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Algemeen Bestuur Avri 
 

Agenda 21 december 2017 
 

 

 
Donderdag 21 december 2017 van 09.00 tot 11.00 uur vergadert het Algemeen Bestuur van Avri in de 
vergaderzaal, locatie Geldermalsen, Meersteeg 15. 
 
 

Agenda 
 
 
1. Opening  

2. Vaststellen agenda 

3. Mededelingen 

4. Ingekomen stukken 

5. 5a. Vaststellen besluitenlijst AB 16 november 2017      

5b. Cumulatieve actielijst en agendaplanning       

6. Terugkoppeling uit Platformbijeenkomst 22 november 2017     (mondeling) 

 

Ter besluitvorming: 

7. AB-voorstel Verordeningen 2018       Bijlage 7a t/m 7d 

8. AB-voorstel Productenboek Basispakket Avri 2018     Bijlage 8a en 8b 

9. AB-voorstel Controleprotocol 2017       Bijlage 9a en 9b 

 

Ter bespreking: 

10. Terugkoppeling IBOR        (mondeling) 

 

Ter informatie 

11. Najaarsnota BSR 2017        Bijlage 11 

12. Vergaderschema 2018        Bijlage 12 

 

13. Rondvraag 

14. Sluiting  
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Algemeen Bestuur Avri 
 
OPENBARE VERGADERING -  
CONCEPT verslag 16 november 2017 
 
(Vergaderzaal  Avri te Geldermalsen) 
 
 

   
Aanwezige AB-leden   
gemeente Buren De heer H. de Ronde Lid AB 
gemeente Culemborg De heer J.A.W.A. Reus Lid AB  
gemeente Geldermalsen De heer R. van Meygaarden Lid AB 
gemeente Lingewaal De heer G. Bel Lid DB, vicevoorzitter AB 
gemeente Maasdriel Mevrouw A. Sörensen Plv lid AB 
gemeente Neder-Betuwe De heer H. Gerritsen Lid AB 
gemeente Neerijnen De heer T. Kool Lid AB 
gemeente Tiel De heer L. Verspuij Voorzitter DB en AB 
gemeente West Maas en Waal De heer A.H.M. de Vree Lid AB 
gemeente Zaltbommel De heer S. Buwalda Lid AB  
   
Woordvoerders namens Avri De heer E.J. de Vries Directeur Avri / secretaris Bestuur, lid MT 
 De heer P. de Wit Accountant Tilly Baker Berk 
Afwezig m.k. De heer A.H.M. de Vree Lid DB en AB, gemeente Maasdriel 
 
 

# Subject Besluit / Conclusie 

1 Opening  Na een paar leesminuten opent de voorzitter de vergadering om 10.04 uur en 
verwelkomt de aanwezigen. Mevrouw Sörensen neemt als plaatsvervanger 
deel namens de heer De Vreede. 

   

2 Vaststellen agenda De agenda wordt conform vastgesteld. 

   

3 Mededelingen De schriftelijke mededelingen zijn vooraf aan de vergadering uitgedeeld en 
worden als bijlage bij het verslag gevoegd (bijlage 1). De heer De Vries geeft 
een korte toelichting op de onderwerpen. 
 
Naar aanleiding van: 

 Papierinzameling nu ook overdag:  
De huidige afspraken lopen tot 2019. Voor nu is hier niets aan te doen. Het AB 
verzoekt om dit onderwerp op de agenda te plaatsen voor 2018. Zij willen meer 
informatie over hoe papierinzameling binnen Avri is geregeld, welke mogelijk-
heden of alternatieven er zijn (bijv. BEST-tas). Of er meer chauffeurs geregeld 
kunnen worden voor de avonduren.  

Besluit: op de planninglijst zetten. actie BS  

 
 Werken met doelgroepen 

Mevrouw Sörensen adviseert om goed te letten op de bewoording richting de 
media. De heer Van Meygaarden adviseert om te kijken of deze medewerkers 
het groot rijbewijs kunnen halen, zodat  zij 's avonds in te zetten zijn voor pa-
pierinzameling. 

   

4. Ingekomen stukken  

4a. Brief GNL inzake reactie 
zienswijze Herindelings-
ontwerp 

Besluit: de brief wordt ter kennisgeving aangenomen. 

