Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Laren
Onderwerp:
Hondenbelasting
Laren, 5 juli 2021
Overeenkomstig artikel 32 van het ‘Reglement van orde voor de vergaderingen en andere
werkzaamheden van de raad Laren 2018’ stellen we u de hiernavolgende vragen, ter schriftelijke
beantwoording.
Toelichting
In de Tweede Kamer is onlangs een burgerinitiatief besproken over de hondenbelasting, waarbij een
motie van de VVD is aangenomen. In de motie wordt gevraagd de financiële gevolgen voor gemeenten
in kaart te brengen bij afschaffing van de hondenbelasting. Hondenbelasting is ingevoerd in 1446 om
hondsdolheid te bestrijden, het is daarom geen relevante belasting meer.
Het burgerinitiatief heeft 60.000 handtekeningen opgehaald om hondenbelasting, via Den Haag, af te
schaffen. De `teckel taks’ zoals deze wordt genoemd. In Den Haag is deze belasting nooit besproken en
daarom was het voor de Tweede Kamer een zeer welkom burgerinitiatief.
Hondenbelasting is een vorm van ongelijkheid, het is geen doelbelasting. De inkomsten daarvan vloeien
veelal door in de algemene middelen van de gemeente. Honden bestrijden eenzaamheid, zijn waakzaam
en goed voor de veiligheid. De hondenbezitters betalen mee aan de algemene middelen en is dus geld
vrij te besteden door de gemeente. De inwoners die andere (huis)dieren hebben betalen geen belasting,
zoals de bezitters van paarden, katten, etc. Elke Nederlandse gemeente en elke BEL-gemeente heeft een
ander beleid als het gaat om honden. Onder andere de gemeente Amsterdam en de gemeente Blaricum
heffen geen hondenbelasting. In Laren betaalt een inwoner voor 1 hond rond de € 95 per jaar, dit wordt
separaat via een nota in rekening gebracht.
Vragen:
1) Kan het college de kosten die worden gemaakt voor het heffen van deze gemeentelijke belasting
inzichtelijk maken? Wat zijn de kosten van een invorderingsprocedure indien de belasting niet wordt
betaald? De opbrengsten van het afgelopen jaar bedragen € 70.000,--. Kunt u aangeven hoe dat zich
verhoudt tot de kosten?
2) Afgelopen corona-periode zijn er veel honden aangeschaft, ook in Laren. Kan het college bij
benadering aangeven hoeveel honden er extra voor de belasting zijn aangemeld ?
3) Wordt er gecontroleerd op aangifte van hondenbezit? Welke kosten zijn hieraan verbonden?
4) Het lijkt alsof de perceptiekosten indien het college handhavend, invorderend en controlerend
optreedt nogal hoog uitvallen. Acht het college het niet zinvol om deze belasting te heroverwegen?
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