Gemeentelijke belastingen
aanslag 2013

Waardering Onroerende Zaken (WOZ)

De Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) schrijft
voor dat de gemeente jaarlijks een nieuwe WOZ-waarde
vaststelt voor alle woningen en bedrijfspanden (onroerende
zaken) in de gemeente. Voor 2013 geldt de waarde van de
woning of het bedrijfspand zoals deze op 1 januari 2012
was. Dit is de wettelijke waardepeildatum. De nieuwe
WOZ-waarde die van toepassing is staat vermeld op het
aanslagbiljet gemeentelijke belastingen. Het aanslagbiljet is
tevens de WOZ-beschikking.
Bij de taxatie van een onroerende zaak is het wettelijke
uitgangspunt, dat wordt gewaardeerd alsof het pand leeg
is, zonder hypotheek en zonder andere zakelijke rechten
zou kunnen worden verkocht en alsof het pand onmiddellijk
in gebruik te nemen zou zijn. Dit is de waarde in het
economische verkeer.
Voor woningen is bij de berekening van de WOZ-waarde
de vergelijkingsmethode gehanteerd. Dit betekent dat de
waarde in het economische verkeer is afgeleid van vergelijk
bare woningen in de buurt die zijn verkocht rond de waarde
peildatum 1 januari 2012. Voor niet-woningen (zoals
bedrijven, en scholen) geldt de waarde in het economische
verkeer of, als die hoger is, de gecorrigeerde vervangings
waarde. De gecorrigeerde vervangingswaarde geldt in het
algemeen voor panden die doorgaans niet worden verkocht
(ziekenhuizen, bejaardenhuizen, overheidsgebouwen,
scholen, industriële complexen en dergelijke).

Onroerende-zaakbelastingen

De onroerende-zaakbelastingen bestaat uit twee afzonder
lijke belastingen, te weten de eigenarenbelasting en de
gebruikersbelasting.
U betaalt eigenarenbelasting als u op 1 januari 2013 eigenaar
was van een woning of een niet-woning.
De gebruikersbelasting betaalt u alleen als u op 1 januari
2013 gebruik maakte van een niet-woning. De gebruikers
belasting wordt alleen berekend over het niet-woning
gedeelte.
De basis voor de heffing van de onroerende-zaakbelastingen
is de WOZ-waarde van een pand. Als u later in het jaar uw
woning of niet-woning verkoopt of stopt met het gebruik
ervan, levert dit geen wijziging of teruggaaf op van het te
betalen of al betaalde bedrag. Dit betekent ook dat als u in
de loop van het jaar een pand koopt of in gebruik neemt,
u pas voor het jaar daarop een aanslag ontvangt.

Rioolheffing

Rioolheffing is een vergoeding van de kosten voor het
afvoeren van water en vuil op het gemeentelijk riolerings
stelsel uit woningen en of andere gebouwde onroerende
zaken. De rioolheffing wordt geheven van eigenaren van
een pand. Eigenaren van een op de gemeentelijke riolering
aangesloten pand moeten een vast bedrag aan rioolheffing
betalen. Eigenaren zijn de personen die op 1 januari van een
belastingjaar in het Kadaster als eigenaar staan vermeld.

Afvalstoffenheffing

De gemeente Valkenswaard is verplicht overal het huisvuil
op te halen. Of u wel of geen gebruik maakt van de vuil
ophaaldienst is niet van belang. De kosten die hiermee zijn
gemoeid mag de gemeente verhalen via de afvalstoffen
heffing. De hoogte van de afvalstoffenheffing is afhankelijk
van het aantal personen dat een huishouden telt. De grootte
van het huishouden wordt gemeten op 1 januari van het jaar
of vanaf het moment dat u in de gemeente Valkenswaard
komt wonen. Eventuele wijzigingen in uw gezinssituatie of
uw adres moet u daarom steeds zo snel mogelijk doorgeven
aan het Klantcontactcentrum van de gemeente.

