
 
 
 
Amendement: Red een asielhond BIS 
 
 
Wetende dat:  
 

* Al sinds de middeleeuwen wordt hondenbelasting geheven. Het werd ingevoerd om de overlast 

van met name van zwerfhonden te beperken en om de verspreiding van hondsdolheid tegen te gaan. 

Daarnaast zag de overheid er in de tijd dat de hondenkar als transportmiddel werd gebruikt, een 

middel in om transportbelasting te kunnen heffen. (bron wikipedia) 

* Dat steeds meer gemeenten stoppen met het heffen van hondenbelasting zo ook Amsterdam en 
 Rotterdam en nu bijna de helft geen hondenbelasting meer int. 
* Dat bij de gemeenten die nog wel heffen een argument om de hondenbelasting niet af te 
schaffen is, dat het zo de hoeveelheid honden binnen de gemeente beperkt. 
 
Mede wetende dat: 
 
* Als een hond in een asiel zit dit geld kost en de gemeente hieraan meebetaald. 
* Dat als een hond uit een asiel een nieuw baasje vind, dit dus geen uitbreiding van het totaal 
 aantal honden betekend. Immers wordt er geen nieuw puppy gekocht, maar krijgt een 
 bestaande hond alleen een andere eigenaar. 
* Hoe goed een asiel ook is, het voor een hond het ook niet fijn is in een asiel te zitten 
* Mensen die bijvoorbeeld erg eenzaam zijn, een goede compagnon kunnen hebben aan een hond 
* Hoe leger de asiels, hoe minder kosten voor een gemeente en overheid 
* Hoe leger de asiels, hoe minder nieuwe puppy's gekocht worden die juist een toename van het 
 totaal aantal honden in de betreffende gemeente kunnen betekenen. 
 
Stelt voor de tekst in Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2021Artikel 3.2 C 
van  
 

  

C. die verblijven in een hondenasiel; 

 
Te wijzigen in:  
 

C. die verblijven in een hondenasiel; of die gekocht zijn vanuit een 

asiel en een chip hebben en de vorige eigenaar dus bekend is, die 

laatste groep het 1ste jaar geen hondenbelasting op te leggen. 

 
En gaat over tot de orde van de dag 
 
Sander van den Raadt Trots Haarlem  
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