
Woensdag 26 februari » 2020

4h:.r.:

Bekijk uw taxatieverslag op MijnOverheid

Ukunt het '
taxatieverslag ook 

opvragen bij de gemeen
te. Stuur een e-mail naar 

gemeente@veldhoven.nl of bel 
14 040. Vermeld daarbij het be

treffende adres, de naam van de 
belastingschuldige en het vorde- 
ringsnummer. U krijgt het taxa

tieverslag dan per e-mail of 
post thuisgestuurd.

Taxatieverslag
opvragen

Ga naar mijn.overheid.nl 
en log in met DigiD. Klik 
vervolgens op de but
tons Wonen > Bekijk 

. WOZ-gegevens.

Om uw
taxatieverslag 

voor belastingjaar 
2020 op te vragen, 

klikt u op waar- 
depeildatum 

1-1-2019. .

Vanaf29 
februari kunt u 

op mijn.overheid.nl 
het taxatieverslag 

van uw woning 
inzien.
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Als eigenaar van 
ling kunt u uw taxatieverslag 
U moet daarvoor inloggen 

İD. Kijk voor meer informatie 
p www.veldhoven.nl/
onroerendezaakbelastingen

m

of miin.overheid.nl.

Deze belastingen betaalt u
De tarieven van de 
heffingen op het 
aanslagbiljet vindt u 
op www.veldhoven.nl/ 
belastingen.
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Huurders van woningen betalen géén OZB, eigenaren wél

Veldhoven
Eind februari ontvangt u het aanslagbiljet gemeente
belastingen 2020: per post of digitaal. Op deze pagina’s vindt 
u alle informatie over de gemeentelijke belastingen.

Op het aanslagbiljet staan alle belastingen die u moet 
betalen. Vaak staat ook de WOZ-waarde vermeld. Dat geldt 
voor eigenaren (en sommige huurders) van woningen en voor 
eigenaren en gebruikers van bijvoorbeeld kantoorpanden.

Gebruikt u de digitale aanslag in de Berichtenbox van 
MijnOverheid? Zorg ervoor dat u deze niet mist!

Zo bepalen we de WOZ-waarde
Jaarlijks bepalen we de waarde van alle woningen, winkelpan
den en andere onroerende zaken. Voor belastingjaar 2020 geldt 
de marktwaarde op 1 januari 2019.

Hebt u in 2019 verbouwd, gesloopt of grond gekocht? Dan is uw 
onroerende zaak veranderd. We kijken dan niet naar de toestand 
van uw pand op 1 januari 2019, maar naar de toestand op 1 januari 
2020. We gaan nog wel uit van de marktwaarde op 1 januari 2019.

Waardeontwikkeling
De waarde voor belastingjaar 2020 staat los van de WOZ-waarde 
van 2019. Huizen zijn in de afgelopen periode een stuk duurder ge
worden. Dit heeft gevolgen voor de WOZ-waarde.

Aangifte inkomstenbelasting
Op het aanslagbiljet staat de WOZ-waarde. Deze hebt u in 2021 
nodig voor het invullen van uw aangifte inkomstenbelasting 2020. 
Bewaar deze dus goed.

Onroerendezaakbelasting (OZB)
Dit is een percentage van de WOZ-waarde van uw 
pand of stuk grond.

Rioolheffing
Iedere gebruiker van een woning of bedrijfspand 
betaalt rioolheffing. Daarmee onderhouden en 
vernieuwen we de riolering. We berekenen de 
rioolheffing via uw waterverbruik in de periode 
februari 2018 tot februari 2019 (gegevens Brabant 
Water).

Afvalstoffenheffing
Alle huishoudens betalen afvalstoffenheffing 
voor het ophalen en verwerken van huishoude
lijk afval. Als u op 1 januari 2020 alleen woonde, 
betaalt u het eenpersoonstarief. Anders geldt het 
meerpersoonstarief. Als u later dit jaar in Veldho
ven komt wonen, geldt de datum waarop u belas
tingplichtig wordt. Als de samenstelling van uw 
huishouden in 2020 verandert, blijft de aanslag 
hetzelfde.

