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Motie hondenbelasting voor 1ste hond afschaffen, inkomsten garanderen, handhaving hondenpoep 
verbeteren 3in1 
 
Wetende dat: 
 
Hondenbelasting werd in de middeleeuwen ingevoerd om overlast van zwerfhonden te beperken en 
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 
* De middeleeuwen inmiddels voorbij zijn en de hondenkar niet meer bestaat. 
* 
Steed meer gemeenten de hondenbelasting in zijn geheel afschaffen 
 
Medewetende dat : 
 
Een hond ook positief bijdraagt aan de maatschappij en niet gezien vanuit de basisopzet van de 
hondenbelasting destijds als iets negatiefs. 
Zo voorkomt het bezit van een hond het gevoel van eenzaamheid  
* Zorgt het er in zijn algemeenheid voor dat de bezitter(m/v) ten minste een paar keer per dag fysiek buiten 
de deur komt en de benen strekt 
* Inbrekers,als zij de keuze hebben, de voorkeur hebben om niet in te breken bij een huis waar een hond is. 
 
Medewetende dat: 
 
Hondenbezitters ( in tegenstelling tot kattenbezitters) al wel verplicht zijn om de uitwerpselen van hun hond 
zelf op te ruimen op last van een boete. 
* Hondenbezitters ( in tegenstelling tot kattenbezitters) al wel verplicht zijn hun huisdier aan te lijnen op last 
van een boete 
* Er dus sowieso al 2 boetes zijn die verhoogd kunnen worden om het verlies van inkomsten te 
compenseren mocht er besloten worden de belasting voor de 1ste hond af te schaffen. 
 
Medewetende dat: 
 
* Hondenpoep ( naast kattenpoep) een ergernis is. 
* Als de hondenbelasting voor de 1ste hond wordt afgeschaft dit inkomstenverlies deels gecompenseerd kan 
worden door het verhogen van belasting voor de opvolgende hond(en) 
*Als de hondenbelasting voor de 1ste hond wordt afgeschaft dit inkomstenverlies voor het andere deel 
gecompenseerd kan worden door het verhogen van de boetes voor het niet opruimen van hondenpoep. 
* Hoe hoger deze boete wordt hoe interessanter het wordt voor handhaving om er op te controleren. 
* Hondenbezitters nu al in meerderheid de hondendrol opruimen, maar bij hogere boetes en hogere kans op 
handhaving iedereen nog meer geneigd is hondenpoep op te ruimen. 
 
Medewetende dat: 
 
* Een pilot van het afschaffen van hondenbelasting en verhogen van hondenbelasting voor opvolgende 
hond(en) en verhogen van boetes kan aantonen of hondenbezit hierdoor niet buitenproportioneel zal stijgen 
en aantonen of belastinginkomsten minimaal gelijkblijven en of inkomsten uit boetes stijgt en/of hondenpoep 
die nog niet werd opgeruimd uit het straatbeeld zal verdwijnen. 
 
Constaterende dat 
 
Wanneer besloten wordt om de belasting voor de eerste hond af te schaffen er mogelijkheden zijn dit verlies 
aan inkomsten te compenseren door hogere boetes en hogere belasting op het bezit van een opvolgende 
hond. 
Met een pilot gekeken kan worden hoe de tarieven van de boetes en belasting voor opvolgende hond 
verhoogd moeten worden om het verlies aan inkomsten te compenseren en de maatregel dus 
budgetneutraal in te voeren. 



 
 
Draagt het college op: 
 
Met een pilotvoorstel te komen hoe hondenbelasting voor de 1ste hond kan worden afgeschaft waarbij dit 
budget neutraal gebeurd door boetes en hondenbelasting voor bezit meerdere honden te verhogen. Waarbij 
tevens een doelstelling is hondenpoep op straat te doen afnemen. Dit voorstel wordt in de commissie 
besproken  
 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
 
 
 

 

 


