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Aangifte 
Afvalstoffenbelasting 2022

 Waarom dit formulier?

Met dit formulier doet u aangifte voor de afvalstoffenbelasting. 
U moet afvalstoffenbelasting betalen over:

 – het gewicht van het afval dat aan de inrichting wordt afgegeven 
voor storten of verbranden

 – het gewicht van de afvalstoffen die binnen de inrichting zijn 
gestort of verbrand

 – het gewicht van de afvalstoffen die u buiten Nederland brengt 
om daar te storten of te verbranden

U hebt vrijstelling voor asbest
Het storten van asbest dat is gebruikt als dakbedekking, is vrij-
gesteld. Het mag gaan om asbest of asbesthoudende producten. 
U moet dit asbest of deze asbesthoudende producten gescheiden 
van ander afval aanbieden. Voor de vrijstelling moet u ook aan al 
deze voorwaarden voldoen:

 – Het dak is gesaneerd door een gecertificeerd asbest-
verwijderingsbedrijf.

 – De sanering van het dak is gemeld in het landelijk asbest-
volgsysteem.

 – De sanering van het dak is uiterlijk in 2024 afgerond.
 – Het verwijderde asbest moet uiterlijk 31 maart 2025 zijn afgegeven.

Daarnaast geldt dat:
 – u een verklaring van een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf 
moet hebben waarin staat dat u aan de voorwaarden hebt voldaan

 – uit uw administratie moet blijken hoeveel asbest met een 
vrijstelling is gestort

Aangifte doen
Hebt u een ‘aangiftebrief’ van ons gekregen? Dan moet u altijd 
aangifte doen, ook als u over een tijdvak geen afvalstoffenbelasting 
hoeft te betalen. Vul de aangifte helemaal in op de computer. 

Het aangifte nummer dat u nodig hebt voor deze aangifte, staat in de 
aangiftebrief die u van ons hebt gekregen. Rond alle hoeveelheden 
naar beneden af op hele tonnen en rond alle bedragen naar beneden 
af op hele euro’s. 

Onderteken deze aangifte en stuur deze naar: 
Belastingdienst/Kantoor Arnhem/Landelijk milieubelastingenteam 
Antwoordnummer 1665 
6800 WC Arnhem

Betalen
U betaalt de afvalstoffenbelasting binnen 1 maand na afloop van het 
tijdvak dat in de aangiftebrief staat. Als dag van betaling geldt de dag 
waarop het bedrag op onze rekening staat bijgeschreven. 

Maak het bedrag over naar IBAN (rekeningnummer) 
NL86 INGB 0002 4455 88 van de Belastingdienst in Apeldoorn. 
U kunt hiervoor gebruikmaken van de acceptgiro die u bij de 
aangiftebrief hebt gekregen. Vermeld altijd het betalingskenmerk 
dat op de acceptgiro staat.

Betaalt u van buiten de EU? Gebruik dan ook de BIC-code INGBNL2A.

Let op!
U bent er zelf voor verantwoordelijk dat de belasting op tijd op 
onze rekening staat. Voor een tijdige betaling moet u rekening 
houden met de verwerkingstijd van uw opdracht. Een bank 
heeft hiervoor meestal enkele dagen nodig.

Bezwaar
Als u bezwaar hebt tegen de belasting die u op de aangifte hebt 
betaald, stuur ons dan binnen 6 weken na de betaling uw 
bezwaarschrift.

Privacy
Wij gaan zorgvuldig om met de gegevens van burgers en bedrijven en
met uw privacy. Op belastingdienst.nl/privacy staat hoe wij dat doen.

Meer informatie
Lees de toelichting bij dit formulier. Hebt u daarna nog vragen? 
Kijk op belastingdienst.nl. 

Belastingdienst/Kantoor Arnhem/
Landelijk milieubelastingenteam
Antwoordnummer 1665, 6800 WC ArNhEm>

Ruimte voor de Belastingdienst 

Datum binnenkomst aangifte Datum verwerking

 

https://belastingdienst.nl
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02 van 05

1 Algemene gegevens onderneming

1a Aangiftenummer (zie aangiftebrief) C 2 3

1b Aangiftetijdvak

1c Naam onderneming

1d Zijn de gegevens van de 
onderneming in de aangiftebrief 
die u van ons hebt gekregen 
juist vermeld?

Ja. Ga verder met vraag 2.

Nee. Vermeld hieronder de juiste gegevens.

1e Naam onderneming

1f Ter attentie van

1g Postadres

1h Postcode en plaats

1i Vestigingsadres

1j Postcode en plaats

2 Methodiek berekening

2a Volgens welke methode 
doet u aangifte?

Verhoudingsgetal
Nummer beschikking verhoudingsgetal

In-/ uitmethode
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03 van 05Vul hier uw aangiftenummer in

C

3 Berekening afvalstoffenbelasting

3a Gewicht afval voor storten ton

3b Gewicht afval voor verbranden ton

3c Nihiltarief. Zie toelichting. ton

3d Gewicht belast verbrand afval (3b – 3c) ton

3e Subtotaal gewicht afval (3a+3d) ton

3f Tarief afvalstoffenbelasting per ton afval € 3 3 , 5 8

3g Subtotaal afvalstoffenbelasting (3e x 3f) €

3h Gewicht afval dat volgens het Besluit Grondslag Buitenlandheffing Afval van de ILT buiten 
Nederland is gebracht en daar is verbrand of gestort. Voor het kiezen van het juiste tarief: zie toelichting.