   

5a Vaststellen Besluitenlijst 
AB 6 juli 2017 

Het AB stelt de besluitenlijst van 6 juli 2017 conform vast. 
 

   

   

5b Cumulatieve actielijst en 
agendaplanning 

De actielijst wordt besproken en bijgewerkt. Actie BS  
 

   

6. Terugkoppeling uit Plat-
formbijeenkomst 26 sep-

Dienstmededeling: de Platformbijeenkomst van 22 november heeft een nieuwe 
locatie, nl. Van der Valk Zaltbommel A2, ingang Events en Meetings, Hogeweg 
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tember 2017 65 te Zaltbommel.  
 
In de bijeenkomst van 26 september is nadrukkelijk aandacht gevraagd voor 
ouderen en de afstand die zij moeten gaan afleggen als er gekozen wordt voor 
ondergrondse containers. Ook adviseerden zij om goed te kijken naar andere 
gemeenten. Hoe hebben zij dit gedaan en hoe gaat het nu.  
 
De opkomst was goed, ongeveer zo'n 30 personen. 

   

7. AB-voorstel Strategisch 
Bedrijfsplan 2017-2020 

Het Strategisch Bedrijfsplan is al eerder in het AB geweest. De toen gemaakte 
opmerkingen zijn meegenomen in deze nieuwe versie. 
 
Opmerkingen naar aanleiding van: 

 Het AB zou graag een tussenevaluatie willen zien. Vooral omdat de 
wereld om ons heen veranderd. Blijf kijken of het plan nog actueel is 
of dat je het aan moet passen. 

 Betrek het AB bij activiteiten van Avri Realisatie BV. Zeker activiteiten 
die consequenties hebben. Tijdig informeren is hierbij belangrijk. 

 Het pluspakket mag geen nadelige gevolgen hebben voor het basis-
pakket. 

 De Tielse gemeenteraad heeft nadrukkelijk meegegeven om de inwo-
ners meer te betrekken. Dit is nl. bij het nieuwe beleidsplan niet ge-
beurd en dat betreurt de raad. Daarnaast adviseren zij om de doelstel-
lingen meetbaar te maken, te monitoren en ook te rapporteren. 

 
De heer De Vries geeft aan dat van het eerste Strategisch Bedrijfsplan (2010 
t/m 2015) jaarlijks een verslag is gemaakt. De doelen zijn toen meetbaar ge-
maakt. Avri zal ook op dezelfde wijze jaarlijks over het nieuwe plan rapporte-
ren. 
 
Besluit: het AB stelt het Strategisch Bedrijfsplan 2017-2020 met bovenstaan-
de opmerkingen vast. 

   

8. AB-voorstel Bestuursrap-
portage 2017 

Opmerkingen naar aanleiding van: 

 Het AB geeft aan het weerstandsratio te laag te vinden. Doelstelling is 
zo min mogelijk reserves, maar pleiten om dit op orde te brengen. 

 Aandacht voor het beheren van kredieten. Hier is verbetering in moge-
lijk. Beter ramen en plannen. 

 Kan het saldo van Bedrijfsafval een vangnet zijn om in te zetten voor 
de weerstandsratio? 
 

De voorzitter benadrukt dat de lage weerstandsratio genoemd is bij de begro-
ting. Stapsgewijs zouden de reserves gevuld worden. Hiervoor is ruimte in de 
meerjarenbegroting, maar daar is tijd voor nodig. Bij de nieuwe begrotingsses-
sie zal deze discussie weer meegenomen worden. 
 
De voorzitter vraagt de heer Gaasbeek (teamleider Financiën & ICT) of hij de 
vraag over het saldo van Bedrijfsafval inzetten als vangnet kan beantwoorden. 
De heer Gaasbeek geeft aan dat die mogelijkheid er is. Dit saldo is nl. al eens 
eerder ingezet voor het basispakket. En de opmerking over het beheren van 
kredieten neemt hij ook mee. 
 
Besluit: het AB stelt het voorstel Bestuursrapportage 2017 met de gemaakte 
opmerkingen vast. 

