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Opgave 1. afvalstoffenheffing AM 

Alle gemeenten in Nederland heffen een belasting die "afvalstoffenheffing" heet. In 
bron 1 vind je de regeling van de afvalstoffenheffing van de gemeente Dordrecht. De 
gemeente regelt, dat van de geheven belasting alle afval wordt opgehaald en 
verwerkt.  

Sommige gemeenten heffen de afvalstoffenheffing door per geleegde bak vuil te 
laten betalen. Deze laatste methode, zou moeten leiden tot minder afval per inwoner 
Dat is beter voor het milieu. Tegenstanders van deze manier van belasting heffen, 
stellen dat heffen per geleegde bak, zal leiden tot negatieve externe effecten in de 
stad en vooral in het buitengebied rondom de stad. 

Afvalstoffenheffing 
U betaalt afvalstoffenheffing als vergoeding voor de kosten die de gemeente maakt voor het ophalen en verwerken van uw huisvuil. 
U betaalt deze heffing jaarlijks via de aanslag gemeentelijke belastingen. Bedrijven en winkels betalen reinigingsrecht via HVC of een 
ander erkende afvalinzamelaar. 

Kosten: € 275,88 per huishouden, per jaar. Het maakt niet uit, uit hoeveel personen uw huishouden bestaat 

De afvalstoffenheffing betaalt u over het aantal maanden dat u in Dordrecht woont. Als u uit Dordrecht vertrekt en uw verhuizing aan 
de gemeente heeft doorgegeven, krijgt u de teveel betaalde maanden terug. 

Kwijtschelding 
Als u door uw te lage inkomen de afvalstoffenheffing niet kunt betalen, kunt u om kwijtschelding vragen. Hiervoor print u het formulier 
'Aanvraag kwijtschelding' en vult dit in. Op dit formulier leest u wat u bij uw aanvraag meestuurt. U kunt ook een afspraak maken met 
de gemeente voor het aanvragen van kwijtschelding. 

De behandeling van uw aanvraag om kwijtschelding van afvalstoffenheffing duurt 3 maanden. 

1. Bereken de totale opbrengsten van de afvalstoffenheffing in de Gemeente 
Dordrecht, er van uitgaande dat Dordrecht 118.899 inwoners heeft, en dat een 
huishouden gemiddeld 2,3 personen bedraagt. Houdt geen rekening met 
kwijtschelding. 
118.899/2,3 = 51.695 huishoudens (let op, rond af op hele huishoudens). 
51.695 x €275,88 = €14.261.616,60 

2. Is het zorgen voor volledige verwerking van afval, door de gemeente 
Dordrecht een individueel of een collectief goed? Leg uit waarom. 
Een individueel goed. Alle mensen die niet wonen in Dordrecht zijn 
uitgesloten van gebruik. 

3. Leg uit dat de regeling grote huishoudens bevoordeelt. 
Omdat het bedrag per huishouden gelijk is, zijn grote gezinnen, omgerekend 
per persoon, goedkoop uit. 

4. Leg uit welk effect het bevoordelen van grote huishoudens kan hebben op het 
free-riders gedrag van kleine huishoudens. 
Het loont bij kleine huishoudens eerder om free riders gedrag te vertonen door 
de belasting te ontduiken / niet te betalen. 

5. Leg de redenatie van tegenstanders uit, dat het betalen per bak leidt tot 
negatieve externe effecten. 
Zij redeneren dat betalen per bak zal leiden tot dumping van afval in 
buitengebieden, waardoor de natuur vervuilt omdat het afval niet bij de 
afvalverwerker terecht komt. deze mensen hebben een welvaartsvoordeel 
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omdat ze niet betalen, maar er ontstaan maatschappelijke kosten die alle 
andere burgers betalen via opgehoogde belastingen, omdat het vuil uit de 
natuur ook opgeruimd moet worden (door de betreffende gemeente) 

 


