TOELICHTING AANSLAGBILJET 202 1
OZB-TARIEVEN
niet-woningen
eigenarendeel:

0,6437%

woningen

gebruikersdeel:

0,1517%

0,0628%

van de WOZ-waarde

AFVALSTOFFENHEFFING**
€ 236,28
HONDENBELASTING

€ 268,20
€ 294,72
+ € 346,80

TARIEF
RIOOLHEFFING
NIET-WONING
EIGENAAR
0,0738%
van de WOZ-waarde
(mits aangesloten
op de riolering)

1 hond € 93,00*
* tarief per hond

kenneltarief € 372,00

TARIEVEN RIOOLHEFFING**
€ 110,40
€ 156,24

+

€ 193,20
€ 264,84

Bezwaar

U kunt een bezwaarschrift indienen tegen de gecombineerde aanslag. Doe
dit binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet. Bezwaar maken
tegen de hoogte van de vastgestelde tarieven is alleen niet mogelijk.

Vragen

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Kijk dan op
www.lelystad.nl/belastingwijzer. Op deze pagina vindt u meer informatie
waar u met uw vragen over de gecombineerde aanslag terecht kunt.

** Zowel voor de afvalstoffenheffing als de rioolheffing wordt het aantal personen in
een huishouden op 1 januari van het belastingjaar vastgesteld.

Uw belastingzaken online regelen

U kunt uw belastingzaken ook online regelen met de gemeente. Ga hiervoor naar
www.lelystad.nl/belastingwijzer en klik op ‘Digitale Belastingbalie’.
Via de Digitale Belastingbalie kunt u o.a. de volgende zaken regelen:
• Inzien van uw gemeentelijke belastingaanslagen.
• Downloaden van het taxatieverslag.
• Uw aanslag met iDEAL betalen.
• Bezwaar maken tegen de WOZ-waarde, afvalstoffen- en rioolheffing, hondenbelasting.
• Aanmelden en wijzigen van uw rekeningnummer voor de automatische incasso.
• Een betalingsregeling treffen.
Inloggen met DigiD
Inloggen op de Digitale Belastingbalie doet u met uw DigiD-inlogcode. Let op: alleen degene op
wiens naam de gemeentelijke belastingaanslag is gesteld, kan inloggen met zijn of haar DigiD.
Heeft u geen DigiD-inlogcode of bent u uw gebruikersnaam vergeten? Dan kunt u deze via de
Digitale Belastingbalie (opnieuw) bij DigiD aanvragen. Bent u uw wachtwoord vergeten? Dan kunt
u deze via de Digitale Belastingbalie herstellen.
Kunt u uw belastingzaken niet online regelen of heeft u vragen? Neem dan contact op met team
Belastingen van gemeente Lelystad:
14 0320
 Postbus 91, 8200 AB Lelystad

Maak gebruik van MijnOverheid.nl

MijnOverheid.nl is uw persoonlijke website voor overheidszaken. U kunt hier zien hoe u bent
geregistreerd bij de overheid, berichten van de overheid ontvangen en overzicht houden over
uw zaken met de overheid. Op MijnOverheid.nl vindt u de Berichtenbox. Dat is uw persoonlijke en
beveiligde postbus voor digitale berichten van onder andere de Belastingdienst, RDW, SVB, UWV
en de gemeente Lelystad. U logt veilig en gemakkelijk in op MijnOverheid.nl met uw DigiD.
Meldingen via e-mail
Om geen berichten te missen, is het handig dat u regelmatig inlogt op MijnOverheid.nl. Schakel
daarnaast uw e-mailnotificatie in. U krijgt dan een e-mail als er nieuwe berichten in uw
Berichtenbox zijn. Inschakelen van de e-mailnotificatie kan onder ‘Instellingen’.

Dan nog even dit
•

•

•

Taxatieverslag niet-woningen, bezwaarschrift indienen
Bedrijven (ofwel niet-woningen) kunnen hun taxatieverslag alleen via een verzoekschrift of
telefonisch opvragen. Daarnaast is het voor bedrijven niet mogelijk om een bezwaarschrift
digitaal in te dienen, omdat bedrijven niet met DigiD kunnen inloggen.
Kwijtschelding particulieren en kleine ondernemers
Particulieren en kleine ondernemers kunnen, als hun inkomens- en vermogenspositie daartoe aanleiding toegeeft, in aanmerking komen voor kwijtschelding van de onroerende zaakbelasting, afvalstoffen- en rioolheffing. Dit geldt niet voor de hondenbelasting. Kwijtscheldingsformulieren kunt u afhalen in het stadhuis of downloaden via www.lelystad.nl.
Via de zoekfunctie typt u ‘kwijtscheldingsformulier’ in.
BNG (Bank Nederlandse Gemeenten) is de huisbankier van gemeente Lelystad
- IBAN-nummer: NL92BNGH0285163760
- BIC-code: BNGHNL2G (voor betaling vanuit het buitenland)

