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Er zijn ook plekken in de stad, vooral 
bij ondergrondse restafvalcontainers, 
waar sommige mensen zakken met 
verpakkingsafval lukraak neerzetten 
of aan de container hangen. Dat is 
natuurlijk niet de bedoeling. En ik vind 
het eerlijk gezegd ook ongepast ten 
opzichte van buurtgenoten, die wel hun 
best doen voor een schone, gezonde en 

frisse leefomgeving.  Verpakkingsafval, 
zoals plastic, blik en drankenkartons, kan 
naar de milieupleinen worden gebracht 
bij de winkelcentra. Sinds 1 januari is er 
een extra team handhavers actief in de 
stad om mensen hierop aan te spreken. 
Gelukkig doen buurtgenoten dat ook 
zelf, zoals op onderstaande foto.
Begin maart maken we cijfermatig de 

eerste balans op en bepalen we of 
aanvullende maatregelen nodig zijn bij 
het scheiden van afval, om het u als 
inwoners zo gemakkelijk mogelijk te 
maken. Maar Enschede verdient wat mij 
betreft nu al een compliment!

Hans van Agteren Wethouder leefomgeving

Inwoners van Enschede zijn sinds 1 januari van dit jaar fl ink bezig 
met afvalscheiding. We zien het aantal grijze containers aan de 
straat verminderen. Net als het aantal aanbiedingen van 
restafval bij de ondergrondse containers. Maar wat vooral opvalt 
is dat de hoeveelheid verpakkingsafval enorm is toegenomen. 
We hebben begin januari samen met Twente Milieu besloten 
extra mankracht in te zetten om ondergrondse 
verpakkingencontainers vaker leeg te halen. Ze zijn veel sneller 
vol dan voorheen. Uiteraard houden we het beeld in de stad 
goed in de gaten en springen we direct bij, waar nodig.

ZieZo: afval scheiden doe je zo!

Sinds 1 januari van dit jaar betaalt u voor uw afval een vast tarief, 

maar ook het aantal keren dat u de grijze container aan de straat 

zet of een vuilniszak naar de ondergrondse restafvalcontainer 

brengt. Dit systeem heet Diftar. In 2016 betaalde iedere 

Enschedeër nog hetzelfde (vaste) tarief. Ongeacht hoe goed 

het afval werd gescheiden. Dat is nu anders. Daarom 

verandert de aanslag afvalstoffenheffi ng dit jaar. 

Op de volgende pagina leest u hier meer over.

De aanslag afvalstoffen-
heffi ng komt eraan

Afvalcoach; eerste hulp bij afval scheiden

Heeft u veel onvermijdbaar medisch afval in 2017?

Verzamelnota aanslag 
Gemeentelijke Belastingen 
Gemeente Enschede Gemeentelijk 

Belastingkantoor 
Twente

IncassantlD:
NL28ZZZ081847510000
MachtiginglD:
00005927690000326114

Aanslagnummer Belastingjaar Dagtekening Vervaldatum
19449772 2017 28-02-2017 30-04-2017

Betaling:
U heeft ons gemachtigd om het totaalbedrag van deze aanslag in 10 maandelijkse termijnen van uw rekening

af te schrijven. Het termijnbedrag van € 109,01 (dit bedrag kan door afronding afwijken) 
zal omstreeks de 28ste van de maand worden geïncasseerd. De eerste termijn zal in maart worden geïncasseerd. 
Bovengenoemde vervaldatum is van toepassing indien de incassoregeling niet wordt nagekomen.

Aanslag
Gecombineerde aanslag 2017 
Voorlopige aanslag afvalstoffenheffing 2017

Belastingjaar Bedrag
2017 € 793,62
2017 € 296,52

Totaalbedrag: € 1.090,14

Bezoekadres Postadres
Stadskantoor Enschede GBT
Hengelosestraat 51 Postbus 845
T (053) - 481 83 83 7550 AV Hengelo

Digitaal
www.enschede.nl
publiekszaken@ensched
e.nl

Bankrekening
NL72BNGH0285141228 
t.n.v. Gemeentelijk 
Belastingkantoor Twente 
BICnr: BNGHNL2G

Overige gegevens
BTWnr:
NL8197.54.444.B01

Aanslagbiljet Gemeentelijke Belastingen 
WOZ Beschikking 
Gecombineerde aanslag 2017 
Gemeente Enschede

