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Ons nummer: 309
Behandeld door: R. Moonen

Geachte heer Smeets,
In uw brief van 3 februari 2015 geeft u aan dat de door Belastingsamenwerking Gemeenten en
Waterschappen (BsGW) in januari 2015 verspreide informatiebrief
niet duidelijk is over de
betalingstermijnen
voor de belastingjaren 20j4 en2015 en de eventuele financiële
consequenties voor de burgers. Hierover het volgende.
Als een burger een machtiging heeft afgegeven voor de automatische afschrijving van
gemeentelijke belastingen, dan neemt BsGW deze machtiging over. De burger betaalt het
totaalbedrag op het aanslagbiljet vanaf dit jaar (2015) in maximaal 10 termijnen, van maart
2015 tot en met december 2015.
Voorheen betaalde de burger via automatische incasso in 12 termijnen, van juni tot en met
mei. Dit betekent dat dit jaar in maart, april en mei bedragen worden afgeschreven van de
belastingaanslag van vorig jaar (2014) én van dit jaar (2015). Er wordt dus in totaal een hoger
bedrag van de rekening afgeschreven in deze maanden. Levert dit voor de burger
onoverkomelijke financiële problemen op, dan kan contact opgenomen worden met de
gemeente om een betalingsregeling te treffen voor de resterende termijnen van het
belastingjaar 2014. Dit kan via telefoon 14043 of per mail info@valkenburg.nl.
Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd

te hebben.

Volledigheidshalve merk ik nog op dat de in deze brief verstrekte informatie ook geplaatst
wordt in het huis-aan-huisblad Heuvelland Aktueel, op de gemeentelijke website en op TV
Valkenburg.

Hoogachtend,
Het hoofd stafafdeling
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