
 

Afschaffen hondenbelasting: hoe komen we een stap verder? 

Aanleiding van deze discussienotitie 

De hondenbelasting is één van de weinige mogelijke belastingen die de gemeente op mag leggen aan 
haar inwoners. De hondenbelasting stamt uit de middeleeuwen en is ingesteld om de verspreiding van 
hondsdolheid te voorkomen en eigenaarschap van honden aan te tonen. Deze registratiemogelijkheid is 
inmiddels in 2013 vervangen door het verplicht chippen van honden.  1

 
Tegenwoordig wordt deze belasting aangehouden onder het voorwendsel dat de hondenbelasting het 

houden van honden ontmoedigt, en dat de opbrengsten de kosten dekken voor het opruimen van 
hondenpoep. ‘De vervuiler betaalt’, luidt de gedachte. Het tegendeel lijkt echter waar te zijn; het 
betalen van hondenbelasting lokt juist uit dat eigenaars zich gerechtvaardigd voelen in het niet 
opruimen van hondenpoep. In gemeenten waar de hondenbelasting nog wordt geheven, zie je ook 
meer hondenpoep op straat, aldus het CPB. In datzelfde onderzoek wordt ook aangetoond dat de 
hondenbelasting weinig effect heeft op het beperken van het aantal honden in de gemeente.   2

 
In veel gemeenten heerst de maatschappelijke discussie of de hondenbelasting dan nog wel te 

rechtvaardigen is. Hondeneigenaren dragen onevenredig veel bij aan de algemene middelen. Dit heeft 
er inmiddels toe geleid dat 162 van de  gemeenten  geen hondenbelasting meer heffen, waaronder ook 
grootstedelijke gemeenten als Amsterdam en Rotterdam.   3

 
Zo ook in Groningen. De hondenbelasting in Groningen staat al jaren als hoogste hondenbelasting in 

Nederland bekend, en is de afgelopen jaren meerdere malen een punt van discussie geweest. Veel 
Groningers, en nu ook Harenaren en Ten Boersters, dragen middels de hondenbelasting een 
onevenredige bijdrage aan de algemene inkomsten van de gemeente bij. Even voor de beeldvorming: 
iemand met twee honden betaald meer hondenbelasting dan afvalstoffenheffing. Desondanks heeft de 
raad zich nog niet met een meerderheid achter het besluit van een afschaffing kunnen scharen, terwijl 
de meerderheid en het college wel kenbaar hebben gemaakt de hondenbelasting onredelijk te vinden. 
Daarom is het belangrijk om een volgende stap te zetten in deze discussie en bieden wij een 
onderzoeksrapport aan. 

 
Het wegvallen van de opbrengsten uit de hondenbelasting  wordt door het college van Groningen 4

ontraden zonder expliciete dekking te benoemen. In de voorjaarsnota wordt het wel meegenomen als 
een mogelijke opgave, maar samen met andere opgaven zal het betekenen dat er scherpe keuzes 
gemaakt moeten worden. 100% Groningen wil er desondanks voor pleiten dat er een plan komt voor het 
afbouwen van de hondenbelasting daarin wel als opgave wordt meegenomen richting de 
gemeentebegroting 2021.   

1 https://hondenbescherming.nl/ik-neem-een-hond/verplicht-chippen/ 
2 https://pkbergen.nl/Static/Documents/UserUpload/CBS-effect-hondenbelasting.pdf 
3 https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/06/aantal-gemeenten-met-hondenbelasting-daalt-verder 
4 https://groningen.begroting-2020.nl/p26828/deelprogramma-13-1-algemene-inkomsten-en-post-onvoorzien 
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Opgave 

Groningen is een grote, stedelijke gemeente, met daarbij behorende opgaven en inkomsten. Om een 
eerlijk speelveld te houden met voorbeeldgemeenten, is het daarom belangrijk om ook rekening te 
houden met deze zelfde kenmerken. Daarom zijn de grootste gemeenten die de hondenbelasting al 
hebben afgeschaft, op volgorde van inwonertal, opgenomen in dit overzicht. Voor iedere gemeente is 
gekeken naar de stukken behorend bij de aanloop naar afschaffing, de daadwerkelijke wijze en de 
onderbouwing van de afschaffing. 

 
Overzicht van grote gemeenten waarbij de hondenbelasting is afgeschaft 
 

Gemeente  Inwoners   Netto inkomsten 

voor de gemeente  
Jaar  Afgeschaft via 

Amsterdam  874.272   € 2,000,000.00  2016  Coalitieakkoord 

Rotterdam  652.361   € 1,757,00.00  2018  Motie voorjaarsnota 

Almere  212.408   € 80,000.00  2019  Coalitieakkoord 

Breda  184.187   € 1,000,000.00  2020  Coalitieakkoord 

Arnhem  161.594   € 573,000.00  2012  Initiatief wethouder 

Westland  110.606  € 400,000.00   2014  Collegevoorstel 

Alkmaar  109.589   € 267,000.00  2019  Coalitieakkoord 

 

In Amsterdam 
De afschaffing van de hondenbelasting vormt, tezamen met de afschaffing van de reclamebelasting en 

precariobelasting, een pakket aan lastenverlichtende maatregelen in het coalitieakkoord. Tegelijkertijd 
worden de kosten voor het heffen ervan ook weggenomen, met daarmee een nettowinst voor het 
gemeenteapparaat en de inwoners. De lastenverlichtingen komen niet rechtstreeks ten grondslag aan 
een verhoging van andere belastingen als de OZB. Vanaf het moment van afschaffing houdt de 
gemeente Amsterdam rekening met een lagere opbrengst uit de lokale heffingen.  5

