
Tarieventabel, behorende bij de Verordening afvalstoffenheffing  
en reinigingsrechten 2023                

Algemeen
De bedragen genoemd in deze tabel zijn inclusief omzetbelasting indien  
deze verschuldigd is.

Hoofdstuk 1 - Maatstaven en tarieven afvalstoffenheffing

1.1 Vast deel van de belasting (basis tarief)
1.1.1 De belasting bedraagt per perceel per belastingjaar voor het periodiek

verwijderen van huishoudelijke afvalstoffen € 278,40
indien het perceel op 1 januari van het belastingjaar of, indien de 
belastingplicht later aanvangt, bij aanvang van de belastingplicht, wordt
gebruikt door meer dan één persoon.

1.1.2 De belasting bedraagt per perceel per belastingjaar voor het periodiek
verwijderen van huishoudelijke afvalstoffen € 244,80
indien het perceel op 1 januari van het belastingjaar of, indien de 
belastingplicht later aanvangt, bij aanvang van de belastingplicht, wordt
gebruikt door één persoon.

1.2 Variabel deel van de belasting
1.2.1 Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 1.1 bedraagt de belasting voor   

het verwijderen van huishoudelijk restafval middels
1.2.1.1 een rolcontainer van 140 liter, per aanbieding € 5,00
1.2.1.2 een rolcontainer van 240 liter, per aanbieding € 10,00
1.2.2 Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 1.1 bedraagt de belasting voor   

het verwijderen van huishoudelijk restafval middels (ondergrondse)
verzamelcontainers  

1.2.2.1 bij een inwerptrommel van 30 liter, per aanbieding € 1,00
1.2.2.2 bij een inwerptrommel van 60 liter, per aanbieding € 2,00
1.3 Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 1.1 en 1.2 bedraagt de belasting    

voor het op 1 januari van het belastingjaar of, indien de belastingplicht  
later aanvangt, bij aanvang van de belastingplicht, in gebruik hebben van  
een extra rolcontainer:    

1.3.1 bestemd voor huishoudelijke restafval, per extra rolcontainer  € 151,20
1.3.2 bestemd voor groente-, fruit- en tuinafval, per extra rolcontainer € 39,60
1.3.3 bestemd voor huishoudelijk papier en karton, per extra rolcontainer   € 39,60
1.3.4 bestemd voor plastic verpakkingen en flacons, metalen verpakkingen en     

drankkartons, per extra rolcontainer    € 39,60
1.4 Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 1.1 tot en met 1.3 bedraagt de     

belasting voor het achterlaten van huishoudelijke afvalstoffen zoals    
a. gips, B-Hout (bewerkt hout) en autobanden met velg per m³    € 20,50
b. overig grof huishoudelijk restafval, puin en C-hout (bielzen) per m³    € 28,50

1.5 Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 1.1 tot en met 1.4 bedraagt de
belasting voor het op aanvraag omwisselen van een rolcontainer, per keer € 15,50

1.6 Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 1.1 tot en met 1.5 bedraagt de
belasting voor de afvalpas bij verlies of diefstal per vervanging  € 7,50

Hoofdstuk 2 - Maatstaven en tarieven reinigingsrechten (bedrijfsafval)  

2.1 Het recht bedraagt per belastingjaar:  
2.1.1 voor het eenmaal per week ledigen van één rolcontainer  € 399,60
2.1.2  voor het aanbieden van drie zakken per week via een ondergrondse 

verzamelcontainer € 399,60
2.2  Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 2.1 bedraagt de belasting voor 

de afvalpas bij verlies of diefstal per vervanging  € 7,50

Behoort bij besluit van de raad van 22 december 2022                   
Mij bekend,  

de griffier   