Gemeentelijk 
Belastingkantoor 

Twente

Aanslagnummer Klantkenmerk Belastingjaar Dagtekening Vervaldatum

19449772 S-592769 2017 28-02-2017 30-04-2017

Omschrijving Periode Tarief Aanslagbedrag

Enschede
WOZ-Beschikking / waardepeildatum 01-01-2016 
WOZ-waarde = 340.000

Onroerende zaakbelasting Eigenaar woning 
OZB-waarde = 340.000

01-01 / 31-12 0,001683 € 572,22

Rioolheffing Gebruiker woning 01-01 / 31-12 221,40 € 221,40

S u b t o t a a l ______________________________________________________ €_______ 793,62

Het totaalbedrag van deze aanslag moet uiterlijk voor de laatste vervaldatum zijn voldaan.

Bezoekadres
Stadskantoor Enschede 
Hengelosestraat 51 
T (053) - 481 83 83

Postadres
GBT
Postbus 845 
7550 AV Hengelo

Digitaal Bankrekening
www.enschede.nl NL72BNGH0285141228
publiekszaken@ensched t.n.v. Gemeentelijk 
e.nl Belastingkantoor Twente

BICnr: BNGHNL2G

Overige gegevens
BTWnr:
NL8197.54.444.B01

Wil u weten hoe u (nog beter) afval kunt scheiden? Weet u niet waar u de ruimte vandaan 
moet halen om het afval te scheiden? Of vraagt u zichzelf weleens af welk afval u waar mag 
verzamelen? Dan bent u bij de afvalcoach aan het juiste adres!

Enschedese huishoudens waar sprake is van een chronische ziekte met veel onvermijdbaar 
medisch afval kunnen een tegemoetkoming aanvragen. Chronisch zieken met veel medisch 
afval gaan door de invoering van Diftar mogelijk extra afvalstoffenheffi ng betalen. De gemeente 
vindt dat niet wenselijk en komt daarom met een tegemoetkoming. Onder medisch afval 
verstaan we bijvoorbeeld stomamateriaal, incontinentiemateriaal en dialysemateriaal.

Afvalcoaches zijn experts op het gebied van afval. U kunt met 
al uw vragen rondom afvalscheiding terecht bij de afvalcoach. 
Denk bijvoorbeeld aan vragen over de verschillende afval-
stromen of aan vragen over hoe je die afvalstromen nou 
het handigst kunt scheiden. Dit kan op straat, per mail en 
telefonisch, maar ook gewoon aan huis!

Bereikbaarheid
U kunt de afvalcoaches op werkdagen bereiken via de 
klantenservice van Twente Milieu of afvalcoach@twentemilieu.nl. 
Wilt u meer weten over de man achter de afvalcoach? 
Kijk dan op www.twentemilieu.nl/afvalcoaches.

De tegemoetkoming bestaat uit een aantal gratis ledigingen van de grijze container of aanbiedingen aan de ondergrondse 
restafvalcontainer. Het maximum aantal gratis aanbiedingen is afhankelijk van het inzamelmiddel:

Aanvragen
De tegemoetkoming kunt u aanvragen via het Gemeentelijk 
Belastingkantoor Twente (GBT) met behulp van uw DigiD. 
Aanvragen kan via het digitaal loket op www.gbtwente.nl via 
het aanvraagformulier compensatie aantal ledigingen bij veel 
medisch afval. 

Voor de aanvraag van de tegemoetkoming heeft u een aan-
koopbon of –overzicht nodig van de (online) apotheek waar u 
de materialen of hulpmiddelen heeft aangeschaft. Op de bon 
dienen zowel uw naam, de datum van aanschaf als het type 
aangeschafte materialen zichtbaar te zijn. 

Type container Voor u met tegemoetkoming Meer dan maximaal

Grijze restafvalcontainer, 240 liter maximaal 12 keer gratis Daarna € 6,90 per keer

Grijze restafvalcontainer, 140 liter maximaal 20 keer gratis Daarna €4,03 per keer

Ondergrondse restafvalcontainer, 30 liter maximaal 96 keer gratis Daarna € 0,86 per keer

Enschede zonder afval
Het laatste nieuws over afval scheiden in Enschede



Wat staat er op de aanslag?
Op deze gecombineerde aanslag ziet 
u de kosten voor de onroerende 
zaakbelasting (op basis van de WOZ-
beschikking),  de afvalstoffenheffi ng, 
rioolheffi ng en eventuele honden-
belasting. U krijgt ook informatie over 
hoe u kunt betalen, kwijtschelding 
aanvragen of bezwaar maken. 
Op www.gbtwente.nl vindt u een 
antwoord op veelgestelde vragen en het 
digitaal loket van het GBT. 

