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informatie over de gemeentelijke belastingen

Voorwoord
Inhoud belastinggids
Wie in de gemeente Wijchen woont of er een bedrijf heeft moet gemeentelijke belastingen
betalen. Dit is nodig om allerlei voorzieningen in onze gemeente te kunnen betalen zoals
het onderhoud van onze wegen en plantsoenen, maar ook om onze gemeente veilig en
aantrekkelijk te houden voor onze inwoners en bedrijven. Door belasting te betalen leveren
alle inwoners en bedrijven hier een bijdrage aan.
Belangrijkste wijzigingen voor 2010
• De WOZ-waarden zijn opnieuw vastgesteld. Door de huidige situatie op de woningmarkt
verdient dit extra aandacht. De gemeente heeft uw woning gewaardeerd in overeenstemming met de regels van de ‘Wet waardering onroerende zaken’ (Wet WOZ). Dat
betekent dat de WOZ-waarde is bepaald aan de hand van verkoopcijfers van vergelijkbare typen woningen in de gemeente. De wet schrijft ook voor dat de WOZ-waarde in
2010 moet zijn vastgesteld naar het waardeniveau van uw woning op 1 januari 2009.
Die waarde kan hoger of lager zijn dan de vorige WOZ-waarde. In de eerste helft van
2008 was er nog sprake van een prijsstijging. Die stijging wordt niet geheel ongedaan
gemaakt door de daling in de tweede helft van 2008. De waarde van uw woning op 1
januari 2009 is dus wellicht gelijk of hoger dan op 1 januari 2008.
•

Sinds 1 januari 2010 zijn de gemeenten Beuningen, Heumen en Wijchen gaan samenwerken op het gebied van de gemeentelijke belastingen. Onze belastingmedewerkers
zijn dan ook sinds deze datum gehuisvest in het gemeentehuis van Beuningen. Daarom
zal alle correspondentie gaan verlopen via de gemeente Beuningen. De baliefunctie blijft
behouden in Wijchen en daarmee blijft de dienstverlening zoals u dat van ons gewend
bent.

Wijchen.nl
De gemeente Wijchen biedt u net als voorgaande jaren de mogelijkheid om alle gegevens
over uw aanslag online via uw eigen DigiD-inlogcode te bekijken. Ook de aanslag van vorig
jaar kunt u nog steeds inzien. Dit omdat veel inwoners voor hun aangifte inkomstenbelasting de WOZ-waarde van het vorige belastingjaar nodig hebben. Ook kunt u weer gebruik
maken van Cyclomedia (360° panoramafoto’s) en Google Maps (luchtfoto’s). Kijk voor deze
mogelijkheden op www.wijchen.nl
Wij vertrouwen erop dat deze belastinggids, en de gegevens die wij online voor u ter
beschikking stellen, u een goed inzicht geven in de gemeentelijke belastingen. Als u desondanks nog vragen heeft, dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.
U kunt ons bereiken via telefoonnummer (024) 67 80 962.
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1. Tarieven 2010
Onroerende-zaakbelastingen
Omschrijving
Tarief voor de eigenaar van een woning
Tarief voor de eigenaar van een niet-woning
Tarief voor de gebruiker van een niet-woning

Code op de aanslag
OZB-W 1
OZB-NW 1
OZB-NW 2

% WOZ-waarde
0,085863 %
0,139797 %
0,112003 %

Afvalstoffenheffing
Omschrijving
Tarief voor een eenpersoonshuishouden
Tarief voor een meerpersoonshuishouden
Tarief voor een extra GFT-container
Tarief voor een extra restafval-container

Code op de aanslag
AFVAL 2
AFVAL 1
AFVAL 3
AFVAL 4

Tarief
€ 211,72
€ 229,96
€ 65,00
€ 175,00

Reinigingsrechten
Omschrijving
Tarief voor een container

Code op de aanslag
REIN 1

Tarief
€ 229,96

Rioolheffing
Omschrijving
Tarief voor de
Tarief voor de
Tarief voor de
Tarief voor de

Code op de aanslag
RIO-W 1
RIO-NW 1
RIO-W 2
RIO-NW 2

% WOZ-waarde
0,027219 %
0,045316 %
0,021938 %
0,035926 %

Code
Hond
Hond
Hond

Tarief
€ 81,49
€ 149,97
€ 340,00

eigenaar van een woning
eigenaar van een niet-woning
gebruiker van een woning
gebruiker van een niet-woning

