GEMEENTE TEXEL
BELASTINGTARIEVEN 2017

Forensenbelasting

Recreatiewoning of 2e woning
De forensenbelasting bedraagt 0,3688% van de WOZ-waarde, met dien
verstande dat het te betalen bedrag minimaal € 458,- is en niet meer zal
bedragen dan € 1.424,-.
Het tarief voor een caravan met een vaste standplaats voor meerdere jaren bedraagt €
411,- per vaste standplaats.
Verkoop van de woning of stacaravan in de loop van het jaar leidt niet tot
vermindering van de aanslag, tenzij men niet meer dan 90 dagen de
beschikking heeft gehad over de woning of stacaravan.

Onroerende
Zaakbelasting

Precariobelasting

woningen
eigenaar

0,0446% X WOZ waarde

niet-woning
eigenaar
gebruiker

0,0748% X WOZ waarde
0,0587% X WOZ waarde

terrassen
uitstallen goederen
benzinepompinstall.
Luifels
opslagtanks
zonweringen
reclameborden (vast)
reclameborden (los)
spandoeken
vlaggen
aut. weeg-, verkoopof speeltoestellen
overige voorwerpen

per m² per maand
per m² per maand
per m² per jaar
per m² per jaar
per m² per jaar
per m² per jaar
per stuk per jaar
per stuk per maand
per stuk per dag
per stuk per maand

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

7,10
7,10
40,18
22,06
22,06
14,12
10,04
3,95
65,59
1,02

per stuk per maand
per m² per maand

€
€

3,49
1,96

eenpersoonshuishouden

€ 152,99

Rioolheffing

meerpersoonshuishouden
recreatiewoning
per perceel of perceelsgedeelte

€ 246,52
€ 192,41
€ 255,04

Toeristenbelasting

per overnachting

€

Afvalstoffenheffing
(reinigingsrechten)

1,77*

*met dien verstande dat er niet meer dan 7 aaneengesloten
overnachtingen per persoon worden berekend
Bron: Gemeente Texel

GEMEENTE TEXEL
Zuiveringsheffing / verontreinigingsheffing
De zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing woonruimte wordt per zelfstandige woonruimte opgelegd. De
vervuilingswaarde voor een woonruimte is vastgesteld op drie vervuilingseenheden. Dit vaste tarief (forfait) geldt
voor elk gezin van twee of meer personen. De aanslag wordt opgelegd aan de door het hoogheemraadschap aan te
wijzen hoofdbewoner. Alleen iemand die alleen woont, en als alleenwonende staat ingeschreven in de
gemeentelijke bevolkingsadministratie, heeft recht op een aanslag van één vervuilingseenheid. In 2017 is het tarief
per vervuilingseenheid € 59,41.
Woont u alleen dan betaalt u 1 x € 57,17.
Woont u met twee of meer personen dan betaalt u 3 x € 57,17 = € 171,51
Watersysteemheffing gebouwd
Bij deze aanslag gaat het om bewoners (huurders en eigenaren) van woonruimten zoals huizen, woonboten en
wooncaravans die belang hebben bij de taken van het hoogheemraadschap. Van de watersysteemheffing worden de
kosten betaald van onder andere gemalen, sluizen, duinen en dijken. De belasting wordt per woonruimte opgelegd.
Het aantal bewoners of de waarde van de woonruimte hebben geen invloed op de hoogte van de aanslag. U betaalt
voor de woning waar u volgens het bevolkingsregister op 1 januari van het belastingjaar staat ingeschreven.
In 2017 is het tarief voor de watersysteemheffing voor gebruikers vastgesteld op € 99,40
In 2017 is het tarief voor de watersysteemheffing voor eigenaren vastgesteld op 0,04867% X WOZ waarde.
Bron: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

