Nummer: 139-40
Tarieventabel 2021, behorende bij de “Verordening reinigingsheffing gemeente Waterland 2021”
Uitgangspunten:
1. Rechtspersonen zonder onderneming dan wel rechtspersonen of natuurlijke personen met een
onderneming met minder dan twee werkzame personen die staat ingeschreven op een adres waar
reeds afvalstoffenheffing wordt geheven, worden vrijgesteld van het betalen van reinigingsrecht.
2. Alleen bedrijven die voor de verwijdering van het bedrijfsafval geen geldig contract hebben met
een particuliere inzamelaar worden aangeslagen voor reinigingsheffing.
3. Alleen bedrijven met bedrijfsafval dat qua samenstelling overeenkomt met huishoudelijk afval
komen in aanmerking voor reinigingsheffing. Voor afval met een ander samenstelling worden zij
geacht een apart afvalcontract te sluiten met een particuliere inzamelaar.
4. Bedrijven met meer dan 960 liter afval per twee weken worden geacht een apart afvalcontract te
sluiten met een particuliere inzamelaar en mogen geen gebruikmaken van de collectieve
afvalvoorzieningen van de gemeente.
Beschrijving categorie-indeling:
De categorie-indeling is gebaseerd op het aantal werkzame personen volgens de gegevens van de Kamer
van Koophandel. Daarnaast is rekening gehouden met de branche-indeling zoals deze wordt gehanteerd
door de Kamer van Koophandel. Horeca en de industrie worden standaard één categorie hoger ingedeeld
omdat zij gemiddeld meer afval produceren dan andere bedrijven.
Aantal
werkzame personen

Indeling

Afwijking
n.a.v. branche - indeling

0 t/ m 1

Categorie 1

Horeca
Industrie

Indeling in categorie 2
Indeling in categorie 2

2 t/ m 4

Categorie 2

Horeca
Industrie

Indeling in categorie 3
Indeling in categorie 3

5 t/ m 10

Categorie 3

Horeca
Industrie

Indeling in categorie 4
Indeling in categorie 4

11 t/ m 20

Categorie 4

Horeca
Industrie

Contract met particuliere inzamelaar
Contract met particuliere inzamelaar

Tarieven:
Afhankelijk van de categorie waarin een bedrijf valt, wordt zij aangeslagen voor het betalen van een tarief
conform onderstaande tabel.
Tarief
Categorie
Categorie
Categorie
Categorie

Per jaar
1
2
3
4

€
€
€
€

€ 189,65
€ 311,15
€ 583,75
€ 1.057,50
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