   

9. Evaluatie resultaten proef 
textielcontainers Herto-
genwijk 

De voorzitter laat weten dat de gemeente Tiel heeft ingestemd met het verwij-
deren van de ondergrondse textielcontainer in de Hertogenwijk. Zij betreuren 
de slechte kwaliteit van het ingezamelde textiel. Daarom het verzoek aan Avri 
om te kijken naar andere manieren om textiel in te zamelen. Misschien is de 
BEST-tas een optie.  
 
Besluit: het AB stemt in met het verwijderen van de textielcontainer in de Her-
togenwijk. 

   

10. AB-voorstel Beleidsplan / 
Projectplan / Financiering 
Nieuw Inzamelbeleid 

De voorzitter geeft aan dat er op dit moment twee gemeenten zijn die tegen 
het nieuwe beleid zijn. Hij vraagt alle AB-leden om een algemene reactie: 
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West Maas en Waal: stemt niet in met het nieuwe beleid, maar stemmen wel 
mee met de opties. 
De heer De Vree spreekt zijn dank uit voor het verplaatsen van dit AB, zodat 
de raad van West Maas en Waal toch de onderliggende stukken kon behande-
len. Hij geeft aan dat de uitkomst hetzelfde is al eerder. West Maas en Waal 
stemt niet in met voorstel 1, 2 en 3. Hier is geen draagvlak voor. De vraag is of 
er een uitzondering gemaakt kan worden voor die gemeenten die tegen zijn, 
zodat de huidige situatie gehandhaafd kan blijven. Maar zij willen wel graag la-
ten onderzoeken hoe het percentage afval omlaag kan. 
 
Tiel: stemt niet in met het nieuwe beleid en stemt ook niet mee met de opties.. 
De gemeente Tiel heeft een motie ingediend (zie bijlage 1A). De raad vraagt 
zich af of we niet te snel gaan. Hebben we alle mogelijkheden wel goed in 
beeld, zoals nascheiding. Tiel vraagt meer tijd voor onderzoek om een juiste 
keuze te kunnen maken. Het aantal bijplaatsingen en ontwijkgedrag is erg 
groot in Tiel en volgens de raad draagt het nieuwe inzamelbeleid niet aan bij 
om dit te verbeteren. Daarnaast zijn de inwoners niet betrokken geweest. 
 
Geldermalsen: stemt in met het nieuwe beleid. 
De heer Van Meygaarden geeft aan dat het AB eerder dit jaar al een keuze 
heeft gemaakt. Het doel dat we willen bereiken is minder afval. We zullen de 
knop om moeten zetten om nog beter te gaan scheiden. Iedere verandering 
kost tijd. Door restafval op afstand komen inwoners (zoals ouderen) wel meer 
in beweging en meer buiten. 
 
Lingewaal: stemt in met het nieuwe beleid. 
In eerste instantie was de raad voor de motie. Echter bij de gemeenten die na-
scheiding hebben, is de afvalstoffenheffing hoger dan gemiddeld. De inwoners 
moeten leren om op een andere manier met afval om te gaan. Op de huidige 
manier gaat het niet goed. Door nascheiding kunnen inwoners ook gaan den-
ken dat al het afval in één container mag.  
 
Culemborg: stemt in met het nieuwe beleid. 
De heer De Reus benadrukt dat Avri hierover goed moet communiceren en 
vooral in gesprek moet gaan met de inwoners. Leg goed uit waarom we dit 
doen. 
 
Buren: stemt in met het nieuwe beleid. 
De gemeente Buren was in eerste instantie tegen. Zij hebben namelijk veel 
buitengebied, maar dat is te ondervangen door een extra container. Ook in de-
ze gemeente is de zorg uitgesproken over ouderen. Zij vinden dat de veroor-
zakers van afval (de huishoudens) ook moeten scheiden. 
 
Maasdriel: stemt in met het nieuwe beleid. 
De gemeente zou graag een oplossing willen zien voor het inzamelen van blik. 
Ook willen zij dat de inwoners goed geïnformeerd worden. Laat de inwoners 
bijv. meedenken over de opties. Ga in gesprek met hen en leg goed uit waar-
om deze keuze gemaakt is. 
 
Zaltbommel: stemt in met het nieuwe beleid. 
De vraag die vooral bij Zaltbommel speelt is ‘wat is buitengebied en wat niet’. 
Dit zal goed uitgewerkt moeten worden. 
 