Nieuw: voorlopige aanslag 
afvalstoffenheffi ng
Dit jaar betaalt u voor het eerst een 
voorlopige aanslag afvalstoffenheffi ng. 
Op het moment dat u de aanslag krijgt, 
is nog niet bekend hoe vaak u dit jaar 
afval weggooit. Daarom ontvangt u een 
voorlopige aanslag. Het totale bedrag is 
ongeveer even hoog als vorig jaar. Het 
aantal ledigingen dat u op deze 
voorlopige aanslag ziet, is daar ook op 
gebaseerd. U kunt op deze aanslag dus 
nog niet zien hoeveel u al bespaard hebt. 
Wilt u nagaan wat u mogelijk op uw 
afvalkosten gaat besparen? Gebruik dan 
de rekenmachine op www.twentemilieu.nl 
/enschede/rekenmachinediftar.

Wanneer komt de defi nitieve aanslag?
In februari 2018 ontvangt u over het jaar 
2017 een defi nitieve aanslag afvalstoffen-
heffi ng. Op deze aanslag staat dan ook 
het aantal keren dat u daadwerkelijk uw 
grijze container aan de straat hebt gezet, 
of een vuilniszak naar de ondergrondse 
restafvalcontainer hebt gebracht. 
Als u in 2017 minder restafval had dan op 
de voorlopige aanslag berekend is, krijgt 
u geld terug. Heeft u meer restafval dan 
vooraf berekend? Dan is uw defi nitieve 
aanslag hoger dan de voorlopige en 
betaalt u het verschil bij. Het verschil 
wordt verrekend met de aanslag voor 
het jaar daarop. Dat geldt zowel voor als 
u geld terug krijgt, als ook voor wanneer 
u bijbetaalt.

Binnenkort ontvangt u de aanslag gemeentelijke belastingen van het Gemeentelijk 
Belastingkantoor Twente (GBT) met daarop de voorlopige aanslag afvalstoffenheffi ng. 
De defi nitieve aanslag afvalstoffenheffi ng volgt volgend jaar, in februari 2018. Als u zich 
heeft aangemeld voor MijnOverheid staat de aanslag begin februari  digitaal voor u klaar in 
uw berichtenbox. Anders ontvangt u de aanslag eind februari op uw deurmat. U krijgt deze 
aanslag in opdracht van de gemeente Enschede.

De aanslag afvalstoffenheffi ng komt eraan (vervolg)

Rekenvoorbeelden

Aanslagbiljet Gemeentelijke Belastingen 
Voorlopige aanslag afvalstoffenheffing 2017 
Gemeente Enschede

Gemeentelijk
Belastingkantoor

Twente

Aanslagnummer Klantkenmerk Belastingjaar Dagtekening Vervaldatum
19449772 S-592769 2017 28-02-2017 30-04-2017

Omschrijving Periode Tarief Aanslagbedrag

Enschede 
Afvalstoffenheffing 
Meerpersoonshuishouden

0 Ledigingen 240 liter gft

Afvalstoffenheffing variabel tarief 
14 Ledigingen 240 liter rest

Subtotaal

01-01 / 31-12 199,92 € 199,92

01-01 / 31-12 € 0,00

01-01 / 31-12 6,90 € 96,60

296,52

Het totaalbedrag van deze aanslag moet uiterlijk voor de laatste vervaldatum zijn voldaan.

Bezoekadres
Stadskantoor Enschede 
Hengelosestraat 51 
T (053) - 481 83 83

Postadres
GBT
Postbus 845 
7550 AV Hengelo

Digitaal Bankrekening
www.enschede.nl NL72BNGH0285141228
publiekszaken@ensched t.n.v. Gemeentelijk 
e.nl Belastingkantoor Twente

BICnr: BNGHNL2G

Overige gegevens
BTWnr:
NL8197.54.444.B01

 Het aantal ledigingen dat u 
hier ziet, is gebaseerd op het 
totaalbedrag van vorig jaar 

minus het vaste tarief.  

