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Opgave 1. Inzamelen AM 

Een van de belangrijke gemeentelijke voorzieningen betreft de afvalophaaldienst en 
verwerking. Gemeentelijke overheden kiezen in de praktijk uit twee mogelijke 
belastingsystemen voor de afvalproblematiek. Sommige gemeenten heffen een vast 
bedrag per jaar per huishouden. De opbrengsten van alle huishoudens dekken de 
totale kosten van afval ophalen en verwerken. Andere gemeenten heffen een 
belasting per ingeleverde zak of bak afval (de vervuiler betaalt). Ook hier geldt dat de 
opbrengsten de totale kosten van afval ophalen en verwerken dekken. 

De twee methoden van belastingheffing hebben effect op de zowel het milieu, als op 
de mate waarin belastingontduiking optreedt. 

1. Leg uit dat het ophalen en verweken van afval altijd een vorm van 

samenwerking vereist tussen burger en overheid. 

Burgers zullen altijd het afval naar een ophaalplek moeten brengen, op vaste 

tijden, waarna de overheid het kan ophalen. 

2. Leg uit welk belastingsysteem het grootste risico op negatieve externe 

effecten heeft. 

Betalen per zak of bak. Mensen gaan het afval ergens ander deponeren, waar 

maatschappelijke kosten uit ontstaan, zoals het alsnog opruimen van het vuil 

door de overheid, en dat betalen we met zijn allen. 

3. Leg uit dat de burger zit gevangen in een dilemma als het gaat om zo weinig 

mogelijk betalen voor afvalverwerking. 

Het dilemma is het eigenbelang nastreven (zo weinig mogelijk betalen) of het 

algemeen belang, een schoon milieu. 

4. Leg uit dat het individuele belang het collectieve belang kan schaden bij 

afvaldiensten op basis van “de vervuiler betaalt” 

Het individuele belang is zo weinig mogelijk betalen. Daardoor kan afval 

gedumpt worden wat tot maatschappelijke kosten leidt, en dus het collectieve 

belang schaadt. 

5. Leg uit dat het belang van het individu dat netjes belasting betaalt, geschaad 

kan worden door meeliftende burgers, bij afvaldiensten op basis van een vast 

jaarlijks bedrag. 

De kosten van afval ophalen en verwerken, per betalende burger, gaan stijgen 

waardoor de betalende burger meer betaalt per jaar. 

6. Leg uit dat sommige burgers een strategie van “zelfbinding” hanteren als ze 

hun afval telkens via de officiële weg deponeren. 

Dat betekent dat burgers kiezen voor het collectieve belang, ook al is belasting 

ontduiken voordeliger. 

7. Leg uit dat sociale normen de strategie van burgers kan beïnvloeden. 

Sociale normen als “we delen de lasten samen” maken dat mensen eerder 

belasting gaan betalen. 

 