Neder-Betuwe: stemt in met het nieuwe beleid. 
De heer Gerritsen benadrukt dat het besluit al in maart is genomen. Het voor-
stel van vandaag is het vervolg daarop. Hij heeft echter twee punten: 

- Het verschil in de kosten tussen de hoofdkeuze in maart en het defini-
tieve plan in november.   

- Containers gaan we vernieuwen. Is dit verstandig in het kader van 
duurzaamheid? Graag nader toelichten. 

 
Neerijnen: stemt in met het nieuwe beleid. 
De afspraak is dat inwoners max. 250 meter moeten lopen. De gemeente 
voorziet hierin geen probleem. De inwoners doen nl. ook boodschappen. 
Gezien het succes van Goed Scheiden Loont, wil de gemeente nu doorpakken 
met het nieuwe beleid. 
 
Conclusie: 8 gemeenten stemmen in en 2 stemmen niet in. 
De vraag is of die twee gemeenten een eigen systeem mogen hanteren en kan 
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Avri dit realiseren. 
 
De heer De Vries geeft aan dat in het verleden gekozen is voor een basispak-
ket. Dit betekent dezelfde diensten en prijzen voor alle gemeenten. Eenduidige 
wijze en kosten. Kan het anders? Ja, dat kan. Maar het wordt wel lastiger in de 
uitvoering en duurder. Ook de communicatie naar de inwoners wordt minder 
eenduidig.  
 
Besluit: het AB besluit in meerderheid vast te houden aan het basispakket. De 
vraag om eigen afvalbeleid wordt daarmee niet gehonoreerd. Wel roept het AB 
op om te kijken naar maatwerk oplossingen. 
 

 
Het voorstel bestaat uit 8 onderdelen waarover gestemd wordt. 
De gemeente Tiel onthoudt zich van stemming. 
 
Voorstel 1: 
 
Besluit: het AB stemt in met het Regionaal Beleidsplan van Afval naar Grond-
stof. 
 
Voorstel 2: 
 
Besluit: het AB stemt in met het projectplan Invoering Nieuw Afvalbeleid 
 
Voorstel 3: 
 
Besluit: het AB stemt in met het beschikbaar stellen van een investeringskre-
diet van € 8.700.000 voor de benodigde inzamelmiddelen. 
 
Voorstel 4: 
Gevraagd wordt om in het onderzoek naar de BEST-tas de verenigingen mee 
te nemen. En of dit geregeld kan worden door andere doelgroepen (achter-
stand op de arbeidsmarkt). 
 
Besluit: het AB stemt met een meerderheid in met de eenmalige kosten van € 
25.000,- voor het onderzoek naar de functionaliteit van de milieustraten en het 
onderzoek naar de BEST-tas (Boeken, Elektrische apparaten, Speelgoed en 
Textiel), te verwerken in de exploitatie 2018 van het programma basispakket. 
 
Voorstel 5:  
 
Besluit: het AB stemt met een meerderheid in met optie 5b: extra investe-
ringskrediet van € 590.000,- voor het verkleinen van de inwerpopening bij de 
bestaande en nieuw te plaatsen ondergrondse restafvalcontainers. De extra 
exploitatiekosten bedragen jaarlijks € 80.000,-. 
 
Voorstel 6: 
 
Besluit: het AB stemt niet in met het plaatsen van cocons. Als er vanuit de be-
volking wel vraag naar is, dan wordt dit voorgelegd aan het bestuur. 
 
Voorstel 7: 
Opgemerkt wordt dat de APV hierop aangepast zal moeten worden per ge-
meente. 
 
Besluit: het AB stemt in met het plaatsen van camera’s bij kritische brengloca-

ties. Er zal gebruikt gemaakt worden van tijdelijke camera’s en iedere gemeen-
te krijgt de mogelijkheid om te beslissen of ze het willen en waar ze het willen.  
 
Voorstel 8:  
 
Besluit: het AB stemt in met het afsluiten van een geldlening ter hoogte van 
de totale projectuitgaven (€ 8.700.000 + gekozen opties). 
 

