T O E L I C H T I N G
Gemeente Rucphen aangesloten bij BWB
Vanaf dit jaar ontvangt u het aanslagbiljet van de Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB). De
gemeente Rucphen is per 1 januari 2018 aangesloten bij de BWB. Hiervoor is gekozen om u een
goede service en dienstverlening te kunnen blijven geven. Aansluiting bij de BWB betekent dat de
uitvoering van de belastingtaken en de uitvoering van de wet waardering onroerende zaken (WOZ)
voortaan wordt gedaan door de BWB.
Gecombineerde aanslag
U ontving sinds 2012 al de aanslag voor de waterschapsbelasting via de BWB. Vanaf 2018 ontvangt
u dus een gecombineerde aanslag voor de gemeentelijke en waterschapsbelasting.
Gemeentelijke belastingen
Het onderdeel gemeentelijke belastingen op het aanslagbiljet is een combinatie van een belastingaanslag én een WOZ-beschikking. Met deze aanslag brengen wij voor uw situatie de verschuldigde
gemeentelijke belastingen in rekening. Op de aanslag vindt u ook de laatst vastgestelde WOZwaarde van uw object(en). De aanslag kan bestaan uit de onroerendezaakbelastingen, rioolheffing
en het vaste deel van de afvalstoffenheffing van het jaar 2018.
Afvalstoffenheffing
Op deze aanslag vindt u ook de afrekening terug van het variabele deel van de afvalstoffenheffing
over het afgelopen kalenderjaar, in het bijzonder een afrekening van het aantal ledigingen van de
verschillende containers (GFT- en restafval) die volgens onze administratie over 2017 op uw adres
zijn geregistreerd.
Betalingsmogelijkheden
Voor belastingplichtigen die niet via automatische incasso betalen is er één betalingstermijn. Het
bedrag moet binnen twee maanden op rekening van de BWB staan. Betaalt u via automatische
incasso dan verwijzen wij u door naar de informatie op uw aanslagbiljet of op de website van de
BWB, www.bwbrabant.nl.
Voor vragen kunt u bij de BWB terecht
Voor vragen over de gemeentelijke en waterschapsbelastingen kunt u bij de Belastingsamenwerking West-Brabant terecht. Zij helpen u graag en beantwoorden uw vragen.
Bereikbaarheid Belastingsamenwerking West-Brabant
De BWB is van maandag tot en met donderdag telefonisch bereikbaar van 9:00 tot 16:00 uur en
vrijdag van 9:00 tot 12:30 uur. Het kantoor is ook te bezoeken op maandag tot en met donderdag
van 9:00 tot 16:00 uur en vrijdag van 9:00 tot 12:30 uur.
Bezoekadres: Bredaseweg 211, 4872 LA Etten-Leur.
Overige informatie en veel gestelde vragen zijn te vinden op www.bwbrabant.nl
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