
221 

De invoering van hondenbelasting in de 
gemeente Breukelen-St. Pieters 
Arie À. Manten 
Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

Dertig jaar lang werd er nauwelijks over nagedacht. Gedurende de daar
op volgende veertig jaar werd er zo nu en dan over gedebatteerd. Maar na 
die zeventig jaar kwam hij er toch: een hondenbelasting in de gemeente 
Breukelen-St. Pieters (bestaande uit het aan de Vecht gelegen Breukelen-
Proostdij en Breukeleveen). 

De hondenbelasting werd in 1851 in de gemeentewet opgenomen omdat 
de overheid het aantal honden in Nederland wilde beperken. Het verkeer 
nam in die tijd toe en men vond het veiliger als het aantal honden dan zou 
afnemen. 

Deze opneming in de gemeentewet gaf de gemeentebesturen de be
voegdheid om een hondenbelasting te heffen. Of ze daartoe ook daadwerke
lijk wilden overgaan werd aan een eigen beslissing van elk der gemeenten 
afzonderlijk overgelaten. 

De gemeenteraad van Breukelen-St. Pieters schijnt op 9 december 1880 
voor het eerst over deze belasting te hebben gesproken. Daarvóór maken 
de raadsnotulen nog geen melding van dit onderwerp. Maar in die laatste 
maand van 1880 kreeg een commissie van drie raadsleden, de heren J. 
Schipper Azn, G. Vlaanderen en H. van der Grift opdracht in de eerstvolgen
de raadsvergadering te rapporteren "of de invoering van eene honden
belasting die van verschillende zijden aan de voorzitter was aangevraagd, 
wenschelijk moet worden geacht". In de raadsvergadering van 25 januari 
1881 deelde Vlaanderen namens deze commissie mee dat ze tot de 
conclusie waren gekomen dat "bedoelde invoering als zeer weinig wen
schelijk moet worden aangemerkt" en men stelde daarom voor daartoe niet 
over te gaan. "Na breedvoerige bespreking vereenigt de raad zich daarmede 
met algemeene stemmen". 

Ruim vijf jaar later kwam het onderwerp weer op de agenda. In de 
raadsvergadering van 27 mei 1886 stelde de nog maar zeer kort tevoren 
geïnstalleerde burgemeester Jean Théodore Adrien Braams voor dat de 
raadsleden zouden nadenken over een hondenbelasting om in een volgende 
vergadering daarover nader te kunnen spreken. Maar in zeer vele raads-
bijeenkomsten daarna kwam men daar blijkbaar niet toe, de notulen 
maken er althans geen melding van. Pas op 27 oktober 1893 was het zo 
ver. Na "breedvoerige onderlinge bespreking en wederlegging van een en 
ander door den Voorzitter" werd met vier tegen twee stemmen (die van G. 
Hamoen en J. van Selm) besloten met ingang van 1894 "eene honden
belasting in te voeren volgens nader vast te stellen bepalingen". Raadslid H. 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRiNG BREUKELEN jrg. 6 nr. 4, 1991 



222 

van Ginkel was afwezig. Over de inhoud en sfeer van het gehouden debat 
lichten de raadsnotulen ons niet nader in. Maar duidelijk is wel dat het 
vooral de burgemeester was die deze belasting wenste. 

