
 

Belastingtarieven 2019 – gemeente Groningen  

Onroerendzaakbelasting 

Het tarief van de belasting bedraagt een percentage van de heffingsmaatstaf. Het 

percentage bedraagt voor: 

 

a. de gebruikersbelasting  0,4017%; 

b. de eigenarenbelasting: 

1. voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen  0,1700%; 

2. voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen  0,4988%. 

Wanneer de heffingsmaatstaf beneden € 12.000,-- blijft, wordt geen belasting geheven. 

Afvalstoffenheffing  

Het tarief van de afvalstoffenheffing is:  

• bij bewoning van een woning door één persoon    € 236,40 

• bij bewoning van een woning door twee personen    € 276,48 

• bij bewoning van een woning door drie tot en met zeven personen € 333,36 

• bij bewoning van een woning door acht of meer personen  € 442,80 

Afvalstoffenheffing gebied Haren  

• vastrecht          € 97,30 

• bedrag per kilo         €  0,20 

Afvalstoffenheffing gebied Ten Boer  

• per perceel per belastingjaar       € 128,25 

• per container van 140 liter voor gft-afval     € 48,20 

• per container van 140 liter voor overig huishoudelijk afval   € 71,10 

• per container van 240 liter voor gft-afval      € 58,90 

• per container van 240 liter voor overig huishoudelijk afval   € 105,85 

• verzamelcontainer         € 119,30 

Rioolheffing  

Tarief per aansluiting         € 151,00 

 

Rioolheffing gebied Haren 

Tarief per aansluiting         € 224,37 

Rioolheffing gebied Ten Boer  

Tarief per aansluiting          € 203,00 

Hondenbelasting 

Tarief voor één hond         € 124,80 

Tarief voor een tweede hond        € 184,80 



 

Tarief voor elke hond boven het aantal van twee     € 249,60  

Tarief voor een kennel        € 309,60 

 

Inwoners van het gebied van de voormalige gemeenten Haren en Ten Boer betalen geen 

hondenbelasting.   

Logies- / Toeristenbelasting 

Voor personen van achttien jaar en ouder bedraagt het tarief per overnachting: 

a. In hotels          € 3,15 

b. In pensions en bed & breakfasts      € 2,30 

c. In jongerenhotels, leerwerkhotels, hostels en op 

    kampeerterreinen en vaartuigen       € 1,45 

 

Voor personen jonger dan achttien jaar bedraagt het tarief per overnachting: 

a. In hotels          € 1,55 

b. In pensions en bed & breakfasts      € 1,15 

c. In jongerenhotels, leerwerkhotels, hostels en op 

    kampeerterreinen en vaartuigen       € 0,70 

Forensenbelasting  

In het gebied van de voormalige gemeenten Groningen en Ten Boer wordt geen 

forensenbelasting geheven.  

Forensenbelasting gebied Haren 

De belasting bedraagt 1,42 promille van de waarde.  

 

 

 


