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De raad van de gemeente Houten; 

besluit 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 november 2017; 

gelet op de artikelen 220 tot en met 220h van de Gemeentewet; 

te wijzigen: 

De verordening op de heffing en invordering van de hondenbelasting  

(Verordening hondenbelasting) zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 15 december 2016. 

 

Artikel I  

Artikel 3 lid f komt als volgt te luiden: 

f. waarvan de houder in het bezit is van een geldend diploma dat is afgegeven door de Koninklijke 

Nederlandse Politiehond Vereniging, mits de houder zich heeft verbonden deze met begeleider, aan 

wiens bevelen de hond gehoorzaamt, op aanvraag aan de politie ter beschikking te stellen. 

Artikel II 

Artikel 5 Belastingtarief, komt als volgt te luiden: 

1. De belasting bedraagt per belastingjaar: 
a. voor een eerste hond € 51,86; 
b. voor iedere hond boven het aantal van één € 73,63. 

2. In afwijking in zoverre van het voorgaande lid bedraagt de belasting voor honden, gehouden in 
kennels 

die zijn geregistreerd bij de Raad van beheer op kynologisch gebied in Nederland, € 358,90 per 
kennel. 

3. Het tweede lid blijft buiten toepassing indien belastingplichtige schriftelijk verzoekt de 
verschuldigde 
belasting vast te stellen naar het werkelijke aantal honden indien blijkt dat dit bedrag lager is dan 
het op voet van het tweede lid bepaalde bedrag.  

Artikel III 

De bepalingen die ingevolge dit wijzigingsbesluit worden gewijzigd, blijven van toepassing op de 

belastbare feiten die zich voor de in artikel  IV, onder b genoemde datum van ingang van de heffing 

hebben voorgedaan. 

  



Artikel IV 

Artikel 11 lid 4 wordt gewijzigd in: 

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening hondenbelasting gemeente Houten. 

Artikel V 

a. Dit wijzigingsbesluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de 
bekendmaking. 

b. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 19 december 2017.  

 

De griffier,       De voorzitter,    

     

 

W. van Zanen       W.M. de Jong 

 

 


