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Aan: het hoofd van de afdeling Bedrijfsvoering (Belastingen) 
 
Gegevens van de aanslag 

Aanslagnummer:                      

 
Gegevens van degene op wiens naam de aanslag staat 

Naam:  

Adres:  

Postcode en 
plaats: 

 

 
Gegevens van de eventuele gemachtigde (Machtiging bijsluiten) 

Naam:  

Adres:  

Postcode en 
plaats: 

 

 
Ik maak bezwaar tegen de aanslag gemeentelijke belastingen om de volgende reden 
(aankruisen wat van toepassing is). 

 Waardebeschikking/Onroerende Zaakbelastingen: 
Ik ben van mening dat ik ten onrechte een beschikking heb ontvangen en ben 
aangeslagen voor de onroerende zaakbelastingen betreffende het object: 
 
…………………………………………………………………………………………… 

      omdat ik op 1 januari van het belastingjaar geen eigenaar meer was 

      omdat ik op 1 januari van het belastingjaar geen gebruiker meer was 
 

P.S. Als het eigendom en/of gebruik na 1 januari is beëindigd, dan heeft dat geen invloed op deze 

aanslag. De situatie op 1 januari is bepalend voor de waardebeschikking en de daarop gebaseerde 

aanslagen onroerende zaakbelastingen. 

 Waardebeschikking/Onroerende Zaakbelastingen: 
Ik ben het niet eens met de vastgestelde waarde van het object, aangeduid als  
 
…………………………………………………………………………………………... 
 
met beschikkingnummer…………………………., omdat *: 

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

Bezwaarschrift gemeentelijke belastingen 
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 Rioolheffingen: 
Ik ben aangeslagen, maar heb geen rioolaansluiting. 
Het aangeslagen aantal kubieke meters is onjuist, omdat 

…………………………………………………………………………………………..……. 

 Afvalstoffenheffing: 
Het aantal inzamelmiddelen is onjuist, moet zijn: 
 

 Reinigingsrecht: 
Ik word aangeslagen, maar voer mijn bedrijfsafval niet via de gemeente af. 
Het aantal inzamelmiddelen is onjuist, moet zijn: 
 

 
Anders, namelijk*:………………………………………………..................................... 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

* Voor meer schrijfruimte verzoek ik u een bijlage toe te voegen. 
 
 
 
 
Datum: ……………….                           Handtekening:  ……………………….. 
 
Aantal bijlagen: ………                          Telefoon (overdag): ………………….. 
 
U moet uw bezwaarschrift motiveren, dateren en ondertekenen. 
Uw bezwaar moet binnen zes weken na dagtekening van de aanslag worden 
ingediend. 
 
Dit formulier afdrukken en inzenden aan: 
Hoofd van de afdeling bedrijfsvoering (Belastingen) 
Postbus 54 
7470 AB GOOR 


