor de data van de hondenbelasting: Begrote 
hondenbelasting 2020 (cbs.nlj 

De webpagina bevat een tabel met de Begrote hondenbelasting 2020, zou je deze af kunnen 

zetten tegen de totale inkomsten van de gemeenten? 

Groet, 
5-1:2: e 



161 

Van: 

Aan: 

Onderwerp: 

Datum: 

Bijlagen: 

5"1-2.e 
',j. 'e ', 
Brief afschaffing hondenbelasting 

dinsdag 5 oktober 2021 11:24:32 

brief hondenbelasting 4-10 docx 

Hoi 5,2.2, 

ik heb nog een slag gemaakt op brief voor de afschaffing van de hondenbelasting. 

Groet, 
51.2é. 
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Van: 1-i —é j" 
Aan: •.1.2.e 
Onderwerp: 

Datum: 

Bijlagen: 

F: Werking artikel 2 FvW 

woensdag 6 oktober 2021 13:53:07 

werkino-en-verantwoording-artikel-2-financiele-verhoudinaswet M.odf 

Van: ..•.' 12.ë"3r' '* @minbzk.nl> 

Verzonden: dinsdag 5 oktober 202110:22 

Aan: •-1',2.E @minbzk.nl> 

Onderwerp: RE: Werking artikel 2 FvW 

Hoi -n.é 

Ik denk dat de bijgevoegde TK-brief je wel kan helpen. Puitan t Pikwijd 

s•■ 
M vg i'J 

Van:F' -2.e lcDminbzk.nl> 

Verzonden: dinsdag 5 oktober 2021 10:03 

Aam,  7 t= Pminbzk.nl> 

Onderwerp: Werking artikel 2 FvW 

Hallo , 

Voor een brief over de afschaffing van de hondenbelasting ben ik op zoek naar een paar 

beknopte zinnen over de werking van artikel 2 FvW. 

Heb jij hier vanwege jouw werkzaamheden met klimaat toevallig al ervaring mee? 

Groet, 
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Van: 

Onderwerp: 
Datum: 

e 
2.e 

RË-_ uftynering ni~ De Kort - hondenbelasting 

woensdag 6 oktober 202114:24:00 

Ik werk er aan datje kan beoordelen. 

Van: § @minbzk nl> 

Verzonden: woensdag 6 oktober 202114:21 
Aan:: • @minbzk.nl> 

Onderwerp: RE: brief uitvoering motie De Kort - hondenbelasting 

Hai P-fiz-.ei j, 

putten-cie reiKwji 
Ik`Can In box van BBB, us gee maar seintje als t daar In zit. 

G 

Van: . .e Ominbzk.nt> 
Verzonden: woensdag 6 oktober 202114:03 

Aan:''* . e, .: ; ° ƒ@minbzk.n(> 
Onderwerp: brief uitvoering motie De Kort - hondenbelasting 

Hoi 

Tijdens het debat over burgerinitiatief `stop de hondenbelasting' is de motie De Kort 

aangenomen. 
Deze motie vraagt het kabinet een aantal zaken uit te zoeken rond de afschaffing van de 
hondenbelasting en hierover voor de begrotingsbehandeling van BZK de TK te informeren. 

heeft de brief / nota voorbereid en ik ben deze samen met haar aan het afronden. 
11-4 
Ik begreep vanp-172,91 dat het de voorkeur geniet om stukken m.b.t. de 
begrotingsbehandeling voor het herfstreces aan de TK te sturen. 

We hebben afgesproken dat we de brief rechtstreeks met jou afstemmen, zodat de brief 

volgende week naar de TK verzonden kan worden. 

Praktische vraag mijnerzijds: Wanneer heb je gelegenheid om de brief (en nota)= 

® te beoordelen? 
Kan de map in digidoc naar postvak vang worden doorgezet (of kun je daar niet bij)? 

Grt, 
P: I - 2 71 
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Van: 

Aan: 
CC: 
Onderwerp: 
Datum: 

1.2.e 

RË s•Íucitne naactie mode Oe Kort - hondenbelasting 
donderdag 7 oktober 202109:48:00 

HoiM, 

De map is nu ook in digidoc doorgezet, naar de map van 

Grt, 

Van: .e 
Verzonden: woensdag 6 oktober 202122:02 
Aan:* . .2.e , @minbzk.ni> 

Onderwerp: stukken reactie motie De Kort - hondenbelasting 

Hoi 

Bijgaand de stukken inzake de reactie op motie De Kort eerst per mail. - heeft in digdoc de 

regie op deze map. 

Graag de nota en brief beoordelen. •-' t en 

a 
'` zal ik de brief desgewenst afstemmen met 

De brief is ook nog niet met de VNG gedeeld. Desgewenst kan ik de brief dan ook parallel nog 

aan de VNG voorleggen. 

172 , langs deze weg het verzoek om de map af te sluiten en door te zetten ter beoordeling 
naar de map vanPi;l•:e• 

Alvast bedankt en tot nadere toelichting uiteraard gaarne bereid. 

Grt, 
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Van: 

Aan:1 1.e .,... 
Onderwerp: 
Datum: 

Digidco berig Nieuwe taak Reactie motie De Kort (WD) gesprek VNG inzake afs~ hondenbelasting 
donderdag 7 oktober 202122:41:04 

Zie mijn opmerkingen bij de brief. Graag passages bundelen en logisch 
opbouwen. 

Er is een taak binnengekomen in je inbox   

Klik op Reactie motie De Kort (VVD) gesprek VNG inzake afschaffing 
hondenbelasting om de taak te openen. 

Voor Digidoc Online klik op Reactie motie De Kort (VVD) gesprek VNG  
inzake afschaffing 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 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: 
Bijlagen: 

Zie bijlage. 

Fijn weekend! 

Groet, 
5T2-9 

.2.e 
RC brief 
vrijdag 8 oktober 202120:00:19 

Inspectie der Rijksfinanciën 

Ministerie van Financiën 
Korte Voorhout 7 12511 Cw 1 Den Haag 
Postbus 20201 12500 EE 1 Den Haag 

Van: +, 
Verzonden: vrijdag 8 oktober 202115:04 

Aan: t e v„ a x.. 5 141; 

Onderwerp: brief hondenbelasting 

Urgentie: Hoog 

@minbzk.nl> 

@minfin.nl> 

Zoals gisteren besproken bijgaand de brief inzake de reactie op motie De Kort ter beoordeling. 

De brief dient voor het herfstreces verzonden te worden, omdat begrotingsbehandeling direct 

daarna is. 

Graag uiterlijk maandag 11u reactie. 

Tot nadere toelichting gaarne bereid. 

Bvd. 

Groeten, 
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Van: 

Aan: 

C.c: 

Onderwerp: 

Datum: 

Bijlagen: 

RE: 

maandag 11 oktnber 202109:04:29 

Hoi 

Bï deze onze reactie. 

Krijg ik ook nog het gespreksverslag van jou zodat ik het op ons forum kan plaatsen? 

Hartelijke groet, 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

•• .^ 

www.vng nt 
bttps://www.vngbelastingconferentie.ni/ 

Belastingen: 

woz: 

Fora: 

Jurisprudentie: 

httD$://vnR.nl/onderweroenindex/belastinReR 

https://www.wozdatacenter.nV 

httos://forum.vna.nl/ 

httpJ/jdb.vng.nV  

Van: .  &W _, 

Verzonden: vrijdag 8 oktober 202115:10 

Aan: -J0 W-) a . 
CC: ., @VNG.NL> 

Onderwerp: brief hondenbelasting 

Urgentie: Hoog 

@minbzk.nl> 

@VNG.NL> 

Hoi 

Naar aanleiding van motie De Kort over de hondenbelasting en de gesprekken met de VNG en 

gemeenten daarover treffen jullie bijgaand de brief inzake de reactie op motie De Kort ter 

beoordeling aan. 

De brief dient voor het herfstreces verzonden te worden, omdat begrotingsbehandeling direct 

daarna is. 



Graag uiterlijk maandag 11u reactie. 

Tot nadere toelichting gaarne bereid. 

Bvd. 

Groeten, 

•72 É 

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 kind 
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 

- 
1.1.t  _., _.  

De uit 

~~71c.n1 

mijn van motie Kamerstukken 112020121,  motie 35569, nr. 3 verstrijkt binnen 1 week 
vrijdag 8 oktober 202123:00:17 

Beste collega, 

De uitvoeringstermijn van: De motie van het lid De Kort; Verzoekt de regering, de 
financiële gevolgen voor gemeenten van de afschaffing van de hondenbelasting in kaart te 
brengen; Verzoekt de regering, tevens in samenspraak met de VNG de mogelijkheid van 
afschaffing van de hondenbelasting te onderzoeken en daarbij de mogelijkheid van een 
redelijke overgangstermijn te betrekken; Verzoekt de regering, voorts de Tweede Kamer 
daar voor de behandeling van de begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkriijksrelaties 
in het najaar van 2021 over te informeren., Kamerstukken U 2020121, motie 35569, nr. 3 
verstrijkt binnen 1 week. De gestelde einddatum is 15-10-2021. 
U wordt geacht de benodigde actie te ondernemen voor de uitvoering van de motie vóór 
het verstrijken van de termijn. 

Meer tijd nodig? 
Als de motie niet tijdig beantwoord kan worden, dan wordt u geacht een uitstelbericht aan 
de Voorzitter van de Kamer te sturen. 
Als de einddatum verschoven moet worden, dan kunt u, onder vermelding van de reden 
van uitstel, hierover contact opnemen met Parlementaire Zaken. 

U kunt deze motie in Delphi-BZK opzoeken in'moties' met het ID-nummer 201744, of 
maak gebruik van de link naar detailrapport. (Om direct te kunnen muteren in Delphi dient 
u eerst in te loggen.) 

Met vriendelijke groet, 

Parlementaire zaken BZK 
Portefeuille minister BZK, excl. Wonen en Bouwen: eerste contactpersoon 

Portefeuille staatssecretaris BZK en Wonen en Bouwen: eerste contactpersoon 

tíiinbzk.nl 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 

RE brief hondenbelasting (oprnerfángen VNG en FIN verwerkt) 
rnaandag 11 oktober 202110:47:00 

Dank.tufe-r dè rèi 
Ik heb de brief geschoond en de af te stemmen passage terug gezet naar oorspronkelijke tekst. 

M.i. kunnen we de brief wel al doorzetten, ik verwacht dat met het openstaande punt 

akkoord zal gaan. 

Dan kan de brief alvast door voor beoordeling, en dan neem ik wel contact op met l„_„1 

Zet je de map door in digidoc? 

Grt, 

p7r2 -é1 

Van:P_1;2:é @minbzk.nl> 

Verzonden: maandag 11 oktober 202110:28 

Aan:57"__ . @minbzk.nl> 

Onderwerp: RE: brief hondenbelasting (opmerkingen VNG en FIN verwerkt) 

Heb er naar gekeken. Nog met 1 punt niet akkoord en 1 aanvulling. 
Graag ook even bij FIN terugleggen. 

