
 

 
 

Bezwaarschrift WOZ-waarde of aanslag  

gemeentelijke belastingen 2023 

  

 

 
 

Met dit formulier kunt u eenvoudig bezwaar indienen tegen de WOZ-waarde, gemeentelijke belastingen of de 

tenaamstelling. Mail het ingevulde formulier naar gemeente@hethogeland.nl of stuur deze per post naar: 

De heffingsambtenaar van de gemeente Het Hogeland, Postbus 26, 9980 AA Uithuizen. 

Let op: U kunt met dit formulier geen kwijtschelding aanvragen. 

 

Naam indiener 
 

Straatnaam en huisnummer 
 

Postcode en plaats 
 

Telefoonnummer 
 

E-mailadres 
 

Aanslagnummer 
 

Adres van het object waartegen  

u bezwaar maakt * 

 

* Alleen invullen indien het adres afwijkt van het adres vermeld bij straatnaam en huisnummer hierboven. 

 

1. Reden van bezwaar 

Kruis hieronder aan waartegen u bezwaar maakt: 

 De WOZ-waarde  

 De gemeentelijke belastingen(en) 

 De tenaamstelling 

Motiveer uw bezwaar bij vraag 2 

Specificeer en motiveer uw bezwaar bij vraag 3 

Specificeer en motiveer uw bezwaar bij vraag 4 

 

2. Motivatie bezwaar tegen de WOZ-waarde (meerdere antwoorden mogelijk) 

2.1 Aardbevingsschade 

Er is sprake van niet herstelde aardbevingsschade op 1 januari 2023. 

Indien er op 1 januari van dit jaar geen aardbevingsschade aanwezig was kunt u verder gaan naar vraag 2.2  

Is de schade gemeld bij de NAM, het CVW, de TCMG of het IMG?  ja         nee 

Heeft u overeenstemming over het schadebedrag?  ja         nee

Zo ja, wat is het overeengekomen schadebedrag? 

(overleg hierbij het blad met daarop het schadebedrag) €……………………………………. 

 

2.2. Andere reden(en)  

Er is sprake van onjuiste objectkenmerken: 

 Oppervlakte/inhoud woning  

 Perceeloppervlakte 

 Soort object 

 Bijgebouw(en) niet aanwezig 

 Bouwjaar/oppervlakte    

    onderde(e)l(en) 

Juiste oppervlakte/inhoud: …..……………………..……………….........m2/m3 

Juiste oppervlakte: ……………………………………….…..……………......m2 

Juiste soort object: ……………………………………………………………….. 

Omschrijving onderdeel: ………………………………………………………… 

Specificeer hieronder: 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 



 

De WOZ-waarde is te hoog / te laag (graag doorhalen wat niet van toepassing is)  in relatie tot vergelijkbare     

       objecten*. Zo ja, hieronder toelichten. 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

* De gebruikte referentieobjecten vindt u in het taxatieverslag dat u kunt downloaden via www.hethogeland.nl. 

Een gedeelte van het object staat leeg of is verhuurd. Zo ja, hieronder toelichten. 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

De cultuurgrondvrijstelling is onjuist toegepast. Zo ja, hieronder toelichten. 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Andere reden(en). Zo ja, hieronder toelichten. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

3. Motivatie bezwaar tegen de gemeentelijke belastingen 

Kruis hieronder aan waartegen u bezwaar maakt en motiveer uw bezwaar in het vak eronder: 

 Onroerende zaakbelasting  

 Roerende zaakbelasting 

 Afvalstoffenheffing / Diftar 

 Afvalstoffenheffing extra container 

 Rioolheffing

 Forensenbelasting 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Let op: een laag inkomen is geen gegronde reden om bezwaar aan te tekenen tegen de aanslag 

gemeentelijke belastingen. In dat geval kunt u kwijtschelding aanvragen bij het Noordelijk Belasting-

kantoor op www.noordelijkbelastingkantoor.nl (inlog met DigiD) of via telefoonnummer 088-787 9000. 

B-tarieven 202 

4. Motivatie bezwaar tegen de tenaamstelling 

Ik was op 1 januari van dit jaar geen eigenaar van het object. 

       Zo ja, graag specificeren en relevante documenten (bijv. overdrachtsakte van de notaris) bijsluiten. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Ik was op 1 januari van dit jaar geen gebruiker van het object. 

       Zo ja, graag specificeren en relevante documenten (bijv. opzegging huurovereenkomst) bijsluiten. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

5. Ondertekening  

Datum: 
………-………-………………………………………………………………………….. 

Handtekening: 

 

 

 

Let op: een bezwaarschrift dat niet ondertekend is kan niet in behandeling worden genomen. U kunt 

slechts één keer bezwaar maken tegen het aan u opgelegde aanslag-/beschikkingsbiljet. 

 


