Toelichting
gemeentelijke
belastingen 2018

Voor u ligt de toelichting op de
aanslag gemeentelijke belastingen
2018.
Hierin vindt u informatie over:
• hoe de waarde van uw woning of bedrijfspand is bepaald
• een aantal belangrijke tarieven
• hoe u kunt betalen
• hoe u bezwaar kunt maken
WOZ-waarde
De Wet waardering onroerende zaken
(WOZ) verplicht de gemeente om een
waarde voor alle gebouwen te bepalen. De
gemeente taxeert jaarlijks alle gebouwen.
De WOZ-waarde kan dus jaarlijks verschillen. De WOZ-waarde die nu op de aanslag
staat vermeld, is de geldende WOZ-waarde
voor het jaar 2018.
Wilt u weten hoe de taxatie tot stand is
gekomen?
Kijk dan op het WOZ portaal van onze website www.krimpenaandenijssel.nl. U vindt
daar algemene informatie. Ook kunt u daar
het taxatieverslag opvragen. U heeft dan
wel een DigiD code nodig. Deze code kunt
u aanvragen via de website www.digid.nl.
Heeft u geen internet? Bel dan even. Dit
kan via 14 0180.
Onroerende zaakbelastingen (OZB)
OZB betaalt u als u op 1 januari 2018:
• eigenaar bent van een woning of nietwoning
• gebruiker bent van een niet-woning.
Het kan gebeuren dat beide situaties op u
van toepassing zijn.

Hondenbelasting
Als u een hond heeft, dan betaalt u hondenbelasting. U moet zelf bij de gemeente
melden dat u een hond heeft. Ook als uw
hond is overleden, moet u dat zelf doorgeven. Dat kan via ‘Direct regelen’ op
www.krimpenaandenijssel.nl.
Rioolheffing
Is uw pand aangesloten op de riolering?
Dan betaalt u rioolheffing. De rioolheffing
bestaat uit twee onderdelen: de eigenarenheffing en de gebruikersheffing. De
eigenarenheffing wordt vermeld op het gemeentelijk aanslagbiljet. De gebruikersheffing wordt in rekening gebracht via de nota
van het drinkwaterbedrijf Oasen.
De hoogte van het bedrag is afhankelijk van
de hoeveelheid water die u heeft verbruikt.
Van de opbrengst van de rioolheffing betalen we het onderhoud aan de riolering.
Afvalstoffenheffing
In onze gemeente is de afvalstoffenheffing
van toepassing. Elk huishouden dat in de
gelegenheid wordt gesteld om het huishoudelijk afval aan te leveren, is die heffing
verschuldigd. Er zijn hiervoor twee tarieven
vastgesteld. Eén voor éénpersoonshuishoudens en één voor meerpersoonshuishoudens. De peildatum om te bepalen of
er sprake is van een één- of meerpersoonshuishouden is 1 januari. Als in de loop van
het jaar uw gezinssamenstelling wijzigt,
verandert het tarief afvalstoffenheffing
niet meer voor het betreffende jaar. Pas
het daaropvolgende jaar wordt het tarief
aangepast. De afvalstoffenheffing wordt
in rekening gebracht via de nota van het
drinkwaterbedrijf Oasen.

Tarievenoverzicht 2018
Belasting

Tarief 2018

OZB, percentage van de WOZ waarde
Eigenaar woningen (code 96)				
Eigenaar niet-woning (code 98)				
Gebruiker niet-woning (code 99)				

0,1278%
0,2818%
0,2255%

Hondenbelasting
Eén hond						 € 42,93
Elke volgende hond					 € 85,86
Kenneltarief						 € 214,65
Rioolheffing
Eigenaar							 € 141,66
Gebruiker 						 € 59,16
(per eenheid van 100m3 waterverbruik)		
Afvalstoffenheffing
Eénpersoonshuishouden					 € 248,82
Meerpersoonshuishouden					 € 271,44

Betaling van de aanslag
U kunt ervoor kiezen om het totaalbedrag
van de aanslag in één keer te betalen. Als u
hiervoor kiest dan moet het totale bedrag
bij ons binnen zijn vóór de vervaldatum. De
vervaldatum vindt u terug op het aanslagbiljet. In termijnen betalen is alleen mogelijk als u de gemeente heeft gemachtigd
uw aanslag automatisch te incasseren. Hoe
u dit regelt, leest u hieronder.
Automatische incasso
Wilt u gebruik maken van automatische incasso, dan kunt u dit digitaal aanvragen via
de gemeentelijke website. Ook kunt u een
machtigingskaart opvragen of ophalen in
het raadhuis.

