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Commissie

BBVnr
200797

De raad van de gemeente Albrandswaard;

gelezen het voorstel van burgemeesteren wethouders van 3 november 2020;

gelet op artikel 15.33 van de Wet milieubeheer;

BESLUIT:

Vast te stellen de

Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2021

Artikel 4Definities
Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder “gebruikmaken”: gebruik maken in de zin
van artikel 15.33Wet milieubeheer,

Artikel 2Aardvan de belastingen belastbaarfeit
1. Onder de naam "afvalstoffenheffing"wordt een directe belastinggeheven als bedoeld in artikel

15.33van deWet milieubeheer
De afvalstoffenheffing als bedoeld in deze verordeningen de daarbij behorendetarieventabel wordt
naar afzonderlijke grondslagen geheven ter zake van hetgebruik maken van een perceel ten
aanzien waarvan krachtens artikel 10.21 en 10.22van deWet milieubeheer eenverplichting tot het
inzamelenvan huishoudelijke afvalstoffen geldt.

2

Artikel 3 Voorwerp van debelasting
1. Voorwerp van de belasting is een perceel
2. Als perceel wordt aangemerkt:

a. de onroerende zaak, bedoeld in artikel 16, onder a, c, d en f, van de Wet waardering

b.
onroerende zaken:
de roerende zaak, welke duurzaam een aan plaatsgebonden is.
een gedeelte van een in onderdeel b bedoelde roerendezaak dat blijkens zijn indeling is
bestemd om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt
een samenstel van twee of meer in onderdeel b bedoelderoerende zaken of in onderdeel c
bedoelde gedeelten daarvan die bij dezelfde belastingplichtigein gebruik zijn en die, naar de
omstandigheden beoordeeld, bij elkaar behoren
het binnen de gemeentegelegen deel van de in onderdeel b bedoelde roerendezaak, van een
in onderdeel c bedoeld gedeelte daarvan of van een in onderdeel d bedoeld samenstel.

c.

d.

e.

Artikel 4 Belastingplicht
De belasting wordt geheven van degene die al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of
persoonlijk recht gebruik maakt van een perceel.
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Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief
1. De belasting wordt geheven naar de maatstavenen de tarieven opgenomen in de bij deze

verordening behorende tarieventabel
2. Voor de berekening van de belasting wordt eengedeelte van een in de tarieventabel genoemde

eenheid als een volle eenheid aangemerkt

Artikel 6 Belastingjaar
Met betrekkingtot de belasting die per jaar wordt geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 7Wijze van heffing
1. De belasting bedoeld in hoofdstuk 1 van de tarieventabelwordt geheven bij wege van aanslag.
2. De belasting bedoeld in hoofdstuk 2 van de tarieventabelwordt geheven bij wege van

gedagtekende kennisgevingwaarop de verschuldigdebelasting is vermeld. Het gevorderde bedrag
wordt door toezending of uitreikingvan de kennisgevingaan de belastingschuldige bekend
gemaakt.

Artikel
1.

2.

8Ontstaan vande belastingschulden heffing naartijdsgelang
De belasting bedoeld in hoofdstuk 1 van de tarieventabel is verschuldigd bij het begin van het
belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvangvan de belastingplicht.
Indien de belastingplichtin de loop van het jaar aanvangt, is de belasting bedoeld in hoofdstuk 1
van de tarieventabel, verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar
verschuldigde belasting als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nogvolle
kalendermaandenoverblijven.
Indien de belastingplichtin de loop van het belastingjaareindigt, bestaat aanspraakop ontheffing
voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar nog
volle kalendermaanden overblijven, tenzij het bedrag van de ontheffing minder bedraagt dan € 9,--
Het tweede en het derde lid zijn niet van toepassing indiende belastingplichtige binnen de
gemeente verhuist en aldaar een ander perceel in gebruik neemt.
Belastingbedragen van minderdan € 9,-- worden niet geheven.
Voor de toepassing van de bepalingen in hetderde en vijfde lid, wordt het totaal van op één
aanslagbitjet verenigdeverschuldigde bedragen aangemerkt als één belastingbedrag.
De belasting bedoeld in hoofdstuk 2 van de tarieventabel is verschuldigd bij de aanvang van de
dienstvedening

3.

4

5.
6.

