
Gemeente Alphen aan den Rijn geeft ondernemers en 
zelfstandigen meer ruimte om lokale belastingen te 
betalen 

De samenleving wordt hard getroffen door de gevolgen en maatregelen van het 
coronavirus. Samen met de landelijke overheid doet de gemeente Alphen aan den 
Rijn er alles aan om de effecten van deze crisis zoveel mogelijk op te vangen. Om de 
ondernemers van Alphen aan den Rijn te ondersteunen zijn vanuit 
gemeentebelastingen extra maatregelen genomen.  
 
De mogelijkheid van uitstel van betaling is verruimd naar 31 augustus 2020. 
Daarnaast geeft de gemeente Alphen aan den Rijn u de mogelijkheid om uw aanslag 
in termijnen te betalen. Wilt u gebruik maken van éen van deze regelingen? Reageert 
u dan in ieder geval voor de vervaldatum van uw aanslag.  
 
Daarnaast worden er tot 31 augustus 2020 geen nieuwe aanslagen gemeentelijke 
belastingen meer verstuurd. Een uitzondering hierop zijn de 240 aanslagen 
gemeentelijke belastingen die al in het proces zitten van uitsturen. Dit proces kan 
helaas niet meer teruggedraaid worden.  
 
 

Hoe kan ik gespreid betalen aanvragen? 

Gespreid betalen is mogelijk indien uw biljetbedrag lager is dan €5000,-. Gespreid 
betalen kan via automatische incasso. U kunt een machtigingsformulier voor 
automatische incasso aanvragen via telefoonnummer 14 0172. Houdt u daarbij uw 
aanslagnummer bij de hand.  

Geef uw machtiging af vóór de vervaldatum van uw aanslag.  

Het aantal termijnen van de automatische incasso is afhankelijk van de datum dat u 
de machtiging afgeeft. Geeft u de machtiging binnen één maand, twee of drie 
maanden na dagtekening van de aanslag af? Dan incasseren wij in respectievelijk 
tien, negen of acht maanden. 

Zodra wij uw formulier automatische incasso hebben verwerkt, ontvangt u van ons 
een brief met informatie over de incassoregeling, zoals afschrijvingsdata en het 
termijnbedrag. 

 



Hoe kan ik uitstel van betaling aanvragen? 
Wanneer u de aanslag later wilt betalen dan de oorspronkelijke vervaldatum die op 
uw aanslagbiljet vermeld staat, dan betaalt u uiterlijk 31 augustus 2020.  

Wilt u uitstel van betaling aanvragen? Neem dan contact met ons op. Dit kan: 
- telefonisch op het telefoonnummer 14 0172 op werkdagen van 9.00 tot 

17.00 uur;  
- per e-mail naar belastingen@alphenaandenrijn.nl; 
- via het contactformulier op de website 

www.alphenaandenrijn.nl/belastingen. 
 
Is uitstel van betaling ook mogelijk voor de BIZ-bijdrage? 
Ja, ook voor de BIZ-bijdrage (Bedrijven Investeringszone) is het mogelijk om uitstel 
van betaling aan te vragen t/m 31-08-2020. Dit geldt voor de BIZ gebieden Alphen 
Centrum (VOC en CVCA) en Boskoop. Het is echter technisch niet mogelijk om 
gespreid te betalen via een automatische incasso. Wel kunt u de gemeente 
verzoeken om een betalingsregeling te treffen. U kunt hiervoor contact opnemen 
met de gemeente. Dit kan:  
 

- telefonisch op het telefoonnummer 14 0172 op werkdagen van 9.00 tot 
17.00 uur;  

- per e-mail naar belastingen@alphenaandenrijn.nl; 
- via het contactformulier op de website 

www.alphenaandenrijn.nl/belastingen. 
 
De BIZ is voor en door ondernemers. Het kan met deze regeling langer duren 
voordat alle BIZ-opbrengsten voor 2020 bij de gemeente binnen zijn. De gemeente 
blijft echter zorg dragen voor het tijdig bevoorschotten van de BIZ-organisaties. De 
gemeente neemt hierover nader contact op met de BIZ VOC, BIZ CVCA en de BIZ 
Boskoop.   
 
 


