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Aangiftebiljet rioolheffing 

Lees voor invulling eerst de ingesloten toelichting. 

 
 

Betreft de volgende onroerende zaak  

 Straat en huisnummer        

 Postcode en plaats        

    

Ondergetekende  

 Naam en voorletters        

 Straat en huisnummer        

 Postcode en plaats        

    

 

Vindt afvoer plaats op de gemeentelijke riolering of via een IBA?  

(aankruisen wat van toepassing is) 

 

  Ja (ga verder met onderdeel A t/m E)  

  Nee, afvoer vindt plaats op andere wijze, namelijk via        

    

  (sla onderdeel A t/m E over en onderteken het aangiftebiljet)  

  Nee, het object beschikt niet over één of meerdere sanitaire voorzieningen (bijvoorbeeld wc, kraan,   

  douche)  

  (sla onderdeel A t/m E over en onderteken het aangiftebiljet)  

   
 

A Hoeveelheid kubieke meters water   

 1 in de laatste afgelopen verbruiksperiode toegevoerd via Waterbedrijf Vitens Gelderland       m³  

 2 in het laatste kalenderjaar via eigen watervoorziening (bijv. pompinstallatie) betrokken       m³  

   
 

B Wijze waarop de hoeveelheid water, verkregen via een 

eigen watervoorziening e.d., is bepaald (aankruisen wat van toepassing is) 

  

  door een op de installatie geplaatste meter  

  op andere wijze, te weten        

    

   
 

 Belastingjaar        

 Datum uitreiking        

 Indienen vóór        
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C Bijzondere omstandigheden   

 

Zijn er naar uw mening bijzondere omstandigheden waardoor aanzienlijk minder water wordt afgevoerd 

dan wordt toegevoerd of opgepompt? (aankruisen wat van toepassing is) 

 

  ja  nee  

  Zo ja, welke?        

    

   
 

D Niet op de gemeentelijke riolering of via een IBA geloosde 

hoeveelheid water 

  

       m³   

 Berekening (eventueel de berekening op een bijlage aangeven)  

   

   

   

   
 

E Bescheiden   

 

Ter onderbouwing/motivering van de redelijkheid/billijkheid van de berekening van de niet op de 

gemeentelijke riolering of via een IBA afgevoerde hoeveelheid water heb ik de volgende bescheiden 

bijgevoegd 

 

   

   

   

   
 

Ondertekening  

 Aldus duidelijk, stellig en zonder voorbehoud ingevuld en ondertekend  

 Plaats       Datum        

 Handtekening 
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Toelichting bij het aangiftebiljet rioolheffing 

 

Met de toezending of uitreiking van dit aangiftebiljet wordt u uitgenodigd aangifte te doen ten behoeve van 

de rioolheffing. U wordt verzocht het ingevulde en ondertekende biljet binnen 14 dagen te retourneren aan 

de heffingsambtenaar gemeentelijke belastingen. Voor het retourneren van het aangiftebiljet kunt u gebruik 

maken van de ingesloten antwoordenveloppe. Indien u vragen heeft naar aanleiding van de aangifte dan 

kunt u terecht bij het Klant Contact Centrum, telefonisch bereikbaar onder nummer (026) 32 60 111. 

 

Aangifte verplicht 

Op grond van wettelijke bepalingen is eenieder aan wie een aangiftebiljet is uitgereikt, verplicht aangifte te 

doen door het biljet duidelijk, stellig en zonder voorbehoud in te vullen, te ondertekenen en met de daarin 

gevraagde bescheiden in te leveren. U bent dus verplicht dit te doen, ook indien u niet bent aangesloten op 

de gemeentelijke riolering of indien u geen afvalwater hebt afgevoerd. Het achterwege laten van aangifte 

leidt er toe dat de gemeente ambtshalve een aanslag zal opleggen. Bij eventuele bezwaren tegen deze 

aanslag rust op u de bewijslast om het tegendeel te bewijzen. 

 

Wat is de rioolheffing? 

De gemeente Lingewaard brengt de rioolheffing in rekening bij de gebruiker van een eigendom, zijnde een 

roerende of onroerende zaak, wegens het afvoeren van afvalwater. Deze belasting wordt geheven van 

zowel particuliere huishoudens als van bedrijfshuishoudens. Met de opbrengst van de rioolheffing worden de 

kosten gedekt voor het instandhouden van het gemeentelijk rioleringsstelsel en de verwerking van 

afvalwater. 

 

De rioolheffing is afhankelijk gesteld van de hoeveelheid afgevoerd water. De hoeveelheid afgevoerd water 

wordt niet gemeten, reden waarom deze hoeveelheid gelijkgesteld wordt aan de hoeveelheid water dat in 

een verbruiksperiode naar het eigendom is toegevoerd, vermeerderd met het aantal kubieke meters water 

dat door middel van (een) eigen pompinstallatie(s) in de betreffende verbruiksperiode is opgepompt. 

Indien wordt aangetoond dat de hierboven bedoelde hoeveelheden ingenomen en opgepompt water niet 

direct of indirect op de gemeentelijke riolering zijn geloosd of via een IBA zijn afgevoerd, worden deze 

verminderd met de op andere wijze afgevoerde hoeveelheid afvalwater.  

 

De hierboven bedoelde hoeveelheid water dat in een bepaalde periode naar het eigendom is toegevoerd 

wordt gesteld op het aantal kubieke meters water dat in de laatste aan het begin van het belastingjaar 

voorafgaande verbruiksperiode naar het eigendom is toegevoerd of is opgepompt, blijkend uit de van het 

Waterbedrijf ontvangen opgave. Ingeval de verbruiksperiode niet gelijk is aan een periode van twaalf 

maanden, wordt de hoeveelheid water door herleiding naar tijdsgelang bepaald. Bij die herleiding wordt een 

gedeelte van een kalendermaand voor een volle maand gerekend. 


