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Ieder jaar betaalt u gemeentebelasting. U krijgt hiervan een rekening. Dit heet een aanslag.
De hoogte van de belasting kan per gemeente verschillen. Er zijn twee soorten
gemeentebelasting: algemene belastingen en heffingen. Algemene belastingen zijn
bijvoorbeeld de onroerendezaakbelasting (OZB) en de parkeerbelasting. Voorbeelden van
heffingen zijn de rioolheffing en de afvalstoffenheffing.
Hieronder vindt u meer informatie.
Moet u gemeentebelasting betalen en heeft u daar geen geld voor?
U kunt de gemeentebelasting ook in termijnen betalen. Lukt dit niet? Vraag dan een
betalingsregeling aan.
Heeft u een inkomen rond bijstandsniveau en geen vermogen? Dan kunt u in aanmerking
komen voor kwijtschelding.
U kunt kwijtschelding aanvragen via het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GB
Twente). Hiervoor moet u met uw DigiD inloggen op de website van GB Twente. Vergeet
niet de gevraagde bewijsstukken toe te voegen, zoals bankafschriften en loonstroken.
Heeft u hulp nodig bij het invullen van formulieren? Maak dan een afspraak. Dit kan via het
digitaal loket of telefonisch.
Digitaal loket
U kunt alleen op afspraak komen. U kunt 24 uur per dag zelf een afspraak maken of bel 14
053.
14 053
www.enschede.nl/digitaalloket
Gemeente Enschede
U kunt alleen op afspraak komen.
Hengelosestraat 51
7500 AP Enschede
14 053
www.enschede.nl
GB Twente - kwijtschelding aanvragen
www.gbtwente.nl/kwijtschelding-aanvragen
Krijgt u geen kwijtschelding van de gemeentebelastingen?

Vraag dan per brief om uitstel van betaling of vraag om een betalingsregeling.
U kunt online een aanvraag doen voor een betalingsregeling. Ga naar de website van het
Gemeentelijk Belastingkantoor Twente. Hiervoor heeft u een DigiD nodig. Of maak een
afspraak met de gemeente. Dan kan iemand u helpen met uw aanvraag.
Gemeente Enschede
U kunt alleen op afspraak komen.
Hengelosestraat 51
7500 AP Enschede
14 053
www.enschede.nl
Gemeentelijk Belastingkantoor Twente
Postbus 845
7550 AV Hengelo
053 481 83 83
info@gbtwente.nl
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Op Geldkompas Enschede vindt u allerlei informatie over geldzaken. Van bespaartips tot
omgaan met schulden. Van huurtoeslag tot kosten bij ziek zijn. Wij werken eraan om deze
site zo actueel en volledig mogelijk te houden.
Geldkompas is geen gemeentelijke website. Meer weten over gemeentelijke regelingen?
Kijk dan op www.enschede.nl/werk-inkomen.
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