UW AANSLAGBILJET DIGITAAL
U ontvangt de aanslag voor de gemeentelijke belastingen en de waterschaps
belastingen van BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen.
Steeds meer mensen activeren hun account op MijnOverheid.nl. Daardoor
ontvangen zij hun aanslagbiljet van BsGW niet meer per post maar digitaal.
Digitale verzending biedt veel voordelen. Ervaar het zelf en activeer uw account
met uw DigiD op MijnOverheid.nl

KIJKEN

Op MijnOverheid.nl kunt u informatie van BsGW bekijken en downloaden:
• uw aanslagbiljet voor de gemeentelijke belastingen en de waterschaps
belastingen
• het taxatierapport van uw woning.
In de loop van 2016 gaat BsGW steeds meer correspondentie digitaal aanbieden
via MijnOverheid.nl. Als u aangesloten bent op MijnOverheid.nl, krijgt u een
e-mailbericht als er digitale post voor u klaarstaat in uw persoonlijke Berichten
box op MijnOverheid.nl.

STEEDS MEER OVERHEIDS

DIENSTEN MAKEN GEBRUIK
VAN DE BERICHTENBOX,

PERSOONLIJKE GEGEVENS
EN/OF LOPENDE ZAKEN
VAN MIJNOVERHEID.NL
Heeft u geen DigiD?
Vraag dan een DigiD aan
via digid.nl/aanvragen

Ook van andere overheden ontvangt u automatisch een e-mail als er nieuwe
berichten voor u zijn op MijnOverheid.nl. Bijvoorbeeld over uw toeslagen,
uw kinderbijslag, betaalspecificaties van uw WW-uitkering, of het verlopen
van uw rijbewijs of APK.

DOEN
De belastingzaken voor uw gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen
kunt u blijven regelen op uw persoonlijke pagina op bsgw.nl.
Als u ingelogd bent op MijnOverheid.nl kunt u doorklikken naar uw persoonlijke
pagina van BsGW. U moet dan op bsgw.nl nog wel opnieuw inloggen met
uw DigiD. In de loop van 2016 wordt het mogelijk om met één keer inloggen
op MijnOverheid.nl ook naar uw persoonlijke pagina van BsGW te gaan.

DIGITALE OVERHEID
De overheid biedt haar diensten meer en meer digitaal aan. Dat geldt bijvoor
beeld voor de belastingdienst en ook voor BsGW. BsGW regelt immers de
belastingaanslagen van gemeenten en waterschappen.
Op MijnOverheid.nl heeft u toegang tot uw zaken bij steeds meer overheidsdiensten – overzichtelijk, veilig en gemakkelijk. U kunt uw persoonlijke

gegevens inzien, post van de overheid ontvangen in uw persoonlijke digitale
Berichtenbox en uw lopende zaken bij de overheid volgen.

KIJKEN – op MijnOverheid.nl:
uw persoonlijke website voor
overheidszaken
DOEN – op uw persoonlijke pagina
op bsgw.nl:

uw belastingzaken regelen voor uw
gemeentelijke belastingen en water
schapsbelastingen

KIJKEN OP MIJNOVERHEID.NL
Veel Nederlanders kennen het gemak van MijnOverheid.nl. Ervaar het zelf en log

DE VOORDELEN VAN DE
DIGITALE OVERHEID

in met uw DigiD op MijnOverheid.nl. U ziet in één oogopslag welke persoonlijke
gegevens de overheid van u heeft vastgelegd. Zo kunt u controleren hoe u bijvoor
beeld bij Kadaster of Basisregistratie Personen geregistreerd bent. Klopt er iets
niet, dan ziet u waar u terecht kunt om het aan te passen.

• Gemakkelijk; alle informatie staat bij
	elkaar en u ontvangt een e-mailbericht
bij nieuwe digitale post. U kunt altijd
alle informatie terugvinden.

DOEN OP BSGW.NL
Op de website van BsGW vindt u informatie over uw aanslag en kunt u zaken
online aanvragen of regelen. Uw aanvragen en bezwaren worden dan direct in
het systeem verwerkt. Daardoor krijgt u snel reactie.
Wat kunt u bijvoorbeeld doen op bsgw.nl?
kopie aanslagbiljet downloaden
• 
taxatieverslag downloaden
• 

diftar specificatie downloaden
• 
 
• wijzigingen in postadres, mailadres of telefoonnummer doorgeven
hond aanmelden of afmelden
• 
 
• betalingsregeling aanvragen

uitstel van betaling aanvragen
• 
 
• automatische incasso aanvragen, wijzigen of intrekken

inzien wanneer afschrijving plaatsvindt via automatische incasso
• 
 
• bezwaar indienen
kwijtschelding aanvragen
• 
 
• een vraag stellen.

WILT U BEZWAAR MAKEN?
Als u het niet eens bent met

een opgelegde belastingaanslag
of WOZ-beschikking, dan kunt
u binnen 6 weken na de dag

tekening van het aanslagbiljet
bezwaar maken bij BsGW.

Stuur uw bezwaarschrift in via
uw persoonlijke pagina op
www.bsgw.nl

Digitaal bezwaar maken gaat

snel en gemakkelijk, u ontvangt
snel een reactie.

• Snel; aanmelden is snel geregeld.
	Met één druk op de knop zorgt u ervoor
dat u uw post van de overheid digitaal
ontvangt.
• Veilig; u logt veilig in met DigiD.
• Altijd beschikbaar; uw post wordt
	digitaal bewaard op MijnOverheid.nl.
Daardoor kunt u altijd en overal alles
bekijken.
• Betere gegevenskwaliteit: u kunt
	uw persoonsgegevens controleren.
• U en wij besparen op kosten voor het
	papier, printen en verzenden. Daarmee
leveren we samen ook een positieve
bijdrage aan het milieu.