Hondenbelasting
Omschrijving
Tarief voor het houden van één hond
Tarief voor de tweede en volgende hond
Tarief voor het hebben van een kennel
Toeristenbelasting
Omschrijving
tarief per overnachting

op de aanslag
1
3
2

Tarief
€
0,40
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2. Wet waardering onroerende zaken

(Wet WOZ)

Algemeen
In de Wet Waardering Onroerende Zaken (Wet WOZ) is vastgelegd dat de gemeente de
waarde vaststelt voor alle onroerende zaken binnen haar grondgebied, zoals woningen,
bedrijfs- en winkelpanden, bouwkavels en ongebouwde percelen grond (voor zover geen
vrijstelling geldt). De gemeente gebruikt de vastgestelde waarde voor de onroerendezaakbelastingen en de rioolheffing.
Daarnaast gebruiken het Waterschap en de Belastingdienst deze voor hun belastingen en
heffingen (zoals waterschapsomslag gebouwd en inkomstenbelasting)
Wanneer belanghebbende?
U bent belanghebbende, wanneer u eigenaar en/of gebruiker bent van een pand, waarvoor
een WOZ-beschikking wordt opgelegd. Heeft u het recht van gebruik en bewoning of een
ander zakelijk genotsrecht, dan wordt u als eigenaar aangemerkt.
Hoe wordt de waarde bepaald?
Bij de WOZ-waarde voor 2010 geldt de waardepeildatum die één jaar voor het begin van
het WOZ-tijdvak ligt, ofwel 1 januari 2009. Om te beoordelen of de waarde voor uw pand
juist is vastgesteld kunt u het beste de waarde vergelijken met verkoopcijfers rond deze
waardepeildatum. Bij de waardebepaling zijn taxatiedeskundigen uitgegaan van het bedrag
dat uw pand zou kunnen opbrengen op de waardepeildatum 1 januari 2009. De wet schrijft
voor dat moet worden uitgegaan van de veronderstelling dat het pand leeg verkocht wordt
en onmiddellijk in gebruik kan worden genomen. Dit is bij woningen de vrije verkoopwaarde
van het pand. Er mag dus ook geen rekening gehouden worden met verhuur of erfpacht.
Voor de waardebepaling gebruikt de gemeente eerder vastgelegde gegevens van de objecten: metingen en verkoopprijzen uit het Kadaster, luchtfoto’s en bijvoorbeeld de grootte van
het pand. Deze informatie is aangevuld met de gegevens over veranderingen in de afgelopen periode, zoals verbouwingen.
Nadat de kenmerken van een woning zijn vastgesteld, wordt onderzoek gedaan naar de
prijzen van soortgelijke, rond de waardepeildatum verkochte woningen. Ook is vergeleken
met verschillende woningen in de omgeving. Niet iedere woning is afzonderlijk bekeken. In
de meeste gevallen wordt volstaan met het bezoeken en taxeren van één of een beperkt
aantal woningen in een straat of buurt. De waarde van andere woningen is dan hiervan
afgeleid. Voor bedrijfspanden geldt een afwijkende methode van taxeren.

