
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEMEENTE TEXEL 

BELASTINGTARIEVEN 2023 
 
 
Forensenbelasting Recreatiewoning of 2e woning 
 De forensenbelasting bedraagt 0,2867% van de WOZ-waarde, met dien  
 verstande dat het te betalen bedrag minimaal € 557,- is en niet meer zal  
 bedragen dan € 1.734,-. 
 

Heeft u een stacaravan, dan betaalt u per vaste standplaats € 500,- per jaar.  
 
Wordt uw woning of stacaravan in de loop van het jaar verkocht, dan blijven 
de kosten hetzelfde. Alleen als de woning of stacaravan minder dan 90 
dagen in het jaar voor u beschikbaar was, betaalt u geen forensenbelasting. 

   
Onroerende woningen 
Zaakbelasting eigenaar  0,0323% X WOZ waarde 
 
 niet-woning 
 eigenaar 0,0689% X WOZ waarde 
 gebruiker 0,0542% X WOZ waarde 
 

Precariobelasting terras per m² per maand € 7,95 
 uitstalling van goederen per m² per maand € 7,95 

 benzinepompinstallatie per m² per jaar € 45,06 
 luifel per m² per jaar € 24,75 

 opslagtank per m² per jaar € 24,75 

 zonwering per m² per jaar € 15,84 

 reclamebord (vast) per stuk per jaar € 11,26 

 reclamebord (los) per stuk per maand € 4,43 

 vlag per stuk per maand € 1,13 
 spandoek per stuk per dag € 73,68 
 autom. weeg-, verkoop- 

 of speeltoestel per stuk per maand € 3,90 

 overige voorwerpen per m² per maand € 2,20 
 

Afvalstoffenheffing eenpersoonshuishouden  € 211,49 

(reinigingsrechten) meerpersoonshuishouden  € 340,78 

 recreatiewoning  € 265,97 
 extra grijze container  € 265,97 
 

Rioolheffing dit bedrag geldt voor woningen en bedrijven            € 284,66 
 

Toeristenbelasting per overnachting  € 2,30  
  
   
Bron: Gemeente Texel 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GEMEENTE TEXEL 

Zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing 
Is uw woning of bedrijfsruimte aangesloten op het riool? Dan betaalt u zuiveringsheffing.  
Is uw woning of bedrijfsruimte niet aangesloten op het riool en loost u op oppervlaktewater? Dan betaalt  
u  verontreinigingsheffing. 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 2023 is het tarief per vervuilingseenheid € 62,12. 
 
Tarief voor een eenpersoonshuishouden € 62,12. 
Tarief voor een meerpersoonshuishouden € 186,36. 
 
Watersysteemheffing  
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. U betaalt watersysteemheffing als u op 1 januari bewoner bent van een woonruimte. Deze heffing  
is voor elke woonruimte gelijk. Voor de hoogte van de aanslag maakt het niet uit hoeveel bewoners een 
huis heeft en wat de waarde van het huis is. 
 
In 2023 is het tarief voor de watersysteemheffing voor gebruikers vastgesteld op € 112,85 per huishouden.  
In 2023 is het tarief voor de watersysteemheffing gebouwd eigenaren vastgesteld op 0,03338% X WOZ 
waarde van het gebouwde eigendom. 
 
Bron: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 
 