Kwijtschelding
Inwoners met een minimuminkomen kunnen kwijtschelding aanvragen van gemeentelijke heffingen. In onze gemeente kan
kwijtschelding worden aangevraagd voor
de onroerende zaakbelastingen, de
afvalstoffenheffing, de rioolheffing en de
hondenbelasting (alleen de eerste hond).
Of u in aanmerking komt voor kwijtschelding hangt af van uw persoonlijke omstandigheden. Uw financiële situatie wordt
nagegaan door een inkomens- en vermogenstoets. Met een volledig ingevuld aanvraagformulier (inclusief alle gevraagde
bijlagen) kunt u bij de afdeling Financiën en
Control om kwijtschelding vragen. Op verzoek zenden we het formulier aan u toe.

Ook kunt u het formulier ophalen bij de
balie van het raadhuis, downloaden van de
gemeentelijke website of digitaal aanvragen
via DigiD.
Bezwaar
Bent u het niet eens met de WOZ-waarde of
met één of meer belastingaanslagen, dan
kunt u, binnen zes weken na dagtekening
van het aanslagbiljet, bezwaar maken.
U kunt dit op twee manieren doen: schriftelijk of digitaal. Wanneer u schriftelijk
bezwaar maakt kunt u het bezwaarschrift
richten aan de heffingsambtenaar, afdeling
Financiën en Control. Elektronisch bezwaar
maken kan alleen via het WOZ-portaal. Dit
doet u door in te loggen in het WOZ-portaal
met uw DigiD. Vervolgens kunt u via het
WOZ-portaal bezwaar maken.
Let op: u kunt geen bezwaar maken via email. Dit heeft te maken met de identificatie
van de elektronische handtekening, die
nu nog niet voldoende is geregeld. Uiteraard kunt u wel via e-mail vragen stellen of
opmerkingen maken. Zorg dat u bezwaar
maakt binnen zes weken na dagtekening van
de aanslag. Als u te laat bent, dan nemen we
uw bezwaar niet meer in behandeling.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente via telefoon: 14 0180.
Internet en e-mail
Kijkt u ook eens op de website van de gemeente: www.krimpenaandenijssel.nl of op
de website van de Waarderingskamer:
www.waarderingskamer.nl.
Ook via e-mail kunt u reageren:
belastingen@krimpenaandenijssel.nl.
Let op: Via de e-mail kunt u geen bezwaarschrift indienen. Dat kan alleen schriftelijk
of elektronisch via het WOZ-Portaal (zie
verder onder het kopje ‘Bezwaar’)
Afspraak
Een persoonlijk gesprek met een
medewerker is uiteraard ook mogelijk. Wel
moet u hiervoor een afspraak maken. Dat
kan via ‘ Direct regelen’ op
www.krimpenaandenijssel.nl of bel 14 0180.
We hebben deze toelichting zorgvuldig samengesteld. U kunt er echter geen rechten
aan ontlenen.

Colofon
Redactie
Afdeling Financiën & Control
Vormgeving
M.V. (mv-web.nl)
Verschijning
Februari 2018

Gemeente Krimpen aan den IJssel
Post: Postbus 200
2920 AE Krimpen aan den IJssel
Bezoekadres: Raadhuisplein 2
T: 14 0180
E: gemeente@krimpenaandenijssel.nl
I: www.krimpenaandenijssel.nl
WhatsApp: 06 466 99 698
Twitter: @gemkadij
Facebook: www.facebook.com/gemkadij