In de raadsvergadering van 29 maart 1894 kwam burgemeester Braams 
met een ontwerp-verordening voor een hondenbelasting en een mondelin
ge toelichting daarop. Onmiddellijk daarop brachten drie raadsleden "hunne 
bezwaren tegen deze belasting in". Breukelevener K. Verhoeff verklaarde 
tegen te zijn "omdat zulks nieuwe lasten zoude opleggen en de Gemeente 
geen meerder geld noodig heeft". Het Proostdijer raadslid G. Hamoen gaf te 
kennen "dat er toch al belastingen genoeg zijn" en zei verder "dat wanneer 
het te doen is, zooals o.a. door den Voorzitter beweerd is, om de hinderlijk
heid van het aantal keffers en lastige honden te verminderen het hem dan 
raadzamer voorkomt de politie strenger toezicht op de honden te doen 
houden; z.i. bestaat er dan ook geene last van honden, en heeft hij hinder 
van een hond dan slaat hij hem dood". Breukelevener H. van Ginkel was 
tegen omdat hij "arme ingezetenen, al genieten die ook bedeeling van lief
dadige inrichtingen, toch het genoegen niet wil ontzeggen om een hond te 
kunnen houden; daarenboven is de belasting z.i. onbillijk, al bestaat die ook 
reeds in verschillende Gemeenten". De raadsleden I. van Seim, K. van der 
Wilt Jr en E. van Oostveen (eerstgenoemde uit Breukelen-Proostdij, de bei
de anderen uit Breukeleveen) lieten daarop weten "dat de Gemeentenaren 
bedoelde belasting niet wenschen". 

Daarop nam een duidelijk geïrriteerde burgemeester Braams het woord: 
"De Voorzitter geeft zijne buitengewone verwondering te kennen en is zeer 
verbaasd over de houding van de Leden Verhoef, van Oostveen en van der 

Afb. 1. Het verkeer nam toe en men vond het veiliger als het aantal honden dan 
afnam (tekening H.G. Cannegieter, ontleend aan zijn boek met jeugdherinneringen 
"Prille Vrees en Vreugd", Uitgeversmaatschappij De Tijdstroom, Huis ter Heide, 1926, 
bl2. &). 
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Wilt, die zonder een enkel nieuw gezichtspunt daaromtrent te hebben 
opgenoemd, ten opzichte der invoering eener hondenbelasting in de vorige 
vergadering voorstanders waren en zich thans als tegenstanders voordoen, 
terwijl hij verder te kennen geeft I e aan de Leden van Selm, van der Wilt 
en Oostveen dat hij bepaald verzekeren kan dat vele ingezetenen eene 
tegenovergestelde opinie zijn toegedaan als door hen beweerd wordt en 2e 

aan het Lid van Ginkel dat z.i. bedeelingen aan behoeftigen plaats hebben 
uitsluitend voor menschen en alzoo niet ook voor honden.' 

"Mocht de vreemde handelwijze van enkele Leden, om zonder eenig 
motief zoo plotseling van denkwijze te veranderen, tot gevolg hebben, dat 
de meermalen door hem als billijk en noodzakelijk voorgestelde belasting, 
waartoe eindelijk in de vorige Raadsvergadering werd besloten nu weder 
vervalt dan zoude hij dit zeer betreuren, te meer ook wijl dit z.i. eene 
handeling zoude zijn - niet bizonder waardig voor eene Gemeenteraad - die 
ongetwijfeld het prestige van het College niet zoude verhoogen maar zelfs 
verlagen." 

"Hij geeft vervolgens nogmaals als zijne bepaalde opinie te kennen, dat 
door de invoering der hondenbelasting zooals door vele ingezetenen 
gewenscht wordt, het groote aantal keffers en lastige honden zal beperkt 
worden, hetwelk van politie-maatregelen niet te verwachten is; waardoor 
ook het voor menigeen hinderlijke zal voorkomen worden, dat door arme 
menschen onnoodig honden gehouden worden, wier onderhoud ten laste 
van armenverzorging komt." "Ziet men op tegen te hooge opvoering der 
hondenbelasting, welnu men kan immers de tarieven der verschillende 
klassen van honden zoo billijk mogelijk stellen, zoodat de druk niet zwaar 
kan vallen." "In elke Gemeente rondom deze, bestaat hondenbelasting; dat 
al die Gemeenten onbillijk zouden handelen, zooals door een Raadslid 
beweerd is, mag en kan niet aangenomen worden. Hij blijft op 
bovenstaande gronden de hondenbelasting ernstig aanbevelen." 