Tarieven 2013
Onroerende-zaakbelastingen (OZB)
Percentage van de WOZ-waarde:
Woningen
Eigenaar (code 1)
0,1020%
Niet-woningen
Eigenaar (code 11)
0,1751%
Gebruiker (code 12)
0,1447%
Rioolheffing

E205,00

Afvalstoffenheffing
Alleenstaande (code 1)
Meerpersoonshuishouden (code 2)

E188,00
E285,00

Eenmalige teruggave Afvalstoffenheffing
Alleenstaande (code 1)
E 36,00
Meerpersoonshuishouden (code 2)
E 83,00

Ontheffing

Betaling

Eenmalige teruggave

1. Betaling via acceptgiro
U betaalt in twee (maandelijkse) termijnen als u geen
machtiging tot automatische incasso hebt verstrekt.
De eerste termijn vervalt op 31 maart 2013 en de tweede
en laatste termijn op 31 mei 2013. De termijnbedragen
kunnen door middel van de bijgevoegde acceptgiro worden
betaald. Alleen wanneer een gedeelte is betaald vóór
31 maart 2013 ontvangt u een vervolgacceptgiro met het
restant te betalen bedrag. Ook aanslagen boven de
E 2.000,00 en onder de E 50,00 dient u in twee termijnen
te betalen.

Als u in de loop van het jaar naar een andere gemeente
verhuist krijgt u automatisch een ontheffing over de op dat
moment nog resterende volle maanden van het belasting
jaar. Hierbij is de datum van inschrijving bij de nieuwe
gemeente bepalend. Verhuist u binnen de gemeente
Valkenswaard, dan verandert er niets.
Elk huishouden ontvangt dit jaar een eenmalige teruggave
afvalstoffenheffing. Alleenstaanden krijgen E 36,00 en
meerpersoonshuishoudens ontvangen E 83,00 retour.
De situatie op 1 januari 2013 is hierbij het uitgangspunt.
Indien u op 1 januari 2013 stond ingeschreven in de
gemeentelijke basisadministratie heeft u recht op een
teruggave. Het bedrag is verrekend met het totaalbedrag
van de aanslag.

Bezwaar en beroep

Indien u het niet eens bent met de WOZ-waarde of de
aanslag gemeentelijke belastingen, dan kunt u binnen zes
weken na dagtekening van het aanslagbiljet bezwaar
indienen. Tegen de hoogte van een tarief kunt u geen
bezwaar of beroep instellen. Binnen zes weken na de dag
tekening van het betreffende aanslagbiljet kunt u bezwaar
indienen bij de heffingsambtenaar van de gemeente
Valkenswaard, postbus 10.100, 5550 GA Valkenswaard.
Heeft u vragen over uw aanslag of de WOZ-waarde, neem
dan contact op met de gemeente. U heeft dan persoonlijk
contact met één van onze medewerkers met inhoudelijke
kennis over uw aanslag. Dat kan voorkomen dat u een
bezwaarschrift moet schrijven. Team Belastingen is bereik
baar via telefoonnummer 040-2083444.
U kunt ook e-mailen naar belastingen@valkenswaard.nl.

Bij de betaling kunt u kiezen uit twee mogelijkheden:

2. Betaling via automatische incasso
Als het bedrag van de aanslag meer bedraagt dan E 50,00
maar minder dan E 2.000,00 dan kunt u via automatische
incasso betalen in tien maandelijkse termijnen (maart t/m
december). Dit houdt in dat u de gemeente machtigt het
bedrag van de aanslag automatisch van uw bank- en of
girorekening af te laten schrijven. Heeft u al eerder een
machtiging afgegeven dan hoeft u dat voor dit jaar
niet opnieuw te doen. Als u wilt profiteren van het
maximum aantal van tien maandtermijnen, moet u de
machtigingskaart wel direct opsturen. Stuurt u de machti
gingskaart later in, dan wordt het aantal maandtermijnen
minder en daarmee het maandelijks te betalen bedrag
hoger. De machtiging is geldig voor alle nog op te leggen
belastingaanslagen.
Heeft u nog geen machtiging afgegeven en wilt u dat
alsnog doen dan kunt u de aangehechte machtigingskaart
invullen en afgeven op het gemeentehuis of opsturen naar;
Gemeente Valkenswaard,
t.a.v. de invorderingsambtenaar, antwoordnummer 26,
5550 WB Valkenswaard.

