
‘minder restafval is mogelijk.’

wat is het recycle-tarief?
In het restafval van inwoners in 
Wormerland zitten nog altijd veel 
herbruikbare materialen. Denk 
bijvoorbeeld aan etensresten en 
plastic. Als je afval goed scheidt, 
heb je veel minder restafval, dit is 
beter voor het milieu!  
 
Vanaf 1 januari 2022 voeren we 
recycle-tarief in. De afvalstoffen-
heffing bestaat dan uit een vast 
en variabel deel. De hoogte van 

het variabele deel wordt bepaald 
door het aantal keer dat je de 
restafvalbak aan de weg zet of 
de ondergrondse container voor 

restafval gebruikt. Wanneer je 
jouw afval goed scheidt kun je de 
bak ook minder vaak laten legen 
of minder vaak een zak in de on-
dergrondse container gooien. Zo 
heb je zelf invloed op de hoogte 
van het variabele deel van de 
afvalstoffenheffing. 
 
Meer informatie hierover is te 
vinden op: 
wormerland.nl/recycle-tarief

doel Wormerland:
30 kg restafval per 
persoon in 2025.

30

alles over
recycle-tarief.

de goede 
afvalscheider 

wordt 
beloond!

Afval, samen produceren we er 
jaarlijks miljoenen kilo’s van. 

Gelukkig wordt hiervan veel 
weer gerecycled tot nieuwe 
producten of grondstoffen. 
Eén soort afval gaat de 

verbrandingsoven in: restaf-
val. Dat afval kunnen we niet 

meer recyclen, daar kunnen we 
dus beter zo min mogelijk van hebben. In Wormer-
land zijn we al heel goed bezig. Jaarlijks hebben we 
al 50 kilo restafval per persoon minder dan een paar 
jaar geleden. Daar mogen we trots op zijn! 
 
Maar we willen nog minder restafval, en dat is moge-
lijk. In het overzicht op de volgende pagina ziet u dat 
van de 154 kilo maar een klein deel écht restafval is. 
De rest kan in de andere bakken of naar het afval-
brengstation zodat het gerecycled kan worden. Als je 

doorkrijgt wat er allemaal nog mogelijk is met restaf-
val, wordt het hartstikke leuk om het te scheiden.  
Sinds de 100-100-100 actie in 2016 zijn wij thuis nog 
bewuster ons afval gaan scheiden. Vooral onze 2 kin-
deren van 16 en 19 hebben moeten leren dat plastic 
verpakkingen, frisdrank blikjes en flesjes en papier 
niet op 1 hoop in de prullenbak moeten worden ge-
gooid. We hebben ook succesvol geëxperimenteerd 
met de bak voor gft en etensresten waardoor dit niet 
meer bij het restafval wordt weggegooid. De stap 
naar nog minder restafval gaat ons met recycle-tarief 
vast ook lukken! 

Ik heb gemerkt dat wij allemaal graag van elkaar 
willen leren, de tips en trucs die ik deel via sociale 
media worden graag geliked en leiden bijna altijd tot 
leuke gesprekken. 
 
Wethouder Harold Halewijn



Waarom recycle-tarief in Wormerland?
De gemeente heeft voor recycle-tarief gekozen 
om afvalscheiding te stimuleren. Dat betekent 
minder restafval en betere scheiding van 
grondstoffen zoals gft en etensresten, plastic, 
blik en drinkpakken en papier. Als er niets 
zou veranderen, gaan de kosten voor de 
afvalstoffenheffing de komende jaren omhoog. 
Door je afval goed te scheiden, krijg je met 
recycle-tarief invloed op de hoogte van jouw 
afvalstoffenheffing.

Ga ik meer betalen?
Je krijgt invloed op de hoogte van de afvalstoffen-
heffing. Hoe beter je afval scheidt, hoe minder 
restafval er overblijft. Je hoeft het restafval daar-
door minder vaak aan te bieden. Het variabele tarief 
is afhankelijk van hoe vaak je de restafvalbak aan 
de weg zet in combinatie met het formaat van jouw 
bak (laagbouw) of de ondergrondse container voor 
restafval gebruikt (hoogbouw). Wanneer je weinig 
restafval aanbiedt, is jouw afvalstoffenheffing eind 
van het jaar ook lager. 

Hoe zit het met de privacy  
en gechipte bakken?
Bij de afvalinzameling worden persoonsgege-
vens verwerkt. De afvalbak is gekoppeld aan 
jouw woonadres. Deze bak is voorzien van een 
chip. De chip registreert het aantal keer dat de 
bak wordt aangeboden om geleegd te worden 
en de dag en het tijdstip waarop dit gebeurt. De 
verwerking van deze gegevens gebeurt in over-
eenstemming met de privacyregelgeving. 

De gemeente is verantwoordelijk voor de nale-
ving van de privacyregels. HVC als afval- 
inzamelaar houdt zich aan de afspraken die wij 
met de gemeente hebben gemaakt over hoe wij 
vertrouwelijk met je gegevens omgaan. Op de 
website www.hvcgroep.nl vind je onze uitge-
breide privacyverklaring. 

