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De raad van de gemeente Houten;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 november 2015;

gelet op artikel 226 van de Gemeentewet; 

besluit 

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening tot eerste wijziging op de heffing en invordering van de 
hondenbelasting 2015

(Verordening hondenbelasting 2016)

Artikel I 

Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

Bestaande tekst Nieuwe tekst

De belasting wordt niet geheven voor honden:

a. die zijn opgeleid tot en dienen als 
blindengeleidehond en in hoofdzaak als 
zodanig door een blind persoon worden 
gehouden;

b. die zijn opgeleid tot en dienen als 
gehandicaptenhond en in hoofdzaak als 
zodanig door een gehandicapt persoon 
worden gehouden;

c. die verblijven in een hondenasiel als 
bedoeld in artikel 1, onderdeel c, van het 
Honden- en kattenbesluit 1999, welk asiel 
is opgenomen in het centraal register 
bedoeld in artikel 5, tweede lid, van 
genoemd besluit;

d. die uitsluitend ter verkoop of aflevering in 
voorraad worden gehouden in een 

1. In dit artikel wordt verstaan onder 
hondenasiel: aan één locatie gebonden 
ruimte of ruimtes bestemd of gebruikt voor 
het in bewaring houden van honden die 
zwervend zijn aangetroffen, dan wel 
waarvan door de eigenaar permanent 
afstand is gedaan, welke locatie als 
inrichting is aangemeld overeenkomstig 
artikel 3.7, eerste lid, van het Besluit 
houders van dieren.

2. De belasting wordt niet geheven voor 
honden:

a. die zijn opgeleid tot en dienen als 
blindengeleidehond en in hoofdzaak als 
zodanig door een blind persoon worden 
gehouden;

b. die zijn opgeleid tot en dienen als 
gehandicaptenhond en in hoofdzaak als 
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bedrijfsinrichting als bedoeld in artikel 1, 
onderdeel b, van het Honden- en 
kattenbesluit 1999, welke inrichting is 
opgenomen in het centraal register bedoeld 
in artikel 5, tweede lid, van genoemd 
besluit;

die jonger zijn dan drie maanden, voor zover zij 
samen met de moederhond worden gehouden. 

f. waarvan de houder in het bezit is van een 
geldend diploma dat is afgegeven door de 
Koninklijke Nederlandse 
Politiehondenvereniging, mits de houder 
zich heeft verbonden deze met begeleider, 
aan wiens bevelen de hond gehoorzaamt, 
op aanvraag aan de politie ter beschikking 
te stellen.

 

zodanig door een gehandicapt persoon 
worden gehouden;

c. die verblijven in een hondenasiel;

d. d. die uitsluitend ten verkoop of 
aflevering in voorraad worden 
gehouden in een inrichting als bedoeld 
in artikel 3.7, eerste lid, van het Besluit 
houders van dieren;

e. die jonger zijn dan drie maanden, voor 
zover zij tezamen met de moederhond 
worden gehouden.

f. waarvan de houder in het bezit is van 
een geldend diploma dat is afgegeven 
door de Koninklijke Nederlandse 
Politiehondenvereniging, 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 leden 1 en 2 komt als volgt te luiden: 

1. De belasting bedraagt per belastingjaar:

a. voor een eerste hond € 50,68;

b. voor een tweede hond € 71,97.

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, 
€ 350,78 per kennel.

Artikel III
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Artikel 13 wordt gewijzigd in:

Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening hondenbelasting 2016’

Artikel IV

De bepalingen die ingevolge deze verordening 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 V

a. Deze verordening 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 2016.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 15 december 2015.

 

De griffier, De voorzitter, 

F. Backerra a.i. W.M. de Jong
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