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Datum: 19 mei 2021 

Steller van de vragen: Robert Philippo, Fractie PHILIPPO 

Onderwerp: Vragen art. 12 RVO inzake hondenpoepbeleid gehandicapten 

Ter attentie van: College 

Cc.:  Griffie 

Vragen en toelichtingen:  

Toelichting 1 In het APV kennen wij de artikelen aangaande het hondenpoepbeleid met 
daarbij afwijkende regels voor gehandicapten: 

 Artikel 2:57 Loslopende honden en aangewezen gebieden verboden voor 

honden. Punt 3: De verboden genoemd in het eerste lid aanhef en onder 

a, b en c zijn niet van toepassing op de eigenaar of houder van een hond: 

a. die zich vanwege zijn handicap door een geleidehond of sociale 

hulphond laat begeleiden; of b. die deze hond aantoonbaar gekwalificeerd 

opleidt tot geleidehond of sociale hulphond.  

 Artikel 2:58 Verontreiniging door honden, paarden of pony’s. Punt 2: Het 

eerste lid is niet van toepassing op de eigenaar of houder van een hond 

die zich vanwege zijn handicap door een geleidehond of sociale hulp-hond 

laat begeleiden. 

Er zijn veel gevallen waarbij mindervaliden geen hond hebben die geen 
geleidehond of sociale hulphond is en waar geen noodzaak tot training voor is.  
 
Maar waarbij het door hun mindervaliditeit uiterst moeilijk (of zelfs 
onmogelijk) is om vanuit een hulpmiddel om hondenpoep te verwijderen, in 
zakjes te doen en in de daarvoor bestemde afvalbak te doen. 
 
Daardoor zouden zij mogelijk afscheid van hun geliefde viervoeter moeten 
doen of het uitlaten moeten uitbesteden aan een (betaalde) uitlaatservice. Dit 
is een onwenselijke situatie. 

Vraag 1-1 Wij willen graag uw visie vernemen om de mogelijkheid te bezien om voor 
mindervaliden vanuit een hulpmiddel (bijv. rollator, rolstoel, scootmobiel of 
met krukken e.d.) een vrijstelling te verlenen van de verplichting van het 
hebben of training van een geleidehond of een sociale hulphond.  
 
Deze vrijstelling kan ondersteund worden door een doktersverklaring waarbij 
hun mindervaliditeit in combinatie met hun hulpmiddel het hun belet / hindert 
om op de door u gewenste wijze hondenpoep te verwijderen. 

 
Groet, Robert Philippo, Fractie PHILIPPO 