Hoe voorkom ik dat iemand mijn bak steelt 
en deze elke maand aan de weg zet?
Dit kun je niet voorkomen, maar de restafval-
bakken die als vermist zijn opgegeven worden 
direct geblokkeerd. De geblokkeerde bak wordt 
niet meer geleegd en blijft vol aan de weg staan. 
Is je bak dus weg of gestolen? Geef dit dan direct 
door aan de klantenservice van HVC. Kijk op 
hvcgroep.nl voor de mogelijkheden.

Kan ik op een later moment nog wisselen van formaat restafvalbak?
Heb je voor een bepaald formaat restafvalbak gekozen en kom je er later achter dat 
het andere formaat toch beter past? Dan kun je tijdens een eenmalige omruilactie 
de restafvalbak omruilen voor een ander formaat. Informatie hierover volgt later.

Wat betekent het recycle-tarief? Wat worden de tarieven? 
En hoe zit het als anderen afval in jouw afvalbak gooien?  
Hier onder staan een aantal van deze veel gestelde vragen 
en antwoorden. Op wormerland.nl/recycle-tarief staan  
nog meer vragen met antwoorden over dit onderwerp.

Neemt het dumpen van afval toe?
Gebleken is dat dit meevalt in gemeenten waar al vergelijkbare systemen zijn ingevoerd. De 
gemeente gaat dit wel heel goed in de gaten houden en als het nodig is, wordt er handhaving 
ingezet. Zij proberen dan te achterhalen waar het afval vandaan komt en de veroorzakers 
worden daarop aangesproken. Er zijn ook mogelijkheden om boetes uit te delen.

Hoe kan ik besparen op mijn variabele deel?
Als je jouw bak minder vaak aanbiedt of 
minder vaak een zak in de ondergrondse 
restafvalcontainer gooit, bespaar je op jouw 
afvalstoffenheffing. 

Is het voor (grote) gezinnen ook mogelijk  
om te besparen?
Iedereen die zijn afval goed scheidt, kan de 
rekening omlaag brengen. Nu betaalt iedereen 
een gelijk tarief, ongeacht of hij zijn afval wel  
of niet goed scheidt. Gezinnen die niet goed afval 
scheiden, betalen nu net zoveel als gezinnen die 
wel goed scheiden. Met recycle-tarief worden  
goede afvalscheiders beloond. Anderen worden 
uitgedaagd om nog beter hun best te doen.

vragen over recycle-tarief.
& antwoorden

Wat worden de tarieven?
De exacte verdeling tussen het vaste en varia-
bele deel wordt in december bepaald door de 
gemeenteraad. Meer informatie hierover is te 
vinden op: wormerland.nl/recycle-tarief

wat zit er in het 
restafval van 
Wormerland?  
 
Hier kun je zien hoeveel afval 
er in 2020 in Wormerland 
gemiddeld per persoon in de 
restafvalbak terecht kwam. 
Je ziet dat maar een klein 
gedeelte écht restafval is. 
Het overige afval is goed te 
recyclen als je het goed scheidt 
en in de juiste bak gooit.

Waarom wordt er niet afgerekend op gewicht?
De kosten voor de techniek van het wegen zijn in aanschaf en onderhoud erg hoog. Zeker  
bij de ondergrondse containers. Ook hebben de containers met een weeg-systeem vaker  
storing. En het nadeel van het afrekenen op gewicht is dat je meer betaalt wanneer iemand  
anders extra afval in jouw bak gooit. Bij betaling per lediging is dit niet van invloed. 

rest-
afval

In totaal wordt er 154 kilo fijn huishoudelijk restafval  
per persoon per jaar ingezameld. Dit bestaat uit:

Met behulp van machinaal scheiden kunnen we hier 
17 kilo herbruikbare materialen uit halen. Er blijft dan 
nog 137 kilo over.

Gft + etensresten:  

Papier + karton:  

Plastic, blik + drinkpakken:  

Glas:  

Textiel:  

Overig herbruikbaar:  
(o.a. apparaten, harde kunststoffen, puin)

Restafval:  

36%

7%

8%

4%

6%

10%

29%



Meer informatie? 
Kijk op wormerland.nl/recycle-tarief

wat hoort waar?  
de HVC-app geeft antwoord!

recycle-tarief in het kort.

Bij recycle-tarief bestaat de 
afvalstoffenheffing uit 2 delen: 
een vast en een variabel deel.

Situatie nu: afvalstoffenheffing 
bestaat uit een vast bedrag.

Situatie vanaf 1/1/2022: je hebt 
invloed op de hoogte van het  
variabele deel van de heffing.

vast deel
jaarlijks bepaald door 

gemeenteraad

variabel deel
Beter scheiden = 
minder betalen!

Vraag jij je soms af waar het 
afval thuis hoort? De afvalwijzer 
in de HVC-app geeft antwoord! 
Fotografeer of scan een product 
en zie in welke bak het afval 
hoort. Handig toch? Ook zie je 

in één oogopslag wanneer het 
afval bij jou in de straat wordt 
opgehaald. Vanaf januari 2022 
zie je in de HVC-app ook direct 
hoeveel je kan besparen op de 
afvalstoffenheffing. De app is 

hiervoor vernieuwd. 
 
Download de nieuwe app 
gratis in de App store of Google 
Playstore.

wat hoort er bij plastic? doe de check:
• is het een verpakking?
• is het leeg?
• komt het uit keuken of badkamer?

3x ja? Dan hoort het bij plastic, blik & drinkpakken.

Uitzonderingen
• Spuitbussen, deze horen bij restafval.