Van: k! _ (@minbzk.nl> 

Verzonden: maandag 11 oktober 202110:20 

Aan: (@minbzk.nt> 

Onderwerp: brief hondenbelasting (opmerkingen VNG en FIN verwerkt) 

Urgentie: Hoog 

Hoi   

Ik heb reacties van VNG en FIN op brief hondenbelasting ontvangen. 

Deze heb ik in de brief (in digidoc) gezamenlijk verwerkt. 

Ik heb in de brief als opmerking er bij gezet of aanpassing door VNG of FIN is voorgesteld. 

Lukt het om de brief z.s.m. te beoordelen? Want dan kunnen we mogelijk de tas van VM nog 

halen vandaag. 

Tot nadere toelichting uiteraard gaarne bereid. 

Grt, 
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Van: 

Aan: 

Onderwerp: 

_ . •rminhdc rt( 

Digidoc b~ Deling Reactie motie De Kort (M) gesprek VNG inzake afschaffing lx~belas" is 
afgerond 

Datum: maandag 11 oktober 202110:51:48 

De deling van Reactie motie De Kort (VVD 
afschaffing hondenbelasting in je inbox . 2 

esprek VNG inzake 
is afgerond. 

Klik op Reactie motie De Kort (VVD) gesprek VNG inzake afschaffing 
hondenbelasting om de taak te openen. 

Voor Digidoc Online klik op Reactie motie De Kort (VVD) gesprek VNG, 
inzake afschaffing 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 meklen en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen 
aanspraket jkheid voor schade, van we ke aard ook, die verband houdt met risicds 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 
try 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: 
Priorltelt: 

2021 14:36:00 

Hoi Bert, 

We hebbenp:1:Z. onderstaand toegezegd een afschrift van de brief aan de TK te zenden. 
Bijgaand de link naar de brief. 

bttlr,Jhvw,xv:r•ke,overheid.nl/dcx-iimenten/kamm. ihikkmV2021/14!13/kameri rief-met-reactie-tip-motie-over-

a fsch a ffing-hondmbela-•ti rtg 

Zou je deze per ommegaande aanLJ willen mailen? 

Bvd. 

----Oorspronkeli'k bericht— 

Van: P  '7e -@minbzk nl> 
Verzonden: woensdag 21 juli 202115:48 
Aan U• @minbzk nl> 
Onderwerp: RE• 1.:e 

Dank, ik zal het versturen. Kan fic in 1 keer drie werkmappen afsluiten. Dat is ook wel eens lekker. 

Ootspronkelikc bericht— 
Van @nunbzk nl> 
Verzonden: woensdag 21 juli 202115:18 
Aan: p,.2.e 
Onderwerp: RE: 

@minbzk nl> 

Ha 

Zeker niet. Zie bijgaand het antwoord 

Grt, 
5-1727 

Geachte 

Uw verzoek van 22 juni jl. is doorgestuurd naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninlaijksrelaties 
In uw verzoek geeft u aan dat u graag in contact zou komen met de ambtenaar die verantwoordelijk is voor de 
uitvoering van de op 15 juni jl aangenomen motie-De Kort. 

De betrokken ambtenaren zullen met u contact opnemen. In verband met de vakantieperiode zal dit in het 
tweede helft van augustus plaatsvinden. 
De Tweede Kamer zal te zijner tijd, conform de regelgeving hier omtrent, als eerste geïnformeerd worden over 

de resultaten van de uit,.~ van de motie. 
U zal hiervan dan parallel een afschrift ontvangen. 

Met vriendelijke groeten, 

Team Maatschappelijke correspondentie DGBRW/DenB Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 



 Oorspronkelijk bericht  

Van: J7112. e a minbzk nl> 

Verzonden: woensdag 21 juli 2021 12:12 

Aan: 5-1-2 è 
Onderwerp: FW:5.1 .2.e 

'. 

is toch niet met vakantie inmiddels? 

Oorspronkelijk bericht 

Van: J' . 1 ` 2 
Verzonden: donderdag 8 juli 2021 16:16 

Aan: 57-2—é"" 
Onderwerp: RE: 5.1.2.e 

Dank. 

Ca minbzk nl> 

a minbzk nl> 

 Oorspronkelijk bericht 

Van: •B 1. J . t......._.. .,  2.0 # u minbzk nl> 

Verzonden: dondcrda` 8 juli 2021 15:33 

Aan: 57f 2-é .. 9 ~ cr.minbzk nl> 
Onderwerp: :'5.1.2.e 

Ik heb het antwoord aan 5.1'2.@  voorgelegd, ij reageert uiterlijk begin volgende week. 

 Oorspronkelijk bericht  

Van: 2 e cr minbzk nl> 

Verzonden: donderdag 8 juli 2021 15:03 

Aan: 5-11-2.e 
Onderwerp FW: .1.2. 

a,minbzk nl> 

Hallo .1 t y , 

Hebje al naar mijn antwoordtekst voorp.1 2 8 kunnen kijken of kun je dat deze week nog doen. De termijn 
verstrijkt en 

Gr. 

heeft al een keer opnieuw de vraag gesteld. 

51 2`ë 

I.A 

 Oorspronkelijk bericht  

Van: S"1 
Verzonden: maandag 28 juni 2021 15:58 

Aan: 2.e' 
Onderwerp: FW:5.1 .2.e 

cr minbzk nl> 

Ha ̀57fw @7., 

Zojuist kregen we nog een keer de vraag van de heer '1.2"e. Had je al naar mijn tekstje kunnen kijken. 

Gr. 
5-1 z!

 Oorspronkelijk berich 

Van: -71-2é.' 
Verzonden: maandm 28 juni 2021 13:10 

Aan: 5:1"2.e fi= 
Onderwerp: 5.1:2. e 

cr informatierijksoverheid nl> 

a minbzk.nl> 

Geachte collega, 

Er is bij Informatie Rijksoverheid een vraag binnengekomen waarvoor wij uw medewerking nodig hebben. 

Zou u onderstaande vraag willen beantwoorden? 



Bij voorbaat dank, 

571':2:6 

5.1.2.e 

Datum/tijd gesprek: 28-06-2021 13:00:16 
Referentie: EM1939371 
Naam: Onbekend 
E-mail adres: 5.f27 
Telefoonnummer :l Jl 
Kanaal: E-mail 
Onderwerp: financien gemeenten en provincies 

Inhoud vraag: 
Vraag: 

Op 15 juni jl. heeft de Tweede Kamer ;onderstaande motie van VVD aangenomen. Graag kom ik in contact 
met de ambtenaar die het onderzoek (eerste deel van de motie) namens de Minister gaat uitvoeren. 

Motie: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

overwegende dat aan de Kamer het burgerinitiatief?Stop de hondenbelasting? is voorgelegd; 

overwegende dat de Gemeentewet gemeenten de mogelijkheid geeft om een hondenbelasting te heffen, maar dit 
niet verplicht; 

overwegende dat het aantal gemeenten dat deze belasting heft in de loop der jaren is afgenomen; 

overwegende dat de hondenbelasting veelal naar de algemene middelen van gemeenten vloeit; 

ovennegende dat er vraagtekens kunnen worden gezet bij de bestaansreden van de hondenbelasting; 

overwegende dat de opbrengsten van de hondenbelasting voor gemeenten een onderdeel zijn van hun totale 

financien, waardoor afschaffing leidt tot vermindering van hun inkomsten; 

verzoekt de regering de financiele gevolgen voor gemeenten van de afschaffing van de hondenbelasting in kaart 

te brengen; 

verzoekt de regering tevens in samenspraak met de VNG de mogelijkheid van afschaffing van de 
hondenbelasting te onderzoeken en daarbij de mogelijkheid van een redelijke overgangstermijn te betrekken; 

verzoekt de regering voorts de Kamer daar voor de behandeling van de begroting van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties in het najaar van 2021 over te informeren, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De voorzitter: 
Deze motie is voorgesteld door het lid De Kort. 

Zij krijgt nr. 3 (35569). 

Referentienummer: 
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Van: .e 

Aan: ,1.2.E 
onderwerp: REoens.d1.2.G 
Datum: wag 13 9202114:46:43 

Doe ik. Ik zat net te bellen met een AIW4WIr 

—Oorspronkeli . bericht--
Van +. . . e @minbzk nl> 
Verzonden: woensdag 13 oktober 202114:36 
Aan. Ze Ca•ninbzk nl> 
Onderwerp: RE.1 
Urgentie: Hoog 

H 

We hebbenp. l .2.-e~ onderstaand toegezegd een afschrift van de brief aan de TK te zenden. 
Bijgaand de link naar de brie£ 

afschaffing-hondenhal astin g 

Zou je deze per ommegaande aar= willen mailen? 

Bvd. 

Grt 

---Oorspronkelijk bericht— 
Varen ~@minbzk nl> 
Verzonden: woensdag 21 juli 202115:48 
Aan 
Onderwerp: RE: 

@minbzk ril> 

Dank, ik zal het versturen. Kan rit in 1 keer drie werkmappen afsluiten. Dat is ook wel eens lekker. 

---Oorspronkelijk bericht--
Van rL. ] 7 e @minbzk nl> 
Verzonden: woensdag 21 juli 2021 15:18 
Aan 
Onderwerp: RE: 

@minbzk nl> 

Ha=, 

Zeker niet. Zie bijgaand het antwoord 

•  
P. Ze 

GeachteP 1-2.eiM, 

Uw verzoek van 22 juni jl. is doorgestuurd naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Konukrijksrelaties. 
In uw verzoek geeft u aan dat u graag in contact zou komen met de ambtenaar die verantwoordelijk is voor de 

uitvoering van de op 15 juni jl aangenomen motie-De Kort. 

De betrokken ambtenaren zullen met u contact opnemen. In verband met de vakantieperiode zal dit in het 

tweede helft van augustus plaatsvinden. 
De Tweede Kamer zal te zijner tijd, conform de regelgeving hier omtrent, als eerste geïnformeerd worden over 



de resultaten van de uitvoering van de motie. 

U zal hiervan dan parallel een afschrift ontvangen. 

Met vriendelijke groeten, 

Team Maatschappelijke correspondentie DGBRW/DenB Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties 

 Oorspronkelijk bericht  

Van: u minbzk nl> 

Verzonden: woensdag 21 juli 2021 12:12 

Aan:57.2.e y 

Onderwerp: FW:^5.1 . 2.e 

M' is toch niet met vakantie inmiddels? 
 Oorspronkelijk bericht  

Van:  ': a e 

Verzonden: donderdag 8 juli 2021 16:16 

Aan: 

Onderwerp: RE:' . 1.2.e 

Dank.

