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Binnenste
Belastingspecial 2015
Eind februari ontvangen alle inwoners van
Beverwijk en Wijk aan Zee de jaarlijkse aanslag voor de gemeentelijke belastingen over
2015. In deze belastingsspecial geven wij
uitleg over de aanslag en de verschillende
soorten belasting.

Het aanslagbiljet
De gemeente combineert de belangrijkste
gemeentelijke belastingen op één aanslagbiljet,
zodat u in één keer een overzicht heeft van de
belastingaanslagen over 2015.

Waarom gemeentelijke belastingen?
De gemeente zorgt voor een goed leef-, woon- en
werkklimaat in Beverwijk. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan het ophalen van huisvuil,
het aanleggen en onderhouden van rioleringen,
het onderhouden van groen en wegen en het
beheren van gebouwen, zoals scholen en sportaccommodaties en de begraafplaats. De gemeentelijke belastingen zijn nodig om de uitvoering van
deze taken te kunnen betalen.

Het aanslagbiljet bestaat uit twee onderdelen,
namelijk de beschikking Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) en de gemeentelijke belastingen. Op de beschikking Wet WOZ staat de
WOZ-waarde die de gemeente gebruikt om de
hoogte van de heffing van de onroerende zaakbelastingen te berekenen. De WOZ-waarde wordt
ook voor andere belastingen gebruikt: voor het
eigenwoning forfait in de aangifte inkomstenbelasting en de waterschapsheffing. U moet deze
beschikking daarom goed bewaren.

De belastingen die u op het aanslagbiljet kunt
aantreffen zijn:
•
de aanslag onroerende zaakbelastingen voor
het eigendom
•
de aanslag onroerende zaakbelastingen voor
het gebruik van een niet-woning
•
de aanslag roerende zaakbelastingen voor
het eigendom
•
de aanslag roerende zaakbelastingen voor
het gebruik van een niet-woning
•
de aanslag rioolheffing
•
de aanslag afvalstoffenheffing
•
de aanslag hondenbelasting
Hieronder gaan we een voor een in op de
verschillende belastingen.

Gemeentelijke belastingen
Op het gemeentelijk aanslagbiljet vindt u
verschillende belastingen. Hieronder leest u een
korte toelichting per belastingsoort.
Onroerende zaakbelastingen
De onroerende zaakbelastingen (ozb) zijn belastingen die geheven worden op onroerende zaken.
Een onroerende zaak kan bijvoorbeeld een
woning, een bedrijfsgebouw of een perceel grond
zijn. Wanneer u een onroerende zaak in bezit of
in gebruik heeft (geldt niet voor het gebruik van
een woning), wordt ozb geheven. Er zijn twee
soorten: een eigenarenbelasting en een gebruikersbelasting.
Eigenarenbelasting
Als u op 1 januari 2015 als eigenaar van een
onroerende zaak bij het Kadaster bekend staat,
bent u ozb verschuldigd aan de gemeente.

De opbrengst van de rioolheffing wordt gebruikt
voor het dekken van de rioleringskosten maar
ook van de kosten voor het beheer van regenwater en grondwater, de zogenaamde zorgplichten
van de gemeente. Deze laatste kosten 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 moeten worden
betrokken.
Door wijzigingen in de wetgeving en de noodzakelijke vervanging van een groot deel van de
bestaande riolering, staat de gemeente in dit
kader voor grote investeringen. Om de toekomstige uitgaven te kunnen bekostigen, worden
de inkomsten uit de rioolheffing in een reserve
geplaatst. Uit deze reserve kan de gemeente de
toekomstige uitgaven betalen.

