
Kom ik in aanmerking voor 
tegemoetkoming?
In februari 2020 hebt u van het Gemeentelijk 
Belastingkantoor Twente (GBT) een overzicht 
ontvangen van de gemeentelijke belastingen 
die u betaalt. Op het overzicht vindt u ook 
het aantal keren dat u in 2019 gebruik hebt 
gemaakt van de ondergrondse container of 
hoe vaak u uw grijze container hebt laten 
legen. Mede aan de hand van deze aantallen, 
kunt u een inschatting maken of u voor een 
tegemoetkoming in aanmerking komt. U 
kunt een aanvraag doen als u incontinentie-
materiaal gebruikt met een indicatie van 
6 druppels of meer. In de praktijk betekent dit 
dat u gebruik maakt van luierbroekjes. 

Wanneer hebt u recht op de 
bijdrage?
Huishoudens met veel medisch afval betalen 

door de invoering van Diftar mogelijk extra 
afvalstoffenheffing. Hierdoor kunt u vaker 
gebruik maken van de ondergrondse con-
tainer of uw container vaker laten legen. 
Daarom vergoedt de gemeente een deel van 
de afvalkosten. Het eerste aantal aanbiedingen 
van restafval is voor eigen rekening. Dat 
noemen wij het drempelbedrag.

Wat is een drempelbedrag?
Als u goed uw afval scheidt, houdt u nog 
maar weinig restafval over. Medisch afval 
kunt u helaas niet scheiden en meestal niet 
vermijden. De gemeente wil u daarom een 
compensatie geven. Aangezien ieder huis-
houden huishoudelijk restafval heeft, gaan 
we er wel van uit dat u een bepaald bedrag 
zelf betaalt. Voor 2020 is het drempelbedrag 
maximaal € 35,85. De hoogte hangt af van 
het inzamelmiddel dat u gebruikt voor fijn 
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Dan kunt u een tegemoetkoming in de kosten krijgen

Hengelose huishoudens met veel medisch afval kunnen bij de gemeente Hengelo een 
financiële tegemoetkoming aanvragen. Onder medisch afval verstaan we bijvoorbeeld 
stomamateriaal, incontinentiemateriaal en dialysemateriaal. Hebt u veel medisch afval? 
Lees deze folder goed en vul het aanvraagformulier in.



restafval, met bijbehorend inzameltarief: 
een ondergrondse container of een grijze 
container aan huis. We vergoeden uw 
kosten op basis van het aantal keren dat u 
afval weggooit, minus het drempelbedrag. 
De maximale vergoeding hangt af van het 
inzamelmiddel. 

Hoe hoog is de vergoeding voor 
2020? 
Per inzamelmiddel gelden, op basis van de 
afvaltarieven in 2020, de onderstaande 
maximale tegemoetkomingen per huishouden:

Ondergrondse container
aanbieding 
1 t/m 24

geen vergoeding, voor 
eigen rekening € 28,80

aanbieding 
25 t/m 128

maximaal € 124,80 
(= 104 x € 1,20)

aanbieding 
129 en verder

geen vergoeding, voor 
eigen rekening

140 liter zorgcontainer
aanbieding 
1 t/m 5

geen vergoeding, voor 
eigen rekening € 35

aanbieding 
6 t/m 23

maximaal € 126 
(= 18 x € 7)

aanbieding 
24 en verder

geen vergoeding, voor 
eigen rekening

240 liter zorgcontainer
aanbieding 
1 t/m 3

geen vergoeding, voor 
eigen rekening € 35,85

aanbieding 
4 t/m 13

maximaal € 119,50 
(= 10 x € 11,95)

aanbieding 
14 en verder

geen vergoeding, voor 
eigen rekening

De gemeente stort de tegemoetkoming in 
april 2021 op de rekening van de aanvrager. 

Waar en wanneer vraag ik de 
tegemoetkoming aan?
U kunt de tegemoetkoming aanvragen via 
het bijgevoegde aanvraagformulier tussen 
1 mei en 1 november 2020. Daarop kunt 
u aangeven dat u aantoonbaar meer afval 
hebt door een langdurige ziekte of hand-
icap. Dit toont u aan door (opnieuw) een 
verklaring of bon van uw apotheker bij het 
aanvraagformulier te voegen. Haalt u uw 
materiaal niet bij een Hengelose apotheker, 
maar bestelt u het bijvoorbeeld via internet? 
Dan voegt u een aankoop- of pakbon bij het 
aanvraagformulier met daarop vermeld uw 
naam en de aangeschafte materialen. Let 
op: vanwege uw privacy plakt u de bon niet 
op het aanvraagformulier, maar voegt u de 
bon er los aan toe. Dat geldt ook voor de 
verklaring van de apotheker. 

Wasbaar incontinentiemateriaal
Sommige mensen zien kans om medisch 
afval te voorkomen door gebruik te maken 
van wasbare materialen, zoals speciale 
wasbare slips, inleggers en onderleggers. 
Misschien is dat iets voor u? Op internet 
kunt u hierover veel informatie vinden van 
aanbieders van wasbaar materiaal. 

Vragen?
Bel de gemeente Hengelo: 14 074 of mail 
afval@hengelo.nl
Meer over medisch afval leest u op 
www.hengelo.nl/medischafval

www.hengelo.nl