6

Verbouwing aan uw pand
De waardebepaling vindt plaats naar de waardepeildatum 1 januari 2009. Is er echter in de
periode tussen 1 januari 2009 en 1 januari 2010 sprake geweest van bijvoorbeeld nieuwbouw, verbouw of sloop dan wordt hiermee rekening gehouden.
Hoe wordt de vastgestelde waarde bekendgemaakt?
De WOZ-beschikking wordt gelijk met de aanslagen gemeentelijke belastingen op één biljet
afgedrukt en bekendgemaakt.
Wie controleert de gemeente?
Op landelijk niveau controleert de Waarderingskamer de gemeente. De Waarderingskamer
is een onafhankelijk controle-instituut. Zij zien erop toe dat de gemeente de taxatie van de
panden zorgvuldig uitvoert.
Taxatieverslag (online beschikbaar)
De onderbouwing van de taxatie vindt u in het taxatieverslag. Dit taxatieverslag bevat de
volgende gegevens:
- de kadastrale objecten die betrokken zijn in de taxatie;
- objectgegevens zoals soort object, bouwjaar, oppervlakte en bijzondere kenmerken;
- vergelijkbare objecten en relevante verkoopcijfers.
U kunt het taxatieverslag inzien en uitprinten via www.wijchen.nl.
Heeft u geen internet of is de site tijdelijk niet beschikbaar, dan kunt u het verslag
ook telefonisch (024) 67 80 962 of schriftelijk (zie formulier achter in deze gids) aanvragen.
Wanneer en hoe bezwaar maken?
Als u het niet eens bent met de vastgestelde waarde dan kunt u binnen zes weken na dagtekening van het aanslag-/beschikkingsbiljet hiertegen bezwaar maken. U kunt ook bezwaar
maken als u op 1 januari geen eigenaar of gebruiker was van het pand dat op het biljet
staat vermeld.
U moet uw bezwaarschrift motiveren. U geeft dus aan waarom u het met de vastgestelde
waarde niet eens bent. U kunt hiervoor gebruik maken van het digitale bezwaarformulier via
www.wijchen.nl.
Aangezien onze medewerkers in het gemeentehuis van Beuningen gehuisvest zijn, kunt u
het bezwaarschrift richten aan:
Gemeente Beuningen, t.a.v. de Heffingsambtenaar, Postbus 14, 6640 AA Beuningen.
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Bezwaardrempel
Bij het maken van bezwaar tegen de WOZ-waarde geldt een landelijke, wettelijke bezwaardrempel.
Als u bezwaar maakt tegen de WOZ-waarde, wordt deze waarde alleen verlaagd
als uit onderzoek blijkt dat de waardeverlaging de wettelijke bezwaardrempel overschrijdt.
In het onderstaande schema is aangegeven hoe de wettelijke bezwaardrempel is vormgegeven.
WOZ-waarde van het object:
Lager dan € 200.000
Van € 200.000 tot € 500.000
Van € 500.000 tot € 1.000.000
Vanaf € 1.000.000

Bezwaardrempel/waardeverlaging bedraagt minimaal:
5% van de WOZ-waarde
4% van de WOZ-waarde, met een minimum van € 10.000
3% van de WOZ-waarde, met een minimum van € 20.000
2% van de WOZ-waarde, met een minimum van € 30.000
en een maximum van € 100.000

Rekenvoorbeeld:
De vastgestelde WOZ-waarde van een woning is € 190.000. Uit onderzoek door de
gemeente blijkt dat de WOZ-waarde geen € 190.000 maar € 183.000 is. De gemeente
moet op grond van de wettelijke bepalingen het bezwaarschrift dan toch afwijzen, omdat
het waardeverschil van € 7.000 minder is dan € 9.500 (5% van € 190.000)
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3. Onroerende-zaakbelastingen

(OZB)

Wie krijgt een aanslag?
Onroerende-zaakbelastingen bestaan uit twee belastingen:
* de eigenarenbelasting;
* de gebruikersbelasting;
De eigenarenbelasting wordt opgelegd aan degene die op 1 januari een pand, bijvoorbeeld
een woning of bedrijfsgebouw, in eigendom heeft. De gebruikersbelasting wordt alleen nog
maar van bedrijfspanden geheven en wel van degene die een bedrijfspand in gebruik heeft.
Indien er sprake is van een woongedeelte bij deze bedrijfspanden dan is hiermee al rekening gehouden in de berekening van de aanslag. Dit aangezien het woongedeelte is vrijgesteld van gebruikersbelasting. De OZB wordt berekend naar een percentage van de waarde
van de onroerende zaak.
omschrijving
Eigendom woningen
Gebruik woningen niet meer van toepassing
Eigendom niet-woningen
Gebruik niet-woningen

% WOZ-waarde
0,085863 %
0,139797 %
0,112003 %

Verkoop na 1 januari
De OZB wordt geheven op basis van de toestand op 1 januari van het desbetreffende
belastingjaar. Een eventuele verkoop van uw pand in de loop van het belastingjaar heeft
geen invloed op de hoogte van de aanslag. De notaris verrekent bij de verkoop over het
algemeen de eigenarenbelasting met de nieuwe eigenaar.
Wanneer kunt u bezwaar maken?
U kunt bezwaar maken als u op 1 januari geen eigenaar of gebruiker was van een pand dat
op het aanslagbiljet staat vermeld.
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4. Afvalstoffenheffing
Wie ontvangt een aanslag?
Voor het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval worden kosten gemaakt. Om deze
kosten te dekken heft de gemeente een belasting: de afvalstoffenheffing. Huishoudelijk afval
is al het afval dat bij u thuis vrijkomt. De aanslag voor de afvalstoffenheffing betreft een vast
bedrag. Dit bedrag dient, naast de vaste kosten voor inzameling van huisvuil, voor dekking
van de kosten van inzameling van chemisch afval, glas en papier en de niet door tariefopbrengsten gedekte kosten van het aanbiedstation. Elk huishouden is dit vaste bedrag verschuldigd. Dus ook als u het afval niet via de container aanbiedt, bent u dit vaste bedrag
verschuldigd.
Reinigingsrechten worden geheven voor het op verzoek periodiek verwijderen van bedrijfsafval van beperkte omvang of hoeveelheid. Hierbij dient gebruik gemaakt te worden van
een door de gemeente verstrekte container.
Omschrijving
Tarief voor een eenpersoonshuishouden
Tarief voor een meerpersoonshuishouden
Tarief voor verwijderen bedrijfsafval

