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Wat is DIFTAR ?

• Diftar staat voor geDIFferentieerde TARieven waarbij per huishouden geregistreerd wordt hoeveel 

afval aangeboden wordt en hoe meer afval een burger aanbiedt hoe hoger de afvalstoffenheffing zal 

zijn. Omgekeerd levert betere afvalscheiding en het aanbieden van minder afval een lagere 

variabele afvalstoffenheffing op. Het vastrecht blijft hetzelfde.(Wikipedia)
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Wat is DIFTAR ?

Dalen de totale afvalkosten evenredig mee met de dalende opbrengsten afvalstoffenheffing ?

✓Welke kosten worden gedekt door het variabele gedeelte.

✓Wat is de verhouding tussen variabele en vaste opbrengsten.

✓Worden de meerkosten overige afvalstromen gecompenseerd door afname verwerkingskosten 

restafval.
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Structuur afvalstoffenheffing

Geen Diftar

Heusden 2016

Omgekeerd inzamelen                                                                               

Voor VANG
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Beleidswijziging

Gemeente heeft beleidskeuze gemaakt, nu achterover leunen.

Wat als er:
• Betere scheidingsresultaten zijn dan verwacht.
• Door ingrijpen overheid gemeente geconfronteerd wordt met hogere kosten.
• Opbrengsten afvalstromen afnemen.
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Denken in tandwielen
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Praktijk Omgekeerd inzamelen gemeente Heusden

Uitgangspunten:

✓Doelstelling ambitie 75 kg restafval per inwoner in 2020.

✓Afvalstoffenheffing niet hoger dan in 2016.

✓2017 gefaseerd inzamelen omgekeerd inzamelen hele gemeente.

✓2018 overbruggingsjaar .

Succesverhaal 

✓In 2018 ambitie 2020 Afvalbeleidsplan al ruimschoots gehaald.

✓Aandacht vanuit de regio.
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Resultaat 2018

Verwachte resultaat 2018 vanuit uitgangspunt:

✓Inkomsten 68% via vastrecht en 32% via variabele opbrengsten.

Werkelijk resultaat 2018:

✓Te sterke daling afvalstoffenheffing en gelijkblijvende kosten leiden in 2018 tot een tekort op de 

afvalbegroting.

✓Inkomsten 80% via vastrecht en 20% via variabele opbrengsten.

✓Gemiddelde afvalstoffenheffing lager dan in 2016.

✓Totale kosten gelijk aan kosten voor omgekeerd inzamelen (2016).
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Uitdaging Gemeente Heusden 2019

• Tarieven 2018 zijn niet kostendekkend.

• Te kort resultaat 2018 kan niet worden opgevangen door afvalreserve.

• Afvalstoffenheffing moet in 2019 kostendekkend zijn.

Welke keuze ga je maken?

✓Verhogen vastrecht.

✓Verhogen tarief per storting restafval zak in ondergrondse container.

✓Invoeren tarief voor ledigen PMD en GFT container.

✓Een combinatie van verhogingen.

Resultaat: 

✓Afvalstoffenheffing is kostendekkend.

✓Gemiddelde afvalstoffenheffing iets lager dan niveau voor omgekeerd inzamelen (2016).
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Tarievenstructuur 2019

Keuze combinatie verhogen vastrecht en invoeren tarief GFT en PMD container

Bewoners hoogbouw betalen naast vastrecht een vast tarief voor inzameling GFT en PMD middels 

verzamelcontainers.

Weerstand

✓Petitie bewoners
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Discussie / vragen
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Bedankt voor uw aandacht!


