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ONDERWERP  DATUM  BIJLAGEN  

Tarieven reinigingsheffingen 2021  9 maart 2021  1  

BEHANDELD DOOR  DOORKIESNUMMER  ONZE REFERENTIE  

JPJM (John) Wolters  043 - 350 4255  2021.  

E-MAILADRES  FAXNUMMER  UW REFERENTIE  

John.Wolters@maastricht.nl  043 - 350 4230  --  

  
  

Geacht college, 
 
In de raadsvergadering van 11 november 2020 heeft onze raad de Verordening reinigingsheffingen 
Maastricht 2021 met de daarbij horende tarieventabel vastgesteld. 
 
De daarin genoemde tariefcategorieën zijn op één na allemaal geactualiseerd van 2020 naar 2021. 
Voor één categorie - de tarieven voor het op afroep ophalen van grof huishoudelijk afval bij inwoners 
aan huis - heeft die actualisering abusievelijk niet plaatsgevonden en werden de tarieven 
gehandhaafd op het niveau van 2020. 
 
Op 2 maart 2021 heeft de raad de ‘1e wijziging Tarieventabel Verordening reinigingsheffingen 
Maastricht 2021’ vastgesteld, die in werking treedt per 1 april 2021. In de gewijzigde tarieventabel 
zijn de tarieven voor het op afroep ophalen van grof huishoudelijk afval bij inwoners aan huis wel 
geactualiseerd en vastgesteld in overeenstemming met die van de GR Geul en Maas en uw 
gemeente. 
 
Op pagina 2 treft u het overzicht aan van de gewijzigde tarieven reinigingsheffingen Maastricht 2021. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Namens het college van burgemeester en wethouders van Maastricht, 
 
 
 
John Wolters 
Accountmanager belastingen 
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DATUM 

9 maart 2021 

Vastgestelde wijzigingen in de Tarieventabel Verordening reinigingsheffingen Maastricht 2021. 

Onverminderd het bepaalde in 
hoofdstuk 1.1 van deze 
tarieventabel bedraagt de 
belasting voor het op aanvraag 
aan huis ophalen van maximaal 
2 m³ grof huishoudelijk afval 
(grof tuinafval, fijn restafval en 
GFT wordt niet meegenomen)) 

Hoeveelheid  Bedrag 
2021      

in € 
Van 1-1 

tot 1-4 

Bedrag 
2021      

in €     
van 1-4- 

tot 31-12 

Voorrijkosten Inclusief 
maximaal 0,5 uur 
beladen door 
chauffeur en 
belader 

Vast tarief 26,14 26,53 

Ingeval beladen langer duurt 
dan 0,5 uur 

Per extra (deel 
van) half uur 

 
26,14 26,53 

Inzameling met weeginstallatie tot en met 100 kg. Vast tarief 19,00 21,00 

 Per staffel van 5 
kg. 

Vanaf 100 kg 0,95 1,05 

Wit- en bruingoed, grote 
afgedankte elektrische en 
elektronische apparaten. 
Meerderere apparaten uit één 
huishouden kunnen gelijktijdig 
worden aangeboden 

Een toeslag van Indien 
gelijktijdig 
met overig 
grof 
huishoudelijk 
afval 

35,89 36,43 

 Een bedrag van Indien alleen 
wit- en 
bruingoed, 
eenmalig 

35,89 36,43 

 