€ 211,72
€ 229,96
€ 229,96

Wanneer ontheffing?
Als u in de loop van het belastingjaar naar een andere gemeente vertrekt of inwonend
wordt, bijvoorbeeld door opname in een verzorgingshuis, verlenen wij u automatisch ontheffing. De ontheffing geldt voor het resterende aantal volle maanden van het betreffende
belastingjaar. Bij verhuizing binnen de gemeente ontvangt u geen nieuwe aanslag. De oorspronkelijke aanslag blijft dan ook voor uw nieuwe adres gelden.
Wanneer kunt u bezwaar maken?
Als u geen gebruiker bent van het pand, als de verkeerde hoofdgebruiker is aangeslagen of
indien de verkeerde grondslag (één- of meerpersoonshuishoudens) is gehanteerd.
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5. Rioolheffing
Wie ontvangt een aanslag?
Rioolheffing is een gemeentelijke belasting die iedere eigenaar en gebruiker van een pand,
woning of bedrijf van waaruit afvalwater direct of indirect op de gemeentelijke riolering of
IBA wordt afgevoerd, moet betalen. De opbrengsten van deze heffing gebruikt de gemeente
voor het beheer, onderhoud en vervanging van het gemeentelijk rioolstelsel.
omschrijving
Tarief voor de eigenaar van een woning
Tarief voor de eigenaar van een niet-woning
Tarief voor de gebruiker van een woning
Tarief voor de gebruiker van een niet-woning

% WOZ-waarde
0,027219 %
0,045316 %
0,021938 %
0,035926 %

Ontheffing
De rioolheffing voor eigenaren van een woning of niet-woning wordt geheven op basis van
een percentage van de vastgestelde WOZ-waarde van het pand op 1 januari van het desbetreffende belastingjaar. Een eventuele verkoop van uw pand in de loop van het belastingjaar heeft geen invloed op de hoogte van de aanslag. De notaris verrekent bij de verkoop
over het algemeen de eigenarenbelasting met de nieuwe eigenaar.
Als u in de loop van het belastingjaar geen hoofdgebruiker meer bent van een pand in
Wijchen verlenen wij u automatisch ontheffing voor het gebruikersgedeelte van deze
heffing. De ontheffing geldt voor het resterende aantal volle maanden van het betreffende
belastingjaar.
Wanneer kunt u bezwaar maken?
Als u geen gebruiker bent van het pand of als de verkeerde hoofdgebruiker is aangeslagen.
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6. Hondenbelasting
Wie ontvangt een aanslag?
Iedereen die houder is van één of meer honden is belastingplichtig en moet hondenbelasting betalen. Dit kan de eigenaar zijn, maar ook de verzorger die niet de eigenaar van de
hond is. Hierbij geldt dat het hoofd van een huishouden geacht wordt medehouder te zijn
van de hond(en) die de overige leden van het huishouden in bezit, ter verzorging of onder
toezicht hebben. Als in een gezin meer dan één persoon een hond houdt, wordt deze toegerekend aan één persoon in dat huishouden.
Hondenpenning
Een hondenpenning dient als bewijs dat u hondenbelasting heeft betaald. Deze penning
ontvangt u als u uw hond aanmeldt. Indien een hondenpenning verloren is gegaan, dient u
een nieuwe aan te schaffen. Deze nieuwe hondenpenning kunt u van de gemeente afnemen. Aan deze dienstverlening zijn kosten verbonden.
Omschrijving
Eerste hond
Tweede en volgende hond
Kennel

