HondenTAKSpenningen
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Vroeger moest men taks betalen als men een hond had, als bewijs van betaling kreeg men een
hondenpenning die men aan de halsband kon bevestigen, er waren door de jaren 3 verschillende soorten
hondenbelasting:
De nationale takspenning: was in voege in de jaren 1926 – 1927 – 1941 – 1942 – 1943 – 1944 – 1945 –
1946 – 1947 – 1948 -1949.
Kenmerken: Belgique – België, jaartal en volgnummer.

De provinciale takspenning:
Brabant was de enige provincie die reeds voor 1950 taks hief op honden
Jaren 1917 – 1919 – 1920 – 1921 – 1922 – 1923 – 1924 – 1925 – 1926 – 1931/1932 – 1933 – 1934 1935 – 1936 - 1937 – 1938 – 1939 – 1940 – 1941.
Kenmerken: Brabant, wapenschild van Brabant, jaartal, volgnummer.

In de andere provincies was dit slechts verplicht vanaf 1950, in sommige provincies was er geen
verplichting, in andere provincies dan weer gedurende enkele jaren. Luik heeft de laatste hondenpenning
uitgegeven in het jaar 1993.
Kenmerken: aluminium, hondenkop, provincienaam, jaartal, volgnummer.

De gemeentelijke takspenning:
Hier is geen lijn in te trekken, ik denk dat niemand weet in welke gemeenten en steden, in welke jaren,
het gebruik van de hondenpenning in voege was. Soms gaf men in plaats van een penning een papiertje
als bewijs van betaling. Sommige gemeenten voerden de hon-denbelasting in als er te veel zwerfhonden
waren of hondsdolheid werd vastgesteld. Door de taks in te voeren kwamen er minder en veiligere
honden in het straatbeeld. Ook als er te weinig geld in gemeentekas zat was hondentaks een uitweg.
Kortom, willekeur alom.

Brussel zou misschien de oudste penning hebben gehad in 1866, Gent vanaf 1881 en Brugge vanaf 1886,
Gent zou de laatste uitgegeven hebben in 1962 .

Als we bovenstaande even nakijken is het niet ondenkbeeldig dat men in sommige Brabantse gemeenten,
in de jaren 1926 en 1941, 3x hondentaks moest betalen: gemeentelijke-, provinciale- en nationale-, ge
moet maar pech hebben.
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