Gebruikersbelasting
De gebruikersbelasting wordt geheven als u op
1 januari 2015 gebruiker bent van een niet-woning. Onder niet-woningen vallen bijvoorbeeld
bedrijven en percelen grond.
Het kan zijn dat u gebruiker bent van een nietwoning, waarvan ook een deel als woning in
gebruik is. De belastingaanslag voor het gebruikersdeel ozb is dan minder, zodat u niet betaalt
voor het deel dat tot de woning gerekend wordt.
Verhuizing
Als u na 1 januari 2015 verhuist of uw woning
verkoopt, heeft u géén recht op vermindering
van de aanslag. De onroerende zaakbelastingen
zijn zogenaamde tijdstipbelastingen. Dit betekent
dat de situatie op 1 januari 2015 bepalend is
voor de oplegging van de aanslag. Met wijzigingen in de loop van het jaar mag de gemeente
geen rekening houden.
Roerende zaakbelastingen
De roerende zaakbelastingen (rzb) zijn belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten. Een
roerende zaak is bijvoorbeeld een woonboot.
Net als bij de ozb kan met betrekking tot de rzb
een gebruikersbelasting en een eigenarenbelasting worden geheven. Als heffingsgrondslag voor
de rzb wordt de waarde van de roerende zaak
gehanteerd.
Rioolheffing
Van ieder pand dat direct of indirect 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 boven- of benedenwoning, of een bedrijfsruimte. De hoogte van de
rioolheffing is gebaseerd op het aantal kubieke
meters waterverbruik. De belasting moet betaald
worden door de gebruiker van het pand.

Hondenbelasting
Deze belasting wordt geheven voor het houden
van één of meerdere honden.
De opbrengst van de hondenbelasting wordt
onder andere gebruikt om de stad schoon te
houden door het opruimen van hondenpoep.
Ook wordt het gebruikt voor het aanleggen
en onderhouden van hondenuitrenvelden en
uitrengebieden, het plaatsen van borden, het
plaatsen van afvalbakken voor uitwerpselen en
de handhaving.
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 melden of
via de website. Daarbij is een verklaring van de
dierenarts of van de nieuwe eigenaar noodzakelijk. U krijgt dan vermindering van de aanslag

over het resterende aantal maanden van het
jaar. Ook wanneer u naar een andere gemeente
verhuist, heeft u recht op vermindering van de
aanslag hondenbelasting.
Afvalstoffenheffing
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.

Automatische
incasso
Wanneer u de gemeente machtigt tot automatische incasso van uw aanslag gemeentelijke belastingen, heeft dit als 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. Heeft u nog geen
automatische incasso afgegeven, dan kunt u het
machtigingskaartje bij het aanslagbiljet gebruiken. Wilt u geen automatische incasso? Dan kunt
u de aanslag met de bijgevoegde acceptgiro of
door middel van internetbankieren betalen. U
betaalt dan het totale aanslagbedrag in één keer
binnen twee maanden.
Wijzigen rekeningnummer?
Heeft u al een automatische incasso afgegeven,
maar wilt u uw rekeningnummer wijzigen? Het
is op basis van Europese wetgeving momenteel
alleen mogelijk een wijziging van een rekeningnummer schriftelijk door te geven. Bij de aanslag
wordt daarom een wijzigingsformulier meegezonden.

Informatie
Meer informatie over de gemeentelijke
belastingen kunt u verkrijgen via:
Het Klant Contact Center van de gemeente,
telefonisch (0251) 256 256
Het Publieksbureau in het Stadhuis, Stationsplein 48, Beverwijk
Het postadres: Gemeente Beverwijk, Postbus
796, 2130 AT te Hoofddorp
De website: www.beverwijk.nl: onder Digitaal
loket/belastingen
*aan bovenstaande tekst kunnen geen rechten
worden ontleend!

Buiten

Wet Waardering Onroerende Zaken Bezwaar
Een onroerende zaak kan bijvoorbeeld een
woning, een bedrijfsgebouw of een perceel grond
zijn. Sinds 2008 vindt een jaarlijkse herwaardering plaats. In de Wet WOZ staat dat de waarde
van alle onroerende zaken bepaald moet worden
op een landelijk uniforme peildatum. Voor het
huidige WOZ-tijdvak is de peildatum 1 januari 2014. Dit betekent dat de waarde van de
onroerende zaak op 1 januari 2014 bepalend is
voor de hoogte van de onroerende zaakbelasting
over 2015.
Taxatieverslag
De gemeente onderbouwt de waardebepaling
van uw onroerende zaak in een taxatieverslag.
Dit taxatieverslag kunt u opvragen bij de gemeente. Dat kan op twee manieren.
Via de gemeentelijke website met gebruik van
uw burgerservicenummer in combinatie met het
nummer op uw aanslagbiljet. Lees hieronder

meer. En als u niet over internet beschikt, dan
kunt u schriftelijk een verzoek indienen bij de gemeente via Postbus 796, 2130 AT te Hoofddorp.
Raadplegen via Internet
Het is mogelijk om via internet met gebruik van
uw burgerservicenummer en biljetnummer, het
taxatieverslag of aanslagbiljet in te zien. U gaat
naar het digitale loket op www.beverwijk.nl.
Daar klikt u op Gemeentebelasting en vervolgens op belastingwebsite. Het is ook mogelijk
om digitaal bezwaar in te dienen tegen de door
u ontvangen WOZ-beschikking of de aanslag
gemeentelijke belastingen.
Voor bedrijven blijft de inlogprocedure voor
het gebruik maken van deze diensten gelijk aan
voorgaande jaren. De benodigde informatie is
terug te vinden op·het aanslagbiljet.