Tarief
€ 81,49
€ 149,97
€ 340,00

Ontheffing
Ontheffing is mogelijk indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, dan
wel het aantal honden in de loop van het belastingjaar afneemt. Ook is ontheffing mogelijk
wanneer u vertrekt naar een andere gemeente. Wij verlenen u in dit geval automatisch ontheffing.
De ontheffing geldt voor het resterende aantal volle maanden van het betreffende belastingjaar.
Hoe meld ik een hond aan?
Als u in de loop van het jaar een hond neemt of u krijgt er één of meer honden bij, dan
moet u binnen 14 dagen een aangiftebiljet hiervoor invullen. Als u een hond wilt aanmelden
kunt u dat doen via het digitale aanmeldformulier op de website www.wijchen.nl of middels
de aanmeldingskaart achter in deze gids.
Als eenmaal een aanslag is opgelegd, vindt zonder tegenbericht ieder jaar automatisch
weer aanslagoplegging plaats.
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Hoe meld ik een hond af?
Heeft u geen hond meer, dan dient u de penning terug te sturen en tevens een briefje bij te
voegen met daarop uw naam, uw adres en de datum sinds wanneer u geen hond meer
heeft. Dit kunt u ook persoonlijk bij het Informatiecentrum doen. Indien uw hond is overleden stuurt u dan tevens een bewijs van de dierenarts mee.
Heeft u uw hond verkocht of afgestaan stuurt u dan het volgende mee; de naam en het
adres van het asiel of van degene die de hond heeft gekocht of gekregen.
Wanneer kunt u bezwaar maken?
- als u bent aangeslagen voor een onjuist aantal honden;
- als de verkeerde houder is aangeslagen.
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7. Betaling van de aanslag
Aantal betaaltermijnen
U kunt er voor kiezen om het verschuldigde bedrag binnen twee maanden na dagtekening
van het aanslagbiljet te betalen of om de gemeente te machtigen tot automatische incasso.
Kiest u voor dit laatste, dan wordt het verschuldigde bedrag in acht maandelijkse termijnen
van uw rekening afgeschreven. Het totaalbedrag van het aanslagbiljet mag hiervoor overigens niet meer zijn dan € 3.000,00. De eerste afschrijving vindt plaats aan het eind van de
maand die volgt na dagtekening van de belastingaanslag.
Automatische incasso
Heeft u al eerder een machtiging voor automatische incasso afgegeven, dan is de machtiging ook van toepassing op de aanslag gemeentelijke belastingen 2010. Als u nu voor het
eerst gebruik wilt maken van de mogelijkheid om de belastingaanslag via automatische
incasso te voldoen, dan kunt u de gemeente alsnog machtigen om de belasting automatisch te innen. U vindt de machtigingskaart bijgevoegd bij de aanslag en tevens achter in
deze belastinggids.
Geen automatische incasso
Wilt u geen gebruikmaken van automatische incasso, dan betaalt u het verschuldigde
bedrag binnen twee maanden na dagtekening van het aanslagbiljet. U dient voor verwerking van uw betaling het volledige betalingskenmerk over te nemen. U vindt dit betalingskenmerk op de bijgevoegde acceptgirokaart. Bij betaling via internetbankieren verzoeken wij
u te kiezen voor overmaking via acceptgiro. Daar kan in het daarvoor bestemde vak het volledige betalingskenmerk worden ingevuld. De betaling kan dan automatisch door ons worden verwerkt. U kunt het bedrag van de aanslag overmaken naar rekeningnummer
28.51.32.512 (Bank Nederlandse Gemeenten) ten name van Gemeente Wijchen
Belastingen.
Uitstel van betaling
Het treffen van een betalingsregeling is in bepaalde gevallen mogelijk. U kunt hiervoor contact opnemen met het Team belastingen, telefoon (024) 67 80 962. Voor informatie kunt u
ook nog gewoon terecht bij het Informatiecentrum in het gemeentekantoor van Wijchen.
Een verzoek voor een betalingsregeling moet altijd schriftelijk gebeuren.
Aanvraagformulieren kunt u afhalen bij het Informatiecentrum.
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Invorderingskosten
Wanneer u een aanslag niet op tijd betaalt, ontvangt u een aanmaning en betaalt u extra
kosten. Reageert u niet op de aanmaning, of u verzuimt het totale bedrag inclusief kosten
te betalen, dan ontvangt u een dwangbevel. Vindt hierna nog steeds geen volledige betaling
plaats dan wordt de invorderingsprocedure voortgezet door middel van beslaglegging op
roerende zaken of loonbeslag. Uiteindelijk kunnen de in beslag genomen roerende zaken
worden verkocht (parate executie). Het is daarom ook in uw belang dat u tijdig betaalt.
Houdt u rekening met de verwerkingstermijn van uw bank.
Rente
Als uw betaling na de laatste vervaldatum ontvangen wordt, bent u invorderingsrente verschuldigd.
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8. Kwijtschelding van de belastingen
Veel kosten die u maakt komen geregeld terug, onder andere de gemeentelijke belastingen.
Voor mensen met een minimum inkomen is dat een behoorlijke aanslag op hun budget.
Daarom is het soms mogelijk om geheel of gedeeltelijk kwijtschelding te krijgen van de
gemeentelijke belastingen.
Voor welke belastingen?