 Oorspronkelijk bericht  

Van: °°Z.e 
Verzonden: donderdag 8 juli 2021 15:33 

Aan: Z•.e c;minbzk nl> 

Onderwerp: RE:5.1.2.e 

cr minbzk nl> 

a minbzk nl> 

rci•'minbzk nl> 

Ik heb het anhcoord aan1..  2 2•voorgelegd,reageert uiterlijk begin volgende weck. 

 Oorspronkelijk bericht  

Van: J:1 • • .cr minbzk nl> 

Verzonden: donderdag 8 juli 2021 15:03 

Aan: 5-'1"27e a minbzk nl> 

Onderwerp: FW:5.1.Z.e 

Hallo 57j-Mé 
Heb je al naar mijn antwoordtekst voor Z b'1-2 _. e kunnen kijken of kun je dat deze week nog doen. De termijn 

verstrijkt en heeft al een keer opnieuw de vraag gesteld. 

Gr. 
5`r, 

 Oorspronkelijk bericht  

Van: n.Z.e 
Verzonden: maandag_ 28 juni 2021 15:58 

Aan: .5'1.2.e 
Onderwerp: PV: b.1.2,é 

a,minbzk nl> 

Ha, 1`2. 
Zojuist kregen we nog een keer de vraag van 5-1_.2.6 
Gr. 
s'rz., 

. Had je al naar mijn tekstje kunnen kijken. 

 Oorspronkelijk bericht  

Van: Ẑ e 

Verzonden: maandag 28 juni 2021 13:10 

u informatierijksoverheid nl> 



Aan: .5"1-.2 2 W 
Onderwerp: 5.1.2 

a,minbzk.nl> 

Geachte collega, 

Er is bij Informatie Rijksoverheid een vraag binnengekomen waarvoor wij uw medewerking nodig hebben. 

Zou u onderstaande vraag willen beantwoorden? 

Bij voorbaat dank, 

omb" 

Publieksvoorlichter Informatie Rijksoverheid 

Datum/tijd gesprek: 28-06-2021 13:00:16 

Referentie: EM1939371 
Naam: Onbekend 
E-mail adres: 
Telefoonnumm e r b.1.2.e 
Kanaal: E-mail 
Onderwerp: financien gemeenten en provincies 

Inhoud vraag: 

Vraag: 
Op 15 juni jl. heeft de Tweede Kamer ;onderstaande motie van VVD aangenomen. Graag kom ik in contact 
met de ambtenaar die het onderzoek (eerste deel van de motie) namens de Minister gaat uitvoeren. 

Motie: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

overwegende dat aan de Kamer het burgerinitiatief ?Stop de hondenbelasting? is voorgelegd; 

overwegende dat de Gemeenteweet gemeenten de mogelijkheid geeft om een hondenbelasting te heffen, maar dit 

niet verplicht; 

overwegende dat het aantal gemeenten dat deze belasting heft in de loop der jaren is afgenomen; 

overwegende dat de hondenbelasting veelal naar de algemene middelen van gemeenten vloeit; 

overwegende dat er vraagtekens kunnen worden gezet bij de bestaansreden van de hondenbelasting; 

overwegende dat de opbrengsten van de hondenbelasting voor gemeenten een onderdeel zijn van hun totale 

tinancien, waardoor afschaffing leidt tot vermindering van hun inkomsten; 

verzoekt de regering de financiele gevolgen voor gemeenten van de afschaffing van de hondenbelasting in kaart 

te brengen; 

verzoekt de regering tevens in samenspraak met de VNG de mogelijkheid van afschaffing van de 
hondenbelasting te onderzoeken en daarbij de mogelijkheid van een redelijke overgangstermijn te betrekken, 

verzoekt de regering voorts de Kamer daar voor de behandeling van de begroting van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties in het najaar van 2021 over te informeren, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De voorzitter: 

Deze motie is voorgesteld door het lid De Kort. 



Zij krijgt nr. 3 (35569). 

Referentienummer: 



173 

Van: 
Aan: 
Onderwerp: ' 
Datum: 

FW - • • o, •'z!.d: Gemeenten kun~ inkomsten van horbikMeLa~ niet missen 
donderdag 14 oktober 202116:51:43 

Ik zag deze nog. 

Met vriendelijke groet, 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkri ksrelatles 
Turfmarkt 147 ( 2511 DP Den Haag ( F77.7,1 
Postbus 20011 12500 EA Den Haag 

Van: . .e @minbzk nl> 

Verzonden: woensdag 13 oktober 202115:09 

Onderwerp: LeidschQagblad.nl: Gemeenten kunnen inkomsten van hondenbelasting niet missen 

Gemeenten kunnen inkomsten van hondenbelasting niet missen 

Gemeenten die nog hondenbelasting heffen, blijven dat doen omdat zij het geld niet kunnen 
missen. Dat schrijft demissionair minister van Binnenlandse Zaken Kajsa 011ongren in een 
brief aan de Tweede Kamer. Op verzoek van de Kamer liet zij de financiële gevolgen van een 
mogelijke afschaffing onderzoeken. 

Vorig jaar hief Iets meer dan de helft van alle gemeenten, 52 procent, nog hondenbelasting. 
Dat zijn 193 gemeenten. De totale opbrengst bedroeg In 2020 51 miljoen euro. Gemeenten 
zeggen onder meer het geld niet te kunnen missen. Ook zou een afschaffing de lasten 
verzwaren voor inwoners die geen hond hebben. De opbrengst van de hondenbelasting 
wordt, behalve voor het hondenbeleid, ook gebruikt om andere posten te dekken, meldt de 
minister. 

Toch zijn er de laatste jaren steeds meer gemeenten die de hondenbelasting afschaffen. De 
handhaving zou te complex zijn en deze gemeenten vinden de hondenbetasting niet meer 
van deze tijd. Daarnaast wegen de Inkomsten niet op tegen de kosten en willen gemeenten 
de lasten voor mensen met honden verlichten. Gemeenten die de hondenbelasting hebben 
afgeschaft, vangen het gemis aan inkomsten onder meer op uit andere lokale 
belastinginkomsten. 
Onwenselijk 

Het Is aan de gemeenten zelf om te bepalen of zij hondenbelasting willen heffen. Het 
landelijk afschaffen ervan is dan ook onwenselijk, vindt de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten (VNG), waarmee het Rijk ook in gesprek ging. Dat tast de financiële 
onafhankelijkheid aan. Volgens de VNG en het kabinet moet tijdens een bredere herziening 
van lokale belastingen gekeken worden naar de toekomst van de hondenbelasting. Maar dat 
"is aan een nieuw kabinet", aldus 011ongren. 

Het Tweede Kamerdebat over de hondenbelasting werd In juni dit jaar gehouden naar 
aanleiding van een burgerinitiatief, dat door 60.000 mensen werd ondertekend.  
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

Q&A 
woensdag 20 oktober 2021 17:04:19 
i_ Q&:shandenbelLFiog 2 EP.dooc 

Hallop=,,é], 

Ik heb nog een keer kritisch naar de Q&A gekeken. Ik denk veel beter zo. 

Benieuwd naar je feedback Q 

Groet, 
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Van: 
Aan: 
cc 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijben: 

q" 
donderdag 21 oktober 202114:15:00 
~ txmdE!d~r;ng rbv Nvv~ng &wu 

Goedemiddag •í"271, 

Met dank aan 

voorbereid. 

zijn de q&a's voor het begrotingsdebat t.a.v. de hondenbelasting 

We hebben de q&a's van het debat over het burgerinitiatief geupdate met de informatie in de 

recente brief aan de TK (beantwoording motie De Kort). 

Bijgaand tref je de set aan. In geel zijn de aanvulling weergegeven. 

Graag jouw revisie hierop. 

Grt, 
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Van: 
Aan: 

ái`2'e 
•. ,1.g.e ;. 

Onderwerp: 

Datum: 
Bijlagen: 

FW: Verzoek minister - hondertelasbng vs prewriobetasting 

vrijdag 22 oktober 202114:41:54 
tk~ versus prrrarin - PlvN v74-8 rkyx 

Van:*. e .; ;. .0,, @ minbzk.nl> 

Verzonden: dinsdag 24 augustus 202110:03 

Aan: *~ . @minbzk.nl> 

Onderwerp: RE: Verzoek minister - hondenbelasting vs precariobelasting 

GoedemorgenP72—el, 

Dank voor het stuk, is helderder geworden zo. 

Ik heb de aanpassingen geaccepteerd en vervolgens nog een enkele suggestie. 

Eerste zinnen van de uitgebreide toelichting zijn herhaling uit de conclusie. 

Derhalve een suggestie gedaan om dit te schrappen, maar toch een verbinding te maken. 

Gr•t, 
P• -1-••.el 2—El 

Van: ew C@minbzk.nl> 
Verzonden: maandag 23 augustus 20211054 
Aan: C@minbzk.nl> 

Onderwerp: FW: Verzoek minister - hondenbelasting vs precariobelasting 

Hoib-1-2.̂el, 

Dank voor je mail. 

Zie in de bijlage mijn voorstel met tracks. 

Hartelijke groeten, 

Van:  (@minbzk.nl> 

Verzonden: dinsdag 6 juli 202114:29 

Aan: r' . .e _ (a•minbzk.n!> 

Onderwerp: RE: Verzoek minister - hondenbelasting vs precariobelasting 

Is deze al naar M gegaan? 
Bij mijn weten niet. 

Grt, 



VI'27e] 

Van:•.e. 

Verzonden: vrijdag 18 juni 202115:09 

,30 C@minbzk.nl> 

Onderwerp: Verzoek minister - hondenbelasting vs precariobelasting 

Bijgaand het aangevulde antwoord ter beoordeling. 

G rt, 

P7172.—e] 

Goedemiddag•p",



G rt, 

P:.172é.• 

Van: 5-1..8 hminbzk,nl> 

Verzonden: donderdag 17 juni 202117:06 

Aan: 5-1 (@ minbzk.nl>;, . .e 

(cDminbzk.nl> 

CC:V1 .e Pminbzk.nl> 

Onderwerp: Verzoek minister - hondenbelasting vs precariobelasting 

Dag 57 @ , 

Ik heb een verzoek van de minister. Zij heeft toegezegd aan Kamerlid de Kort om te onderzoeken 

of hondenbelasting conform het model precariobelasting op korte termijn al kan worden 

afgeschaft. Zouden jullie een tekstje kunnen opstellen met een reactie hierop? Zou goed zijn om 

ook aan te geven waarom wij wel voorstander zijn geweest van het afschaffen van de 

precariobelasting en niet van de hondenbelasting. 



5.1.2.e 

5.1.2.e 
Directie Bestuursondersteuning 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

Turfmarkt 147 12511 DP 1 Den Haag 
Postbus 20011 12500 EA 1 Den Haag 



177 

Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

i.z.e 
.1.2.e 

RE: vraag over het dossier hondenbelasting 
maandag 30 mei 2022 09:48:00 
Pe hrw~helaStGnn - vprdan ne~k g~ntpn nnm S! 4,R-7071 dnrá 

t7d 

zie bijgaand de laatste versie die ik heb. 

