Informatie over de afvalstoffenheffing 2018
Voor u (of digitaal op uw scherm) ligt de Aanslag Gemeentelijke Belastingen Gemeente
Hengelo. De afvalstoffenheffing is onderdeel van deze gecombineerde aanslag. Hieronder
vindt u een toelichting op de afvalstoffenheffing.

Geen voorschot meer
Eerder bestond uw afvalstoffenheffing jaarlijks uit het vaste tarief en een schatting van het aantal ledigingen of stortingen
van afval voor dat jaar. Het uiteindelijke aantal ledigingen of stortingen van afval van dat jaar werd verrekend met de afvalstoffenheffing van het jaar daarop.Vanaf 2018 brengt de gemeente geen voorschot meer in rekening.

Achteraf betalen voor uw aangeboden afval
Vanaf 2018 betaalt u ieder jaar het vaste tarief van de afvalstoffenheffing. Het aantal ledigingen of stortingen van restafval en het aantal ledigingen van gft-afval, betaalt u achteraf. Dit betekent dat u pas in 2019 betaalt voor het aangeboden afval van 2018. Hierdoor valt de afvalstoffenheffing in 2018 één keer lager uit.

Waarom deze wijziging?
De wijziging zorgt ervoor dat u niet meer vooruitbetaalt op basis van een schatting. Dat voorkomt onduidelijkheid
over de rekening en mogelijk onverwachte kosten. Op de achterzijde van dit blad vindt u een voorbeeld van een aanslagbiljet met een toelichting.

Wat betaalt u wanneer?
2018

2019

2020

Vaste tarief

Vaste tarief

Vaste tarief

Verrekening voorschot 2017*

Aantal keer aangeboden afval 2018**

Aantal keer aangeboden afval 2019**

* Het verschil tussen de voorlopige aanslag van 2017 en de daadwerkelijk gemaakte kosten.
** het aantal ledigingen of stortingen van restafval en het aantal lediging van gft-afval van het voorgaande jaar.

Eén lediging minder
Bij huishoudens die in 2017 de grijze container hebben ingeleverd, is één lediging minder in rekening gebracht. Hier is
het innamemoment niet als lediging meegerekend.
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Zie ommezijde voor een voorbeeld Aanslagbiljet
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Belastingjaar

Omschrijving
Afvalstoffenheffing
Afvalstoffenheffing vast tarief
01-01-2017 tot 01-01-2018
140 liter GFT 2017
5 Ledigingen container 140 liter gft
01-01-2017 tot 01-01-2018
140 liter REST 2017
8 Ledigingen container 140 liter rest
01-01-2017 tot 01-01-2018
Verzamelcontainer 2017
1 Ledigingen verzamelcontainer
28-04-2017 tot 01-01-2018
Afvalstoffenheffing
Afvalstoffenheffing vast tarief
01-01-2018 tot 01-01-2019

Hier ziet u het aantal
keren dat u afval heeft
aangeboden in 2017

Hier ziet u het bedrag
voor het vaste tarief
voor 2018

Rioolheffing gebruiker woning
Rioolheffing
01-01-2018 tot 01-01-2019
Hondenbelasting
Aantal honden 1
01-01-2018 tot 01-01-2019
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Reeds opgelegd via voorlopige aanslag afvalstoffenheffing 2017

Dit is het bedrag dat
u vorig jaar heeft
‘voorgeschoten’

€

Totaal bedrag
Bezoekadres
Stadskantoor Hengelo
Hazenweg 121
T 14074

Postadres
GBT
Postbus 845
7550 AV Hengelo

Digitaal
www.hengelo.nl/
reactieformulier

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

Dit is het totaalbedrag
aanslag gemeentelijke
belastingen

417,20

Overige gegevens
BTWnr:
NL8197.54.444.B01

