Motie ‘Verschuiving lasten hondenbelasting’
De Raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op woensdag 24 juni 2020
besprekende de reactie van het college op drie eerdere moties met betrekking tot de
hondenbelasting:
Constaterende dat
• kennelhouders in Groningen een even hoge bijdrage aan de hondenbelasting leveren
als particulieren met twee honden1, terwijl kennels doorgaans een hoger aantal honden
dan dat herbergen2;
• deze vrijstelling voor de hondenbelasting voor kennelhouders volgens de gemeente
(naar aanleiding van het amendement ‘Geen handel in dieren’) onder andere ‘is
ingegeven uit praktische overwegingen. Het aantal honden in kennels fluctueert
gedurende een jaar en het is niet mogelijk om elke wijziging in het aantal honden bij te
houden.’3

Overwegende dat
• de Raad in datzelfde aangenomen amendement heeft uitgesproken dat ‘handel in dieren
in het kader van dierenwelzijn niet wenselijk is en er voldoende opvanghonden voorradig
zijn’ terwijl daarnaast ‘de broodfok van honden vele erfelijke afwijkingen met zich
meebrengt en daarom ontmoedigd dient te worden.’
• het mogelijk is om de vrijstelling van de hondenbelasting van kennelhouders te
verminderen door het verhogen van het vaste tarief voor kennels;
• er voldoende minimahuishoudens in Groningen zijn met een hond voor wie de viervoeter
om allerlei redenen erg belangrijk kan zijn4 en de hondenbelasting fors is.

Spreekt uit dat
• de vrijstelling voor ondernemers die commercieel handelen in honden niet meer passend
is en verminderd moet worden waarbij de extra opbrengst ten goede komt aan het
verhogen van de kwijtschelding voor de hondenbelasting voor minima.
Bron: Belastingtarieven 2020, Noordelijk Belastingkantoor. Tarief voor een kennel bedraagt € 321,60,
hetzelfde bedrag bij het hebben van twee honden als particulier.
2 Bron: Vanuit de Rijksoverheid wordt een aantal van minimaal 20 dieren (doorlopend of vast) genoemd
wanneer het gaat om bedrijfsmatig houden van dieren: https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarischondernemen/dieren-houden/huisdieren-houden-en-fokken/bedrijfsmatig-huisdieren-houden
3 Bron: Collegebrief ‘Reacties op drie moties m.b.t. hondenbelasting’, 08-05-2020, 203839-2020
4 Zie onder andere Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren: https://www.licg.nl/de-sociale-rol-vanhuisdieren/#de-effecten-van-huisdierbezit
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Verzoekt het college
• te onderzoeken hoe de kwijtschelding van de hondenbelasting voor minima te verhogen
en de kosten hiervoor te dekken door de vrijstelling voor kennelhouders te verlagen
vanaf belastingjaar 2021, waarbij het bij deze motie toegevoegde rekenvoorbeeld mede
wordt overwogen (zie bijlage);
• de kennelhouders in de gemeente Groningen van dit onderzoek en mogelijke
voornemen op redelijke termijn op de hoogte te stellen in het kader van behoorlijk
bestuur;
• de Raad hierover een voorstel te doen bij de tarievennota 2021.
En gaat over tot de orde van de dag,

Nick Nieuwenhuijsen
GroenLinks

Terence van Zoelen
Partij voor de Dieren

Julian Bushoff
Partij van de Arbeid

Bijlage: rekenvoorbeeld verschuiving lasten hondenbelasting
De hondenbelasting in de gemeente Groningen bedraagt per belastingjaar5:
a)
b)
c)
d)

voor de eerste hond:
voor de tweede hond van dezelfde houder:
voor elke hond boven het aantal van twee:
voor een kennelhouder:

€ 129,60
€ 192,00 (cum. € 321,60)
€ 259,20
€ 321,60

Bij de gemeente Groningen zijn 19 kennelhouders bekend. Op dit moment betaalt een
kennelhouder het equivalent van twee honden voor een particulier, maar een kennel heeft
al snel een veel hoger aantal honden. Als het kenneltarief wordt verhoogd van € 321,60
naar € 1.099,20, het equivalent van vijf honden voor een particulier, levert dat een extra
bedrag van € 1.099,20 - € 321,60 = € 777,60 x 19 = € 14.774,40 op.
Het aantal toegekende kwijtscheldingen voor de hondenbelasting voor minima bedraagt
momenteel 1150. Dit betekent dat het kwijtscheldingsbedrag kan worden verhoogd met €
14.774,40/1150 = € 12,90.
Op dit moment bedraagt de kwijtschelding € 75,00. Dit betekent dat iemand die recht heeft
op de kwijtschelding bij één hond voortaan geen € 129,60 - € 75,00 = € 54,60 betaalt,
maar € 54,60 - € 12,90 = € 41,70 zou betalen aan hondenbelasting.

5

Bron: Belastingtarieven 2020, Noordelijk Belastingkantoor.