De uurgemeester kreeg toch nog enige steun uit de raad; net Lid H. 
Plomp ondersteunt ten warmste het voorstel tot invoering der belasting; hij 
wil paal en perk stellen aan het overmatig houden van honden, die zoo veel 
last veroorzaken langs den weg, op de erven etc. Het houden van een hond 
is luxe; deze wordt overal belast en met reden. Hij beveelt de aanneming 
der hondenbelasting dringend aan." 

Daarna kwam de beslissende fase. De voorzitter liet stemmen over het 
vaststellen van een verordening omtrent een in te voeren hondenbelasting. 
De uitslag was zes stemmen tegen en één (die van Plomp) vóór. Het voorstel 
verdween van tafel. 

Pas op 8 maart 1920, toen burgemeester Braams inmiddels al zon tien 
jaar met pensioen was, werd in de gemeenteraad van Breukelen-St. Pieters 
het onderwerp hondenbelasting opnieuw aan de orde gesteld. Het raadslid 
Verkerk bracht toen naar voren "de wenschelijkheid om middelen te 
beramen het tekort op de inkomsten der gemeente te dekken, waarbij ter 
sprake komt de invoering eener Hondenbelasting. Na eenige onderlinge 
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besprekingen wordt besloten dat een ontwerp-Verordening tot heffing 
eener hondenbelasting zal worden gereed gemaakt." Financiële argumenten 
wegen bij politici altijd zwaar. 

Al in de raadsvergadering van H april 1920 bracht burgemeester Mr. 
M.P. Thomassen à Thuessink van der Hoop van Slochteren dat gevraagde 
ontwerp ter tafel. Door spoed te betrachten hoopten B&W te bereiken dat 
die verordening reeds voor het dienstjaar 1921 zou kunnen worden inge
voerd. De voorzitter lichtte eerst het ontwerp "in den breede" toe. Daarop 
stemde de raad met algemene stemmen in met het principe dat een 
hondenbelasting zal worden ingesteld. Vervolgens ging men over tot een 
artikelsgewijze behandeling van de ontwerp-verordening. Daarbij ontstond 
alleen enige discussie over het bedrag dat zou moeten worden betaald door 
de eigenaren van honden "uitsluitend ten dienste van den landbouw of 
eenig bedrijf van nijverheid of ter bewaking van gebouwen of erven". Een 
amendement van het raadslid J.D. Bastert om het tarief voor die "honden 
tweede klasse" wat hoger te maken dan door B&W was voorgesteld werd 
met vijf tegen twee stemmen verworpen. Daarna werd de verordening als 
geheel zonder veel verdere discussie met algemene stemmen vastgesteld. 

Breukelen-St. Pieters vormde eindelijk geen belastingeiland meer voor 
hondenbezitters. 

Bronnen 

Archief Gemeente Breukelen-St. Pieters, inv. nr. 1 .̂ Raadsnotulen Breukelen-St. 
Pieters 4 november 1850 - 30 december 1864 (Gemeentehuis te Breukelen). 

Archief Gemeente Breukelen-St, Pieters, inv. nr. 1"*. Raadsnotulen Breukelen-St. 
Pieters 3 februari 1865 -1 november 1887. 

Archief Gemeente Breukelen-St. Pieters, inv. nr. 15. Raadsnotulen Breukelen-St. 
Pieters 2 januari 1888 -12 december 1899. 

Archief Gemeente Breukelen-St. Pieters, inv. nr. 1*\ Notulenboek Raadsvergaderin
gen Breukelen-St. Pieters 2 maart 1900 -17 september 1914. 

Archief Gemeente Breukelen-St. Pieters, inv. nr. l ' . Raadsnotulen Breukelen-St. 
Pieters 5 november 1914 -14 april 1916. 

Archief Gemeente Breukelen-St. Pieters, inv. nr. Is. Notulenboek Raadsvergaderin
gen Breukelen-St. Pieters 22 december 1915 - 14 februari 1921. 
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