
  
Wanneer is er sprake van een kenneltarief. 
Om voor een kenneltarief in aanmerking te komen dient de houder van de honden geregistreerd te zijn bij 
de Raad van beheer op kynologisch gebied in Nederland. Zodra een kopie van het bewijs wordt overlegd 
komt men in aanmerking voor het kenneltarief. De keuze voor een vast bedrag per kennel is ingegeven 
uit praktische overwegingen, omdat de vaststelling van het juiste aantal honden door sterke fluctuaties 
lastig kan zijn.  
 
Indien er met honden gefokt wordt en er geen sprake is van een registratie bij de Raad van beheer op 
kynologisch gebied betaalt men hondenbelasting op basis van het werkelijk aantal honden. 
 
Waarom verhoging kenneltarief i.p.v. handhaving op overlast. 
Bij de behandeling van het voorstel omtrent de tarieven van de hondenbelasting in het college van B&W , 
kwam de hoogte van het kenneltarief ter sprake. Geconcludeerd werd dat deze wellicht aan de lage kant 
was. Tevens kwam in dezelfde vergadering de  overlast die ervaren wordt bij het bezit van meerdere 
honden aan de orde. Deze wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de honden op het eigenterrein hun 
behoefte doen. De uitwerpselen zorgen voor stankoverlast. Via de publiekrechterlijke weg (bijv. 
bestemmingsplan) is het niet mogelijk om hier een algemeen geldend voorschrift op te nemen die inhoud 
dat er bijv. x aantal honden gehouden mogen worden. Hierdoor is het niet heel eenvoudig hier 
handhavend tegen op te treden. Elk melding zal op zich zelf beoordeeld moeten worden. In de 
voorbeelden van jurisprudentie die over handhaving via het bestemmingsplan te vinden zijn gaat het om 
grote aantallen dieren en niet alleen honden. Deze gaan over honden, katten, een combinatie van diverse 
dieren en zelfs het fokken van koikarpers (bedrijfsmatig). Op basis hiervan is gekozen om het kenneltarief 
te verhogen. 
 
 
Waarom verhoging kenneltarief en niet een progressief tarief bij meerdere honden. 
Omdat de gemelde overlast te koppelen was aan het fokken van honden is gekozen voor een verhoging 
van het kenneltarief en niet voor een verhoging van het tarief voor de 2

e
 en volgende honden. Zoals uit 

onderstaand overzicht ook blijkt worden deze vaak gelijk gehouden.  
 
Wanneer gekeken wordt naar de opbouw van het tarief (2013) voor de hondenbelasting bij de 
omliggende gemeenten dan is de stap tussen de 1

e
 en volgende honden bij de meeste gemeenten groter.  

 

Gemeente 1
e
 hond 2

e
 hond 3

e
 hond 4

e
 hond Totaal bij 4 honden 

Dalfsen 46,20 61,20 61,20 61,20 229,80 

Staphorst 36,00 84,00 84,00 84,00 288,00 

Zwartewaterland 60,00 95,00 105,00 105,00 365,00 

Ommen 44,00 48,00 48,00 48,00 188,00 

Hardenberg 63,25 94,70 94,70 94,70 347,35 

 
 
 
 