7

Artikel 9 Termijnen van betalen
In afwijking van artikel 9, eerste lid,van de Invorderingswet1990 moet de aanslagworden betaald
uiterlijk drie maanden na de dagtekening van het aanslagbiljet.
Inafwijkingvan het eerstelid geldt, zolangde verschuldigdebedragendoormiddelvan
automatische betalingsincassokunnen worden afgeschreven,dat de aanslagenmoetenworden
betaald in tien gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt één maand na de dagtekening van het
aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens een maand later,
De opgrond van artikel7, tweedelid, verschuldigdebelastingmoet,in afwijkingvan artikel 9,
eerste lid. van de Invorderingswet1990, worden betaald:
a. ingeval van uitreikingvan de kennisgeving: op het tijdstip van uitreiking.
b. ingeval van toezending van de kennisgeving: binnen 14 dagen na de dagtekening van de

kennisgeving .

1

2

3

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeerartikel
1. De 'Verordening afvalstoffenheffing 2020’wordt ingetrokkenmet ingang van de in het derde lid

genoemde datum van ingang van de heffing,met dien verstande dat zij van toepassing blijven op
de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.
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2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.
3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021.
4. Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening afvalstoffenheffing 2021'

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeenteAlbrandswaard van 14december
2020

De griffier, , ’ - Devoo leF

drs. Jotanl iecM. Zeähdert Groenenboom
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Tarieventabel afvalstoffenheffing 2021
behorende bij de Verordening afvalstoffenheffing2021

Hoofdstuk 1Maatstafen tarief afvalstoffenheffing

1.0
1.1.1
1.1.2
1.2

De belasting bedraagt per perceel per belastingjaar
Bij het gebruikvan een perceel door meerdere personen € 347,28

€ 260,40Bij het gebruikvan het perceel door één persoon
Voor het beschikbaarstellen, het gebruik danwel hetwekelijks
alternerend ledigen van één grijze minicontainer en één groene
minicontainer en het verwijderen van de daarin verzamelde afvalstoffen of
het gebruik van een zgn. 'wijkcontainer’:
Voor iedere extra beschikbaar gesteldegrijze minicontainer, dan wel het
om de tweeweken ledigen van de minicontaineren het verwijderen van
de daarin verzamelde afvalstoffen
Voor iedere extra beschikbaar gesteldegroeneminicontainer, dan wel het
om de tweeweken ledigen van de minicontaineren het verwijderen van
de daarin verzamelde afvalstoffen

1.2.1

1.2.3

1.3

€ 159,72

€ 80,52
Het aantalpersonendat gebruikmaaktvan het perceelwordtbepaald
naar de situatie per 1januari van het belastingjaardan wel op het
momentvan het ontstaanvan de belastingplicht.

Hoofdstuk 2 Maatstaven en overige tarieven afvalstoffenheffing

De belasting voor het op aanvraag inzamelenvan grove
huishoudelijke afvalstoffen (met uitzonderingvan chemische
afvalstoffen en asbest) per keer (max. 3m3 1r kee

Het op aanvraag inzamelen van grovetuinafvalstoffen per
aanvraag(max.3m3 per keer'
Indienkwijtmding gemeente
wordt restitutie voor het inzamelenvan grof huishoudelijk of

:2 keer € 40rof tuinafval verleend voor maximaal€ 80
Ee ngvoor het inzamelenvan grof
huishoudeliikafval na overliiden
De belastingvoor het achterlaten van grove huishoudelijke
afvalstoffen (met uitzondering van chemischeafvalstoffen en
asbest) op een daartoe van gemeentewegeter beschikking
gestelde plaats meer dan 8 bezoekena 0,5m3 (= max. 4m3)
Deriaar

€ 40,00

€ 40,00

Ier m3 € 13,40
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Voor het verwijderenvan onbeheerdachtergelaten
afvalstoffen(illegaleafvaldump bi biiplaatsinqen
Het op aanvraagmseten van ien minicontainer,voor de
eerste keer gratis en daarna per keer
Voor het alsrmtrekken van eeneerdergeweigerde
minicontainer
Voor het op aanvraagverstrekkenvan eenvervangende
minicontainer als gevolg van beschadiging of verlies door
eigenschuld
De belasting voor het verstrekken van een nieuweafvalp

€ 66,90

€ 75,00

€ o,oo

€ 75,00mo

Behoort bij het raadsbesluit van 14 december 2020.

Degriffier,
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