
Uw aanslag betalen? 
Ga naar www.gbtwente.nl

Informatie 
over uw aanslag

Alle informatie over

snel en veilig betalen

Regel het direct in

ons digitaal loket

Nieuw jasje en ander adres
Vanaf 1 mei zijn wij GBTwente in de blauwe kleur

Wij gaan verhuizen. Ons postadres blijft gewoon Postbus 845, 7550 AV in Hengelo. Wilt u 

contact opnemen? Kijk dan op uw aanslag of www.gbtwente.nl voor de juiste contactgegevens.

 

1.  Wat is bezwaar?

 Bezwaar is de mogelijkheid om   

 een aanslag, die volgens u niet   

 klopt, door ons te laten nakijken.

2.  Hoe kan ik direct bezwaar maken?

 Ga dan naar Mijn GBT op  

 www.gbtwente.nl en kies voor 

 bezwaar maken. U kunt daar   

 makkelijk in een paar stappen een 

 formulier invullen. Schrijven kan

 ook: stuur dan een brief aan 

 de directeur Gemeentelijk 

 Belastingkantoor Twente, 

 Postbus 845, 7550 AV in Hengelo.

3.  Wanneer dien ik bezwaar in?

 Uw bezwaar moet binnen zes 

 weken na dagtekening van de 

 aanslag door u zijn ingediend.

4. Wat zet ik in mijn bezwaarschrift?

 U geeft aan waarom u het niet 

 met uw aanslag eens bent. 

 Dit heet motivering. 

 Schrijft u een brief? Zet dan 

 ook het aanslagnummer,   

 telefoonnummer en uw   

 adresgegevens in uw brief.

 Vergeet niet te ondertekenen.

5. Wat doen wij met uw bezwaar?

 Wij kijken of de aanslag klopt.   

 Daarbij toetsen wij uw motivering  

 aan de belastingregels.

6.  Is uw bezwaar compleet?

 Wij proberen binnen 3 maanden  

 een uitspraak te doen. Gaat uw  

 bezwaar over uw WOZ  waarde? 

 Dan is dat 5 maanden.

7.  Is uw bezwaar niet compleet?

 U ontvangt van ons een brief.  

 Daarin vragen we u om   

 aanvullende informatie.

8. Wat is uitspraak op bezwaar?

 Dit is een brief waarin de uitkomst   

 van onze toetsing staat vermeld.

Stap 1: Bel! Dan helpen wij u verder. 

Als u bezwaar wilt maken, bel dan eerst met ons. Wij nemen uw bezwaar 

met u door en helpen u graag verder. Dat is sneller én gemakkelijker voor u. 

Het telefoonnummer staat op de voorzijde van de aanslag.

Stap 2: Toch direct bezwaar maken?



Wij heffen en innen belastinggelden in opdracht van:

Op www.gbtwente.nl vindt u antwoord op veelgestelde vragen. U vindt daar ook onze 

contactgegevens. Die staan ook vermeld op de voorzijde van uw aanslag.

Wat doet de gemeente met uw geld?
Ieder jaar betaalt u belasting aan 

uw gemeente. Het Gemeentelijk 

Belastingkantoor Twente zorgt er voor 

dat uw gemeente het belastinggeld 

krijgt. Uw gemeente bepaalt wat er 

met het geld wordt gedaan. Veel van 

de algemene voorzieningen worden 

van belastinggeld betaald.

Uw gemeente zorgt bijvoorbeeld voor 

onderhoud en beheer van de openbare 

ruimte. Denk aan straten, riolering, 

verlichting en openbaar groen. Verder 

regelt uw gemeente voorzieningen 

op het gebied van onderwijs, sport 

en cultuur. Ook zamelt uw gemeente 

huishoudelijk afval in. Zo levert u 

samen met uw gemeente een bijdrage 

aan een prettige leefomgeving.

Kwijtschelding aanvragen?
Ga naar Mijn GBT op www.gbtwente.nl

Hoe en wat

1.  Wat is kwijtschelding?

 Onder bepaalde voorwaarden 

 hoeft u geen of minder  

 belasting te betalen.

2.  Wanneer krijg ik kwijtschelding?

 Als u minder inkomen en 

 bezittingen heeft dan de norm. 

 Ga naar www.gbtwente.nl voor 

 meer informatie.

3.  Hoe krijg ik kwijtschelding?

 Ga naar Mijn GBT op 

 www.gbtwente.nl en kies voor   

 kwijtschelding aanvragen. 

4.  Wat doen wij met uw aanvraag?

 U krijgt een ontvangst-

 bevestiging en wij nemen 

 de aanvraag in behandeling. 

5.  Is uw aanvraag compleet?

 U ontvangt binnen 3 maanden   

 per post een uitspraak van ons.

6.  Is uw aanvraag niet compleet?

 Wij vragen per post aanvullende  

 bewijsstukken bij u op. Het  

 duurt in dat geval altijd langer 

 dan 3 maanden voordat u een 

 uitspraak van ons krijgt.

7.  Wat is een uitspraak?

 Dat is een brief waarin vermeld  

 staat of u kwijtschelding krijgt   

 of niet.


