TOTAALBEDRAG OP ÉÉN AANSLAGBILJET
De gemeentelijke belastingen ontving u voorheen op een aanslagbiljet
van uw gemeente. De waterschapsbelastingen stonden op een
aanslagbiljet van BsGW. Vanaf 2021 krijgt u één aanslagbiljet met beide
belastingen.
Het bedrag op het aanslagbiljet van BsGW is dus de optelsom van
de gemeentelijke belastingen en de waterschapsbelastingen.
WELKE NAAM, WELK REKENINGNUMMER?
Het kan zijn dat u de gemeentelijke en waterschapsbelastingen tot nu
toe van twee aparte rekeningen liet afschrijven. Of dat elk aanslagbiljet
op een andere naam stond.
Omdat de belastingen vanaf 2021 op één aanslagbiljet staan, ontvangt
één persoon het aanslagbiljet en schrijft BsGW af van één rekening
nummer. Het rekeningnummer kunt u zelf veranderen, zodra u de
belastingaanslag heeft ontvangen. Wijzigen kan via Mijn BsGW op
www.bsgw.nl of per brief. U kunt niet telefonisch wijzigen.

BSGW VOERT BELASTINGEN UIT
BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten
en Waterschappen is een zelfstandig samen
werkingsverband voor heffing en inning van
gemeentelijke belastingen en waterschaps
belastingen en voor uitvoering van de wet
WOZ.

Eigen overschrijving

geven voor de automatische afschrijving

dan moet u zelf zorgen dat de aanslag

van gemeentelijke belastingen of

tijdig wordt betaald. Dat kan in maximaal

waterschapsbelastingen? Dan neemt

twee delen. De vervaldata waarop uw

BsGW deze machtiging over. U betaalt

betaling moet zijn ontvangen, staan op

het totaalbedrag van de aanslag dan in

het aanslagbiljet. Als u niet via auto

maximaal 10 delen. Op Mijn BsGW kunt

matische incasso wilt of kunt betalen,

u uw machtiging wijzigen of intrekken.

dan kunt u ook een betalingsregeling

Heeft u eerder al een machtiging afge

Dit is het unieke nummer, waarmee
u bij BsGW bent geregistreerd.
Vermeld het aanslagnummer als
betalingskenmerk bij uw betaling
en als u een bezwaarschrift indient
per post.
Op Mijn BsGW maakt u eenvoudig
digitaal bezwaar. Dan zijn al uw
gegevens digitaal al beschikbaar.

Gennep

LET OP!
Dit is een optelsom
gemeentelijke belastingen +
waterschapsbelastingen

Bergen

Horst aan de Maas
Venlo
Peel en Maas
Nederweert
Beesel
Leudal

Weert

Voorkom extra kosten, betaal uw
belastingaanslag vóór de vervalda
tum die op het aanslagbiljet staat.

De datums waarop het
termijnbedrag van uw rekening
wordt afgeschreven.

Roermond

Maasgouw

Dit zijn de bedragen van alle lokale
belastingen afzonderlijk.

Wilt u een medewerker spreken?
Houd uw Burgerservicenummer
(BSN) bij de hand.
Op MijnOverheid kunt u het
aanslagbiljet digitaal ontvangen.
Ook kunt u bepaalde gegevens
inzien die de overheid over
u heeft zoals de WOZ-waarde
van uw woning.

De WOZ-waarde is een schatting
van de marktwaarde van uw woning
op 1 januari van het voorgaande jaar.
De volledige WOZ-beschikking leest
u op de achterzijde van dit biljet.

Echt-Susteren

Kiest u niet voor automatische incasso,
Stein

SittardGeleen
Beek

Meerssen
Maastricht

Beekdaelen
Brunssum
Heerlen Landgraaf

Valkenburg Voerendaal Kerkrade
a/d Geul

ACHTERZIJDE BILJET

Simpelveld
Eijsden- GulpenMargraten Wittem

Vaals

treffen. Dit kan op Mijn BsGW. Ook kunt
Hier staat voor welk object de
belasting geldt, bijvoorbeeld het
adres van uw woning of de
kadastrale gegevens van uw
grond.

u telefonisch contact met ons opnemen
om een betalingsregeling te treffen.

NIEUWE MACHTIGING?
Wilt u BsGW machtigen voor automatische incasso? Regel dat dan
gemakkelijk en snel via Mijn BsGW op www.bsgw. nl. Ook kunt u
telefonisch een machtigingskaart aanvragen via het klantcontactcentrum
van BsGW op 088 8 420 420 (houd uw BSN bij de hand).
GEMAK IN KLANTCONTACT VOOR U
Via BsGW regelt u alles voor de gemeentelijke en de waterschaps
belastingen.
Dat kan 24 uur per dag – 7 dagen per week via www.bsgw.nl.
Telefonisch bereikt u BsGW op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur
via 088 8 420 420 (lokaal tarief). De medewerkers van het klant
contactcentrum zijn u graag van dienst.

BsGW.brief-Mook-Middelaar-V2.indd 4-5

De dagtekening is een aanknopings
punt voor verschillende termijnen.
Bijvoorbeeld: vanaf de dagtekening
heeft u nog 6 weken om bezwaar te
maken.

Mook en Middelaar

Roerdalen

Automatische incasso

VOORZIJDE BILJET

Inwoners van de rode gemeenten krijgen van
BsGW een aanslagbiljet met gemeentelijke
belastingen, OZB en waterschapsbelastingen.
Inwoners van de witte gemeenten krijgen van
BsGW een aanslagbiljet met alleen de water
schapsbelastingen.

Venray

BETAALGEMAK
U betaalt beide belastingen in één keer via BsGW.
U kunt de belastingen op verschillende manieren betalen:
• automatische incasso
• eigen overschrijving
• iDeal
U kunt de belastingen niet contant betalen.

HET NIEUWE AANSLAGBILJET

Hier ziet u welke gegevens er
zijn gebruikt om elke belasting
te berekenen.

BETAAL OP TIJD
BsGW verstuurt bij achterstallige
betaling geen herinnering. Als u de
aanslag niet op tijd betaalt, worden
invorderingsmaatregelen getroffen
om het bedrag alsnog te innen.
Dit betekent voor u extra kosten,
bijvoorbeeld voor aanmaning,
dwangbevel, deurwaarder en
invorderingsrente.
Meer informatie over deze invorde
ringskosten staat op de toelichting bij
het aanslagbiljet en op www.bsgw.nl.

GEMAK IN KLANTCONTACT
> 1 telefoon nummer
> 1 postbus
> 1 website
> 
1 persoonlijke pagina
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