
AMENDEMENT  11

Agendapunt: Ontwerp Kadernota 2022-2025
Voorstel:

Onderwerp: Blaftax

De raad van de gemeente Barneveld in vergadering bijeen te 17 juni 2021

Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

1. Verhogingen hondenbelasting schrappen
De verhoging hondenbelasting (20 procent) en de inflatiecorrectie op de hondenbelasting 
(1,5 procent) geheel te schrappen uit de Ontwerp Kadernota 2022-2025. Het betreft hier 
de volgende verhogingen van gemeentelijke inkomsten namelijk;

Verhoging hondenbelasting (20 procent) € 35.000
Inflatiecorrectie hondenbelasting (1,5 procent) € 2.250,25
Totaal € 37.250,25

2. Huidige hondenbelasting schrappen
De huidige hondenbelasting geheel te schrappen uit de belastingen van de gemeente 
Barneveld. Het betreft hier de volgende gemeentelijke inkomsten namelijk;

Aantal Tarief 2021 Subtotaal
Eerste hond 2.870 € 43,30 € 124.271,00
Tweede hond 319 € 60,35 € 19.251,65
Elke volgende hond 33 € 74,30 € 2.451,90
Kennel 39 € 103,65 € 4.042,35
Totaal € 150.016,90

De dekking voor het afschaffen van de hondenbelasting dient te komen door een structurele  
besparing te maken op de ambtelijke organisatie ter hoogte van € 187.267,15. 

Toelichting:

In de Ontwerp Kadernota 2022-2025 stelt het college voor om op alle belastingen en heffingen 
met 1,5 procent inflatiecorrectie te verhogen. Aanvullend op de inflatiecorrectie wordt door het 
college voor gesteld om de hondenbelasting in de gemeente Barneveld te verhogen met 20 
procent gesteld wordt dat dit gemiddeld 10 euro per hond is. In de Ontwerp Kadernota 2022-
2025 hebben we het dus overeen totale verhoging van 21,5 procent op de hondenbelasting.



We hebben het dan over een verhoging met de volgende bedragen namelijk;

2021 2022 Verschil
Eerste hond € 43,30 € 52,61 € 9,31
Tweede hond € 60,35 € 73,33 € 12,98
Elke volgende hond € 74,30 € 90,27 € 15,97
Kennel € 103,65 € 125,93 € 22,28

Los van de voorgestelde verhogingen zijn er in de Ontwerp Kadernota 2022-2025 door het 
college geen plannen opgenomen voor hond- en baasvriendelijke faciliteiten. Daaruit blijkt maar 
weer dat de hondenbelasting geen doelbelasting is.

Uit de rondgang van RTL Nieuws blijkt dat een meerderheid van de fracties in de Tweede Kamer 
der Staten Generaal voor het afschaffen van hondenbelasting is. Vanuit die rondgang kunnen 
wel stellen dat dit op termijn een probleem wordt als wij ons als gemeente afhankelijk maken 
van deze belasting vorm. 

Mede door die ontwikkelen en ons standpunt dat hondenbelasting geen doelbelasting is stellen 
wij voor om de hondenbelastingen geheel te schrappen in de gemeente Barneveld.

VVD
Theo Bos
Sandra Reemst-Start

Bronnen;

RTL Nieuws van 10 juni 2021;
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5235586/meerderheid-tweede-
kamer-wil-af-van-hondenbelasting 
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