Grt, 

p- 1 77-3] 

Van: e @minbzk.nl> 
il 

Verzonden: maandag 30 mei 2022 09:02 
Aan:•i•1wi•`°P .. ••.. ,, : . @minbzk.nl> 

Onderwerp: vraag over het dossier hondenbelasting 

Hallo J 

Heb jij nog ergens een verslag bewaard van de gesprekken met bijgevoegde gemeentes over de 

hondenbelasting (in digidoc kom ik het niet tegen). Het lijstje heb ik van•;,, gehad en 

heeft even gekeken maar is niet bij de gesprekken geweest.J2 gaf aan dat jij wellicht een 

andere collega bij heet gesprek hebt betrokken. 

Alvast bedankt voor de reactie. 

Met vriendelijke groet, 

F1:22. 

Directie Bestuur, Financiën en Regio's 1 Bekostiging Binnenlands Bestuur 
DG Openbaar Bestuur en Democratische Rechtsstaat (DGOBDR) 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Turfmarkt 147 12511 DP 1 Den Haag 1 P. 
Postbus 20011 1 2500 EA 1 Den Haag 
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Van: 
Aan: 

5`f`2.e 
;,1.2e. , 

Onderwerp: F Bijeenkomst werkgroep Actualisatie Rapport Herziening gemeentelijk belastinggebied 

Datum: dinsdag 7 juni 2022 15:14:56 

Bijlagen: 22-06-07 Kooie van contactoersonen oesorekken hondenbelastino.xlsx 

Hoi v1-27é1, 

Ik zit met een dilemma, want hoewel ik alle informatie verzameld heb, kom ik toch weer bij jou 

terecht (je bent gewoon onmisbaar hier). Weet jij nog wie nummer 9 was ? 

Met vriendelijke groet, 

612d 

I 

Van: ..  . @VNG.NL> 

Verzonden: dinsdag 7 juni 2022 15:04 

Aan: n_, é - @minbzk.nl> 

Onderwerp: RE: Bijeenkomst werkgroep Actualisatie Rapport Herziening gemeentelijk 

belastinggebied 

Hoi ", 

Dit was het lijstje met gemeenten dat ik vanuit de VNG had aangeleverd, nummer 9 was door jullie 
zelf benaderd. Ik kan alleen me met geen mogelijkheid herinneren wie dat was. Helaas is het door 
1 beloofde verslag er ondanks herinneringen nooit gekomen, maar misschien date 

nog wat weet? Succes! 

Hartelijke groet, 

Van:57 .é•  ,® Rminbzk.nl> 

Verzonden: dinsdag 7 juni 2022 10:42 

Aan: @VNG.NL> 

Onderwerp: RE: Bijeenkomst werkgroep Actualisatie Rapport Herziening gemeentelijk 

belastinggebied 

Hallo . 1.2:6, 

Klopt, ik had ruzie met het programma 

ik heb nog wel een ander vraagje. Aan het onderzoek van de hondenbelasting hebben 8 

gemeentes deelgenomen volgens het excelsbestand. Heb jij enig idee welke gemeente de 

negende was ? Ik heb net 5=.,e:0,gesproken en aan de vergadering hebben deze 

acht deelgenomen. Hebben jullie nog een andere gemeente gesproken? 

Met vriendelijke groet, 



• 

Van: i. .é (@VNG.NL> 

Verzonden: dinsdag 7 juni 202210:18 

Aan: . .e (@minbzk.nt> 

Onderwerp: RE: Bijeenkomst werkgroep Actualisatie Rapport Herziening gemeentelijk 

belastinggebied 

N 

Hartelijke groet, 

Van:  ,@minbzk.rd> 

Verzonden: dinsdag 7 juni 2022 07:59 

Aan: 

>; ?:e 
(@VNG.NI.;>;•.TR -e 

Praadopenbaarbestuur.nl>; 

Ca•minfin.nl>; 

C@VNG.NI >; 

(@Jaw.eur.nb;P: -2:E 

1c)minbzk.nb; 

(a amstelveen.nl> 

(@mínbzk.nl>;[  11 = 
(@Ieeuwarden.nl> 

Onderwerp: Bijeenkomst werkgroep Actualisatie Rapport Herziening gemeentelijk 

belastinggebied 

M-iten reikwijdfé 

• 

Met vriendelijke groet, 

Directie Bestuur, Financiën en Regio's 1 Bekostiging Binnenlands Bestuur 
DG Openbaar Bestuur en Democratische Rechtsstaat (DGOBDR) 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Turfmarkt 147 12511 DP ( Den Haag (.-ë -3 
Postbus 20011 12500 EA I Den Haag 



Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u met 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 verborden 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 kird 
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages
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Van: 

Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 

§, 1.2.e 
RE- GespreksversLW h•a ng 
dinsdag 71uí 2022 16:53:39 

Dank je, 

Ik zie de vertegenwoordiger van twee gemeentes, het mysterie is opgelost. 

Met vriendelijke groet, 

Verzonden met BlackBeny Work(www.blackberry.com) 

Van: 2,G @minbzk.nl> 
ion wm ni■ 

Verzonden- 7 iun. 2022 15:34 
Aan: P. • 2 @minbzk.nl> 
Onderwerp: FW: Gespreksverslag hondenbelasting 

LU 
Hierbij nog een oude eerste versie van het verslag. 

Grt, 

P71 72.el 

Van: W. i•e•d 

Verzonden: donderdag 22 juli 202115:58 

Aan: P7fi•:e ̀  @minbzk.nl> 

CC:5.1.2.e @minbzk.nl>; 

@minbzk.nl> 

Onderwerp: RE: Gespreksverslag hondenbelasting 

Ha L= 

Dank voor het verslag. 

Volgens mij behoorlijk compleet;-). 

Zie bijgaand een aantal aanvullingen. 

We hebben ook met VNG afgesproken om een kort verslag voor op hun forum te maken. 

Zou jij daar de voorzet voor willen maken? 

Enkele tips: 

- schrijf het niet vanuit wat iedere gemeente heeft gezegd. 

Begin met de aanleiding en dat er diverse gemeenten hebben deelgenomen. 

- Hoofdlijnen uit het gesprek halen en deze benoemen in het korte verslag. 

1e kunt hierover sparren met 



Ik zal er dan na n 2.e,2 naar kijken. 

Bvd. 

Grt, 

I -5-1T27,3] ,  

Van: •S:12.C'•••Pminbzk.nl> 

Verzonden: dinsdag 20 juli 202117:14 

Aan:P72.e `:''• ••wt,.b Pminbzk.nl> 

Onderwerp: Gespreksvers►ag hondenbelasting 

Ha 57f2ë.• 

Hierbij het gespreksverslag over de hondenbelasting. Voel je vrij om wijzigingen aan te brengen. 

571'2-;  kan ik er dan opnieuw naar kijken, mocht dat nodig zijn. 

Groet, 

E• 2é 
i•:.y• 
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Van: 

Aan: 
CC. 

Onderwerp: 

Datum: 

e 
1.2.e 
.1.2.e 

RE. D~ ?"` : : Ter info taak Burgerinètiatief stop de hondenbelasting 

maandag 9 november 2020 09:12:54 

Dag 

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 geeft het (Grond) wettelijk kader goed weer. Voor mij 
akkoord. 

Groet, P;t:•:éj 

Van:  •.1 e  M@minbzk.nl <i'h  @minbzk.nl> 

Verzonden: donderdag 5 november 202015:37 

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

Er is een ter info taak binnengekomen in je inbox 1-1-2J'--. 

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 meiben en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen 
aansprakel jkheid voor schade, van we ke aard ook, die verband houdt met risicor'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: 

PA .2. 

P.j.2. 
. .,• Teri ,. r. . .- 

vrijdag 13 november 202011:00:50 

13/11 MinBZK heeft het aanbiedingsformulier getekend. Getekend stuk 
is doorgezet naar Doc.Direkt voor verzending 

Er is een ter info taak binnengekomen in je inbox BFR. 

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

Voor Digidoc Online klik op Burgerinitiatief stop de hondenbelastingt 

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 ve>rvgderen_ 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 Ome electronic transmission of messages.
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Van: 

Aan: 

onderwerp: 

Datum: 

.1.2.E 
Digidóc bericd>< Ter info taak 8urgerinitia 
vrijdag 13 november 202011:00:52 

13/11 MinBZK heeft het aanbiedingsformulier getekend. Getekend stuk 
is doorgezet naar Doc.Direkt voor verzending 

Er is een ter info taak binnengekomen in je inbox BFR/BBB. 

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 verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch vercr,nden 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: crffvx g 17 november 2020 10:17:24 

Ha .4.ejI 

Weet jij hier meer over? 

• Kabinetsstandpunt burgerinitiatief afschaffen gemeentelijke 
hondenbelasting (agendapunt 7) 

Krijg ik uit agenda MR aankomende vrijdag door. 

•uïten reikvrtjd 

Dank! 

Met vriendelijke groet, 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkri ksrelaties 
Turfmarkt 147 1 2511 DP Den Haag 1   
Postbus 20011 1 2500 EA Den Haag 
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Van: 

Aan: 

Onderwerp: 

Datum: 

Digidoc 

D~bmer De deadline voor 66sa62 Kabir>etssm 
gemeentelijke hydenbda~ nadert 

dinsdag 17 november 2020 12:21:27 

afschaffen van de 

De deadline voor het afronden van de taak 665262 Kabinetsstandpunt 
burgerinitiatief inzake afschaffen van de gemeentelijke hondenbelasting 
is 18-11-2020 00:00. 

Klik op 665262 Kabinetsstandpunt burgerinitiatief inzake afschaffen van 
de gemeentelijke hondenbelasting om de taak te openen. 

Voor Digidoc Online klik op 665262 Kabinetsstandpunt burgerinitiatief 
inzake afschaffen van de gemeentelijke 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 verxnlderen_ De Staat aanvaardt geen 
aansprakei jkheid voor schade, van we ke aard ook, die verband houdt met risicds 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 af messages_
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Van: 

Aan: 
Onderwerp: 

Datum: 

e 
.. 9.2.e 
Nidco 
maandag 30 november 202011:52:16 

P~ stop 

e_,, leest weer parallel aan jou mee. Tijdlijn: Debat is 
volgende week, us M moet het dit weekend in haar tas krijgen. 

Er is een taak binnengekomen in je inbox BFR. 

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 
aansprakel lkheid 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 arty kind 
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
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Van: 

Aan: 

Onderwerp: 

Datum: 

.12.e 
RE: Dgiidóc bericht: Ter info taak Voorbereiding debat petitie stop de hor 

maandag 30 november 2020 18:45:54 

►belasting 

•.1'dank, kan zo wmb naar minister. 