 
Eindconclusie: het AB stemt in met het nieuwe beleidsplan. De aandachts-
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punten voor Avri zijn: 
- Goede communicatie 
- Bewonersparticipatie 
- Maatwerk  
- Plaatsing containers in overleg met gemeenten 
- Ervaringen van andere gemeenten onderzoeken 
- Ontwikkelingen luierinzameling 
- Kosten efficiënt inzetten bij omruilen container/stickeren/andere kleur 

deksel. Avri onderzoekt de mogelijkheden nog en dit onderwerp komt 
terug op de agenda. Actie EdV 

   

11. Terugkoppeling IBOR Op dit moment is er niets te melden. 

   

12. Controle Protocol accoun-
tant 

De heer Patrick de Wit van Tilly Baker Berk schuift aan en geeft een korte pre-
sentatie. Deze presentatie is gericht op het controletraject. Zij vinden het na-
melijk belangrijk om aan de voorkant duidelijkheid te krijgen over wat zij gaan 
doen. En daarbij willen zij ook graag weten of het bestuur specifieke punten 
heeft die in de controle meegenomen moeten worden. 
 
Een belangrijk onderwerp in de controle is altijd frauderisico indicatoren. Frau-
de wordt in brede zin opgepakt. Hoe is de bedrijfsvoering daarop ingericht en 
welke protocollen heeft de organisatie inzake integriteit? 
 
Attentiepunten vanuit het AB zijn: 

- Scheiding processen tussen basis en pluspakket meenemen. 
- Controle BV’s die onder de GR hangen. Deze controle wordt door een 

andere accountant gedaan, maar de heer De Wit geeft aan dat zij con-
tact met hen op zullen nemen. 

- Risico’s weerstandsratio meenemen. 
- Ontwikkelingen en afspraken IBOR / Pluspakket doorlichten. 

 
Het voorstel Controle Protocol staat geagendeerd voor de AB-vergadering van 
21 december 2017. 

   

13. Rondvraag  

13.1 Controle protocol De heer Gerritsen vraagt of het AB terugkoppeling krijgt van de accountant in-
zake het ibor-proces. De voorzitter geeft aan dat de interim controle gedeeld 
wordt met het AB. 

13.2 PMD De heer De Vree vraagt of er gegevens bekend zijn over vervuiling van het 
PMD. De heer De Vries geeft aan dat Avri tot nu toe nog niet te maken heeft 
gehad met afkeuring van een partij. Kwaliteit is goed, met als uitzondering de 
publieke inzamelcontainers in Tiel. 

13.3 Inzameling blik De heer Buwalda vraagt of de inzameling van blik meegenomen kan worden in 
het omgekeerd inzamelen. 
De heer De Vries geeft aan dat er gekeken zal worden naar de beste manier 
van inzamelen. Via zakken was in het verleden geen optie, omdat deze nl. 
scheuren. In de toekomst gaat grotendeels middels containers, dus dan is dat 
bezwaar verleden tijd. Via het glas zou echter een optie kunnen zijn. Dat wordt 
momenteel onderzocht. Hij komt hier op terug. Actie EdV 

   

14. Sluiting De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit om 12.15 uur de vergadering. 
Aansluitend start de AvA Realisatie BV. 

  
  Acties die bij het gereedkomen van het verslag reeds zijn uitgevoerd, zijn in het verslag gemarkeerd met een ‘vinkje’ 

en komen niet terug in de actielijst. 
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Bijlage 1 
 
 

 

Mededelingen 
Algemeen Bestuur 
16 november 2017 

 

 

 Papierinzameling nu ook overdag 
Op 27 juni jl. heeft Avri een bijeenkomst belegt met de papierverenigingen. Dit n.a.v. een onderzoek naar de ar-
beids- en rijtijdenwet en de CAR UWO. Om de consequenties voor chauffeur en verenigingen zoveel mogelijk te 
beperken zijn de verenigingen geïnformeerd over de gevolgen. Na de vergadering werd Avri geconfronteerd met 
een te kort aan chauffeurs, waarna de nodige inspanningen zijn geleverd om zowel intern als extern chauffeurs 
te werven. Dit is helaas niet voor alle routes gelukt. Hierdoor zijn wij genoodzaakt een 18-tal routes (gedeeltelijk) 
overdag te rijden. De betrokken verenigingen zijn of worden hierover benaderd. De verenigingen krijgen de toe-
zegging dat de huidige (financiële) condities worden gehandhaafd, ook als ze niet in staat zijn om te helpen bij 
de inzameling. 
 

