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De raad van de gemeente Alkmaar; 

gelet op hetvoorstelvan het collegevan burgemeesterenwethouders; 

gelet op art ikel1538 van de ^ e t milieubeheer; 

gelet op het advies van de commissie Bestuur en l^iddelen; 

b e s l u i t : 

vast te stellen de: 

Verordening op de heffing en de invordering afvalstoffenheffing 2018 
(Verordening afvalstoffenheffing 2018) 

Ar t ike l t Begr ipsomschr i jv ing 

Voor de toepassing van deze verordening wordtverstaan onder gebruik maken: gebruik maken in de 
zin van artikel15 83 Wet milieubeheer. 

Ar t ike l2 Aard van de belasting en belastbaar feit 

1 Onder de naam afvalstoffenheffing wordt een directe belasting geheven als bedoeld in artikel 
15 88 van de Wet milieubeheer 

2 Deatvalstoffenheffing bedoeld indezeverordeningwordtnaarafzonderli jke grondslagen 
gehevenvoor het gebruikmaken van een perceelten aanzien waanBan krachtensartikelen 
10.21 enIO.22 van de ^ e t milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke 
afvalstoffen geldt. 

Ar t ike l8 Belast ingpl icht 

De belasting wordt geheven van degene die in de gemeente naar de omstandigheden beoordeeld, al 
dan niet krachtens eigendom,bezit, beperkt recht of persoonlijkrecht gebruik maaktvaneen perceel 
ten aanzien waarvan ingevolge de artikelen 10 21 en 10 22 van de ^ e t milieubeheer een verplichting 
tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt 

Ar t ike l4 l^aatstaf van heffing en tarief 

De belasting bedraagt per perceel per kalenderjaar 
1. indien dat perceel op l januar i van het belastingjaar of, indien de belastingplicht later aanvangt 

bij aanvang van de belastingplicht, wordt gebruikt door één persoon:^182,^8; 
2 indien dat perceel op l j anuar i van het belastingjaar of,indien de belastingplicht aanvangt in 

de loop van het belastingjaar bij aanvang van de belastingplicht, wordt gebruikt door meer 
danéénpersoon^288,78 



Artikels Belastingjaar 

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar 

Artikel8 Wijzevanheffing 

De belasting wordt bij wege van aanslag geheven 

Artikel7 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang 

1. De belasting is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of,zo dit later is, bij de aanvang 
van de belastingplicht 

2. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, is de belasting verschuldigd 
voorzoveeltwaalfde gedeelten van devoordatjaarverschuldigde belasting alser in datjaar, 
na de aanvang van de belastingplicht,nog volle kalendermaanden overblijven 

8 Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op 
ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van devoordatjaarverschuldigde belasting als er in 
dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven. 

4 Het tweede en het derde lid zijn niet van toepassing indien de belastingplichtige binnen de 
gemeenteverhuist en aldaarvan een ander perceel gebruikmaakL 

Artikel8 l^ermijnen van betaling 

1. Inafwijking van artikels,eerste lid,van de Invorderingswetl^^O moeten de aanslagen worden 
betaald binnen twee maanden na dagtekening van het aanslagbiljet 

2 In afwijkingvan het eerste lid geldt dat, ingeval hettotaalbedragvandeop één aanslagbiljet 
verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet één aanslag bevat, het bedrag daarvan meer is 
dan^lOO,00 en minder is dan^5.000,00 en zolang de verschuldigde bedragen door middel 
van automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven,deaanslagen moeten 
worden betaald in negen gelijke termijnen.De eerste termijnvervalt op de laatste dag van de 
tweede maand volgend op die welke in de dagtekening van het aanslagbiljet is vendelden elk 
van de volgende termijnen telkens één maand later. 

8 DeAlgemenetermijnenwet is nietvan toepassing opde in devoorgaande leden gestelde 
tem^ijnen. 

Artikels Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders 

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing 
en de invordering van de afvalstoffenheffing 

Artikel 10 Overgangsrecht 

De Verordening op de heffing en de invordering afvalstoffenheffingen reinigingsrechten 2017,wordt 
ingetrokken met ingang van de in het artikelH,tweede lid genoemde datum van ingang van de 
heffing, met dienverstandedatzijvan toepassing blijft op de belastbarefeiten die zich voor die datum 
hebben voorgedaan 

Artikelttlnwerkingtreding 



1 Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking 
2 De datum van ingang van de heffing isljanuari 2018 

Artikel12Citeertltel 

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening afvalstoffenheffing 2018 

Alkmaar,14december2017 

De raad voornoemd. 

Bruihooge,voorzitter 

EA.1 MvanB^el^ri f f ier 


