
Bijlage 2 Leeswijzer

Bedrijven zonder geldig afvalcontract krijgen een aanslag reinigingsrecht. Hiervoor krijgen bedrijven een
basis dienstverlening ten behoeve van de inzameling van GFT (groente-, fruit- en tuinafval - exclusief swill),
oud papier en karton, glas, textiel en restafval (exclusief grof vuil). HVC geeft aan welke inzamelmiddelen
of -voorzieningen daarvoor gebruikt dienen te worden.

GET kan worden ingezameld met een minicontainer die om de week wordt geleegd. Papier en karton wordt
maandelijks ingezameld door verenigingen. Glas en textiel kan in de daarvoor bestemde containers worden
gedeponeerd.

Alle overige afvalinzameling of -afgifte dient te geschieden tegen betaling aan een erkende commerciele
afvalinzamelaar.

De categorie-indeling is gebaseerd op het aantal werkzame personen, inclusief ingehuurd personeel.
Daarnaast wordt voor een aantal specifieke branches (industrie, horeca en gezondheids- en
welzijnszorginstellingen) afgeweken van de standaard categorie-indeling. Dit omdat deze branches
gemiddeld meer, dan wel minder afval produceren bij een bepaald aantal werkzame personen.

Zo wordt bijvoorbeeld een horecaondernemer met 1 tot en met 4 werknemers in categorie 3 ingedeeld.

Een gezondheidsinstelling met 5 tot en met 9 werknemers heeft een indeling in categorie 2.

Een gezondheidsinstelling met 1 tot en met 4 werknemers heeft eveneens een indeling in categorie 2.

lndien aantoonbaar meer afval wordt aangeboden dan de hoeveelheidlimiet behorend bij een categorie, wordt
een bedrijf ingedeeld in een hogere categorie. Dit kan een andere datum zijn dan de datum waarop de
overtreding is geconstateerd; bijvoorbeeld indien het hogere afvalaanbod samenhangt met een belangrijke
bedrijfswijziging die eerder heeft plaatsgevonden.

Bedrijven waarvan aantoonbaar meer dan 10 vuilniszakken maar niet meer dan 15 vuilniszakken per week
worden aangeboden worden ongeacht het aantal werknemers en de branche-indeling in categorie 5
ingedeeld. Bedrijven met meer dan 15 vuilniszakken per week worden geacht voor het meerdere een apart
afvalcontract te sluiten en mogen daarvoor geen gebruik maken van de collectieve afvalvoorzieningen. Dit
omdat anders een te groot beslag gelegd wordt op de capaciteit van de afvalvoorzieningen.

Zo wordt bijvoorbeeld een gezondheidsinstelling met 1 tot 4 werknemers en 10 zakken afval per week in
categorie 4 ingedeeld.

Bij containers met toegangscontrole geldt een succesvolle inwerphandeling als een zak.

De ondernemer moet zelf aangifte doen van het aanbieden van afval zonder afvalcontract en van gewijzigde
situaties.

Indien geconstateerd wordt dat geen of onjuiste aangifte is gedaan, wordt een aanslag dan wel een
navorderingsaanslag opgelegd over de periode dat geen of te weinig reinigingsrecht is geheven. Aileen
wanneer de ondernemer kan aantonen dat de situatie later is ontstaan, bijvoorbeeld door vestiging, wordt de
ingang van de belastingplicht op basis van die datum bepaald.

lndien geconstateerd wordt dat een bedrijf meer dan 15 zakken per week aanbiedt, kan de toegang tot de
gemeentelijke inzamelvoorzieningen worden ontzegt.



Klassenindeling reinigingsrecht op basis van:

aantal werknemers en KvK branche-indeling

Aantal werknemers Indeling Afwijking n.a.v. branche-indeling

niet van toepassing categorie 1 Indeling op basis van aangetoond lage

hoeveelheden afval

1 tot en met 4 categorie 2 industrie indeling in categorie 3

horeca indeling in categorie 3

5 tot en met 9 categorie 3 Industrie indeling in categorie 4

horeca indeling in categorie 4

gezondheids- en
welzijnszorginstellingen

indeling in categorie 2

meer dan 9 categorie 4 industrie indeling in categorie 5

horeca indeling in categorie 5

gezondheids- en
welzijnszorginstellingen

indeling in categorie 2

niet van toepassing categorie 5 AIle bedrijven die onafhankelijk van het aantal
werknemers en branche-indeling meer dan
10 zakken, maar maximaal 15 vuilniszakken per

week aanbieden.

Indien, al dan niet incidenteel, meer afval vrij komt
dient dat separaat aan een erkende inzamelaar
aangeboden te worden.

Voor categorie 1 t/m 4 geldt dat bedrijven die,
ongeacht het aantal werknemers en branche-
indeling, meer aanbieden dan het toegestane
aantal zakken, in een overeenkomstige hogere
categorie vallen.

Behorende bij raadspesluit van 8 november 2022,

De griffier



Toelichting

Reinigingsrechten worden geheven van bedrijven voor de dienst die door de gemeente aan die bedrijven
wordt verleend ten aanzien van de inzameling en de verwerking van bedrijfsafvalstoffen. Het recht wordt
geheven van het bedrijf op wiens aanvraag dan wel ten behoeve waarvan de inzameling en verwerking van de
afvalstoffen geschiedt.

De tarieven 2023 zijn ten opzichte van 2022 geIndexeerd met 6,3%, conform collegebesluit van 27 juni 2022.

Omdat de aanslag reinigingsrecht ook per jaar wordt opgelegd en om verwarring te voorkomen worden enkel
nog de jaartarieven vermeld in zowel de Verordening Reinigingsrecht, als de tarieventabel behorend bij de
Verordening Reinigingsrecht.

In de tarieventabel is opgenomen dat bij containers met toegangscontrole een succesvolle inwerphandeling
geldt als een zak. Verduidelijking is nodig teneinde te controleren of het aanbod binnen de toegestane limiet
blijft.