 

5 https://assets.amsterdam.nl/publish/pages/96325/begroting_2016.pdf  

https://assets.amsterdam.nl/publish/pages/96325/begroting_2016.pdf


 

In Rotterdam 
In de raad in Rottterdam is er een motie aangenomen om onderzoek te doen tot afschaffing van de 

hondenbelasting. Deze motie noemt summiere zoekrichtingen, maar laat het college vrij om een 
passende oplossing te zoeken.  Tijdens de voorjaarsnota is vervolgens door een breed gedragen 6

meerderheid in de raad de motie ‘Woef-belasting’, waarin simpelweg de opdracht tot afschaffen wordt 
genoemd, aangenomen.  7

Ook in Rotterdam is dit zodanig weggewerkt, dat een verlaging van andere lasten als de OZB ook mogelijk 
werden.  8

 

In Breda 
Ook in Breda heeft het college de lastenverlichting centraal gesteld in het akkoord. En ook in Breda is dit 

niet ten koste gegaan van hogere lasten voor de inwoners, maar door beter te begroten en ook binnen 
de eigen bedrijfsvoering te kijken naar efficiencyslagen.  Door de prioriteiten op orde te stellen en de 9

inwoners eerst meer ademruimte te geven, voordat  vrijgevallen kapitaal opnieuw toe te kennen aan 
nieuwe ambities, heeft Breda een keurige balans gevonden tussen de belastingcapaciteit en de 
gemeentelijke taakstellingen. 

 

College aan zet 

Opvallend is dat in veel gemeenten gekozen is om de hondenbelasting vanuit een coalitieakkoord af te 
schaffen. Tegelijkertijd is het hiermee ook moeilijker om direct te herleiden welke hervormingen bij 
hebben gedragen aan het opvangen van het ontstane gat aan de inkomstenzijde. In de gemeente 
Rotterdam, waar de raad het afschaffen van de hondenbelasting middels een motie heeft 
afgedwongen, is de opgave voor dekking ook aan het college overgelaten. In Leiden en Westland is door 
middel van een collegevoorstel de hondenbelasting afgeschaft zonder dat dit ten koste ging van een 
andere uitgave. In geen enkele gemeente is de hondenbelasting afgeschaft ten koste  voor iets anders. 
Met andere woorden: In geen geval is het aan de raad geweest om te benoemen op welke programma’s 
of intensiveringen moet worden afgedongen, en is het afschaffen van de hondenbelasting samen met 
alle andere opgaven,  maatwerk geweest. De gehele begroting van de Gemeente Groningen bedraagt 1 
miljard. De opbrengsten van de hondenbelasting bedragen 1 miljoen euro, dit is 1 procent van de totale 
begroting van 1 miljard euro. Je zou hiermee kunnen zeggen dat als je de opgave solidair verspreid over 
alle programma’s en onderdelen je feitelijk niets hoeft te laten of andere lasten hoeft te verhogen. 
Andere steden bevestigen dit beeld in de tabel hierboven.  
   

6 https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4426911/2 
7 https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/5541373/1 
8 https://begroting2018.rotterdam.nl/#ls-infographic-modal 
9 https://breda.begroting-2020.nl/ 
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Waar een wil is, is een weg 

100% Groningen legt dit onderzoek voor om aan andere fracties  te tonen dat een dekking vinden voor 
hondenbelasting een onredelijke discussie is. Als je zegt dat je 800.000 euro wil besparen op 
bijvoorbeeld het onderhoud van groen kun je daarmee  eigenlijk gaan stellen dat mensen jarenlang dus 
800.000 euro aan hondenbelasting hebben betaald voor het onderhoud aan groen.  En juist die 
onredelijkheid daar ageert  100% Groningen tegen! Het geld gaat naar algemene middelen dus laten we 
het algemeen houden! Als ieder programma een klein beetje inlevert dan zijn we er!   

 
Voor het Groninger college zou het dan ook geen onmogelijk opgave moeten zijn om de geraamde 

inkomsten van de hondenbelasting af te dekken. Als de gemeenteraad zich met een meerderheid kan 
uitspreken achter het idee dat de hondenbelasting onrechtvaardig is en geen ander doel dient dan het 
aanvullen van de algemene middelen, dan hebben andere gemeenten ruimschoots aangetoond dat 
hervormingen mogelijk zijn. 

 
Onze oproep, onze kreet aan andere raadsfracties is dan ook: Kies voor een plan om te komen tot 

afschaffing tijdens het voorjaarsdebat. Neem die belangrijke stap om de zware belastingdruk op 
hondeneigenaren te verlichten. Kies voor een eenvoudiger belastingbeleid. En vooral: Kies voor een 
rechtvaardig gedragen Groningen. We snappen dat gezien de financiële situatie van de gemeente de 
weg ernaartoe lang kan worden. Maar de weg wordt levenslang als je nooit een stap zet. 

 
Wij hopen dat deze notitie gaat bijdragen aan een goede discussie voor de voorjaarsnota 2021. 
 
 
Marjet Woldhuis 
100% Groningen 


