
MOTIE -  INZAKE AFSCHAFFEN HONDENBELASTING 
 
De gemeenteraad van de gemeente Papendrecht, in openbare vergadering bijeen op 07 
juni 2012, ter bespreking en besluitvormende behandeling van (het ontwerpraadsbesluit 
betreffende) de Perspectiefnota 2012; 
 
Overwegende dat: 
 

- Hondenbelasting medio 19e Eeuw mogelijk is gemaakt om armlastige gemeenten een 
mogelijkheid te geven voor inkomstenwerving; 

- De gemeente Papendrecht heden ten dage niet (meer) als een armlastige gemeente (in 
boven aangehaalde zin) gekenschetst kan worden; 

- Er tot op heden in de gemeente Papendrecht hondenbelasting wordt geheven; 
- De inkomsten in 2011 een bedrag belopen van € 143.000 (zie de Jaarstukken 2011 

pagina 89) en daar staan invorderings- en administratiekosten tegenover; 
- Deze belasting de gemeente per saldo wel wat extra geld oplevert, maar dat dit niet 

wegneemt de gevoelde onrechtvaardigheid die hondeneigenaren zeggen te ervaren, nu 
voor andere huisdieren immers geen aparte belasting hoeft te worden betaald; 

- Een eenvoudig rekensommetje leert dat een algemene verhoging van de ozb-tarieven  
de belastingderving uit Hondenbelasting eenvoudig kan compenseren (het zou gaan 
om enkele euro’s per inwoner); 

- Zulks desgewenst makkelijk meegenomen kan worden bij het onderzoek in relatie tot  
eerder gedane verzoeken inzake onbenutte belastingcapaciteit; 

- In meer dan honderd gemeenten in Nederland inmiddels geen Hondenbelasting meer 
bestaat; 

 
Is van mening dat: 
 

- De kosten van invordering en administratie van de aparte hondenbelasting relatief 
zwaar op de te innen hondenbelasting drukken; 

- Uit de Perspectiefnota 2012 opgemaakt kan worden dat de realisatie van de 
heroverwegingsvoorstellen bij de hondenbelasting, nr. 58 van de algemene 
dekkingsmiddelen, de regel van de controle hondenbelasting aanhalen waarschijnlijk 
niet zal worden gehaald ( code: wng / geel ); 

- Belastinginning zonder effectieve controle naar verwachting dan ook niet erg effectief 
zal uitpakken; 

- De belastingheffing eerlijk(er) verdeeld dient te worden en de categorie van de 
hondeneigenaren niet langer naar het schijnt gediscrimineerd mag worden als het gaat 
om het gemeentelijke begrotingsdeel van de algemene dekkingsmiddelen waarvan de 
besteding niet gebonden is; 

 
Spreekt uit dat: 
 

- Bij de hondenbelasting naar het onderscheidende element van de belasting op het 
huisdier ‘hond’ een zeker discriminatoir effect lijkt uit te gaan ten opzichte van andere 
huisdieren; 

- De kosten van invordering en administratie niet meer goed in verhouding staan tot de 
opbrengst van deze lokale belasting, die bijdraagt aan het totaal van de algemene 
middelen waarvan de besteding niet gebonden is; 

 



En roept het college op om: 
 

- Onderzoek te doen naar de afschaffing van de hondenbelasting met ingang van 2013, 
rekening houdend met de boven aangehaalde mogelijkheid de betreffende financiën 
anderszins te genereren; 

- Hiervan, bij de behandeling van de begroting voor 2013, schriftelijk verslag te doen 
aan de Raad. 

 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
R. Lammers (Lijst Lammers) 