Wilt u uw kliko omruilen voor een grotere of klei
nere versie? Dan betaalt u vanaf 1 april aanstaan
de 25 euro per keer.

Hondenbelasting
Iedereen die één of meer honden houdt, moet 
hondenbelasting betalen. Vaak is dit de eigenaar. 
Het kan ook een verzorger zijn of iemand die toe
ziet op de hond. U moet de hond zelf aanmelden. 
Wij sturen de penning dan toe.

Verhuizing
U verhuist naar een andere gemeente? Dan 
verrekenen we de rioolheffing, de afvalstof
fenheffing en de hondenbelasting met het to
tale bedrag. Dit doen we vanaf de maand na
dat u bent verhuisd. Als u in Veldhoven blijft 
wonen, blijft de aanslag hetzelfde. Als u bij 
iemand gaat inwonen, verminderen we wel 
de belasting voor de resterende maanden.

Echtscheiding/vertrek partner
In een huishouden is één persoon de belasting
schuldige. De gemeentelijke belastingen staan 
op zijn of haar naam. Hij of zij is onze contactper
soon voor het betalen van de belastingen.

Vertrekt deze belastingschuldige naar een an
dere woning in Veldhoven, bijvoorbeeld na een 
echtscheiding? Dan gaat de aanslag met hem of 
haar mee. Op het oude adres komt een nieuwe 
aanslag voor degene die achterblijft.

Vertrekt de belastingschuldige naar een andere 
gemeente? Dan betalen we de te veel betaalde 
belastingen terug. Degene die op het oude adres 
blijft wonen, krijgt voor de resterende maanden 
een nieuwe aanslag. Hij of zij is dan de belas
tingschuldige. Dit geldt niet voor de onroeren
dezaakbelasting: die betaalt u als u op 1 januari 
belastingplichtig bent. Let op: wij houden geen 
rekening met privaatrechtelijke overeenkomsten 
zoals echtscheidingsconvenanten en huurover
eenkomsten.
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U kunt bezwaar maken
Informeel bezwaar
Hebt u vragen over de WOZ-waarde? Of vindt u 
de WOZ-waarde te hoog? Bekijk dan eerst het 
taxatieverslag. Zijn uw vragen niet beantwoord? 
Bel dan binnen de bezwaartermijn naar 14 040 of 
mail naar gemeente@veldhoven.nl. Zet in het on
derwerp van uw e-mail waar uw vraag over gaat 
(bijvoorbeeld ‘vraag WOZ-waarde’ of ‘informeel 
bezwaar WOZ-waarde’). Vermeld ook het vorde- 
ringsnummer en het adres. Een taxateur neemt 
dan binnen vijf werkdagen contact met u op om 
uw vragen te bespreken.

Als u niet tevreden bent over de uitkomst hier
van, kunt u formeel bezwaar indienen. Let op: dit 
bezwaar moet u binnen zes weken na dagteke
ning van de aanslag indienen.

Formeel bezwaar
Met een brief kunt u bezwaar maken tegen een 
belastingaanslag en de WOZ-waarde. In de 
brief licht u toe waarom u bezwaar maakt. Op

www.veldhoven.nl/belastingaanslag-bezwaar
staat een voorbeeldbrief die u kunt gebruiken. 
Vergeet niet om uw handtekening op de brief te 
zetten. Verstuur uw brief naar de heffingsambte- 
naar van de gemeente: postbus 10101, 5500 GA 
Veldhoven.

Ook bij bezwaar betalen
Als u bezwaar maakt, moet u de aanslag gewoon 
betalen. Eventueel te veel betaalde belasting 
krijgt u later terug. U kunt uitstel van betaling 
krijgen voor het deel van het bedrag dat volgens 
u te hoog is. Geef dit aan in uw bezwaarschrift als 
u dit wilt.

