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Belasting op roerende woon- en bedrijfsruimte
Geachte
Ter dekking van de uitgaven van de gemeente wordt jaarlijks o.a. onroerende zaakbelasting
geheven. Belastingplichtig voor deze belasting zijn de eigenaren en gebruikers van de binnen de
gemeente gelegen onroerende zaken. Tot de onroerende zaken worden gerekend de woningen
en de niet-woningen (bedrijven, e.d. ) die duurzaam met de grond zijn verbonden. Aangezien
woonboten en woonwagens niet tot deze categorie behoren, is het ni.et mogelijk deze objecten
in de heffing onroerende zaakbelastingen te betrekken. Woonboten en woonwagens zijn
derhalve te beschouwen als zgn. roerende zaken.
Omdat ook eigenaren en/of gebruikers van woonboten en woonwagens e.d. belang hebben bij
de (collectieve) voorzieningen die een gemeente voor haar inwoners treft, is de Gemeentewet
gewijzigd. Vanaf 1997 bestaat de mogelijkheid tot het heffen van een belasting over roerende
zaken zoals woonboten, woonwagens en stacaravans die geschikt zijn tot permanente
bewoning.
De gemeenteraad heeft 14 december jl. besloten deze belasting per 1januari 2001 in te voeren.
Voor u als eigenaar of gebruiker van het woonschip gelegen aan de Wheredijk betekent dit, dat
u m.i.v. 1-1-2001 belastingplichtig bent voor deze belasting. De heffing is vergelijkbaar met de
heffing onroerende zaakbelasti ngen en wordt aangeduid als "Belastingen op roerende woon- en
bedrijfsruimten" (hierna genoemd :BRWB).
De grondslag voor de berekening van de hoogte van de aanslagen BRWB is de waarde in het
economisch verkeer van de roerende zaak. Deze waarde laat zich het best omschrijven als de
prijs die men bij verkoop in lege-/onbewoonde staat voor de zaak zou ontvangen. In opdracht
van de gemeente zal binnenkort door een taxateur de economische waarde van het woonschip
worden bepaald.
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De tarieven voor de belasting op roerende woon- en bedrijfsruimten zijn overeenkomstig de tarieven
onroerende zaakbelastingen en bedragen voor elke volle f 5000,- waarde van de roerende zaak ;
bij de eigenarenbelasting
• voor eigenaren voor woonruimten

f 5,42

bij de gebruikersbelasting
voor gebruikers van woonruimten

f 6,29

•

De eigenaar die tevens ook de bewoner (=gebruiker) is, betaalt dus beide belastingen .
De invoer van deze belasting leidt dus tot een gelijkschakeling met de onroerende zaakbelastingen en
heeft tot gevolg dat het liggeld woonschepen niet meer wordt geheven. Het liggeld woonschepen
diende o.a. als bijdrage in de kosten van riolering. Door het vervallen van het liggeld en de
voornoemde gelijkschakel ing, worden eigenaren van woonschepen m.i.v. 2001 aangeslagen in het
rioolrecht. Dit rioolrecht is reeds van toepassing op alle onroerende zaken die zijn aangesloten op de
riolering. Het tarief voor het rioolrecht bedraagt voor alle roerende- en onroerende eigendommen
f 93,05.
De aanslag(en) voor de belasting op roerende woon- en bedrijfsruimten en de aanslag rioolrecht
zullen in de loop van 2001 aan u worden opgelegd.
Hoogachtend,
Het Hoofd van de Afdeling Belastingen en verzekeringen,

C. Wildenbos
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