Geachte heer Klijn,
Naar aanleiding van uw emailbericht d.d. 8 februari deel ik u het volgende mede.
Het spijt mij zeer dat ik u niet eerder heb kunnen berichten, omdat uw emailbericht mij deze week pas heeft
bereikt..
Op basis van de Wet Milieubeheer heeft elke Nederlandse gemeente de plicht wekelijks het
huishoudelijk afval op te halen bij percelen waar geregeld huishoudelijk afval kunnen ontstaan.
Het huishoudelijk afval kan bestaan uit: groente-, fruit- en tuinafval, restafval, grofvuil maar ook glas
en oud papier.
De gemeente Velsen heeft opdracht gegeven aan ReinUnie om namens haar het huishoudelijk afval
op te halen. Uw adres is opgenomen in de wekelijkse ophaalroute van ReinUnie.
De Wet Milieubeheer vermeldt voorts dat de gemeente ter bestrijding van de kosten verbonden aan de
verwijdering van huishoudelijk afvalstoffen een heffing in kan voeren. De gemeente Velsen doet dit
door middel van het opleggen van een aanslag afvalstoffenheffing.
De gebruiker van een perceel (woning, woonboot, etc) waarvoor de gemeente de inzamelingsplicht heeft het
huishoudelijk afval wekelijks op te halen is de belastingplichtige voor de afvalstoffenheffing.
De belastingrechters hebben uitgesproken, dat de gebruiker van een perceel ook belastingplichtig is voor de
afvalstoffenheffing als hij/zij geen gebruik maakt van de mogelijkheid het huishoudelijk afval aan te bieden.
Er bestaat geen wettelijke verplichting, die bepaalt dat een tariefsdifferentiatie gehanteerd dient te worden,
dus ook niet:
a naar de mate waarin daadwerkelijk van de dienst gebruik wordt gemaakt;
b naar het aantal personen, waaruit een huishouding bestaat;
c naar het gewicht.
Voor ieder huishouden wordt dezelfde dienst geleverd onafhankelijk uit hoeveel personen een huishouden
bestaat.
Het Gerechtshof te Arnhem heeft uitgesproken, dat de kosten verbonden aan de verwijdering van
huishoudelijke afvalstoffen voornamelijk bestaan uit vaste kosten. Deze vaste kosten zijn nagenoeg
niet afhankelijk van de grootte van het huishouden. De vaste kosten kunnen slechts voor een klein
deel beïnvloed worden door persoonlijke omstandigheden zoals, gezondheid hobby's,
sociale leven, aanwezigheid van een tuin, grootte van het perceel, de hoeveelheid visite, omgang met
het milieu etc.
Tot op heden heeft de gemeenteraad besloten geen tariefsdifferentiatie voor de afvalstoffenheffing in het
leven te roepen.
Het staat elke gemeente vrij om een tariefsdifferentiatie toe te passen en als bijvoorbeeld het aanwenden van
reserves etc.
De gemeenteraad van Velsen heeft besloten om alle kosten die zij maakt voor het ophalen en verwerken van
het huishoudelijk afval volledig te vereffenen met de opbrengst van de
Afvalstoffenheffing. Volgens artikel 229b van de Gemeentewet is dit geoorloofd (1005 kostendekking is
geoorloofd).
Ik vertrouw erop u voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,

André Weel
senior beleidsmedewerker belastingen
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