Kwijtschelding kan worden verleend voor de afvalstoffenheffing, het rioolheffing en de hondenbelasting. Kwijtschelding voor de hondenbelasting is echter alleen mogelijk voor één
hond.
Wanneer?
Of u voor kwijtschelding in aanmerking komt is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Van
belang zijn onder andere de hoogte van uw vermogen, uw inkomen en het bedrag dat u
maandelijks aflost aan schulden. Door middel van een berekening wordt vastgesteld of u in
staat bent om uw aanslag gemeentelijke belastingen te betalen.
Hoe vraagt u kwijtschelding aan?
Er zijn meerdere mogelijkheden om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen te krijgen.
De gemeente Wijchen wil die optimaal benutten. Daarom stuurt de gemeente Wijchen vanaf
nu aan een groot deel van de belastingplichtige inwoners met een bijstandsuitkering of een
AOW-uitkering, die vorig jaar kwijtschelding hebben ontvangen, direct een beschikking
waarin kwijtschelding wordt verleend. De kwijtschelding wordt dus automatisch verleend. U
hoeft dan ook geen aanvraag meer in te dienen!
Behoort u niet tot deze categorie belastingplichtigen, dan kunt u kwijtschelding aanvragen.
Heeft u vorig jaar kwijtschelding aangevraagd, dan sturen wij u automatisch een verkort
aanvraagformulier toe. U hoeft dit dus niet zelf op te halen. Heeft u eind april nog geen formulier ontvangen, neem dan even contact met ons op.
Heeft u nooit eerder kwijtschelding aangevraagd, dan kunt u gebruikmaken van de aanvraagkaart achter in de gids of u kunt een aanvraagformulier afhalen bij het gemeentekantoor. Ook voor vragen over het formulier of het recht op kwijtschelding kunt u bij ons terecht.
Zorgt u er wel voor dat uw aanvraag binnen is voor de betalingstermijn is vervallen.
Invorderingkosten worden niet kwijtgescholden.
Waar kunt u terecht?
Telefonisch zijn wij ook voor u elke dag bereikbaar tussen 08.30 uur en 17.00 uur, behalve
op vrijdagmiddag. Ons telefoonnummer is: (024) 67 80 962.
Een aanvraagformulier kunt u ook afhalen bij het Informatiecentrum in het gemeentekantoor
in Wijchen. U kunt daar elke dag terecht van 08.30 uur tot 17.00 uur. Vrijdag van 8.30 uur
tot 12.30 uur.
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9. Bezwaar en beroep
Bij wie bezwaar indienen?
U kunt tegen de opgelegde aanslag(en) of WOZ-beschikking(en) binnen zes weken na dagtekening een (duidelijk gemotiveerd) bezwaarschrift indienen. Aangezien onze medewerkers
nu in het gemeentekantoor van de gemeente Beuningen zijn gehuisvest kunt u het
bezwaarschrift richten aan:
Gemeente Beuningen
t.a.v. de Heffingsambtenaar
Postbus 14
6640 AA BEUNINGEN
Welke bezwaren?
Bij de informatie over de diverse belastingsoorten hebben wij aangegeven wanneer u
bezwaar kunt maken. Voor alle belastingen geldt dat tegen de hoogte van de tarieven geen
bezwaar mogelijk is.
Bezwaar? Toch eerst betalen!
Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat u tevens uitstel van betaling krijgt.
Als uw bezwaarschrift gegrond is en tot vermindering van de aanslag leidt, dan storten wij
het teveel betaalde bedrag automatisch terug (inclusief rente).
Beroep
Bent u het niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift, dan kunt u binnen zes weken
na dagtekening van deze uitspraak in beroep gaan bij de bestuurskamer van de Rechtbank
Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Als u in beroep gaat bent u aan de rechtbank
griffierechten verschuldigd. Deze krijgt u echter terugbetaald door de gemeente Wijchen
indien u door de rechtbank in het gelijk wordt gesteld.
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10. Informatie
Heeft u na het lezen van deze belastinggids nog vragen, dan kunt u tijdens kantooruren
telefonisch contact opnemen met onze medewerkers in Beuningen.
Het telefoonnummer is (024) 67 80 962
Voor algemene vragen kunt u tijdens de openingsuren nog steeds terecht bij het
Informatiecentrum in het gemeentehuis in Wijchen
Voor actuele informatie over de gemeentelijke belastingen kunt u terecht op www.wijchen.nl
Openingstijden Informatiecentrum Wijchen
De actuele openingstijden van het Informatiecentrum vindt u op de gemeentelijke infopagina van het weekblad Wegwijs en op de website www.wijchen.nl.
Gebruik formulieren
Wanneer u gebruik maakt van de in deze belastinggids opgenomen formulieren, dan kunt u
deze in een gesloten envelop zonder postzegel verzenden naar de gemeente Beuningen,
antwoordnummer 9009, 6640 ZX Beuningen. Gebruikt u daarvoor de adressering zoals op
het formulier staat vermeld.
Deze belastinggids is met grote zorgvuldigheid samengesteld door de gemeente
Wijchen. In deze gids zijn alleen de belangrijkste gegevens over de gemeentelijke
belastingen opgenomen. U kunt zich bij bezwaar- en beroepsprocedures niet op de
inhoud van deze belastinggids beroepen.
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Aanmeldingskaart hondenbelasting
In te vullen door afdeling belastingen
Stamnummer
Datum afgifte