.., 

Van:P.f2 éM@minbzk.nl 

Verzonden: maandag 30 november 202011:52 

Aan: 

  @minbzk.nl> 

@minbzk.nl> 

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

vol2.é weet dat jij weer parallel meeleest. Tijdlijn: Debat is ende week, us M moet het dit weekend in haar tas krijgen. 

Er is een ter info taak binnengekomen in je inbox •OW 

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 gericht 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 kind 
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
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Van: 
Aan: 

CC 
Onderwerp: 

Datum: 
Bijlagen: 

•k..z.e 
5. 12.e 
5.1.2.e 
RE: Tre ir- nat hondenbelasting uitgesteld tot na kerstreces 

dk:sdag 5 januari 202111:54:45 
" uitPrdijat prvxrdurpverg~ rie Bila 1712 pdf 

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: @minbzk.nl> 

Verzonden: dinsdag 5 januari 202111:47 

Aan: 

CC: 

@minbzk.nl> 

@minbzk.nl>; *•f•+,•,' 

@minbzk.nl> 

Onderwerp: RE: Ter info: debat hondenbelasting uitgesteld tot na kerstreces 

HI, 

Volgens mij Is dit nog niet Ingepland toch? 

Grt, •i: .ij 

Van: . w. k @minbzk.n(>-

Verzonden: vrijdag 4 december 2020 09:16 

Aan: . (@minbzk.nl> 
CC:M.e. 

Pminbzk.nl> 

(@minbzk.ni>;PW'e~ 

Onderwerp: Ter info: debat hondenbelasting uitgesteld tot na kerstreces 

Beste allen, 

Ter info, debat uitgesteld. 

Hartelijke groeten, 

Van:P. .e. 

Verzonden: vrijdag 4 december 2020 09:13 

n:Fi7rk.• ...... om ,.... o i .**: „ ... 

C@minbzk.ni> 

i;: CMminbzk.nl>; 

C@minbzk.n(>;Pfi2.,• 

n m(nbzk.n(>;•:1 `?.é•`:,_,••,., ; •••f@minbzk.n(>; 

Onderwerp: debat hondenbelasting uitgesteld 

Goedemorgen *m 

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,wordpress.com/2020/12/03/debat-in-tweede-kamPr-

doorgeschoven-naar-2021/
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Van: 

Aan: 

Onderwerp: 

Datum: 

5:1.2:è 

FW: FCónceptplanning 

vrijdag 14 mei 2021 11:59:30 

Van:-1• é••@minbzk.nl> 

Verzonden: vrijdag 14 mei 202111:42 

Aan: i 2.e . 
@minbzk.nl>;'o .1,72.2 

@minbzk.nl>; 5 .1.27e 
Er .. 

C 

5.1"; 

@minbzk.nl> 

@minbzk.nl>; 

@minbzk.nl>; a5•1•2 ._..... e 
@minbzk.nl>; , 5"1`2é. 

@minbzk.nl>; 571'2é. 
@minbzk.nl>; 15"T2'" 

@minbzk.nl>;5"172.é•— 
@minbzk.nl>;• •Y2.e 

@minbzk.nl>;5'1'2 
@minbzk.nl>;P72.1 . 

@minbzk.nl>; 

@minbzk.nl>; 5.71-2— 
@minbzk.nl>; 

@minbzk.nl>;' -2.ë 

@minbzk.nl>; 

@minbzk.nl>;§:• 

@ minbzk.nl>; 5'"1:2.é 
@minbzk.nl>; 
@minbzk.nl>; 5`1'.2:ë 

@minbzk.nl>;BT2:è 
@minbzk.nl>; •1.~ .• 

@minbzk.nl >; M— é5,3 

@minbzk.nl>; E:•1"2:é 
@minb2k.nl>; 

@Rijksoverheid.nl>; 5;17`2é.• 
@minbzk.nl>; 

@minbzk.nl>; 

@minbzk.nl>; 5.1',2 
@minbzk.nl>; 5'1''2.ë 

••@minbzk.nl>;5"1"2é: 
Onderwerp: FW: Conceptplanning 

@minbzk.n1>;•.• 

@minbzk.nl>; 71=6-• 
@minbzk.nl> 

Collega's, 

Zie onderstaand (voorlopig) schema van de TK voor dinsdag 18 mei en donderdag 20 mei. 

Een vooroverleg tbv het debat APPA is er een vooroverleg gepland op dinsdag 18 mei van 11.00 uur 
tot 11.30 uur, via webex (gaarne de deelnemers doorgeven) 

Volgende week wordt bezien op er nog behoefte is aan een vooroverleg tbv de VSO's op donderdag 
20 mei. 

Groet, 11 

Ps het debat mbt " Hondenbelasting" zien we niet terug in de planning  

Van:   . P tweedekamer.nl> 

Verzonden: woensdag 12 mei 202118:20 

Aan: 5i.172.e.. • Rminbzk.nl> 

Onderwerp: Conceptplanning 

DINSDAG 18 MEI 

16.15,uur;;; Wët áánpassing Appa en enkele andere wetten 2021.(35 548) 



DONDERDAG 20 MEI 

16.15 üur-IWVSOVoorhang concept-amvb Besluit uitvoering-Crisis"en hérstelwet (32 -127.243) 
1.6.35 uur VSO_Toëzicht WSW 201 9,—s frateJisch programma WSW ën govémancë corporátiesector 

(29,453; nr. 528) z ,.. 
X16.55 uur 
17.15 uur 

lfj`jT , innd uteebat Aèties lood ín drmkwatér (27 625, nr_ 526) 
Tweerninutendebat Klimaatakkoórd gebouwde omgeving (CD 22/4) 
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Van: 
Aan: 

Onderwerp: 

Datum: 

Bijlagen: 

6.1.2 :e a„  
Vergeten in tafe dossier te stoppen: Nota voorbereiding debat petitie stop de hondenbelasting 12-5 

vrijdag 14 mei 2021 12:31:45 

0. Nota voorbereidina debat Detitie stop de hondenbelastina 12-5.doa  

Hoi 571 • I ë 

Zie net dat we de nota niet in het tafeldossier heb gestopt. 

Gezien dat debat niet door lijkt te gaan, wil je nog actie? 

Hartelijke groeten, 

5:71-2:ë 
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Van: 

Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

.1 2.e 
Ter• fo Donderdag debat Nerbij wvl hondenbelasting 
maandag 7 jura 202113:03:00 
wvl tx>ndenbc~ 10-6 DFE 

Van:P 1ï2.-e. 

Verzonden: maandag 7 juni 202112:22 

n: 

@minbzk.nl> 

Onderwerp: RE: wvl hondenbelasting 

la prima. 

Met vriendelijke groet, 

@minbzk.nl> 

@minbzk.nl>; 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrl ksrelaties 
Turfmarkt 147 1 2511 DP Den Haag 11. .e 
Postbus 20011 1 2500 EA Den Haag 

Pminbzk_n1> 

Pminbzk.nl>; 

Van: ~^ 
Verzonden: maandag 7 juni 202112:03 

Aan: FIe 

®•... Ca)minbzk.nb 

Onderwerp: RE: wvl hondenbelasting 

Hoi El. 

Prima suggestie wmb. 

art, 

Van:;. ,. 

Verzonden: maandag 7 juni 202111:52 

Aan: 

C@minbzk.nl> 

Onderwerp: RE: wvl hondenbelasting 

Beste allen, 

Mijn voorstel zou nog zijn„ .i en 

Hartelijke groeten, 

iaminbzk.nl> 

C@minbzk.nl>;F.C`2" 



Van: 571`.•2:e 

Verzonden: maandag 7 juni 202111:40 

Aan: 57.1T2 . E 

Pminbzk.nl> 

(@minbzk.nl> 

CC: 1y .E•• (@ minbzk.nl> 

Onderwerp: RE: wvl hondenbelasting 

Ik maak er dan dit van. 

Van: l,. aminbzk.nl> 

Verzonden: maandag 7 juni 202111:35 

Aa n: f@minbzk.nl> 

CC: 1 2.e Rminbzk.nl> 

Onderwerp: RE: wvl hondenbelasting 

Hoi X1'.2 

Hierbij de aangepaste versie met aanvullingen in de opgebroken teksten. 

G rt, 

,571'2é.; 

van: 5• -1"2. e C@minbzk.nl> 

Verzonden: maandag 7 juni 202111:22 

Aan"; Pminbzk.n> 

Onderwerp: RE: wvl hondenbelasting 

H i, 

Ik heb m iets ingekort en nog met een regel aangevuld. 

Klopt het zo? 

van: 5-1- .e = Rminbzk.nl> 

Verzonden: maandag 7 juni 2021 10:54 

Aan: 5-1- .e Prninbzk.nl> 

Onderwerp: FW: wvl hondenbelasting 

Hoi a.1;2 é 

Debat is a.s. donderdag vanaf 15.30u ingepland. 

Graag samen wvl afstemmen. 

G rt, 

5772é.j 

Van: 1•2.e 



Verzonden: woensdag 12 mei 2021 17:48 

Aan: 57. -2. , i (EDminbzk.nl> 

Onderwerp: wvl hondenbelasting 

Hoi61'2 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 maandag weer aan het werk. Zullen we dan de wvl afstemmen? 

G rt, 

5:1-2:e• 
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Van: 
Aan: 

Onderwerp: 

Datum: 
Bijlagen: 

ET77.•e 
DGBRW -BM 

verslag mor~ vragenuur en Korte Aantekerringen EK d.d. 15 juni 2021 
woensdag 16 juni 202112:50:31 
j5 juni 7021 Ver4n Mrxideiing vrapwx»ir 54 mmirigeu en RvW dnex 

Beste collega's, 

Bijgevoegd het verslag van het mondeling vragenuur en hieronder de korte aantekeningen van 

de EK van 15 juni. 

BIZA: httosJ/www.eerstekamer.nVkorteaantekening/20210615jiza-x 

KOREL: httDs://www.eerstekamer.nl/korteaantekening/20210615 korel  

IWO: https://www.eerstekamer.nl/korteaantekening/20210615_iwo, 

IWO en EZK/LNV: https://www.eerstekamer.nl/korteaantekening/20210615 iwo _qn ezk Inv. 

Me• tt vriende• • li ke groet, 
...• ':.+ 

Van: *j  .-,.. 0 ..:,á,;, .@minbzk.nl> 

Verzonden: woensdag 16 juni 202111:59 

Aan: 

Onderwerp: Korte Aantekeningen d.d. 15 juni 2021 met werkend URL BIZA 

De BZK-URL geeft een foutmelding, excuses. Hierbij een nieuwe link! 

BIZA: https://www.eerstekamer.ni/korteaantekening/20210615 biza _az 

Onderwerp: Korte Aantekeningen d.d. 15 juni 2021 

Collega's, 

Hierbij de korte aantekeningen van gisteren. 