Gewicht afval (tonnages)

ton x € 32,12 (tarief 2019)  = €

ton x € 32,63 (tarief 2020)  = €

ton x € 33,15 (tarief 2021)  = €

ton x € 33,58 (tarief 2022)  = €

Totaal gewicht ton

3i Totaal gewicht afval dat buiten Nederland is gebracht x tarief €

3j Totaal afvalstoffenbelasting (3g + 3i) €

3k Totaal gewicht afval (3e+totaal gewicht van 3h) ton

3l Belastingvermindering op grond van 
in-/uitmethode €

3m Belastingvermindering voor bouw stoffen 
die binnen de inrichting zijn ontstaan. 
Zie toelichting.

€

3n Totaal belastingverminderingen (3l + 3m) €

3o Te betalen belasting (3j – 3n). Rond naar beneden af op hele euro’s. €

3p Te verrekenen oninbare vorderingen afvalstoffenbelasting €

3q Alsnog geïnd op eerder oninbare vorderingen €

3r Totaal te betalen/terug te ontvangen (3o-3p+3q) €

–

+

+

×

+

+/-

+
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04 van 05Vul hier uw aangiftenummer in

C

4 Ondertekening

Naam contactpersoon

Functie

Plaats

Telefoon (doorkiesnummer)

Datum

Handtekening 
Schrijf binnen het vak.
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 Toelichting bij de rubrieken

3 Berekening afvalstoffenbelasting

Vaststellen gewicht
U moet het gewicht van het afval vaststellen met een weegbrug. 
Hebt u zelf geen weegbrug, neem dan contact op met ons.

Afronden gewicht en bedragen
Rond alle hoeveelheden naar beneden af op hele tonnen. 
Rond alle bedragen naar beneden af op hele euro’s.

Vraag 3c: Nihiltarief
U mag het nihiltarief toepassen voor het verbranden van afval-
stoffen in een installatie waarin geen huishoudelijke afvalstoffen, 
gemengde bedrijfsafvalstoffen en gemengd sorteerresidu 
verbrand mogen worden.

Dat het niet is toegestaan deze stoffen te verbranden, moet 
blijken uit de Wet milieubeheer of de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo). Bijvoorbeeld uit voorschriften bij deze 
wetten of een omgevingsvergunning volgens de Wabo. Ook kan 
het tarief worden toegepast als uit boeken en bescheiden blijkt dat 
in de installatie uitsluitend zuivere biomassa en naar haar aard 
zuivere biomassa wordt verbrand.

Vraag 3h: Afval dat buiten Nederland is gebracht
Hebt u een vergunning van de ILT om afvalstoffen buiten Nederland 
te brengen? Dan moet u aangifte doen en afvalstoffenbelasting 
betalen. Meldt u altijd eerst bij ons aan als belastingplichtige, u 
ontvangt daarna automatisch een uitnodiging voor het doen van 
aangifte voor het eerst volgende aangiftetijdvak. Vraag de ILT na 
afloop van het laatste transport om een beschikking waaruit het 
totaalgewicht van de uit Nederland overgebrachte afvalstoffen blijkt. 
U krijgt dan van de ILT een Besluit Grondslag Buitenlandheffing Afval. 
In onderdeel II.1 van dat Besluit staan het gewicht van de afvalstoffen 
die zijn gestort en het gewicht van de afvalstoffen die zijn verbrand in 
een installatie waarin gemengde afvalstoffen mogen worden 
verbrand. Deze gewichten telt u op en neemt u over in de aangifte.

Tarief
U vult het tarief in dat geldt in het jaar van overbrenging. 
Bij een jaar overstijgende beschikking, kijkt u naar het laagste tarief 
gedurende de periode van overbrenging: dit tarief mag worden 
toegepast op het totaalgewicht van de overgebrachte afvalstoffen.

Vraag 3m: Belastingvermindering voor bouwstoffen 
die binnen de inrichting zijn ontstaan
Brengt u stoffen, mengsels of voorwerpen binnen de inrichting 
in een dusdanige staat, dat zij niet langer als afvalstoffen kunnen 
worden aangemerkt? Dan mag u de hierover afgedragen afval-
stoffenbelasting in mindering brengen. Het betreft stoffen, 
mengsels en voorwerpen die:

 – bedoeld zijn om te gebruiken voor toepassingen die verband 
houden met de bedrijfsvoering van de stortinrichting, of

 – deel uitmaken van het bedrijfsproces dat leidt tot de nuttige 
toepassing of verwijdering van afvalstoffen

Denk bijvoorbeeld aan bouwstoffen en grond.

Vraag 3p: Oninbare vorderingen
Wanneer vaststaat dat een bedrag aan afvalstoffenbelasting 
niet is en niet zal worden ontvangen, brengt u dit bedrag onder 3q 
in mindering op het verschuldigde bedrag. Wanneer u alsnog een 
bedrag ontvangt dat u eerder als oninbaar in mindering hebt 
gebracht op uw aangifte, neemt u dit bedrag onder 3q op in de 
aangifte.
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