Samenwerking
De gemeente Beverwijk en het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier werken samen

op het gebied van kwijtschelding. Dit betekent
dat de gemeente Beverwijk gegevens uitwisselt
met het hoogheemraadschap en vice versa. Het
voordeel voor u is, dat u met een aanvraagformulier een verzoek tot kwijtschelding voor beide
belastingen kunt indienen.
Een aanvraagformulier voor kwijtschelding kunt
u downloaden via de website, www.beverwijk.
nl. Ook kunt u het kwijtscheldingsformulier
telefonisch aanvragen, tel. (0251) 256 256 of
ophalen in het Stadhuis.

Als u toch bezwaar wilt maken tegen de vastgestelde waarde en/of één of meer aan u opgelegde
aanslagen, dan kunt u binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet een bezwaarschrift
indienen. Dit kan op meerdere manieren:

Alles op een rijtje
De gemeentelijke belastingtarieven voor 2015:
Onroerende zaakbelastingen/roerende zaakbelastingen
Percentages van de vastgestelde WOZ-waarde
met prijspeil 1-1-2014
Eigenaartarief van woningen:
0,1293%
Eigenaartarief niet-woningen:
0,2342%
Gebruikertarief van niet-woningen: 0,1962%
Rioolheffing
0 t/m 300 m3
elke volgende 300 m3,
of een gedeelte daarvan

€ 290,76

Hondenbelasting
Eerste hond
Tweede en elke volgende hond
Kennels

€ 68,40
€ 96,00
€ 358,80

Afvalstoffenheffing
Eenpersoonshuishoudens
Meerpersoonshuishoudens

€ 207,24

€ 180,60
€ 271,20

Rekenvoorbeelden: wat moet u betalen?
Voorbeeld 1.
Voor een woning met een WOZ-waarde van
€ 180.000,- betaalt de eigenaar 0,1293% van
180.000 = € 232,74 .
Dit betekent voor een gezin bestaande uit

Jaarlijks gaan er veel WOZ-beschikkingen en
belastingaanslagen de deur uit. Het is mogelijk
dat daarbij soms een vergissing wordt gemaakt.
Controleert u daarom altijd of de vastgestelde
waarde en uw aanslag klopt! Als dat niet het
geval is kunt u bezwaar aantekenen. Vindt u ook
het resultaat daarvan niet bevredigend, dan kunt
u in beroep gaan.
Bezwaar tegen uw WOZ-waarde? Eerst even
bellen!
Als u na ontvangst van uw waardebeschikking
overweegt om bezwaar in te dienen, dan kunt
u eerst nog telefonisch contact·opnemen met
het Klant Contact Centrum van de gemeente
Beverwijk. Nadat u uw bezwaar kenbaar heeft
gemaakt, wordt u binnen 2 tot 3 werkdagen
teruggebeld door de taxateur die de waarde van
uw pand heeft vastgesteld. U krijgt dan uitleg
over de waardevaststelling en kunt uw grieven
bespreken. Mogelijk kunt u zich vinden in deze
uitleg en is een bezwaarschrift niet verder nodig.
Eventuele correcties kunnen in overeenstemming
met elkaar direct verwerkt worden.

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 en
de rioolheffing komen voor kwijtschelding in
aanmerking.

