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Onderwerp: Vraag over de afvalstoffenheffing

Inleiding
Naar aanleiding van ons gesprek van vanmorgen stuur ik u hierbij nadere uitleg over de
belastingaanslag 2023.

Uw belastingaanslag van 2023 is hoger dan uw belastingaanslag van 2022
Dit vindt u niet kloppen met een tekst in het raadsvoorstel over de belastingverordening 2023.
Volgens deze tekst zouden inwoners door de invoering van de eenmalige
belastingverlaging van € 100 gemiddeld 10% minder dan vorig jaar betalen.
U betaalt volgens uw belastingaanslag voor 2023 € 70 euro meer belasting dan voor 2022.
Dit is inclusief de eenmalige belastingverlaging.

De tekst in het raadsvoorstel gaat over de woonlasten 2022 en 2023
De woonlasten zijn de werkelijke kosten voor dat betreffende jaar. In de woonlasten worden
voor beide jaren zowel het vaste- als het variabele deel van de afvalstoffenheffing
meegenomen. Het variabele deel is het deel wat wordt betaald voor het legen van de
restafvalcontainer.
Hieronder volgt een cijfermatige toelichting bij de tekst van het raadsvoorstel. Er is uitgegaan
van gemiddelden. In het raadsvoorstel staat aangegeven dat de kosten in individuele gevallen
kunnen afwijken. Bijvoorbeeld als de WOZ-waarde door een verbouwing meer stijgt dan de
gemiddelde waardestijging. Het variabele deel van de afvalstoffenheffing is afhankelijk van het
aantal keer dat de restafvalcontainer wordt geleegd. Hoe beter een huishouden haar afval
scheidt, hoe lager de variabele kosten.

Woonlasten 2022 2023 Verschil %

WOZ-waarde € 256.000 € 300.000 € 44.000,00 17,19%

Onroerendezaakbelasting € 281,09 € 286,50 € 5,41 1,93%

Riool heffing € 223,44 € 230,16 € 6,72 3,01%

Afvalstoffenheffing vast € 270,36 € 278,40 € 8,04 2,97%
Afvalstoffenheffing
variabel € 50,00 € 50,00 € - 0,00%

Totaal € 824,89 € 845,06 € 20,17 2,45%

Heffingskorting - € 100,00
Totaal € 824,89 € 745,06 € -79,83 -9,68%



De belastingaanslagen van 2022 en 2023 lopen niet gelijk op met de woonlasten
Daarom kunnen de belastingaanslagen van beide jaren nu nog niet goed met elkaar worden
vergeleken. Dit heeft te maken met de opbouw van de afvalstoffenheffing.
Hieronder volgt een nadere toelichting.

Belastingaanslag afvalstoffenheffing 2021
Begin 2021 kreeg u uw afvalstoffenheffing in de vorm van een vast bedrag.
Voor een meerpersoonshuishouden bedroeg dit vaste bedrag € 316,58

Belastingaanslag afvalstoffenheffing 2022
Vanaf 2022 is onze afvalstoffenheffing anders van opbouw. U kreeg begin 2022 alleen een
aanslag over het vaste deel van uw afvalstoffenheffing over 2022. Dit vaste deel was ca €40,
lager dan het vaste deel van 2021.
LET OP: Het variabele deel over het voorgaande jaar 2021, ontbrak nog in uw aanslag van
2022. Betalen voor restafval is pas per 1 januari 2022 is ingevoerd.

Belastingaanslag afvalstoffenheffing 2023 (uw huidige aanslag)
In uw huidige aanslag (2023) ziet u:
• Het vaste deel van uw afvalstoffenheffing over het komende jaar 2023
• Het variabele deel, dat u betaalt voor uw restafvalaanbiedingen van het voorgaande jaar

2022.
Uw huidige aanslag bestrijkt dus twee jaren.

Uit bovenstaande blijkt dat de belastingaanslag van 2022 niet rechtstreeks vergeleken kan
worden met de belastingaanslag van 2023. U vergelijkt dan het vaste deel van de
afvalstoffenheffing 2022 met het vaste deel van de afvalstoffenheffing 2023 plus het variabele
deel van de afvalstoffenheffing 2022.
De belastingaanslag van 2023 valt hierdoor altijd hoger uit dan de belastingaanslag van 2022.
Want begin 2023 is pas het variabele deel van de afvalstoffenheffing over 2022 in rekening
gebracht. Naarmate dat variabele deel een hoger bedrag is, lijkt het verschil tussen 2022 en
2023 groter.



Vergelijking afvalstoffenheffingen van 2022 en 2023, een rekenvoorbeeld
U kunt pas begin 2024 de afvalstoffenheffingen van 2023 en 2024 met elkaar vergelijken. Dan
is pas het variabele deel van 2023 bekend.
Ik heb in onderstaande tabel het mogelijke verschil tussen 2022 en 2023 middels een
rekenvoorbeeld uitgewerkt.
• In de tweede kolom staat het vaste deel van uw afvalstoffenheffing over de jaren 2022 en

2023. In 2022 was de inflatie hoog, deze inflatie zet door in 2023. Met name de kosten
voor energie, brandstoffen en loonkosten stijgen sterk. Daar staat tegenover dat de kosten
voor verwerking van afvalstoffen zijn gedaald als gevolg van een sterk verbeterde
afvalscheiding. Hierdoor kon de stijging van het vaste deel van de afvalstoffenheffing
worden beperkt tot 3%.

• In de derde kolom staat het variabele deel. Dit is het bedrag dat u betaalt voor het legen
van uw restafvalcontainer. De tarieven voor het aanbieden van uw restafvalcontainer zijn
gelijk gebleven.
Voor 2023 doen we de volgende aanname. We gaan ervan uit dat uw huishouden:

o Beschikt over een 2401. restafvalcontainer
o Deze container 13 keer heeft aangeboden. Het aanbieden van een 2401

restafvalcontainer kost 10 euro.
• In de vierde kolom staat de totale afvalstoffenheffing over het betreffende jaar.

Tabel vergelijking afvalstoffenheffing 2022 en_2023
jaar vaste deel variabel deel Totale afvalstoffenheffing

2022 € 270,36 € 130,00 € 400,36

2023 € 278,40 €130,00 € 408,40

Verschil €8,04

Als we de werkelijke afvalstoffenheffingen van 2022 en 2023 met elkaar vergelijken, betaalt u
voor 2023 € 8,04 meer aan afvalstoffenheffing dan voor 2022.


