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Aan
de heer D.T.J. van Leeuwen
van fractie PVV

p/a raadsgriffie@dordrecht.nl

Datum 14 februari 2023
Ons kenmerk 2023-0022098
Betreft Beantwoorden artikel 40-vragen inzake weigeren van hulphonden in winkels, 

horeca en taxi's

Geachte heer Van Leeuwen,

Bij brief van 15 januari 2023, bij ons ingekomen op 17 januari 2023, heeft u op 
grond van artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad namens 
fractie PVV vragen gesteld inzake het weigeren van hulphonden in winkels, horeca 
en taxi's.
Wij beantwoorden uw vraag als volgt.

Vraag 1) Deelt u de mening van KNGF dat een hulphond vrijheid moet bieden in 
plaats van een extra beperking voor (visueel) gehandicapten? Zo nee, 
waarom niet?

Antwoord Het College deelt deze mening. Het College staat achter normalisering 
van algemene toegankelijkheid, zoals de Wet Gelijke Behandeling 
(WGBh/cz) ook voorschrijft. Hier hoort dus ook het redelijkerwijs 
toelaten van een hulphond bij.

Vraag 2) Wordt door de gemeente Dordrecht en/of relevante (zorg)partners 
bijgehouden hoe vaak Dordtse (visueel) gehandicapten met een 
hulphond te maken hebben met discriminatie in winkels, horeca en 
taxi's? Zo ja, wat zijn de bevindingen? En wat is en wordt door de 
gemeente, alsmede relevante (zorg)partners gedaan om deze 
discriminatie tegen te gaan? Graag een gemotiveerd antwoord.

Antwoord In Dordrecht wordt niet bijgehouden hoe vaak sprake is van 
discriminatie van mensen met een hulphond. De landelijke stichting 
Gebruikers Assistentiehonden (SGA) heeft wel een meldpunt. Bij het 
indienen van een melding is het mogelijk om een locatie op te nemen. 
Normaliter worden landelijk ongeveer 300 meldingen per jaar gedaan 
bij SGA. In 2022 zijn er geen meldingen gedaan vanuit Dordrecht. De 
stichting geeft aan dat dit o.a. te maken kan hebben met een nasleep 
van de COVID19-periode – en dat het meldpunt niet bij iedereen 
bekend is. De stichting geeft wel aan in contact te staan met lokale 
partijen zoals Visio Dordrecht. RADAR antidiscriminatievoorziening 
rapporteert in totaal 7 meldingen van toegangsweigering in Nederland 
– waarvan geen in Dordrecht. Bij lokale organisaties zijn wel verhalen, 
maar geen cijfers bekend van discriminatie door toegangsweigering. 
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Visio Dordt ondersteunt cliënten bij het bespreekbaar maken van 
discriminatie. In 2018 heeft stichting Bultersmakke Assistancedogs 
met Dordtse burgers het initiatief genomen om een toegangssticker 
voor geleide- en hulphonden te introduceren in Dordrecht. In datzelfde 
jaar heeft wethouder Heijkoop stickers geplaatst in het stadskantoor. 
Sindsdien zijn er geen specifieke (gemeentelijke) acties bekend om 
discriminatie van mensen met een hulphond tegen te gaan. 

Vraag 3) Mocht het antwoord op vraag 2 "nee" zijn, bent u dan bereid, al dan 
niet in samenwerking met relevante (zorg)partners, om dit bij te gaan 
houden en activiteiten te ontplooien om eventuele discriminatie in 
Dordrecht de kop in te drukken? Zo nee, waarom niet?

Antwoord De landelijke stichting Gebruikers Assistentiehonden houdt op lokaal 
niveau meldingen bij van discriminatie. Zij staan ook in contact met 
relevante organisaties in Dordrecht, maar hun meldpunt is nog niet bij 
iedereen bekend. Wij gaan werken aan de naamsbekendheid van dit 
meldpunt. Daarbij kan ook gewerkt worden aan bewustwording van de 
wettelijke verplichtingen die de samenleving heeft tegenover 
normalisering van algemene toegankelijkheid. Dit wordt in de opgave 
Inclusieve Stad meegenomen. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Het college van Burgemeester en Wethouders

C.H.W.M. Post A.W. Kolff
secretaris burgemeester
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