Toelichting bij het aanslag-/beschikkingsbiljet gemeentelijke
belastingen 2019 gemeente Meppel
Deze toelichting gaat over de verschillende soorten gemeentelijke belastingen en over de
waarden op grond van de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ).
U krijgt informatie over:









Onroerende zaakbelastingen
Rioolheffing
Afvalstoffenheffing
Reinigingsrechten
Betaling
Kwijtschelding
Bezwaar maken
Digitale Belastingbalie

Onroerende zaakbelastingen (OZB)
Met de opbrengst van deze belasting wordt een groot deel van de gemeentelijke
voorzieningen gefinancierd. De gemeente is vrij om te bepalen waaraan de opbrengst
besteed wordt.
Wie krijgt de aanslag
1. eigenaren van woningen en niet-woningen
2. gebruikers van niet-woningen
1. OZB eigenaar
Deze belasting wordt opgelegd aan degene die op 1 januari:
-

een onroerende zaak (woning of bedrijfsgebouw) in eigendom heeft
een stuk grond in eigendom heeft
zakelijk gerechtigde is (bijvoorbeeld vruchtgebruiker)

2. OZB gebruiker
Deze belasting wordt opgelegd aan degene die op 1 januari een niet-woning in gebruik
heeft. Bent u zowel eigenaar als gebruiker van een niet-woning, dan wordt u voor beide
hierboven genoemde belastingen aangeslagen.
De hoogte van de aanslag is afhankelijk van de WOZ-waarde van het object. Dit staat
ieder jaar vermeld op het aanslagbiljet. Uw aanslagbiljet is dus tegelijkertijd uw WOZbeschikking!
Als u een nadere onderbouwing van de waardebepaling van uw object wilt, kunt u via de
Digitale Belastingbalie (www.meppel.nl/belastingen) een taxatieverslag opvragen. Ook
kunt u een email sturen aan postbus@meppel.nl of bellen met 14 0522.
Tarieven
De onroerende zaakbelastingen wordt berekend naar een percentage van de WOZwaarde.

De OZB percentages voor 2019 zijn:
voor woningen
- de eigenaar: 0,129 % van de WOZ waarde
voor niet-woningen
- de eigenaar: 0,321 % van de WOZ waarde
- de gebruiker: 0,258 % van de WOZ waarde

Rioolheffing
De gemeente vraagt een bijdrage voor de inzameling, zuivering en verwerking van afvalen hemelwater.
Wie krijgt de aanslag
Gebruikers van de direct of indirect op de riolering aangesloten eigendommen.
Tarieven
Het tarief bedraagt in 2019 € 171,00 per perceel. Dit is een vast tarief.
Ontheffing
Als u naar een andere gemeente verhuist, krijgt u een ontheffing (vermindering van de
aanslag) van de rioolheffing voor de resterende volle maanden van het belastingjaar. Bij
een verhuizing binnen Meppel leidt dit niet tot een vermindering van de aanslag. Dan
wordt de rioolheffing intern door de gemeente verrekend.

Afvalstoffenheffing
De gemeente vraagt een bijdrage in de kosten voor het inzamelen en verwerken van
huishoudelijk afval.
Wie krijgt de aanslag
Iedereen die gebruiker is van een pand waarvoor de gemeente een verplichting heeft om
huishoudelijke afvalstoffen (huisvuil) in te zamelen. Het niet meegeven van huisvuil
vormt géén reden tot ontheffing van deze belasting.
Tarieven
Het tarief bedraagt in 2019 € 181,00 per huishouden. Dit is een vast tarief.
Ontheffing
Als u naar een andere gemeente verhuist, krijgt u een ontheffing (vermindering van de
aanslag) van de afvalstoffenheffing voor de resterende volle maanden van het
belastingjaar. Bij een verhuizing binnen Meppel leidt dit niet tot een vermindering van de
aanslag. Dan wordt de afvalstoffenheffing intern door de gemeente verrekend.

Reinigingsrechten
De gemeente vraagt een bijdrage in de kosten voor het ophalen en verwerken van
bedrijfsafval.
Wie krijgt de aanslag
Degene die op aanvraag gebruik maakt van ondergrondse containers om bedrijfsafval te
storten.

Tarieven
Het tarief voor het gebruik van de ondergrondse container bedraagt per belastingjaar
€ 144,00 (excl. btw). Dit tarief geldt voor een maximum van 6240 liter (240 liter maal 26
weken) gestort afval per jaar. Bij hoeveelheden gestort afval boven dit maximum van
6240 liter wordt het tarief per storting verhoogd met € 144,00 (excl. btw). De aanslag
2019 wordt gebaseerd op de aangeboden hoeveelheid afval in 2018.
Ontheffing
Als u in de loop van het belastingjaar vertrekt uit het pand en/of uit de gemeente, kunt u
aanspraak maken op ontheffing voor de resterende volle maanden van het belastingjaar.
Om hiervoor in aanmerking te komen, moet de verhuizing worden gemeld aan de
Reinigingsdienst. De container en/of het pasje van de ondergrondse container wordt dan
ingenomen.

