
 

Bezwaarschrift WOZ-waarde of aanslag 

gemeentelijke belastingen 2020 

 
 
 
 

 

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

Stuur het volledig ingevulde en ondertekende formulier naar: De heffingsambtenaar van de gemeente Midden-Groningen, 

Postbus 75, 9600 AB Hoogezand 

 

Naam indiener 
 

Straatnaam en huisnummer 
 

Postcode en plaats 
 

Telefoonnummer 
 

Emailadres 
 

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. Bezwaar 

Ik maak bezwaar tegen: 

 
 De WOZ-waarde. Motiveer uw bezwaar bij vraag 2 

 De gemeentelijke aanslag(en). Specificeer uw bezwaar bij vraag 3 

 De tenaamstelling, omdat ik op 1 januari 2020 geen gebruiker was van het object > Vul in op welk adres u 

gebruiker was op 1 januari 2020 

 

 De tenaamstelling, omdat ik op 1 januari 2020 geen eigenaar was van het object > Vul in op welke datum u 

eigenaar bent geworden en sluit een kopie van de akte van overdracht bij. 
 

 

2. Motivatie bezwaar WOZ-waarde 

Geef hieronder aan wat de reden is van uw bezwaar. Hou daarbij rekening met het taxatieverslag van het object. 

Meerdere antwoorden mogelijk. 

 
Aardbevingsschade 

Voorwaarde is wel dat de schade op 1 januari 2020 nog niet hersteld is en het eventueel schadebedrag niet 

uitbetaald is. 

 
 Mijn pand heeft aardbevingsschade ten gevolge van de gaswinning    ja  nee 

Schadebedrag:  Bedrag:    onbekend 

 Heeft u de schade gemeld bij de NAM  ja  nee 

 Heeft u een schaderapport van de NAM / ander bedrijf  ja *  nee * 

* Zo ja, graag schaderapport bijvoegen * Zo nee, na ontvangst schaderapport de gemeente informeren. 

 Is de schade aan uw pand hersteld  ja *  nee * 

* Zo ja, wanneer is de schade hersteld:    

*  nee, schade wordt in 2020 hersteld  nee, niet bekend wanneer schade wordt hersteld 

 Is het schadebedrag aan u uitbetaald?  ja, uitbetaald d.d.   nee 



Overig 
 

 Eén of meer kenmerken van het object zijn onjuist vermeld op het taxatieverslag > kruis aan en licht toe 

Grootte van één of meerdere objectdelen >      

Oppervlakte kavel >        

Bouwjaar van objectdeel/delen >        

.    Soort object >       

Er is geen of onvoldoende rekening gehouden met >      

 

 

 Een gedeelte van het object staat leeg of is verhuurd > Licht toe 

 

 

 

 De waarde van de vergelijkbare objecten is lager > Vul adres(sen) in 
 
 

 

 

 De cultuurgrondvrijstelling is onjuist toegepast > licht toe 

 

 

 

 Anders > licht toe en sluit zoveel mogelijk relevante gegevens bij 

 

 

  __ 

 
3. Motivatie bezwaar gemeentelijke belastingen 

Geef aan tegen welke gemeentelijke aanslag(en) u bezwaar maakt en motiveer uw antwoord. 

Meerdere antwoorden mogelijk. 

 
NB: Een laag inkomen kan niet als reden worden gebruikt om bezwaar aan te tekenen tegen de aanslag 

gemeentelijke belastingen. Er kan geen bezwaar worden gemaakt tegen de hoogte van het tarief. 
 

 onroerende-zaakbelasting (OZB) 

 afvalstoffenheffing 

 rioolheffing 

 afvalstoffenheffing (extra) container 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

4. Ondertekening 

Let op! Altijd ondertekenen. Bezwaarschriften die niet ondertekend zijn kunnen niet in behandeling worden genomen. 

 
Datum    

 

Handtekening    