Taxatieverslag

Iedereen die een aanslagbiljet met daarop een WOZbeschikking heeft ontvangen, kan de gemeente verzoeken
om een taxatieverslag.
Het taxatieverslag van uw woning kunt u ook inzien op de
website van de gemeente www.valkenswaard.nl. Kies rechts
op de openingspagina voor de button ‘WOZ-portaal’. Door
het invoeren van enkele persoonlijke gegevens heeft alleen
u toegang tot de site.
Voor de niet-woningen is het niet mogelijk om het taxatie
verslag te bekijken via het WOZ-portaal.
U kunt het taxatieverslag wel opvragen per e-mail
belastingen@valkenswaard.nl

Kwijtschelding

Het kan zijn dat u niet in staat bent om belasting te betalen.
Als het om een tijdelijke situatie gaat, kan het aanvragen van
uitstel van betaling een oplossing zijn. Is het een blijvende
situatie, dan is het mogelijk om kwijtschelding aan te vragen.
Kwijtschelding is alleen mogelijk voor de afvalstoffenheffing
tot een bedrag van maximaal E 175,00. Belastingplichtigen
die denken voor kwijtschelding in aanmerking te komen,
kunnen de benodigde formulieren en bijbehorende brochure
telefonisch aanvragen, of afhalen bij het Klantcontactcentrum
in het gemeentehuis. U kunt het formulier ook downloaden
op de website www.valkenswaard.nl. Kies hiervoor de button
‘WOZ-portaal’. Het hangt van uw persoonlijke financiële
situatie (zoals inkomen, vermogen en woonlasten) af of u
daadwerkelijk in aanmerking komt voor kwijtschelding.
Uw verzoek voor kwijtschelding dient uiterlijk zes weken na
dagtekening van het aanslagbiljet bij de gemeente binnen
te zijn.

Let op:
VERLENING MACHTIGING
Ondergetekende verleent hierbij, tot wederopzegging, machtiging aan de gemeente
Valkenswaard, om van zijn/haar (ondergenoemde) rekening bedragen af te schrijven,
wegens de betaling van gemeentelijke belastingen (degene die de machtiging verleent
dient tevens belastingplichtige te zijn).
Naam:
Adres:
Postcode/Woonplaats:

Stamnummer:		
Banknummer:

Gironummer:

Datum:		

Handtekening:

Maakte u in 2012 al gebruik van
automatische incasso dan hoeft u
niets te doen.
Opsturen naar:
Gemeente Valkenswaard,
t.a.v. de Invorderingsambtenaar,
Antwoordnummer 26,
5550 WB Valkenswaard		
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Wanneer vorig jaar kwijtschelding aan u is toegekend en
uw recht op kwijtschelding is geautomatiseerd vastgesteld,
dan hoeft u geen handmatige aanvraag meer in te dienen.
De kwijtschelding staat dan al vermeld op uw aanslagbiljet.
De geautomatiseerde toetsing heeft plaatsgevonden
d.m.v. vergelijking van bestanden van de Belastingdienst,
de Rijksdienst voor het Wegverkeer en de Uitkeringsinstantie
Werkgevers Verzekeringen. Deze bestandsvergelijking is
uitgevoerd door het Inlichtingenbureau.

Uitstel van betaling

Contactgegevens

Postadres
Gemeente Valkenswaard, Postbus 10.100,
5550 GA Valkenswaard
Bezoekadres
Gemeente Valkenswaard, De Hofnar 15,
5554 DA Valkenswaard
Telefoon: (040) 208 34 44
Fax: (040) 20 45 890
E-mail: gemeente@valkenswaard.nl
Website: www.valkenswaard.nl

Het indienen van een bezwaarschrift ontheft u overigens niet
van uw betalingsverplichting. U dient de aanslag dus gewoon
te voldoen. Wél kunt u schriftelijk uitstel van betaling
aanvragen bij de invorderingsambtenaar van de gemeente
Valkenswaard, postbus 10.100, 5550 GA Valkenswaard.
Uitstel van betaling wordt alleen verleend voor het, door u
aan te geven, omstreden bedrag.

Let op:

Wilt u de machtiging stopzetten
of wijzigen dan kunt u dit
schriftelijk doorgeven bij de
invorderingsambtenaar van de
gemeente Valkenswaard,
postbus 10.100,
5550 GA Valkenswaard.
Bij intrekking van de machtiging
zijn de twee betaaltermijnen
weer van toepassing.
De eerste termijn vervalt dan op
31 maart 2013 en de tweede en
laatste termijn op 31 mei 2013.

STOPZETTEN OF WIJZIGEN MACHTIGING
Ondergetekende wil zijn/haar machtiging aan de gemeente Valkenswaard stopzetten/
wijzigen (graag doorstrepen wat niet van toepassing is).
Naam:
Adres:
Postcode/Woonplaats:

Stamnummer:		
Banknummer:

Gironummer:

Datum:		

Handtekening:

