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Verzoek
Teruggaaf afvalstoffenbelasting
Voorkomen van milieurisico’s

 Waarom dit formulier?

Met dit formulier vraagt u teruggaaf aan van afvalstoffenbelasting 
die u hebt betaald voor het laten verwijderen van afvalstoffen van 
anderen om milieurisico’s te voorkomen. U kunt in aanmerking 
komen voor een teruggaaf wanneer u de betaalde afvalstoffen-
belasting niet (of niet helemaal) kunt verhalen op de overtreder. Kunt 
u een deel van de kosten niet verhalen op de overtreder? Dan krijgt u 
een evenredig deel van de betaalde afvalstoffenbelasting terug.

Invullen en opsturen
Vul het formulier op de computer in, print het en onderteken het. 
Rond bedragen af op hele euro’s. U mag dat in uw eigen voordeel 
doen. Stuur het ingevulde formulier naar:
Belastingdienst/Kantoor Arnhem/Landelijk Milieubelastingenteam
Antwoordnummer 1665
6800 WC Arnhem

U krijgt binnen 8 weken bericht
Wij proberen binnen 8 weken te beslissen op uw verzoek. 
Als dat niet lukt, krijgt u daarover een brief.

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
Hebt u nog vragen? Kijk dan op  belastingdienst.nl.

1 Gegevens belanghebbende

2 Gegevens gemachtigde

3 Gegevens contactpersoon

Naam contactpersoon

Naam belanghebbende

Naam gemachtigde

Telefoon contactpersoon

E-mail contactpersoon

RSIN belanghebbende

RSIN gemachtigde

https://belastingdienst.nl/privacy
https://belastingdienst.nl
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5 Verklaringen

5a Zijn de afvalstoffen naar een inrichting gebracht en 
hebt u ze daar ter plaatse door de inrichting laten 
verwijderen?

Ja
Nee. U kunt geen teruggaaf van afvalstoffenbelasting krijgen.  
U hoeft dit formulier niet in te sturen.

5b Heeft de houder van de inrichting de afvalstoffen-
belasting bij u in rekening gebracht?

Ja
Nee. U kunt geen teruggaaf van afvalstoffenbelasting krijgen.  
U hoeft dit formulier niet in te sturen.

5c Zijn de afvalstoffen gescheiden van andere 
afvalstoffen afgegeven aan de inrichting?

Ja
Nee. U kunt geen teruggaaf van afvalstoffenbelasting krijgen.  
U hoeft dit formulier niet in te sturen.

5d Kunnen de kosten geheel verhaald worden op de 
overtreder? Onder ‘kosten’ vallen de stortkosten, de 
verschuldigde afvalstoffen belasting en de overige kosten 
voor het verwijderen van de afvalstoffen.

5e Kunnen de kosten gedeeltelijk verhaald worden 
op de overtreder? 

Ja. U kunt geen teruggaaf van afvalstoffenbelasting krijgen.  
U hoeft dit formulier niet in te sturen.

Ja. De teruggaaf geldt slechts over het deel van de kosten 
dat niet kan worden verhaald.

Nee

Nee

6 Bedrag van de teruggaaf

7 Ondertekening

Plaats

6a Stortkosten

6b Betaalde afvalstoffenbelasting

6c Overige kosten voor het verwijderen van de 
afvalstoffen

6d Totale kosten bestuursdwang (6a + 6b + 6c)

6e Kosten verhaald op de overtreder

6f Deel van de totale kosten bestuursdwang dat niet verhaald kan worden op de overtreder (6d - 6e) 

6g Bedrag van de teruggaaf afvalstoffenbelasting ((6f/6d) x 6b)

Datum (dd-mm-jjjj)

Handtekening 
Schrijf binnen 
het vak.

€

€

€

€

€

€

€

4 Postadres

4a Wilt u de post ontvangen op 
een ander adres dan het bij ons 
bekende adres?

4b Straat en huisnummer

Postbus

Postcode en woonplaats

Postcode en plaats

Nee. Ga verder met vraag 5.
Ja. Kruis bij vraag 4b aan of het om een gewoon adres of om een postbus gaat en vul de gegevens in.
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