6. De hondenbelasting
Waarom heffen gemeenten hondenbelasting?
Een hondenbelasting verhoogt de inkomsten van de gemeente. Daarnaast kan de belasting helpen bij
het reguleren van hondenbezit. In de praktijk is het tarief meestal niet zo hoog dat het houden van
een hond hierdoor onmogelijk wordt.
Gemeenten zijn vrij om al dan niet hondenbelasting te heffen.
Artikel 226 van de Gemeentewet biedt de basis voor de heffing van de hondenbelasting. In totaal heffen in 2012 292 gemeenten de hondenbelasting. De opbrengsten bedragen 61 miljoen euro.

Waar wordt de hondenbelasting voor gebruikt?
De hondenbelasting valt toe aan de algemene middelen van de gemeente. Dat betekent dat de gemeente het geld kan inzetten voor algemene gemeentelijke voorzieningen. Tijdens de jaarlijkse begrotingsbehandeling bepaalt de gemeenteraad waar de gemeentelijke inkomsten voor worden ingezet.
De gemeenteraad bepaalt in zijn jaarlijkse goedkeuring van de begroting van het daaropvolgende jaar
waar de gemeentelijke inkomsten voor worden gebruikt.

Wie betaalt de hondenbelasting?
‘Duurzaam houders’ van een hond betalen hondenbelasting. Met andere woorden, mensen die daadwerkelijk eigenaar zijn van een hond of deze langdurig in bezit hebben, betalen belasting aan de
gemeente.
Voor het heffen van hondenbelasting is controle op hondenbezit noodzakelijk. Daardoor zijn er relatief hoge kosten verbonden aan het innen van de hondenbelasting.

Wat zijn de voorwaarden voor het heffen van de hondenbelasting?
De hondenbelasting vereist een vastgestelde verordening. Hierin staan onder meer de maatstaf en de
tarieven die houders van een hond dienen te betalen. De gemeenteraad stelt deze verordening vast.
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De verordening dient voorafgaand aan het heffen van de belasting vastgesteld te worden.

Wat valt er te kiezen bij het heffen van hondenbelasting?
Bij het vaststellen van de hondenbelasting in een gemeente, kan de gemeenteraad een afweging maken over onder meer de volgende onderwerpen:
• het aantal honden waarvoor de belastingplicht geldt;
• de hoogte van het tarief voor de eerste hond;
• het eventuele tarief voor een tweede of derde hond;
Het is mogelijk om het tarief voor een tweede of derde hond proportioneel of degressief te laten
toenemen. Hiermee benut een gemeente eventueel de mogelijkheid tot regulering die de hondenbelasting biedt.

Wanneer kan iemand vrijgesteld worden van de hondenbelasting?
De Gemeentewet kent geen verplichte vrijstellingen voor de hondenbelasting. Het is echter voor de
gemeenteraad wel mogelijk om één van de facultatieve vrijstellingen te gebruiken. Vrijstelling kan gelden als er een objectieve rechtvaardigingsgrond bestaat. Dit maakt onder meer vrijstellingen mogelijk
voor:
• een blindengeleidehond;
• een politiehond;
• honden op opleidingsterreinen.
Een uitdrukkelijke vermelding in de verordening is noodzakelijk om de vrijstelling mogelijk te maken.

Meer weten?
• de digitale kaart van het COELO, waarin het bedrag voor de eerste hond is opgenomen;
• voorbeeld verordening hondenbelasting.
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Hondenbelasting per gemeente voor de eerste hond
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