
AANSLAGBILJET BELASTINGEN
Regionale Belasting Groep
Stationsplein 79  Schiedam (bezoekadres)
Postbus 923, 3100 AX Schiedam

Aanslagnummer
29605808
Burgerservicenummer
*****8077
Contactnummer
212029605808
Dagtekening
31-03-2017
Incassantnummer
NL33ZZZ273709530000
Machtigingsnummer
1057447

SWH van den Akker
Zeekant 103 J
2586 JJ 's-Gravenhage
2586JJ103XJ

      REGEL UW ZAKEN ZELF     
Website RBG
Ga naar www.derbg.nl en log in op MijnRBG met uw DigiD,
daar kunt u:
• Betalen via  B
• Bezwaar maken
• Openstaand bedrag raadplegen
• Postadres doorgeven of wijzigen

• Automatische incasso wijzigen of intrekken
• IBAN wijzigen
• Duplicaat van uw aanslag downloaden/bekijken
• Kwijtscheldingsformulier aanvragen
• Bijlagen uploaden

Telefoonnummer:
088 291 11 99 voor aanvragen kwijtscheldingsformulier
De meest gestelde vragen vindt u binnenin dit aanslagbiljet en op onze website www.derbg.nl
088 291 10 00 voor overige vragen (op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur) 

Betreft: aanslag waterschapsbelastingen

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij ontvangt u de aanslag voor het belastingjaar 2017. Deze is vastgesteld door de clustermanager 
Productie van de Regionale Belasting Groep (RBG). De RBG heft en int lokale belastingen voor verschillende 
waterschappen en gemeenten. Op de achterzijde vindt u de specificatie van deze aanslag. U ontvangt deze 
aanslag digitaal, omdat u zich hebt aangemeld bij MijnOverheid.

betalingskenmerk IBAN RBG belastingjaar betalen vóór totaalbedrag

3000 0000 2960 5808 NL21 NWAB 0636 7516 78 2017 automatische
incasso *

€ 213,17

1 Waterschapsbelastingen € 213,17

* U hebt ervoor gekozen om via automatische incasso te betalen. Het totaalbedrag van € 213,17 wordt vanaf 
april rond de laatste donderdag van de maand in 10 termijnen van uw IBAN NL03 INGB 0702 1486 28 
afgeschreven. U hoeft hier verder niets voor te doen. Een actueel overzicht van de termijnbedragen kunt u 
digitaal inzien via MijnRBG op www.derbg.nl. Als u uw machtiging voor automatische incasso intrekt, moet het 
bedrag binnen twee maanden na 31-03-2017 betaald zijn.



Specificatie van de aanslag
Heffing Omschrijving Tarief Grondslag Bedrag

Objectadres: Zeekant 103 J (CA) 's-Gravenhage

Waterschapsbelastingen
Watersysteemheffing Ingezetenen € 119,67 Woonruimte € 119,67
Zuiveringsheffing woonruimte Periode 01-01 t/m 31-12 - Vervuilingseenheden (ve) € 93,50 1 ve € 93,50

Totaalbedrag: € 213,17



3
Bezwaar indienen
Als u het niet eens bent met deze aanslag, kunt u bezwaar indienen binnen zes weken na de dagtekening.
Ga hiervoor naar www.derbg.nl, klik op MijnRBG en log in met uw DigiD. Bezwaar tegen de hoogte van het
tarief is niet mogelijk. De tarieven worden jaarlijks vastgesteld door de verschillende waterschappen en
gemeenten waarvoor de RBG de aanslagen oplegt.

Kwijtschelding aanvragen
Hebt u een inkomen op bijstandsniveau of lager? Dan kunt u binnen twee maanden na dagtekening van het
aanslagbiljet een kwijtscheldingsfomulier aanvragen. Dit kan telefonisch via 088 291 11 99 (houdt uw
aanslagnummer bij de hand) of via MijnRBG op www.deRBG.nl. Hiervoor hebt u DigiD nodig. U krijgt het
formulier binnen twee weken toegestuurd.

€ Betalen
U hebt gekozen voor automatische incasso, maar u kunt ook op de volgende manier betalen:
• via internetbankieren (vermeld altijd uw betalingskenmerk)
• via IDEAL B   Ga naar www.deRBG.nl en klik op MijnRBG. U hebt hiervoor DigiD nodig
• via een overschrijvingskaart van uw eigen bank
• vanuit het buitenland: swift/BIC NWABNL2G, IBAN NL21 NWAB 0636 7516 78 (vermeld ook het

betalingskenmerk)

De RBG houdt rekening met de beslagvrije voet. Voor meer informatie kijk op www.derbg.nl

? Meest gestelde vragen

Waarom betaal ik waterschapsbelastingen?
U betaalt waterschapsbelastingen, omdat het waterschap uw vuile water zuivert en zorgt voor dijken, kades,
gemalen, natuur en schoon water in sloten en (zwem)plassen.

Moet ik een verhuizing of overlijden doorgeven aan de RBG?
Nee, dat hoeft niet, dit kunt u melden bij uw gemeente. De RBG krijgt die gegevens door van de gemeente
en houdt daar rekening mee met de aanslag en mogelijke verminderingen.

A Meer informatie
Watersysteemheffing ingezetenen
U krijgt de aanslag als u op 1 januari bewoner (huurder of eigenaar) was van een zelfstandige woonruimte.
U betaalt een vast bedrag per woonruimte. Als u na 1 januari verhuist, heeft dit geen invloed op de
belastingaanslag van dat jaar.

Zuiveringsheffing woonruimte
U betaalt zuiveringsheffing als u gebruiker bent van een woonruimte en het waterschap uw afvalwater
zuivert. Een éénpersoonshuishouden betaalt 1 ve en een meerpersoonshuishouden betaalt 3 ve.
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