
1e Wijziging Tarieventabel 
Verordening reinigingsheffingen 
Maastricht 2020 
 

Tarieventabel 

behorende bij de “Verordening reinigingsheffingen Maastricht 2020”. 

 

Algemeen 

De bedragen genoemd in deze tabel zijn exclusief omzetbelasting indien deze 
verschuldigd is. 

 

Hoofdstuk 1.1 Maatstaven en jaarlijkse tarieven afvalstoffenheffing 

 

 Bedrag per 1 
januari 2020 
in € 

Bedrag per 1 
juli 2020 in 
€ 

1.1.1. De belasting bedraagt per perceel per 
belastingjaar 299,03 299,03 

1.1.2 Indien het huishoudelijk afval wordt 
gestort in een stortkoker of container niet 
voorzien van toegangsregulatie, bedraagt 
de belasting per perceel per belastingjaar 365,72 365,72 

1.1.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 
1.1.1 en 1.1.2, bedraagt de belasting 
voor het ter beschikking stellen van een 
gemeentelijke restafvalzak   

Van 50 liter 0,98 0,98 



Van 25 liter 0,57 0,57 

1.1.4 Indien het huishoudelijk afval wordt 
gestort in een ondergrondse container 
voorzien van toegangsregulatie, geldt per 
tik het tarief voor een gemeentelijke 
restafvalzak van 50 liter 0,98 0,98 

 

Hoofdstuk 1.2 overige maatstaven en tarieven afvalstoffenheffing 

 

Onverminderd het bepaalde 
in hoofdstuk 1.1 van deze 
tarieven tabel bedraagt de 
belasting voor het 
achterlaten van 
huishoudelijke afvalstoffen 
op een daartoe van 
gemeentewege ter 
beschikking gestelde plaats 
(brenglocatie) zonder 
weegvoorziening 

Hoeveelheid  Bedrag per 
1 januari 
2020 in € 

Bedrag per 
1 juli 2020 
in € 

Elektronische apparatuur 
(afgedankte) 

onbeperkt 
 

0 0 

Wit en gekleurd glas onbeperkt  0 0 

Vlakglas, schoon onbeperkt  0 0 

Metaal onbeperkt  0 0 

Textiel onbeperkt  0 0 

Papier en karton onbeperkt  0 0 

PMD (plastic verpakkingen, 
metalen verpakkingen en 
drankenkartons) 

onbeperkt 

 

0 0 



Grof tuinafval (plantaardig 
afval afkomstig van 
onderhoud van de tuin, wat 
qua afmetingen niet in de 
GFT-container past) 

Max 2 m³ per 
bezoek 

 

0 0 

Frituurvet onbeperkt  0 0 

Klein Chemisch Afval (accu’s, 
batterijen, etc.) 

onbeperkt 
 

0 0 

Afgewerkte olie Max 5 liter  0 0 

Asbest, verpakt in stevig, 
luchtdicht, dubbel naad-
overlappend plastic van 
minimaal 0,2 mm dikte. 

Max 15 m2 

 

0 0 

Oud gereedschap 

(“Gered Gereedschap” zamelt 
oud gereedschap in en 
schenkt dit aan derde 
wereldlanden 
www.geredgereedschap.nl). 

onbeperkt 

 

0 0 

Banden (auto, motor en 
scooter) met of zonder velg 

 

Maximaal 4 
per keer 

 

0 0 

Harde kunststoffen zoals 
plastic tuinmeubelen, plastic 
speelgoed, etc. (dat niet 
vervuild is met stof, hout, 
ijzer, etc.) 

onbeperkt 

 

0 0 

Gasflessen Max. 2 per 
bezoek 

 0 0 

Matrassen; 

Matrassen schoon en droog 
te worden aangeboden. 

Max. 2 per 
bezoek 

 

0 0 



Matrassen niet schoon of niet 
droog worden geaccepteerd 
als grof huishoudelijk afval 

Polystyreen Max. 1 m3 
per bezoek  

0 0 

Gips, niet vervuild (met 
tegels of hout vervuild gips 
aanbieden bij een erkend 
verwerkingsbedrijf) 

Max. 2 m3 
per bezoek 

 

0 0 

Huishoudelijk afval in 
gemeentelijke restzak 

Zak 25 liter (max 3,5 kg) 0 0 

Zak 50 liter (max 7 kg) 0 0 

Huishoudelijk afval in andere 
zak dan gemeentelijke 
restzak (aantal zakken niet 
beperkt) 

Zak 50 liter (max. 7 kg) 1,25 1,25 

Zak 100 liter 

(max. 14 kg) 

2,50 2,50 

Grof huishoudelijk afval 
(aangeboden bij een ander 
milieupark dan milieupark 
‘Het Rondeel’) 

Max 2m³ per 
bezoek 

0,25m³ 7,10  9,15  

0,50m³ 14,20  18,30  

1,00m³ 28,40  36,60  

1,50m³ 42,60  54,90  

2,00m³ 56,80  73,20  

C-hout: Geïmpregneerd 
hout, hout dat verontreinigd 
is door bijvoorbeeld dakleer, 
plastic, stof, etc., rot of 
beschimmeld hout, hout dat 
plaatmateriaal of ijzeren 
delen bevat anders dan 
schroeven of spijkers, 
bielzen, tuinschuttingen 

Max 2m³ 0,25m³ 8,10  9,15  

0,50m³ 16,20  18,30  

1,00m³ 32,40  36,60  

1,50m³ 48,60  54,90  

2,00m³ 64,80  73,20  

Max 0,5 m³ Van 0 tot 0,25 m³ 6,25 6,25 



Dakleer (aangeboden bij een 
ander milieupark dan 
milieupark ‘Het Rondeel’) 

Vanaf 0,25 t/m 
0,50 m³ 

12,50 12,50 

Houtafval (A- en B-hout) 

A-hout: schoon en 
onbehandeld hout. 

