AANGIFTEBILJET HONDENBELASTING
Naam
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoon
E-mail
1. Bent u of één van de leden van uw
huishouden houder van één of meer
honden?

JA / NEE

Zo ja, van hoeveel?

……………………

en sinds wanneer?

……………………………………………..

2. Is (zijn) die hond(en) ouder dan 3
maanden?
Zo nee, per wanneer wel?
3. Dienen de hond/honden uitsluitend
voor het geleiden van
gehandicapten?
(afschrift verklaring bijvoegen)
4. Bent u handelaar in honden en houdt
u een asiel aan waarvoor een
vergunning o.g.v. het honden- en
kattenbesluit? (afschrift verklaring
bijvoegen)

Aldus naar waarheid en zonder
voorbehoud ingevuld

JA / NEE
.................................................................
JA / NEE

JA / NEE

....................……………………..(datum)

Ondertekening
…………...……………….(handtekening)
Onderteken dit formulier en zend het binnen 14 dagen in een ongefrankeerde enveloppe (geen
postzegel nodig) aan:

Samenwerking belastingen Walcheren en Schouwen-Duiveland
Afdeling belastingen
Antwoordnummer 73
4330 VB Middelburg

Toelichting op de aangifte hondenbelasting:
Hierbij nodigen wij u uit om aangifte te doen voor de hondenbelasting. U hebt dit aangiftebiljet ontvangen
omdat de gemeente een vermoeden heeft dat er op uw adres een hond wordt gehouden. Dit kan zijn
omdat u dit zelf hebt aangegeven, maar ook omdat een controleur een hond heeft gezien en/of gehoord.
Wij verzoeken u het ingevulde en ondertekende aangiftebiljet binnen 14 dagen nadat u het hebt ontvangen
terug te sturen aan de heffingsambtenaar. Indien u vragen hebt over dit aangiftebiljet, kunt u terecht bij de
Samenwerking belastingen Walcheren en Schouwen-Duiveland (telefoon 0118-675 000).
Wat is hondenbelasting eigenlijk?
Hondenbelasting is een gemeentelijke belasting die mogelijk is gemaakt door de Gemeentewet. Het is aan
de gemeenteraad om te bepalen of en tot welk bedrag de belasting wordt geheven. De gemeente kent
sinds jaar en dag hondenbelasting. De belasting wordt geheven van de houder van een hond. De honden
die binnen een gezin (huishouden) worden toegekend aan één van de gezinsleden.
Is de aangifte verplicht?
Ja, op grond van de wettelijke bepalingen is een ieder aan wie een aangiftebiljet is uitgereikt verplicht
aangifte te doen door het biljet duidelijk en naar waarheid in te vullen. Tevens moet het formulier worden
ondertekend.
Ik houd geen honden, moet ik de aangifte dan toch terugsturen?
Ja, u bent tot aangifte verplicht doordat u dit formulier hebt ontvangen, dus ook indien u geen honden houdt
dient u dit op het formulier kenbaar te maken en het geheel aan ons te retourneren.
Wat gebeurt er indien ik geen aangifte doe?
Dan kan de heffingsambtenaar besluiten om ambtshalve een aanslag op te leggen. Daarbij kan tevens een
(geld)boete worden opgelegd. Bij eventuele bezwaren tegen de aanslag rust op u een bewijslast om het
tegendeel te bewijzen. Het is dus belangrijk dat u het aangiftebiljet invult en tijdig terugstuurt.
Wat te doen bij wijzigingen?
Indien het aantal honden binnen het belastingjaar vermindert door bijvoorbeeld overlijden of verkoop is het
van belang dit aan de gemeente te melden. Uw aanslag hondenbelasting wordt dan verminderd voor de
periode dat u geen hond of honden meer heeft. U kunt uw hond afmelden via onze website of met een
afmeldingsformulier dat in het stadhuis voor u klaar ligt.
Indien het aantal honden toeneemt door bijvoorbeeld aankoop bent u verplicht uit eigen beweging om een
aangifteformulier te verzoeken.