Als u het niet eens bent met de door middel van
de WOZ-beschikking bekendgemaakte waardevaststelling en/of met een of meer aan u opgelegde belastingaanslagen, dan kunt u bezwaar
aantekenen.

meerdere personen met een waterverbruik tot
300m3 een belastingaanslag van:
Onroerende zaak belasting
€ 232,74
Rioolheffing
€ 207,24
Afvalstoffenheffing
€ 271,20
Totaal
€ 711,18 per jaar
Voorbeeld 2.
Voor een woning met een getaxeerde waarde
van € 230.000,- betaalt de eigenaar 0,1293%
van 230.000 = € 297,39.
Dit betekent dat het gezin zonder hond uit
dit rekenvoorbeeld een belastingaanslag kan
verwachten van:
Onroerende zaak belasting
€ 297,39
Rioolheffing
€ 207,24
Afvalstoffenheffing
€ 271,20
Totaal
€ 775,86 per jaar
Voorbeeld 3.
Voor een woning met een getaxeerde waarde
van € 376.000,- betaalt de eigenaar 0,1293%
van 376.000 = € 486,17
Het huishouden in dit rekenvoorbeeld bestaat
uit 1 persoon. Deze persoon heeft een hond
en verbruikt evenals het voorgaande gezin niet
meer dan 300 m3 water per jaar.
Onroerende zaak belasting
€ 486,17
Rioolheffing
€ 207,24
Afvalstoffenheffing
€ 180,60
Hondenbelasting
€ 68,40
Totaal
€ 942,41 per jaar

Digitaal
Het is mogelijk om via de website van de gemeente Beverwijk, www.beverwijk.nl, bezwaar
in te dienen. U heeft hierbij uw burgerservicenummer en het nummer op uw aanslagbiljet
nodig. Bedrijven kunnen zich aanmelden met het
subjectnummer (staat op het aanslagbiljet) en het
aanslagnummer.
Reactieformulier
Door het invullen van het bij de aanslag
meegestuurde reactieformulier kunt u ook op
eenvoudige wijze uw bezwaar indienen. U dient
dit reactieformulier ingevuld en ondertekend te
versturen naar de Inspecteur Belastingen, Postbus 796, 2130 AT te Hoofddorp.
Bezwaarschrift
Als u geen gebruik wenst te maken van het
reactieformulier kunt u uiteraard ook per brief
bezwaar indienen. Dit bezwaarschrift moet
ondertekend zijn, goed gemotiveerd zijn en
voorzien zijn van een dagtekening. Uw bezwaarschrift stuurt u naar de Inspecteur Belastingen,
Postbus 796, 2130 AT te Hoofddorp.
Ontvangstbevestiging
Na ontvangst van het digitale bezwaar, het reactieformulier of het bezwaarschrift wordt daarvan
aan u (binnen vier weken) een bevestiging verzonden. Daarna ontvangt u zo spoedig mogelijk
bericht over de beslissing op uw bezwaarschrift.

Waar kunt u
ons vinden?
Gemeente Beverwijk
Stationsplein 48
Postbus 450
1940 AL Beverwijk
telefoon: (0251) 256 256
fax: (0251) 256 444
internet: www.beverwijk.nl
(ook voor e-mail)
twitter: @gem_Beverwijk
Facebook: www.facebook.com/
gemeentebeverwijk

Openingstijden:
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
Alle overige afdelingen en
diensten zijn bereikbaar tussen
09.00 tot 17.00 uur via
telefoonnr. (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.

Aan de inhoud van de teksten op deze pagina
kunnen geen rechten worden ontleend.

Agenda
Vergaderingen van de gemeenteraad
Op donderdag 19 maart 2015 is de eerstvolgende raadsvergadering. Raadsvergaderingen zijn openbaar, maar u heeft hier
géén spreekrecht.
Ook de andere vergaderingen van de raad - de carrousel en commissie - zijn openbaar. Desgewenst kunt u daar gebruikmaken van
uw spreekrecht.

- Raadscommissie: dinsdag 3 maart 2015
- Raadscommissie: donderdag 5 maart 2015.
De vergaderingen beginnen om 19.30 uur - tenzij anders vermeld
- en vinden plaats in het Stadhuis. De agenda’s met stukken vindt
u op www.beverwijk.nl via menuoptie ‘bestuurlijke informatie’
(aan rechterzijde pagina).

Commissie voor behandeling bezwaarschriften
De commissie voor de behandeling van bezwaarschriften houdt
voortaan op woensdag vanaf 19.45 uur hoorzitting. De datum
van de eerstvolgende zitting is op woensdag 4 maart 2015. Voor
meer informatie over de te behandelen bezwaarschriften kunt
u contact opnemen met het secretariaat van de commissie, mevrouw Rutte of anders mevrouw De Jong (0251) 256 256.