OZB-tarief hoger
Het OZB-tarief is voor belastingjaar 2020 hoger 
dan voor belastingjaar 2019. De gemeenteraad 
stelt dit tarief vast. U kunt hier geen bezwaar 
tegen maken. Het OZB-tarief staat los van de 
WOZ-waarde.
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Betalen in één, twee of tien termijnen
U betaalt zelf op tijd, onder vermelding van het 
vorderingsnummer. Als u in één keer betaalt,
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doet u dat voor de eerste vervaldag (zie aanslag
biljet). Als u in twee termijnen betaalt, betaalt u 
minimaal de helft voor de eerste vervaldag. Krijgt 
u het aanslagbiljet digitaal? Dan kunt u binnen 
MijnOverheid met iDEAL betalen. Als u de QR- 
code op uw papieren aanslagbiljet scant kunt u 
ook via iDEAL betalen.

Automatische incasso
U kunt de gemeente ook machtigen voor auto
matische incasso. Het totaalbedrag wordt dan, 
in maximaal tien termijnen, automatisch van uw 
bankrekening afgeschreven. Laat het dan ook 
weten als uw rekeningnummer of de bijbeho
rende naam is veranderd. Dat geeft u ook door 
met een machtigingskaart. Die vraagt u aan via 
gemeente@veldhoven.nl of 14 040.

Uw lasten berekenen
Op de lokale lastenmeter vindt u de vaste gemeentelijke heffingen voor inwoners en bedrijven. 
Hiermee berekent u simpel wat u betaalt. En wat er met uw lasten gebeurt als uw huishouden of de 
WOZ-waarde verandert. Ook kunt u bekijken wat uw lasten in een andere gemeente zouden zijn.

Kijk op veldhoven.lokalelastenmeter.nl.

Meer weten? Neem contact met ons op!
* Stuur een e-mail naar gemeente@veldhoven.nl. Zet in de onderwerpregel 

waar uw vraag over gaat zoals WOZ-waarde of afvalstoffenheffing.
* Bel het verkorte telefoonnummer 14 040.
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Er is ook w 
een Berichten- 

boxapp. Daarmee ^ 
kunt u de post op uw ^ 
mobiele telefoon lezen.

U krijgt een seintje als er 
nieuwe post is en hoeft 
dan niet naar de web- 

k site te gaan.

De Berichtenbox van 
MijnOverheid is uw per

soonlijke digitale brievenbus 
voor post van de overheid. Ook

de gemeente Veld
hoven verstuurt 

steeds vaker 
|Įİ|||ļjļļiaļļ|^^^k post via de
: . g , Berichten-
stingen In de box.

Regel uw belastingen 
digitaal via MijnOverheid

U
kunt er dus voor 

kiezen om de aanslagen 
gemeentebelastingen in de 

Berichtenbox te ontvangen. Log 
hiervoor in op miin.overheid.nl 

en meld u aan met de DigiD van de 
belastingschuldige. Hebt u uw aanslag 
dit jaar per post ontvangen en wilt u 
‘m volgend jaar digitaal? Meld u dan 

voor 1 februari 2021 aan. Dan 
krijgt u de aanslag voortaan 

digitaal en niet meer 
per post.

Kwijtschelding
Is uw netto besteedbaar inkomen te laag om de gemeentebelas
tingen te kunnen betalen? Dan komt u misschien in aanmerking 
voor kwijtschelding. U kunt een verzoek voor kwijtschelding indie
nen. Wij toetsen dat verzoek aan de kwijtscheldingsnormen van de 
Rijksoverheid. Een formulier voor kwijtschelding kunt u downloa
den op www.veldhoven.nl/kwiitschelding-belastingen en aanvra
gen via gemeente@veldhoven.nl of 14 040. U kunt het ook ophalen 
bij de receptie van het gemeentehuis.

We verlenen kwijtschelding voor:
^ rioolheffing (maximaal 158,16 euro)
^ afva lstoffen heffi ng 
^ hondenbelasting (voor één hond)

In zeer uitzonderlijke gevallen schelden we OZB kwijt.
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Let op: aan de teksten op deze pagina’s kunt u geen rechten ontlenen.


