Aanslag gemeentelijke heffingen 2020
Een onderdeel van uw belastingaanslag is de afvalstoffenheffing over 2020. De hoogte van uw
totale afvalstoffenheffing is afhankelijk van het aantal keren dat u restafval aanbiedt.
Maakt u gebruik van een minicontainer voor restafval of een ondergrondse container?
Dan bestaat de afvalstoffenheffing voor u uit twee delen: een vast bedrag voor 2020 en een variabel
bedrag voor de aanbiedingen van 2019.
Vast bedrag
Voor vrijwel alle huishoudens in Roosendaal bedraagt het vaste bedrag € 205,-. De inkomsten hieruit
gebruikt de gemeente voor de inzameling van onder andere gft-afval, papier, glas, textiel, kunststof
verpakkingen en drankenkartons en de kosten voor de milieustraat. Voor het leegmaken van de
con-tainers voor gft-afval en papier en voor het ophalen van de Plastic Heroeszak hoeft u dus niet extra
te betalen.
Variabel bedrag
Het variabele deel hangt af van het aantal keer dat u restafval aanbiedt. De bedragen voor 2019 zijn:
- € 0,51 voor een inworp in de ondergrondse afvalcontainer met een 30-liter-opening;
- € 1,02 voor een inworp in de ondergrondse afvalcontainer met een 60-liter-opening;
- € 3,51 voor het laten leegmaken van een container van 140 liter;
- € 6,14 voor het laten leegmaken van een container van 240 liter.

Maakt u zonder milieupas gebruik van een bovengrondse verzamelcontainer?
Er zijn nog enkele huishoudens in Roosendaal die gebruik maken van een bovengrondse
verzamel-container. U betaalt dan de afvalstoffenheffing in één bedrag. Een éénpersoonshuishouden
betaalt € 255,05 en een meerpersoonshuishouden betaalt € 290,80. Het hele bedrag staat in één keer op
het aanslagbiljet.
Kunt u de aanslag niet betalen?
Als u de aanslag niet kunt betalen, omdat u geen vermogen én een laag inkomen heeft dan komt u
misschien in aanmerking voor kwijtschelding. U vraagt dit aan op de website van de
Belastingsamen-werking West-Brabant (BWB) op www.bwbrabant.nl. Kwijtschelding is mogelijk voor het
volledige bedrag van het vastrecht. Voor het aantal ledigingen en inworpen in 2019 kan voor maximaal
€ 79,80 worden kwijtgescholden.
Veel afval van medische aard?
Kunt u aantonen dat u extra afval heeft vanwege een stoma, thuisdialyse, incontinentie of chronische
wondverzorging, dan komt u in aanmerking voor gedeeltelijke vrijstelling van de belastingplicht. U betaalt
dan wel het vaste bedrag, maar u krijgt vrijstelling voor de eerste 10 ledigingen van uw mini-container of
de eerste 60 stortingen in de ondergrondse container. U hoeft die aanbiedingen dus niet te betalen. Biedt
u de minicontainer voor restafval meer dan 10 keer aan of gooit u meer dan 60 afval-zakken in de
ondergrondse container? Dan betaalt u deze extra ledigingen of stortingen via het aan-slagbiljet voor de
afvalstoffenheffing. U kunt op www.bwbrabant.nl via het contactformulier of de digitale balie een aanvraag
voor vrijstelling vanwege medische kosten indienen. Hierbij wordt aan u gevraagd een bewijsstuk te laten
zien zoals een kopie van een recept of schriftelijke verklaring van een huisarts of medisch specialist.
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Aantal aanbiedingen controleren?
Op het aanslagbiljet staat vermeld hoe vaak u de container voor restafval in 2019 heeft gebruikt of hoe
vaak u een zak in de ondergrondse container heeft gedaan.
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U kunt heel eenvoudig controleren hoe vaak u restafval aanbiedt. Dat kan via de website van Saver, zie
www.saver.nl/nl/thuis/saverpas. Door het invullen van uw postcode, huisnummer en nummer van uw
Saverpas kunt u zelf kijken naar uw aanbiedgedrag.

Tips voor minder afval en minder kosten
Gft-afval is gratis
In het restafval in Roosendaal zitten nog steeds heel veel etensresten. Ook etensresten mogen bij het
gft-afval en het aanbieden van de container voor gft-afval is gratis. Door het gft-afval niet meer bij het
restafval te gooien, bespaart u kosten. U kunt deze verpakken in een krantje of vermengen met wat
tuinafval. Dan wordt uw container niet vies en gaat deze ook niet stinken.
Papier is gratis
Papieren verpakkingen van levensmiddelen, zoals van de pasta of broodbeleg, mogen ook in de
papiercontainer. Dat geldt ook voor enveloppen met venster en papieren zakken van fruit of groente.
Kunststof verpakkingsafval en drankenkartons
Sinds juli 2015 mogen de drankenkartons in de Plastic Heroeszakken en in de kunststofcontainers. De
pakken hoeven niet schoon te zijn, wel leeg. Druk de verpakking plat en draai de dop erop, dat bespaart
ruimte in de Plastic Heroeszak. Het gebruik van de perscontainers voor kunststof verpakkingsafval en
drankenkartons werkt met de Saverpas en is ook gratis.
Textiel en glas
Niet alleen goede textiel, maar ook oude of kapotte textiel mag in de textielcontainer. Ook schoenen
(samengebonden), dekens en gordijnen mogen in de container. Geen vervuilde poetsdoeken.
Glasverpakkingen hoeven niet leeg en schoon te zijn; er mogen restjes in zitten. De dop mag ook mee in
de glasbak.
Grondstoffencentrum (voorheen milieustraat)
Groot afval kunt u naar het grondstoffencentrum brengen. U kunt heel veel afvalstromen gratis
weg-brengen, zoals hout, gipsplaten, puin, zand en grond. Ook harde kunststoffen (speelgoed en
tuinmeu-belen), schoon tempex, bruikbare huisraad, matrassen, oude elektrische apparaten, chemisch
afval en groot tuinafval kunt u gratis brengen. Voor betaalde afvalstromen betaald u € 0,48 per 2 kg. Dit
geldt voor grof huishoudelijk afval, restafval, en dakleer.
Grof afval aan huis op laten halen (maximaal 2 m3 per keer)
Groot afval kunt u ook aan huis laten ophalen. Snoeihout kost € 15,- voor 1 m3 en € 20,- voor 2 m3. bouw
en sloopafval kost € 50,- voor 1 m3 en € 90 voor 2 m3 en grof huishoudelijk restafval € 25,- voor 1 m3 en
€ 40,- voor 2 m3. Het moment van ophalen wordt door Saver ingepland. Tussen het moment van
aanmelden en het moment van ophalen zit enkele weken. Het afval kan binnen 3 werkdagen worden
opgehaald. Er wordt dan € 25,- extra aan voorrijkosten berekend.
Kringloper
De kringloper haalt niet alleen bruikbaar huisraad gratis aan huis op, maar ook kapotte elektrische
apparaten.
www.rsdaandebak.nl
Op de website www.rsdaandebak.nl vindt u nog meer tips. Ook staat op deze website wat er wordt
gemaakt van uw gescheiden ingeleverde afval.

