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Vraag Antwoord

U laat de afvalstoffenheffing niet stijgen, op welke wijze is al 
doorgerekend de stijgende kosten van vervoer en personeel 
bijvoorbeeld, zeg maar de inflatie in zijn algemeenheid. Tussen 1-1-22 
en 1-11-22 is dit minimaal 10% plus.

Bij het opstellen van de begroting waren de hoge inflatiekosten nog niet bekend.  Voor nu
geeft de Rova aan dat de indexering uit komt op 4,7% en de contracten die AVU heeft 
over verbranding van afval liggen vast. 

Behalve stijging van de uitgaven heeft ook vermindering of verhoging van de overige 
inkomsten zoals oud papier invloed op de hoogte van de afvalstoffenheffing.

Juist hier zit misschien wel meer risico door het dalen van de oud papier prijs en het 
vaker afkeuren van PMD door vervuiling met restafval.  
 
Gezien het overschot op de afvalstoffenheffing 2021 en de verwachting dat ook 2022 een
overschot geeft verwachten we uit te komen met het huidige tarief.

Mocht dit niet het geval zijn zal het verschil uit het egalisatiefonds gedekt worden.

Kan deze stijging van de kosten worden opgevangen binnen het 
beschikbare budget?

Zie antwoord hierboven.

Is er een correlatie met het duurder maken van restafval en het 
afnemen van het restafval en of het aanbieden van de (rest)container?

Tot op zekere hoogte zit hier een correlatie in. Echter bij het te duur maken van restafval 
zijn mensen meer geneigd restafval bij groen, PMD of elders weg te gooien. Dit kan 
zorgen voor  extra kosten in het verwerken van dit afval omdat de afnemers van 
bijvoorbeeld PMD deze vervuilde partijen niet afnemen en dit dan alsnog verbrand moet 
worden.

Bij harmonisatie wordt gesproken over een minimumbedrag van € 10,00
omdat anders de kosten hoger zijn dan de baten.

1. In welk geval kan een gemeentelijke belasting lager zijn dan 10?

2. Is dit voorgevallen en zo ja; hoe vaak gebeurt dit? (schatting is 
voldoende)

1. als er bijvoorbeeld slechts 1 lediging van een kleine afvalcontainer of zakken apart 
gefactureerd wordt.

2. Bij de grote bulk aanslagen van februari 2022 betreft het:
19 aanslagen Diftar 2021 met een totale waarde van € 119. En 6 overige met een 
totaalbedrag van € 1,09
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3. In het verleden zijn er procedures geweest bij de raad van state over 
het toevoegen kosten voor administratieve lasten bij belastingen; nu kan
het dus voorkomen dat de administratieve kosten hoger zijn dan de 
daadwerkelijke belasting (ook voor burger). Is het niet wenselijker dat 
bedragen onder de 10 simpelweg als NIHIL worden aangemerkt (niet in 
rekening brengen)?

3.  Bedragen onder de € 10 worden niet opgelegd/geheven. Er wordt dan ook geen 
aanslag aangemaakt en dus ook niet verstuurd. Dit bespaart dus op administratieve 
lasten.