BIZA: Eerste Kamer der Staten-Generaal - Korte aantekeningen vergadering commissie 

Binnenlandse laken en de Hoge Colleges van Staat / Algymene laken en Huis van de Koning 

(Bi7a/A7) van 15 juni 7071  

KOREL: httDs://www.eerstekamer.nl/korteaantekening/20210615 korel  

IWO: httDs://www.eerstekamer.nUkorteaantekening/20210615 iwt2; 

IWO en EZK/LNV: httDs://www.eerstekamer.nUkorteaantekenine/20210615 iwo en ezk Inv. 

Groet, . .TFIE 

Turfmarkt 147 JJ-



Q'2..• •® 
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Van: 

Aan: 

Onderwerp: 

Datum: 
agidoc 
dinsdag 12 oktnber 202117:42:33 

De minister heeft de brief getekend. Getekend stuk is doorgezet naar 
Doc.Direct voor verzending. 

Er is een ter info taak binnengekomen in je inbox BFR/BBB. 

Klik op Reactie motie De Kort (VVD) gesprek VNG inzake afschaffing 
hondenbelasting om de taak te openen. 

Voor Digidoc Online klik op Reactie motie De Kort (VVD) gesprek VNG 
inzake afschaffing 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 verfland 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 arty kind 
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
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van: 
wan: 
onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

RÈt Dgiiótnwe arak 
dinsdag 28 juni 2022 08:13:37 

inz waardering onroerende zaken woz 

22-06-17 reactie contactpersm^ yes mUen hondenbela~.xbx 

Halloj )A:2:é1, -

Ook HLT heeft toestemming gegeven voor de het doorgeven van de naam. 

laatste check in digidoc, er staat geen verslag gearchiveerd. 

Met vriendelijke groet, 

Van:r L.é @minbzk.nl> 

Verzonden: dinsdag 7 juni 2022 09:59 

Aan: ,X~ @minbzk.nl> 

Onderwerp: RE: Digidoc bericht: Nieuwe taakte inz waardering onroerende zaken woz 

Hoi"" 

Vandaag heb ik even gebeld met de meneer van de hondenbelasting. 

Naar aanleiding daarvan aan jou nog twee vragen: 

1) Jouw lijstje bevat de namen van 8 gemeenten en niet van negen, graag aanvullen 

2) Kan jij contact opnemen met de gemeenten en laten weten dat we nav de kamerbrief van oktober 

2021 het evrzoek hebben gekregen om de namen van de gemeenten openbaar te maken en dat we 

voornemens zijn hier gehoor aan te geven. 

Nadat jij de gemeenten geinformeerd heb, zal ik de meneer informeren. 

Alvast bedankt) 

Hartelijke groeten, 

F .e 

Van: ó. - .. I rN 0 
Verzonden: maandag 6 juni 202214:34 

Aan: (mminbzk.nb 

Onderwerp: RE: Digidoc bericht: Nieuwe taak inz waardering onroerende zaken woz 

HoiIQ, 

Dank voor het lijstje. 

Document staat in Digidoc bij jou. 

Kan jij concept antwoord voorbereiden en dan verzoek afdoen. 

Dan komt het daarna, mits je de goede parafeerlijn heb gekozen O, automatisch bij mij terecht en vul ik aan 

waar nodig. 

Alvast bedanktl 

Hartelijke groeten, 



P,71•e  

Van:P ;,.e ® MRminbzk.nl> 

Verzonden: maandag 30 mei 2022 09:17 
Aan  `e -,,.;_ l@minbzk.nl> 

Onderwerp: RE: Digidoc bericht: Nieuwe taak` inz waardering onroerende zaken woz 

Hallo57 

Hierbij het lijstje van de gemeentes en contactpersonen. Ik heb het vans _1 2.é .z 
vraag uitgezet of er een verslag van de gesprekken is gemaakt. 

Bijp 1"2.ë1 heb ik de 

3 gaf aan dat zij destijds op vakantie was en daarom niet bij de gesprekken heeft gezeten, maar dat 

  wellicht een andere collega heeft benaderd. 

In Digidoc heb geen verdere info over de gesprekken zelf gevonden. 

Met vriendelijke groet, 

51-26 

Van: 1Y é CEIminbzk.nl "1 .é (@minbzk.nl> 

Verzonden: zondag 29 mei 2022 10:08 

Aan: •u;1'•i'`' ï Pminbzk.nl> 

Onderwerp: Digidoc bericht: Nieuwe taak Gary inz waardering onroerende zaken woz 

Hoi •''ǹ  Kan ji nagaan welke 9 gemeenten het betreft. De brief kan je vinden op 
http•sJwww.parlementairemonitor.nl/9353000/1/j9vvij5epmjley0/vin0hvbnbpy4 
5'1 2é. heeft dit dossier gedaan, maar zo te zien gaat het om 9 gesprekken 
die de VNG heeft gevoerd. Het antwoord met betrekking tot het belastinggebied 
neem ik wel voor mijn rekening. In Digidockan je het dossier terugvinden door 
te zoeken op hondenbelasting. Alvast bedankt! Hartelijke groeten, 5'-1-2-e1.. 

Er is een taak binnengekomen in je inbox A.2é.  . 

Klik op 5 1. • inz waardering onroerende zaken woz om de taak te openen. 

Voor Digidoc Online klik op • áinz waardering onroerende zaken woz  

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 aansprakelijkheid voor schade, van welke 
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 he 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: 

5172: ë '.. 
1 2._e a_... 

RE: Digidoc bericht: Nieuwe taak= inz waardering onroerende zaken woz 

dinsdag 7 juni 2022 09:42:47 

Hallo2, 

Ik ben even in de war, het gaat om een interne mail Hoe wordt die beantwoord, per 

mail naar of naar de burger zelf. 

of per brief en en zo ja wie ondertekent deze dan jij gewoon of gaat dit via de minister ? 

Met vriendelijke groet, 

van:;5-1Y2:e ! :?, @ minbzk.nl> 

Verzonden: m.• v)dag 6 juni 2022 14:34 

Aan: 172.ë  @minbzk.nl> 

Onderwerp: RE: Digidoc bericht: Nieuwe taakte inz waardering onroerende zaken woz 

5us 
i k.,._ , 

Dank voor het lijstje. 

Document staat in Digidoc bij jou. 

Kan jij concept antwoord voorbereiden en dan verzoek afdoen. 

Dan komt het daarna, mits je de goede parafeerlijn heb gekozen O, automatisch bij mij terecht en vul ik aan 

waar nodig. 

Alvast bedankt! 

Hartelijke groeten, 

van: 5,.1-2 é ̀..' Pminbzk.nl> 

Verzonden: maandag 30 mei 2022 09:17 

Aan: ST2:e (cDminbzk.nl> 

Onderwerp: RE: Digidoc bericht: Nieuwe taak som inz waardering onroerende zaken woz 

Hallo 5, f2,0 

Hierbij het lijstje van de gemeentes en contactpersonen. Ik heb het van 5'1"2 "e _ Bij 51"2 heb ik de 

vraag uitgezet of er een verslag van de gesprekken is gemaakt. 

Sf 2:ë gaf aan dat zij destijds op vakantie was en daarom niet bij de gesprekken heeft gezeten, maar dat b 

5:1_'2.ëj wellicht een andere collega heeft benaderd. 

In Digidoc heb geen verdere info over de gesprekken zelf gevonden. 

Met vriendelijke groet, 

s, -2 



Van::1"2,ë3M ominbzk.nl•.2. 
Verzonden: zondag 29 mei 2022 10:08 

C@minbzk.nl> 

Aan:'P 2'è • Pminbzk.nl> 
Onderwerp: Digidoc bericht: Nieuwe taak5 1•?a inz waardering onroerende zaken woz 

Hoi Kan ji nagaan welke 9 gemeenten het betreft. De brief kan je vinden op 
https://www.partementairemonitor.nl/9353000/1/j9vvij5epmj 1eyO/vin0hvbnbpy4 
Pieter Jan heeft dit dossier gedaan, maar zo te zien gaat het om 9 gesprekken 
die de VNG heeft gevoerd. Het antwoord met betrekking tot het belastinggebied 
neem ik wel voor mijn rekening. In Digidockan je het dossier terugvinden door 
te zoeken op hondenbelasting. Alvast bedankt! Hartelijke groeten,   

Er is een taak binnengekomen in je inbox ,5: 72 . 

Klik opS._1.2:e inz waardering onroerende zaken woz om de taak te openen. 

Voor Digidoc Online klik op ?. 2.' inz waardering onroerende zaken woz  

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u met de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, 
wordt u verzocht aal aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke 
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 he 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: 5 1R2.e 
Aan: á. 1.2.e :. t 
Onderwerp: RE: Digidoc bericht: Nieuwe taak inz waardering onroerende zaken woz 

Datum: dinsdag 7 juni 2022 11:10:39 

Hallo 5-1'2-61, 

Ik heb de vraag naar de 9e gemeente bij •• uitgezet, de mailadressen van de twee ontbrekende 

gemeentes heb ik gekregen van S1 2 è  , maar bij de Webex meeting zijn 8 gemeentes plus de VNG 
aanwezig geweest. 

Zodra ik meer weet meld ik me. 

Groet, 

Va n:•:@ >s? @minbzk.nl> 

Verzonden: dinsdag 7 juni 2022 09:59 

Aan: 5 @minbzk.nl> 

Onderwerp: RE: Digidoc bericht: Nieuwe taak,'_ .a inz waardering onroerende zaken woz 

Hoi g , 

Vandaag heb ik even gebeld met de meneer van de hondenbelasting. 

Naar aanleiding daarvan aan jou nog twee vragen: 

1) Jouw lijstje bevat de namen van 8 gemeenten en niet van negen, graag aanvullen 

2) Kan jij contact opnemen met de gemeentenen laten weten dat we nav de kamerbrief van oktober 

2021 het evrzoek hebben gekregen om de namen van de gemeenten openbaar te maken en dat we 

voornemens zijn hier gehoor aan te geven. 

Nadat jij de gemeenten geinformeerd heb, zal ik de meneer informeren. 

Alvast bedankt! 

Hartelijke groeten, 

N7-2 él 

Van: --1. , 
Verzonden: maandag 6 juni 2022 14:34 

Aan: 5'1 `'ë ••■•Wm i n bz k. n t> 

Onderwerp: RE: Digidoc bericht: Nieuwe taak; inz waardering onroerende zaken woz 

Hoi._, 

Dank voor het lijstje. 

Document staat in Digidoc bij jou. 

Kan jij concept antwoord voorbereiden en dan verzoek afdoen. 

Dan komt het daarna, mits je de goede parafeerlijn heb gekozen ®, automatisch bij mij terecht en vul ik aan 

waar nodig. 

Alvast bedankt! 



Hartelijke groeten, 

-.2 

Van:".2.• • Ominbzk.nt> 

Verzonden: maandag 30 mei 2022 09:17 

Aan: 5-1-2  C@minbzk.nl> 

Onderwerp: RE: Digidoc bericht: Nieuwe taak= inz waardering onroerende zaken woz 

Hallo»1 •2é.3, 

Hierbij het lijstje van de gemeentes en contactpersonen. Ik heb het van 

vraag uitgezet of er een verslag van de gesprekken is gemaakt. 