Dit is het vaste tarief 
dat ieder huishouden 
in Enschede betaalt.

Dit staat boven uw 
voorlopige aanslag

Dit is het bedrag dat 
u vooruitbetaalt aan 

afvalstoffenheffi ng in 2017.

Kan ik nog kwijtschelding aanvragen?
U kunt nog steeds kwijtschelding aanvragen. De kwijtschelding bestaat uit het vaste 
basistarief van € 199,92 en een maximum aantal ledigingen. Het maximum aantal gratis 
aanbiedingen is afhankelijk van het inzamelmiddel:

Type container Voor u met kwijtschelding Meer dan maximaal

Grijze restafvalcontainer, 240 liter maximaal 12 keer gratis Daarna € 6,90 per keer

Grijze restafvalcontainer, 140 liter maximaal 20 keer gratis Daarna € 4,03 per keer

Ondergrondse restafvalcontainer, 30 liter maximaal 96 keer gratis Daarna € 0,86 per keer

Kijk voor de voorwaarden op www.gbtwente.nl. Wilt u kwijtschelding aanvragen, ga 
dan naar het digitaal loket op www.gbtwente.nl en kies voor kwijtscheldingsformulier 
downloaden.

Heeft u vragen over de belastingaanslag?
Neem dan contact op met de publieksbalie van de gemeente Enschede. Zij zijn 
bereikbaar via het nummer 053 – 481 83 83 of per mail via publiekszaken@enschede.nl.

In 2017 betaalt u de volgende tarieven voor uw afval:

Tarieven
Vast basisbedrag (voor ieder huishouden gelijk)

€ 199,92

Tarief per keer

Grijze restafvalcontainer, 140 liter € 4,03

Grijze restafvalcontainer, 240 liter € 6,90

Ondergrondse restafvalcontainer, 30 liter € 0,86

Groene gft-container, 140 liter Gratis

Groene gft-container, 240 liter Gratis

Blauwe papiercontainer, 240 liter Gratis

Familie Pieterson
Familie Pieterson is een gezin met vader, moeder en twee kinderen. Zij wonen in een huis 
met een tuin. Bij huis staan een grote grijze container van 240 liter, een groene container 
van 140 liter en een papiercontainer van 240 liter. Het gezin zet na de invoering van 
Diftar de grijze en blauwe container elke 4 weken aan de weg en de groene container 
elke twee weken. In 2016 betaalde de familie Pieterson € 303,36 aan afvalstoffenheffi ng.

Dit gezin betaalt in 2017:

Mevrouw Torenstra
Mevrouw Torenstra woont in een fl at. Zij maakt gebruik van een ondergrondse container. 
Zij brengt 1 keer per week een vuilniszak naar de ondergrondse restafvalcontainer. Haar 
papier en verpakkingen brengt zij naar het milieuplein. In 2016 betaalde mevrouw Torenstra 
€ 269,04 aan afvalstoffenheffi ng.

Mevrouw Torenstra betaalt in 2017: 

Stel, de familie Pietersom zet de grijze container nog net zo vaak aan de weg als zij deden voordat Diftar werd ingevoerd; 
dus elke twee weken. Dan zou de familie in 2017, volgens het Diftar-principe, betalen:

Stel, mevrouw Torenstra brengt net als in 2016 drie keer per week een 
vuilniszak weg naar de ondergrondse container, dan betaalt zij:

Vast basisbedrag € 199,92

Grijze restafvalcontainer (13x € 6,90) € 89,70

Groene gft-container (26x € 0,00) € 0,00

Blauwe papiercontainer (13x € 0,00) € 0,00

Totaal: € 289,62

Vast basisbedrag € 199,92

Ondergrondse restafvalcontainer (52x € 0,86) € 44,72

Totaal: € 244,64

Vast basisbedrag € 199,92

Grijze restafvalcontainer (26x € 6,90) € 179,40

Groene gft-container (26x € 0,00) € 0,00

Blauwe papiercontainer (13x € 0,00) € 0,00

Totaal: € 379,32

Vast basisbedrag € 199,92

Ondergrondse restafvalcontainer (156x € 0,86) € 134,16

Totaal: € 334,08


