Buiten

Rioolheffing

0 tot en met 300 m3 water
€ 207,24
voor elke volgende 300 m3 water
of een gedeelte daarvan
€ 290,76

van het riool, de afvoer van afvalwater, en de
verwerking en het beheer van hemel- en grondwater. Die laatste taken zijn de zogenaamde
zorgplichten van de gemeente. De kosten hiervoor staan los van het feit of een object wel of
niet is aangesloten op de gemeentelijke riolering.
Dit heeft tot gevolg dat ook de niet op het riool
aangesloten objecten in de rioolhefﬁng worden
betrokken.

Waarvoor: de rioolhefﬁng is een zogenaamde
bestemmingsbelasting. De opbrengst van de belasting is bestemd voor een vastgesteld doel. De
gemeente gebruikt de rioolhefﬁng om de kosten
te dekken voor beheer, onderhoud en vervanging

Van ieder pand dat is aangesloten op het riool,
wordt rioolhefﬁng geheven. Met een pand wordt
niet alleen een woning of andersoortig gebouw
bedoeld, maar ook elk zelfstandig te gebruiken
deel daarvan, bijvoorbeeld een appartement, een

Afvalstoffenheffing

glas-, plastic- en papierbakken, het vegen van de
straten.

Wie: elk huishouden.

De HVC haalt bij iedereen in Beverwijk en Wijk
aan Zee het huisvuil op. Om de kosten van het
inzamelen en het verwerken van huishoudelijk
afval te dekken, heft de gemeente afvalstoffenhefﬁng. De gemeente maakt daarbij onderscheid
tussen één- en meerpersoonshuishoudens.

Wie: eigenaar of gebruiker van woning of van
niet-woning die aangesloten is op het riool.
Tarief:

Tarief:
eenpersoonshuishouden
meerpersoonshuishouden

€ 190,20
€ 285,60

Waarvoor: ophalen en inzamelen van huisvuil en
grofvuil, legen van de ondergrondse containers,

Hondenbelasting
Wie: elke inwoner die één of meer honden heeft.
Met uitzondering van hulphonden en blindengeleidehonden.
Tarief:
eerste hond
tweede en iedere volgende hond
kennels

€ 73,20
€ 102,60
€ 384,00

Waarvoor: De opbrengst van de hondenbelasting
gebruikt de gemeente om de overlast van honden-

poep zoveel mogelijk te beperken. Ook wordt het
gebruikt voor het aanleggen en onderhouden van
hondenuitrenvelden, het plaatsen van borden, het
plaatsen en legen van afvalbakken voor uitwerpselen en de handhaving van de regels.
Heeft u één of meer honden, dan moet u daarvan aangifte doen. U kunt het aangifteformulier
telefonisch of via de website opvragen bij de
gemeente. Met uw DigiD kunt u ook aangifte
doen via www.beverwijk.nl. Als u geen hond
meer heeft, dan kunt u dit schriftelijk of via de
website melden.

boven- of benedenwoning, of een bedrijfsruimte.
De hoogte van de rioolhefﬁng is gebaseerd op
het aantal kubieke meters waterverbruik. De gebruiker van het pand moet de belasting betalen.
De gebruiker betaalt de belasting bij het begin
van het belastingjaar of vanaf het moment dat
het pand in gebruik is. Als het gebruik in de loop
van het belastingjaar eindigt, kan men aanspraak
maken op onthefﬁng voor de nog resterende
volle kalendermaanden in dat jaar.
Dit geldt niet als de belastingplichtige binnen
de gemeente verhuist en een ander perceel in
gebruik neemt.

Online belastingzaken regelen?
Dat kan in Beverwijk!
Via www.beverwijk.nl/belastingen algemeen
kunt u:
• uw aanslagbiljet(ten) en het taxatieverslag
inzien;
• een ﬁnancieel overzicht per aanslagbiljet
inzien;
• direct bezwaar maken tegen de vastgestelde
WOZ-waarde of opgelegde aanslag;
• een machtiging voor automatische incasso
aanvragen of wijzigen;
• uw hond(en) aan- en afmelden voor de
hondenbelasting;
• een afspraak maken met een
belastingmedewerker.
Om sommige zaken digitaal te regelen is het
nodig dat u zich aanmeldt met uw burgerservicenummer (BSN) en biljetnummer of met uw
DigiD. Als u nog geen DigiD heeft, dan kunt u
dit aanvragen op www.digid.nl.

Hoeveel moet u betalen in 2017
Enkele rekenvoorbeelden:
Voorbeeld 1
Voor een woning met een WOZ-waarde van
€ 180.000,- betaalt de eigenaar 0,1240% van
180.000 = € 223,20.
Dit betekent voor een gezin bestaande uit meerdere personen met een waterverbruik tot 300m3
een belastingaanslag van:
Onroerende zaak belasting
€ 223,20
Rioolhefﬁng
€ 207,24
Afvalstoffenhefﬁng
€ 285,60
Totaal per jaar
€ 716,04
Voorbeeld 2
Voor een woning met een getaxeerde waarde van
€ 376.000,- betaalt de eigenaar 0,1240% van
376.000 = € 466,24.
Het huishouden in dit rekenvoorbeeld bestaat
uit 1 persoon. Deze persoon houdt 1 hond en
verbruikt evenals het voorgaande gezin niet meer
dan 300 m3 water per jaar.
Onroerende zaak belasting
€ 466,24
Rioolhefﬁng
€ 207,24
Afvalstoffenhefﬁng
€ 190,20
Hondenbelasting
€ 73,20
Totaal per jaar
€ 936,88