Bij. '1-2 el heb ik de 

gaf aan dat zij destijds op vakantie was en daarom niet bij de gesprekken heeft gezeten, maar dat 

,J: 2721 wellicht een andere collega heeft benaderd. 

In Digidoc heb geen verdere info over de gesprekken zelf gevonden. 

Met vriendelijke groet, 

Van: El ,-2.e. (@ minbzk.nt 1"2 e 3Cfminbzk.nl> 

Verzonden: zondag 29 mei 2022 10:08 

Aan: E-j: é Rminbzk.nt> 

Onderwerp: Digidoc bericht: Nieuwe taakW inz waardering onroerende zaken woz 

Hoi Kan ji nagaan welke 9 gemeenten het betreft. De brief kan je vinden op 
https :Í lwww.parlementairemonitor. nl/9353000/ 1/j9vvij5epmj leyO/vin0hvbnbpy4 
5-1-2- ""°l heeft dit dossier gedaan, maar zo te zien gaat het om 9 gesprekken 
die de VNG heeft gevoerd. Het antwoord met betrekking tot het belastinggebied 
neem ik wel voor mijn rekening. In Digidockan je het dossier terugvinden door 
te zoeken op hondenbelasting. Alvast bedankt! Hartelijke groeten, 5.17272 

Er is een taak binnengekomen in je inbox E"n-e M. 

Klik op iiiiiiiiij3 inz waardering onroerende zaken woz om de taak te openen. 

Voor Digidoc Online klik op 5 inz waardering onroerende zaken woz 

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 aansprakelijkheid voor schade. van welke 
aard ook, die verband houdt met nsico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you If you are not he 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.



197 

Van: 

Aan: 
Onderwerp: 

Datum: 

RE: S.;.' . even '-ken naar mail van 

dinsdag 7 juni 2022 10:04:48 
nog geen reactie sinds juli vurig jaar 

Top! 

—Oot~eli7c bericht 
Van: • tt ninbzk nl> 
Verzonden:dinsda 7 'uni 2022 10:02 

Aan: 
CC: 

@nunbzk nl> 
(a;minbzk nl> 

Onderwerp: RE: S.v.p. even kijken naar mail vani.. 7 .Z.éover nog geen reactie sinds juli vorig jaar 

Beste , 

Graag laat ikje weten dat ik deze meneer vandaag telefonisch gesproken heb. 
Ik heb hem toegezegd dat we bij de 9 gemeenten nagaan of ze akkoord zijn met het openbaar maken van de 

gemeenten. 
Daarna zal ik hem de lijst van gemeenten doen toekomen. 
Meneer waardeerde het zeer, dat ik hem gebeld heb. 

Hartelijke groeten, 

----Oorspronkelijk bericht— 
Van: W3' .@ 
Verzonden. donderdag 2 juni 2022 12:49 
Aan: * , ..._ e 

@minbzk al> 

gn e bzk nl> 
Onderwerp: S.v.p. even kijken naar mail van *. zr over nog geen reactie sinds juli vorig jaar 

Ha 

Er is een mail via informatie Rijksoverheid binnengekomen van iemand die nog geen reactie heeft ontvangen op 

z'n vraag terwijl dat in juli wel is toegezegd. M'.é~ en jij waren betrokken bij een tussenbericht waarin 
werd aangegeven dat de betrokken ambtenaren nog contact met hem zouden opnemen. Bijgevoegd de 
oorby,vnkelijke vraag en het gegeven antwoord. Hieronder de rappel. 

Kan hier nog op gereageerd worden? 

Alvast bedankt! 

..e 

Datum/tijd gesprek: 01-06-2022 10:00:12 
Referentie: M247533 
Naam: 
E-mailadres: ). f*2-e 
Telefoonnummer. P.1.2.e 
Kanaal: Inkomend telefoongesprek 

Onderwerp: - 

Inhoud rappel: 

De beller heeft hier nog geen reactie op gekregen. 
Vraag: 
Op 15 juni jL en 22 juni jl. heb rk %ragen aan u gesteld over de afhandeling van een motie van de Tweede 



Kamer. U hebt mijn vragen doorgestuurd naar BZK. 

Graag verneem ik aan welke afdeling mijn vragen zijn doorgestuurd en wie deze vragen in behandeling heeft 

genomen. 

Mijn vragen zijn geregistreerd onder EM 1939371 en EM1931504 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 

P,J.:?.t 
RE: S.v.p, even - naar mail van 
woensdag 6 juli 2022 11:28:18 

:°CTA nog geen reactie sinds jur vorig jaar 

Beste l : 1., 

Beetje late reactie van mij maar bedankt hiervoor. Ik informeer hem alsnog. 

Met vriendelijke groet, 

--Oorspronkelijk bericht— 
Van: .r..B ..;.3, 

Verzonden: vrijdag 1 'uli 2022 09:06 
Aan: 

@minbzk nl> 

@minbzk nl> 

CC: • , @minbzk nl> 
Onderwerp: RE: S.v.p. even kijken naar mail vane- .E over nog geen reactie sinds juli vorig jaar 

Beste 

Graag laat ikje weten datje meneer•.1.Z:E nader kan informeren. 

Beste maneerF•IZ 

Graag laat ik u weten dat de 9 gemeenten met wie gesproken is de volgende gemeenten zijn: 
- Meerssen 
- Nissewaard 
- Gouda 
- Ahnere 
- L.ettsden 

ee 

- Helmond 
- Lisse 
- Teylingen 
Van dit gesprek is geen officieel verslag vastgesteld. 

Hartelijke groeten, 

----Oorspronkelijk bericht--

Van: 
Verzonden: ~g 7 juni 2022 10:02 
Aan:é. 

cc: . 1,2.E 

Cczminbzk nl> 

@mfnbzk nl> 
Onderwerp: RE: S.v.p. even kijken naar mail van;•1.2.g over nog geen reactie sinds juli vorig jaar 

Beste , 

Graag laat ikje weten dat ik deze maneer vandaag telefonisch gesproken heb. 
Ik heb hem toegezegd dat we bij de 9 gemeenten nagaan of ze akkoord zijn met het openbaar maken van de 

gemeenten. 
Daarna zal ik hem de lijst van gemeenten doen toekomen. 
Meneer waardeerde het zeer, dat ik hem gebeld heb. 



Hartelijke groeten, 

J57172-é2,

 Oorspronkelijk bericht  
Van: n .. . 
Verzonden: donderdag 2 juni 2022 12:49 

Aan: 571.2.e, 
Onderwerp: S.v.p. even kijken naar mail van 

u minbzk nl> 

c minbzk nl> 
7M over nog geen reactie sinds juli vorig jaar 

Ha5M2 é, 

Er is een mail via informatie Rijksoverheid binnengekomen van iemand die nog geen reactie heeft ontvangen op 

z'n vraag terwijl dat in juli wel is toegezegd. P)-172 é-W  en jij waren betrokken bij een tussenbericht waarin 
werd aangegeven dat de betrokken ambtenaren nog contact met hem zouden opnemen. Bijgevoegd de 

oorspronkelijke vraag en het gegeven antwoord. Hieronder de rappel. 

Kan hier nog op gereageerd worden? 

Alvast bedankt! 

Datum/tijd gesprek: 01-06-2022 10:00:12 
Referentie: 1T2247533 
Naam: M e 
E-mail adres:Ené7 
Telefoonnummer'5Ï'1'.2.e _ 
Kanaal: Inkomend telefoongesprek 

Onderwerp: - 

Inhoud rappel: 
De beller heeft hier nog geen reactie op gekregen. 
Vraag: 
Op 15 juni jl. en 22 juni jl. heb ik vragen aan u gesteld over de afhandeling van een motie van de Tweede 
Kamer. U hebt mijn vragen doorgestuurd naar BZK. 

Graag verneem ik aan welke afdeling mijn vragen zijn doorgestuurd en wie deze vragen in behandeling heeft 

genomen. 

Mijn vragen zijn geregistreerd onder EM 1939371 en EM 1931504 



199 

Van: 

Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

e 
F W: Dl? wH2243098 : waardering onroerende zaken woz 
woensdag 22 juni 2022 10:45:43 
22-06-17 rearlie enrtartnrrsrx:en ge gwpkken hnndenbeiasrngjdvt 

HalloFT2-ë  

Van alle gemeentes heb ik een reactie (geen bezwaren tegen delen gemeente naam). 

Alleen van het HLT samenwerkingsverband is de medewerker pas 27 juni terug van vakantie. 

Andere personen heb ik daar niet kunnen bereiken. 

HLT bedient drie gemeentes waarvan Lisse wel hondenbelasting heeft en Teylingen het 

overwoog in 2021 (de derde gemeente Hillegom heeft de hondenbelasting in 2015 afgeschaft). 

Hoe wil je het antwoord verzenden? Gaat dat per mail of per brief en indien per brief, wie tekent 

deze? 

De negen namen zijn: 

1. Meerssen 
2. Nissewaard 
3. Lisse 
4. Teylingen 
S. Gouda 

6. Almere 

7. Leusden 
8. Goeree-Overflakkee 

9. Helmond 

Met vriendelijke groet, 

• 

—Oorspronkelijk bericht--

Van: noreply@informatierijksoverheid.nl <noreply@informatierijksoverheid.nl> 

Verzonden: dinsdag 24 mei 202215:50 
Aan:„-j~ 111. @minbzk.nl> 

Onderwerp: DPC ticket WH2243098 : waardering onroerende zaken woz 

Geachte collega, 

Er is bij Informatie Rijksoverheid een vraag binnengekomen waarvoor wij uw medewerking nodig 

hebben. 



Zou' u onderstaande vraag willen beantwoorden? 

Bij voorbaat dank, 

.e 

Datum/tijd gesprek: 24-05-2022 15:45:59 

Referentie: WH2243098 

Naam: J 

E-mail adres: l:2ë. 

Telefoonnummer: ?5-1-2.e 
Kanaal: WhatsApp  

Onderwerp: waardering onroerende zaken woz 

Inhoud vraag: 

Goedemiddag, op 13 oktober 2021 heeft de Minister een brief gestuurd aan de Tweede Kamer 

onder referentie 2021-0000522907 Reactie op motie De Kort 35569-3. In deze brief geeft de 

Minister o.a. aan dat er gesproken is met de VNG en een negental gemeenten. Helaas wordt niet 

vermeld met welke gemeenten. Graag zou ik vernemen met welke negental gemeenten werd 

gesproken. 

Verder wil ik vragen wat de huidige status is van dossier de bredere herziening van het 

gemeentelijke belastinggebied? 

•9•2.e 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 

5111n -
h.1 2.e 
FV . Hondenbelasting 
maandag 27 juni 2022 12:10:00 

Beste 

Zie onderstaande mail. 

Hebben we iets van een verslag? 

