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Voorgesteld besluit
de Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting Dordrecht vast te stellen.

Raadsvoorstel
Hoe zijn de bevoegdheden rond dit onderwerp verdeeld?
Het college bereidt dit raadsvoorstel voor ten behoeve van vaststelling ervan door de raad. 

Wat is het doel?
De verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting Dordrecht vaststellen met enkel 
nul-tarieven.

Wat zijn per beslispunt de argumenten en wat is hierop de toelichting?
In het Politiek Akkoord 2022-2026 (pagina 24) is vastgelegd dat het tarief van de hondenbelasting 
voor deze bestuursperiode terug naar nul wordt gebracht. Dat betekent dat hondenbezitters de 
komende jaren geen aanslag voor de hondenbelasting ontvangen. Fiscaal-juridisch hoort hierbij dat 
de verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting voor 2023, 2024, 2025 en 2026 
wordt vastgesteld met nul-tarieven. Om de verordening niet jaarlijks tot en met 2026 aan te 
hoeven passen, staat geen jaartal meer in de naam van de verordening.

Betaaltermijnen en automatische incasso
In het artikel 'Termijn van betaling' zijn een tweetal wijzigingen aangebracht om de vigerende 
praktijk te formaliseren:

• Aantal termijnen van tien: in de verordeningen is nu geregeld dat de aanslag in één termijn 
binnen twee maanden betaald dient te worden. Er kan gekozen worden om in tien 
termijnen te betalen als men hiervoor een machtiging voor automatische incasso (AIC) 
afgeeft. In de praktijk kan er, als er al termijnen zijn verstreken, alsnog gekozen worden 
voor AIC. Echter dan geldt voor die aanslag niet meer de tien termijnen (maanden), maar 
wordt het nog openstaande bedrag verdeeld over de nog resterende volle maanden van de 
oorspronkelijk tien. Om dit ook daadwerkelijk in de verordening op te nemen, is het nodig 
dat aan de tekst in lid 2 'maximaal' wordt toegevoegd. 

• Maximumbedrag: in de praktijk wordt sinds 2020, voortkomend uit de coronaperiode, een 
maximum bedrag van € 100.000,- aangehouden waar voor een machtiging voor 
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automatische incasso (AIC) kan worden gekozen. In de verordening is nog € 20.000,- 
opgenomen. Met deze verhoging wordt het ook mogelijk om aanslagen over verschillende 
belastingjaren op één aanslagbiljet te verenigen, oftewel te combineren. Aanslagbedragen 
kunnen hierdoor hoger worden.

Wat zijn kanttekeningen en/of risico’s bij dit voorstel?
Niet van toepassing.

Welk (participatie)proces is doorlopen om tot dit voorstel te komen?
Niet van toepassing.

Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten?
• Vaststelling gewijzigde Financiële Verordening (negende wijziging) in verband met 

opstellen Nota Lokale heffingen op 12 oktober 2021.

• Vaststelling van de verordeningen op de heffing en invordering van 
onroerendezaakbelastingen, afvalstoffenheffing, rioolheffing en hondenbelasting 2022 op 9 
november 2021.

• Kennisname van het Politiek Akkoord 2022-2026 op 31 mei 2022.

Hoe wordt dit betaald?
Door de tarieven hondenbelasting op nul te zetten, wordt de komende bestuursperiode geen 
hondenbelasting geheven en vervallen ook de jaarlijkse inkomsten van de hondenbelasting. Dit is 
meegenomen in het totale financiële perspectief bij de Begroting 2023. Zie het P&C portaal van de 
gemeente Dordrecht voor onder andere de Begroting 2023.

Wat is het vervolg op het raadsbesluit?
Na vaststelling van de verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting Dordrecht in 
uw raad, vindt de bekendmaking van het besluit plaats op de bij de gemeente gebruikelijke wijze in 
het elektronisch gemeenteblad. 

Het college van Burgemeester en Wethouders

https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-Dordrecht-1/2021/12-oktober/14:00/Vaststellen-Nota-Lokale-Heffingen-9e-wijziging-Financiele-Verordening-Raadsvoorstel
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-Dordrecht-1/2021/9-november/14:00/Vaststellen-Verordeningen-op-de-heffing-en-invordering-van-onroerendezaakbelastingen-afvalstoffenheffing-rioolheffing-en-hondenbelasting-2022-Raadsvoorstel
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-Dordrecht-1/2021/9-november/14:00/Vaststellen-Verordeningen-op-de-heffing-en-invordering-van-onroerendezaakbelastingen-afvalstoffenheffing-rioolheffing-en-hondenbelasting-2022-Raadsvoorstel
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-Dordrecht-1/2022/31-mei/14:00/Beschouwing-over-het-coalitie-akkoord-2022-2026
https://dordrecht.pcportal.nl/
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De raad van de gemeente DORDRECHT;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 4 oktober 2022  inzake 
Vaststellen Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting Dordrecht;

gelet op de artikelen 216 en 226 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

de Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting Dordrecht vast te stellen.

Aldus besloten in de vergadering van
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1. Verordening hondenbelasting Dordrecht