B-hout: geverfd en gelakt 
hout, zoals plaatmaterialen 

Max 2m³ 1e keer  gratis gratis 

2e keer gratis gratis 

3e en volgende 
keer 

  

Van 0 t/m 0,25 
m3 

3,75 3,75 

Vanaf 0,25 t/m 
0,5 m3 

7,50 7,50 

Vanaf 0,5 t/m 1 
m3 

15,00 15,00 

Vanaf 1 t/m 1,5 
m3 

22,50 22,50 

Vanaf 1,5 t/m 2,0 
m3 

30,00 30,00 

Gemengd steenachtig 
materiaal: niet vervuild met 
bv. Mergel, Gips, tegels en 
dergelijke. Vervuild materiaal 
aanbieden bij erkende 
verwerker 

Max 2 m³ per 
bezoek 

Van 0 t/m 0,25 
m3 

 2,50  2,50 

Vanaf 0,25 t/m 
0,5 m3  

5,00 5,00 

Vanaf 0,5 t/m 1 
m3 

10,00 10,00 

Vanaf 1 t/m 1,5 
m3 

15,00 15,00 

Vanaf 1,5 t/m 2,0 
m3 

20,00 20,00 

Schone grond  Max 2 m³ per 
bezoek 

Van 0 t/m 0,25 
m3 

2,50  6,00  



(vervuilde grond aanbieden 
bij een erkende verwerker) 

Vanaf 0,25 t/m 
0,5 m3 

5,00  12,00  

Vanaf 0,5 t/m 1 
m3 

10,00  24,00  

Vanaf 1 t/m 1,5 
m3 

15,00  36,00  

Vanaf 1,5 t/m 2,0 
m3 

20,00  48,00  

Onverminderd het bepaalde 
in hoofdstuk 1.1 van deze 
tarieven tabel bedraagt de 
belasting voor het 
achterlaten van 
huishoudelijke afvalstoffen 
op een daartoe van 
gemeentewege ter 
beschikking gestelde plaats 
(brenglocatie) met een 
weegvoorziening: 

Hoeveelheid 

 

Bedrag per 
1 januari 
2020 in € 

Bedrag per 
1 juli 2020 
in € 

Grof huishoudelijk afval, niet 
gescheiden in afzonderlijke 
componenten 

Per kg  0,16 0,24 

Dakleer Per kg  0,08 0,08 

Houtafval (A-Hout): Schoon 
en onbehandeld hout 

Max 2m³ 

 

1e keer  gratis gratis 

2e keer gratis gratis 

Per kg 0,07 0,07 

Houtafval (B-Hout): geverfd 
en gelakt hout zoals bv. 
plaatmaterialen 

Max 2m³ 

 

1e keer  gratis gratis 

2e keer gratis gratis 

Per kg 0,07 0,07 

Houtafval (C-Hout): 
geïmpregneerd hout; hout 
dat verontreinigd is door bijv. 

Per kg  0,11 0,12 



dakleer, plastic, stof, etc.; rot 
of beschimmeld hout; hout 
dat plaatmateriaal of ijzeren 
delen bevat anders dan 
schroeven of spijkers; 
bielzen; tuinschuttingen. 

Puin Per kg  0,02 0,02 

Grond Per kg  0,01 0,03 

Restafval Per kg  0,16 0,16 

Op verzoek ophalen van grof 
huishoudelijk afval (GHA) aan 
huis, max. 2 m3 per keer 

Ophaalkosten  inclusief 0,5 uur 
van een belader en 
chauffeur 

26,14 26,14 

 Extra tijd Indien beladen 
langer duurt dan 
0,5 uur, per 0,5 
uur 

26,14 26,14 

 Verwerkings-
kosten 

Starttarief voor de 
eerste 0 tot 100 
kg,  

19,00 19,00 

 Extra bij meer 
dan 100 kg 

per staffel van 5 
kg 

0,95 0,95 

Op verzoek ophalen van 
grote elektrische en 
elektronische apparaten 

samen met 
GHA 

toeslag voor 1 of 
meer apparaten 
uit één 
huishouden 

35,89 35,89 

 niet samen 
met GHA 

voor 1 of meer 
apparaten uit één 
huishouden 

35,89 35,89 

 

 

Hoofdstuk 2. Maatstaven en jaarlijkse tarieven reinigingsrechten 

 



 Bedrag per 1 
januari 2020 
in € 

Bedrag per 1 
juli 2020 in € 

2.1 De rechten bedragen per perceel 
belastingjaar 

 

299,03 

excl. BTW 

299,03 

excl. BTW 

2.2 Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 
1.1 bedraagt de belasting voor het ter 
beschikking stellen van een afvalzak   

Van 50 liter 0,98 0,98 

Van 25 liter 0,57 0,57 

 

Aldus besloten door de raad der gemeente Maastricht in zijn openbare vergadering 
van 16 juni 2020. 

 

De Griffier,      De Voorzitter, 

  