Hartelijke groeten, 

P' 2-é1 

van:   

Verzonden: maandag 27 juni 2022 11:49 

Aan: 5-1 '22. 
Onderwerp: Hondenbelasting 

Beste meneer,-1«27e, 

Dank voor het plezierige telefoongesprek. 

Graag Iaat ik u weten dat we inmiddels van de meeste gemeenten toestemming hebben om hun 

naam aan u door te geven. 

Er was er echter één tot vandaag op vakantie. 

Zodra we ook daar de goedkeuring van de gemeenten hebben doen we u de namen van de 

gemeenten toekomen. 

Verder gaan we nog even voor u na of van het gevoerde gesprek met de gemeenten een verslag 

is gemaakt en of dit openbaar gemaakt kan/mag worden. 

Zo ja, dan doen we u ook dit verslag toekomen. 

We hopen u deze informatie uiterlijk 15 juli te sturen. 

Hartelijke groeten, 



201 

Van: 
Aan: 

5`1.2'í 
5.1.2.e 

Onderwerp: 

Datum: 

Bijlagen: 

FW: Gespreksvers ag hondenbelasting 

maandag 27 juni 2022 12:11:30 

Rondetafelgesorek over de hondenbelastina oom? •zg 22-7.docx 

van:5 1.2.e . ,• ,@ minbzk.nl>
. 1111r 

Verzonden: dinsdag 7 juni 2022 15:34 

Aan:5.1. e @minbzk.nl> 

Onderwerp: FW: Gespreksverslag hondenbelasting 

,rz 

Hierbij nog een oude eerste versie van het verslag. 

G rt, 

71-2. e. 

Van: -1r2 é• 
Verzonden: donderdag 22 juli 202115:58 

Aan: 5"1-2.G' 
cc:b7f1 2,e 

Pminbzk.nl> 

Pminbzk.nl>;S-1"2;e• 

C@minbzk.nl> 

Onderwerp: RE: Gespreksverslag hondenbelasting 

Ha 
A 

Dank voor het verslag. 

Volgens mij behoorlijk compleet 

Zie bijgaand een aantal aanvullingen. 

We hebben ook met VNG afgesproken om een kort verslag voor op hun forum te maken. 

Zou jij daar de voorzet voor willen maken? 

Enkele tips: 

- schrijf het niet vanuit wat iedere gemeente heeft gezegd. 

- Begin met de aanleiding en dat er diverse gemeenten hebben deelgenomen. 

Hoofdlijnen uit het gesprek halen en deze benoemen in het korte verslag. 

Je kunt hierover sparren meta-1'2.3w 

Ik zal er dan na 16 augustus naar kijken. 

Bvd. 

G rt, 

••2.6 



van: 5.1__ 1 Rminbzk.nl> 

Verzonden: dinsdag 20 juli 202117:14 

Aan: J: .e Ominbzk.nl> 

Onderwerp: Gespreksverslag hondenbelasting 

Ha 5"1'`2•,e, 

Hierbij het gespreksverslag over de hondenbelasting. Voel je vrij om wijzigingen aan te brengen. 

Volgende week maandag kan ik er dan opnieuw naar kijken, mocht dat nodig zijn. 

Groet, 
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Van: 
Aan: 
OG 
Onderwerp: 
Datum: 

Woo-verzoelc bwgerirutiatief 'Stop de Hondenbelasting• 
d"utsdag 26 juli 202211:06:41 

Dag,B—T"2' 

Wij ontvingen in onzep71-2--elinbox een Woo-verzoek over het burgerinitiatief 'Stop de 

Hondenbelasting' w ' e inz conform art 6 W0B ingediend verzoek  ). Een snelle 

zoektocht op Digidoc wijst uit dat de oorspronkelijke steller van de brief waarop het Wob-

verzoek ziet (namelijk deze brief Reactie motie De Kort (W-Dl gesprek VNG inzake afschaffing 

hondenbelasting  ) niet meer werkzaam is bij BZK. Ik draag daarom de Digidoc-map van het Wao-
verzoek naar jou over opdat jij het bij iemand van jouw afdeling kan beleggen. 

Met vriendelijke groet en alvast dank! 

19 van ere Bnéne-n ándse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Turfmarkt 147 12511 DP 1 Den Haag 
Postbus 20011 1 2500 EA1 Den Haag 

@minbzk.ni 
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Van: 50,4e 
Aan: 
Onderwerp: 

Datum: 

Bijlagen: 

3.1:2:e 
Sternming •`^ .uer ` aiscnanng hondenbelasting 

woensdag 8 april 2020 13:51:58 

Verslap ~ het burgerinitiatiá 5E-Stop de Hond~astiro„ ,pdf 

Ook voor jullie Info. In coronatijd wordt er (vanavond) getemd over verdere behandeling 
burgerinitiatief afschaffing hondenbelasting. Voorstel : Inhoudelijk ln behandeling nemen. 
Minister van BZK zal In dat proces ook om een reactie worden gevraagd. 
Groet, 
01e 

Van: 

Verzonden: woensdag 8 april 202014:50 

Aan: 5,1.2. e ; 5.1.2.e 
Onderwerp: Stemming behandeling burgerinitiatief afschaffing hondenbelasting 
Het kan verkeren. Op de Kameragenda van vandaag: na debat over corona stemming over 
proces burgerinitiatief afschaffing hondenbelasting. 
https:l/www.tweedekamer.ni/debat en vergadering/plenaire vergaderingenldetaiis?date=08-
04-2020#2020A01583  
Groet, 
1.1.92E 
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Van: 

Aan: 

cc: 

Onderwerp: • —-  ".,; burgednitiatief in lK week 49 

Datum: 

Bljiagen: 

vrijdag 9 ckt~ 202012:02:20 

f.-dirih r ïpht nrncmrhffp~derina cie Bila 8 ok~ 20704)df 

Ter Info in week 49 staat het burgerinitiatief Stop de Hondenbelasting' geagendeerd 
voor bespreking in TK. De minister moet daarbij aanwezig zijn een opinie over het voorstel 
bekend maken. BFR heeft hierin het voortouw. Vermoedelijk wordt een relatie gelegd met 
bredere studie naar herziening lokaal belastinggebied. 
Groet, 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 

ng: Practice what we preach? 
donderdag 10 juni 202115:31:41 

Hoi ®, 
Namens jullie zit 

er ook 
50.2Ye In de Kamer vanmidda-, omdat er niet Is zit 

bulten de relkwijdte 

e • e•a aa a een ij• e op de agenda, dus het dossier ligt al even, maar in de spreektekst 
hebben we getracht een klein college gedecentraliseerde eenheidsstaat te verwerken. 
Gemeentelijke belastingen zijn juig bedoeld de algemene kas te spekken en het Idee Is juig 
1110 dat iedere gemeente dezelfde belastingen moet hanteren of deze op gelijke hoogte moet 
vaststellen. 
Maar de Tweede Kamer heeft weinig op met gemeentelijke autonomie als een burger zo veel 
handtekeningen kan verzamelen, dus Ik ben wel benieuwd hoe dit gaat lopen. Beleidshand es 
zijn vanmiddag denk Ik wel welkom, dus als je wilt, kun je je natuurlijk nog even bij 
melden. Er Is nl ook wel een raakvlak met de Arhl omdat de enige gemeente waar de belasting 
de afgelopen jaren nog wel eens is ingevoerd, herindelingsgemeenten zijn. 
H 
.1,2.e 

Van: 5A .Ze 

Verzonden: donderdag 10 juni 202115:03 

Aan: Sr 1.2,+e 
Onderwerp: FW: Hondenbelasting: Practice what we preach? 
Ik begrijp van 7.1,1e dat jij er ook Iets mee van doen hebt... 0 
Met vriendelijke groet, 

;1:2.e 

Coördinerend  Beleidsmedewerker Bestuur 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

Directie Bestuur, Financiën en Regio's 

Bezoekadres 

Turfmarkt 147 

2511 DP Den Haag 

E. .2r+e (@minbzk.nl 

T. 5.;1,2:e, 

Van: 
Verzonden: donderdag 10 juni 202114:57 

Aan: 5..1,2.e 

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

< 

minbzk.nl> 

CC: 5;1.2. e 

C@minbzk.nl>; ó:1;2.e 

(@minbzk.n(> 

Pminbzk.nl>; 

Onderwerp: Hondenbelasting: Practice what we preach? 
Ha collega's, 
Ik zag onderstaand bericht voorbij komen, met overigens een voor mij niet geheel onverwachte 
strekking. 
Vraag me nu wel af (gegeven de toch wat boude en Incorrecte stellingen In de tekst als "ls 
alleen bedoeld om de kas van de gemeente te spekken" (op zich correct) en "Het Is 
onrechtvaardig want niet alle gemeenten heffen het" (niet correct)), wat we er nu mee gaan 
doen en vooral (als we Inderdaad op weg naar de uitgang gaan) of we dat dan doen op de 
manier zoals we ook van andere departementen verwachten als zij beperkingen over 
gemeenten uitstorten? Om maar eens even een hoofdbrekertje er In te gooien: Hoe gaan we 
gemeenten compenseren? 
Uiteraard van harte bereid om ondersteuning te bieden en erop mee te denken! 
Groet, 



Meerderheid Tweede Kamer wil af van hondenbelasting 
10-06-2021 

Bestuur 

Meerderheid Tweede Kamer wil af van hondenbelasting 
B laftaks 
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, BIJ1 
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. "De 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, 

5.1.2-e 
Coordinerend Beleidsmedewerker Bestuur 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

Directie Bestuur, Financiën en Regio's 

Bezoekadres 

Turfmarkt 147 

2511 DP Den Haag 

E 5.1.2.e 
T. 5.1.2.e 

Pr7iinbzk.nl
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

.1<Z.e 
Proces petitie afschaffing hondenbelasting 

dinsdag 15 oktober 2019 08:59:39 

honden belastina-nee-4x3. Dnq 

Dag , 
Ter info. -De — petitie over afschaffen hondenbelasting is een stapje verder in de procedure. 
Vandaag is een besloten vergadering van de Commissie voor de Verzoekschriften en 
Bur•erinitiatieven waarin een gesprek plaatsvindt met de initiatiefnemer - uit 
5.1.2_e ). Deze commissie geeft een oordeel over de vraag of de petitie tot een m ou e q e 
e an.e ing moet komen. Ik verwacht dat we over een aantal dagen/weken een besluit langs 

zien komen of de Kamer het inhoudelijk gaat bespreken en zo ja op welke wijze. Onze minister 
zal dan om advies/visie gevraagd worden. Voor zover ik nu weet staat de hondenbelasting op 
het lijstje om te schrappen in het kader van de discussie die nu loopt (ook met Fin) over 
vereenvoudiging van de belastingen en herziening lokaal belastinggebied. 
Groet, 

https://www.tweedekamer.nl/deba•_en vergadering/commissievergaderingen/details? 

id=2019A03902  