Betalen
De gemeente moet de betaling binnen twee
maanden na de dagtekening van de aanslag
ontvangen. U kunt de aanslag op de volgende
manieren betalen:
Via automatische incasso
Als u de gemeente machtigt tot automatische
incasso, heeft dit het voordeel dat u de aanslag
niet in één keer, maar in negen termijnen betaalt.
Dit geldt voor aanslagen hoger dan € 100 en
lager dan € 5.000.
Een automatische incasso kunt u digitaal regelen

via www.beverwijk.nl/belastingen. Hier kunt u
ook uw rekeningnummer wijzigen.
Via internetbankieren
Als u geen machtiging voor automatische incasso
afgeeft, dan kunt u de aanslag betalen door het
bedrag over te maken naar het rekeningnummer
dat op het aanslagbiljet staat, met vermelding
van het betalingskenmerk (zie de voorzijde van
het aanslagbiljet).
Contante betaling
U kunt uw aanslag ook contant betalen gedurende de openingstijden van het Stadhuis.

Kwijtschelding
Soms is betalen onmogelijk. Inwoners van wie
de ﬁnanciële situatie ontoereikend is, kunnen een
aanvraag voor kwijtschelding van gemeentelijke
belastingen indienen. De gemeente is hierbij
gebonden aan de strikte voorschriften van de
rijksoverheid. Alleen de afvalstoffenhefﬁng, de
rioolhefﬁng en de hondenbelasting voor de eerste
hond komen voor kwijtschelding in aanmerking.
Voor een aanslag onroerende zaakbelasting is
dus geen kwijtschelding mogelijk.
U kunt een verzoek om kwijtschelding indienen
met behulp van het bij het aanslagbiljet gevoegde
formulier of digitaal via de website www.beverwijk.nl/belastingen.

Bezwaar
Als u het niet eens bent met de WOZ-waarde en/
of met de aan u opgelegde belastingaanslag, dan
kunt u (kosteloos) bezwaar maken. Dit moet u

schriftelijk doen binnen zes weken na de datum
die op het aanslagbiljet staat.
Dit kan door het invullen van het reactieformulier dat u bij de aanslag ontvangt, en deze ondertekend te versturen naar de Inspecteur Belastingen, Postbus 796, 2130 AT te Hoofddorp. Ook
kunt u digitaal bezwaar maken via de website
van de gemeente www.beverwijk.nl/belastingen.
U heeft hierbij uw burgerservicenummer en
uw biljetnummer nodig. Bedrijven kunnen zich
aanmelden met het subjectnummer (staat op het
aanslagbiljet) en het aanslagnummer.
U krijgt een bevestiging binnen vier weken na
ontvangst van het digitale bezwaar, het reactieformulier of het bezwaarschrift. Daarna
ontvangt u zo spoedig mogelijk bericht over de
beslissing op uw bezwaarschrift.
Als uw bezwaar gegrond is, krijgt u het teveel
betaalde bedrag automatisch terug.
Als uw bezwaar niet gegrond is en u vindt deze
beslissing onbevredigend, dan kunt u hiertegen
in beroep gaan. De procedure hiervoor staat
vermeld op de beslissing op uw bezwaar.

Waar kunt u
ons vinden?
Gemeente Beverwijk
Stationsplein 48
Postbus 450
1940 AL Beverwijk
telefoon:
fax:
WhatsApp:
internet:

(0251) 256 256
(0251) 256 444
06-11614998
www.beverwijk.nl
(ook voor e-mail)
twitter:
@gem_beverwijk
Facebook: www.facebook.com/
gemeentebeverwijk
Openingstijden Stadhuis:
Het publieksbureau in het Stadhuis
van de gemeente Beverwijk is geopend:
op maandag, woensdag en vrijdag:
van 9.00 uur tot 16.00 uur
op dinsdag:
van 9.00 uur tot 12.30 uur
op donderdag:
van 9.00 uur tot 20.00 uur
Het bouwloket is op maandag t/m vrijdag geopend van 9.00 tot 12.00 uur.
Alle overige afdelingen en diensten
zijn bereikbaar tussen 09.00 en 17.00
uur via telefoonnummer
(0251) 256 256.
Iets verloren of gevonden?
Voortaan gaat u naar het Stadhuis
Een verloren of gevonden voorwerp
kunt u melden via de gemeentelijke
website: www.beverwijk.nl onder
‘snel naar’ of telefonisch bij het Klant
Contact Centrum van de gemeente
Beverwijk via telefoonnummer
(0251) 256 256.
Meer informatie over de procedure en
bijvoorbeeld uw rechten om eigenaar
te worden van een gevonden voorwerp, vindt u op www.beverwijk.nl.

Eerst even bellen!
Als u overweegt om bezwaar in te dienen tegen
de WOZ-beschikking, dan kunt u eerst nog telefonisch contact opnemen met het Klant Contact
Centrum van de gemeente Beverwijk. U wordt
dan binnen 5 tot 7 werkdagen teruggebeld door
de taxateur die de waarde van uw pand heeft
vastgesteld. Hij geeft uitleg over de taxatie. Bij
hem kunt u uw bezwaar kenbaar maken.
Mogelijk kunt u zich vinden in de uitleg of is er
aanleiding tot heroverweging van de waardevaststelling. Dan is een bezwaarschrift niet nodig.
Eventuele correcties kunnen in overeenstemming
met elkaar direct verwerkt worden.

Aan deze tekst kunnen geen
rechten worden ontleend!