Nummer

1. Naam: ............................................................................................................................
Adres:..............................................................................................................................
Postcode en woonplaats: ..............................................................................................
2. Aantal honden dat op bovengenoemd adres
wordt gehouden:
Per wanneer

........................................
........................................

Deze aangifte is naar waarheid ingevuld op ......................................................(datum)

Handtekening: ......................................................................................................................

Aanvraagformulier taxatieverslag

✂

Hierbij verzoekt:
Naam:..................................................................................................................................
Adres:..................................................................................................................................
Postcode:.................................... Woonplaats: ..................................................................
Voor aanslagnummer: ........................................................................................................
Om toezending van een taxatieverslag van de volgende panden op deze aanslag:
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
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Kan ongefrankeerd
verstuurd
worden

GEMEENTE BEUNINGEN
Team Belastingen
ANTWOORDNUMMER 9009
6640 ZX BEUNINGEN

Kan ongefrankeerd
verstuurd
worden

GEMEENTE BEUNINGEN
Team Belastingen
ANTWOORDNUMMER 9009
6640 ZX BEUNINGEN
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INVULLEN MET HOOFDLETTERS

Datum

Datum: .................................................................................................

Handtekening: .....................................................................................

............................................................................ ...................................................................

Handtekening

om van zijn/haar bovenstaande rekening bedragen af te
schrijven wegens Gemeentelijke Belastingen

Belastingsamenwerking gemeente Beuningen / Heumen / Wijchen

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging
machtiging aan

.............................................................................................................

Rekeningnummer

.............................................................................................................

Postcode en plaats

.............................................................................................................

Adres

.............................................................................................................

Naam en voorletters

Ondergetekende

Machtiging

Woonplaats:.........................................................................................

Postcode: ............................................................................................

Adres: ..................................................................................................

Naam en voorletters:...........................................................................

toegezonden aan ondergetekende

Een formulier voor het aanvragen van kwijtschelding wordt

Aanvraagkaart
kwijtscheldingsformulier

✂
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Kan ongefrankeerd
verstuurd
worden

GEMEENTE BEUNINGEN
Team Belastingen
ANTWOORDNUMMER 9009
6640 ZX BEUNINGEN

Kan ongefrankeerd
verstuurd
worden

GEMEENTE BEUNINGEN
Team Belastingen
ANTWOORDNUMMER 9009
6640 ZX BEUNINGEN
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Colofon:
Gemeente Wijchen
Postbus 9000
6600 HA Wijchen
t. (024) 64 92 111
www.wijchen.nl