Betaling
1. Automatische incasso
Als u ons nog niet gemachtigd heeft, kunt u bij het Klantcontactcentrum een
machtigingskaart opvragen. Als u deze kaart ingevuld en ondertekend opstuurt, wordt
het aanslagbedrag in de resterende maanden van het jaar afgeschreven van uw
rekening. Machtigen is mogelijk als het belastingbedrag minder dan € 2.500,00 is.
2. Op andere wijze betalen
Als u niet voor automatische incasso kiest, moet u zelf voor betaling zorgen via internet
bankieren of door het gebruik van overschrijvingsformulieren. Als u via internet
bankieren betaalt, moet u het op de acceptgiro vermelde betalingskenmerk gebruiken.
3. Betalingsregeling
Wanneer u niet in staat bent om op tijd te betalen, kunt u om een betalingsregeling
vragen. Hiervoor moet u een schriftelijk verzoek indienen. Dit kunt u richten aan de
invorderingsambtenaar van de Gemeente Meppel.
Kwijtschelding
Als uw inkomen op of rond het bijstandsniveau ligt en u geen vermogen heeft, kunt u
misschien in aanmerking komen voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.
Wanneer u hier meer over wilt weten, raden wij u aan contact met ons op te nemen.
Aanvragen
Een verzoekformulier voor kwijtschelding kunt u downloaden op
www.meppel.nl/belastingen of op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur afhalen bij de
receptie van het stadhuis. Als u belt met telefoonnummer 14 0522, sturen wij u een
formulier toe.
Bezwaar
Wanneer er volgens u sprake is van een onjuiste aanslag of WOZ-beschikking, dan kunt
u hiertegen schriftelijk bezwaar maken. U kunt het bezwaarschrift schriftelijk en binnen
zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet indienen bij de Heffingsambtenaar van
de gemeente Meppel, Postbus 501, 7940 AM Meppel.
Van de ontvangst van uw bezwaarschrift krijgt u altijd een schriftelijke bevestiging.
Voorwaarden waaraan het bezwaarschrift moet voldoen:







uw naam en adres
de datum waarop u uw bezwaarschrift indient
het aanslagnummer of beschikkingsnummer
de redenen waarom u bezwaar maakt
een handtekening

Machtigen
Is er sprake van een gemachtigde? Dan is het nodig een machtiging bij het bezwaar te
voegen.
Horen
Wilt u gebruik maken van de mogelijkheid om over uw bezwaarschrift te worden
gehoord? Dan moet u dit in uw bezwaarschrift vermelden.
Digitaal
Met uw DigiD inlogcode kunt u uw bezwaarschrift ook via de Digitale Belastingbalie
(www.meppel.nl/belastingen) indienen. Dit is alleen mogelijk voor natuurlijke personen.

Digitale Belastingbalie
De Digitale Belastingbalie geeft online informatie over uw belastingaanslag.
U kunt rechtstreeks naar https://wozloket.meppel.nl of via www.meppel.nl/belastingen.
U hebt wél een DigiD inlogcode nodig van degene op wiens naam de aanslag staat. Nadat
u bent ingelogd, kunt u onderstaande zaken zelf online regelen:
-

uw aanslag bekijken
uw beschikking bekijken
uw taxatieverslag bekijken of afdrukken
een bezwaarschrift indienen
uw betalingshistorie raadplegen
via de website uw aanslag betalen
een kwijtscheldingsformulier aanvragen
een betalingsregeling aanvragen
automatische incasso regelen
de status van uw aanvragen raadplegen

Het inloggen op de Digitale Belastingbalie via DigiD is alleen mogelijk voor natuurlijke
personen. Bedrijven en instellingen die meer informatie willen of het taxatieverslag in
willen zien, kunnen een email sturen aan postbus@meppel.nl.
Aanslagen op papier of digitaal
De aanslagen worden per post of digitaal verzonden. Heeft u een account op
MijnOverheid, Berichtenbox, dan ontvangt u de aanslag digitaal. Als de aanslag voor u
klaarstaat in de berichtenbox ontvangt u hiervan een aankondigingsmail op het door u
aangegeven mailadres.
Wilt u voortaan de aanslag digitaal ontvangen, meld u dan aan voor de Berichtenbox op
www.mijnoverheid.nl.

Meer informatie
Voor inlichtingen over aanslag(en), betaling, invordering en kwijtschelding kunt u op
werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur contact opnemen met het Klantcontactcentrum van
de gemeente. Het Klantcontactcentrum is bereikbaar via telefoonnummer 14 0522.

Contactgegevens
Gemeente Meppel
Grote Oever 26
Postbus 501
7940 AM Meppel
telefoon14 0522
e-mail postbus@meppel.nl
website www.meppel.nl

