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Op 20 februari 2022 stuurde u een e-mail naar de gemeente Doetinchem. Daarin verwijst u 
naar een ingezonden brief in Doetinchems Vizier over de hondenbelasting. U schrijft dat 
het u opviel dat de aanslag voor de hondenbelasting bij het bezit van twee honden voor 
2022 is verlaagd. U bent van mening dat de hondenbelasting eigenlijk helemaal moet 
worden afgeschaft. U maakt de vergelijking met katten, waarvoor geen kattenbelasting 
wordt geheven. Ook schrijft u dat meerdere politieke partijen voor afschaffing zijn. 
In deze brief leest u mijn reactie. 
 
Waarom wordt geen kattenbelasting geheven? 
Gemeentelijke belastingen kunnen alleen worden geheven als daarvoor een wettelijke 
basis is. De wettelijke basis voor de hondenbelasting is artikel 226 van de Gemeentewet. Er 
is geen wettelijke basis voor het heffen van kattenbelasting of het houden van andere 
dieren. 
 
Waarom wordt hondenbelasting geheven? 
Bij het vaststellen van de begroting bepaalt de gemeenteraad welke inkomsten nodig zijn 
voor de uitvoering van de gemeentelijke taken. Een deel van die inkomsten bestaat uit de 
gemeentelijke belastingen. De gemeenteraad is bevoegd tot het invoeren van een 
gemeentelijke belasting door het vaststellen van een belastingverordening. 
  
Op 23 december 2021 heeft de raad de belastingverordeningen voor 2022, waaronder de 
Verordening hondenbelasting vastgesteld. Het tarief voor de eerste hond is € 26,16 en 
voor de tweede hond € 39,24. De hondenbelasting voor twee honden is daarmee in 2022 
€ 1,20 meer dan in 2021. 
 
Hondenbelasting is een algemeen dekkingsmiddel. Dit betekent dat de gemeente niet 
verplicht is de opbrengst te besteden aan bijvoorbeeld hondenuitlaatplaatsen of het 
opruimen van hondenpoep. 
 
Wordt de hondenbelasting afgeschaft? 
De gemeenteraad is niet alleen bevoegd tot het invoeren, maar ook tot het afschaffen van 
een gemeentelijke belasting. Bij de behandeling van de begroting voor 2022 op 
4 november 2021 is een amendement over afschaffing van de hondenbelasting echter 
verworpen.  
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De begroting voor 2023 zal worden vastgesteld door de nieuw te kiezen gemeenteraad. U 
kunt zich daarom wenden tot uw vertegenwoordiger in de (nieuwe) gemeenteraad. 
 
Hebt u vragen? 
Als u nog vragen hebt, kunt u een e-mail sturen naar m.hulman@doetinchem.nl.   
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
B.H.W. Lubbers, 
heffingsambtenaar 

mailto:m.hulman@doetinchem.nl

