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Zuiveringsheffing.

Omdat ik vermoed, dat dit onjuist is, heb ik
contact opgenomen met de BGHU en aangegeven, dat door deze individuele aanslagen de
betreffende leden dubbel betalen. Ook heb ik
verzocht om de nog niet opgelegde aanslagen
voor de VvE z.s.m. te sturen.

De vereniging ontvangt elk jaar een aanslag
zuiveringsheffing. Deze wordt gebaseerd op
het totale water verbruik van het voorterrein
en het VvE-terrein samen. Bij de VvErekening 2e termijn wordt het bedrag aan de
leden doorberekend. Dat houdt in, dat u ongeveer € 1,40 per m3 waterverbruik aan zuiveringsheffing betaalt.

Leden die een individuele aanslag zuiveringsheffing (niet te verwarren met de rioolheffing)
hebben ontvangen, wordt geadviseerd om per
direct voor elk aanslagjaar bezwaar aan te tekenen. Dit kan digitaal met uw DIGID.

Vanaf 2014 heeft de VvE nog geen aanslag
zuiveringsheffing ontvangen.
Wel heeft de Egelshoek BV (van de fam. Comes) vorig jaar een aanslag over 2013 gehad
die overeenkwam met onze aanslag.
Vermoedelijk is bij het samenvoegen van de
diverse belastingdiensten tot één organisatie,
de BGHU, iets niet goed gegaan.
Pety heeft vervolgens bezwaar aangetekend,
maar dat heeft niet geleid tot een aanslag
voor de VvE.
Nu heeft een aantal leden vorige maand individueel een aanslag voor de zuiveringsheffing
over 2014 en 2015 ontvangen. Deze is gekoppeld aan watersysteemheffing ingezetenen
en de hoogte hiervan wordt bepaald op basis
van de gezinssamenstelling. Dat komt overeen met wat de inwoners van de Bilt betalen.

Overzicht belastingen

Hopelijk komt er spoedig meer duidelijkheid en
een voor ons allen de voordeligste oplossing.

1.

2.

Aan BGHU (Tarieven op de website).

OZB: op basis van de WOZ

Rioolheffing; op basis van uw waterverbruik

Forensenbelasting: op basis van de
WOZ.

Watersysteemheffing: op basisvan
WOZ
Aan de VvE

Zuiveringsheffing: op basis van uw
waterverbruik

Daar is nu om onduidelijke redenen voor een
aantal leden een verhoogde watersysteemheffing ingezetenen en individuele zuiveringsheffing op basis van gezinssamenstelling bijgekomen