 Werken met doelgroepen 
Avri heeft in de afgelopen maanden ervaringen opgedaan met het integreren (taalstage) van een aantal status-
houders. Dit traject is succesvol afgesloten en de statushouders zijn daarna doorgestroomd naar andere werk-
velden buiten Avri. Via een intensief begeleidingstraject van werkloze probleemjongeren (uit de bijstand) zijn er 
2 probleemjongeren die dit werkervaringstraject succesvol afgerond hebben en ondertussen een jaarcontract 
hebben gekregen bij Avri. Op dit moment loopt er nog een traject met 3 probleemjongeren, ook dit zal op korte 
termijn succesvol worden afgerond. 
 

 DB besluit inzameling kunststofverpakkingen en drankenkartons in Tiel 
De raad in Tiel heeft alsnog gevraagd om de inzameling van kunststof verpakkingsmateriaal te stoppen. Dit con-
form het eerdere voorstel dat hierover eerder dit jaar in het AB voorlag. Het DB heeft op 9 oktober besloten 
hiermee akkoord te gaan. De bovengrondse containers worden rond de kerst verwijderd. Hierover zal worden 
gecommuniceerd met de inwoners van Tiel.   
 

 Brief gemeente Tiel inzake motie 
De gemeente Tiel heeft een motie verstuurd naar het bestuur van Avri en de  negen andere Avri-gemeenten. De 
motie is als bijlage toegevoegd (bijlage 1A). 
 

 Persberichten 
Als bijlage zijn een tweetal persberichten toegevoegd die, vanzelfsprekend afhankelijk van de besluitvorming 
vanochtend in de  AB-vergadering, vanmiddag via de e-letter naar de raadsleden gestuurd worden en vervol-
gens tevens naar de pers worden verstuurd. (bijlagen 1B en 1C) 
 

 Zonnepark stand van zaken 
Medio augustus is de contractor voor het zonnepark (combinatie Solarfields Nederland/Ib vogt GmbH) gestart 
met de werkzaamheden voor de realisatie. De oorspronkelijke planning was 30 september 2017 de 1e opleve-
ring en 10 oktober 2017 officiële opening. Dit is niet haalbaar gebleken. De 1e oplevering is nu voorzien op 31 
januari 2018.  
 
Een belangrijke reden hierbij is dat de financial close langer heeft geduurd dan verwacht waardoor de contractor 
ook later is gestart met de voorbereiding voor de werkzaamheden.  
 
Daarnaast is er na de zomer een schaarste ontstaan aan zonnepanelen vanwege een aangekondigde import-
heffing door Trump voor de USA. Hierdoor is het effect ontstaan dat veel zonnepanelen welke voor de Europese 
markt bestemd waren in Amerika zijn/worden afgeleverd.  
 
De contractor is tijdens de uitvoering van de onderconstructie (betonnen ballastplaten) ook gewisseld van een 
Duitse onderaannemer naar een regionale partij (Augustinus te Ochten). Dit heeft ook voor enige weken vertra-
ging gegeven). Deze werkzaamheden zijn nu volop in gang.  
 
De zonnepanelen voor het Avri-project worden vanaf medio december dit jaar geleverd.  
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De planning is nu dat de onderconstructie einde dit jaar gereed is. De levering en aanbrengen van de zonnepa-
nelen loopt vanaf medio december door tot einde januari 2018.  
 
Vooralsnog heeft deze vertraging geen financiële consequenties mede omdat voorzien is de zonne-installatie in 
productie te hebben voor de deadline van de sde+-subsidie (april 2018) en de realisatiekosten vast liggen.  
Het financiële model is aangepast op de laatste planning en laat nog steeds een winstgevend resultaat zien con-
form eerdere berekeningen.  
 
Impressie aanbrengen ballastplaten onderconstructie: 
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Mededelingen, bijlage 1A 
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Mededelingen, bijlage 1B 
 
 
 
 
 
 
 

PERSBERICHT 
 
 
Geldermalsen, 16 november 2017 
 
 
 

Inwoners en Avri halen vanaf 2019 samen meer grondstoffen uit afval 
 
Het Algemeen Bestuur van Avri heeft vanochtend ingestemd met het regionaal afvalbeleidsplan Van Afval naar Grond-
stof. Het Algemeen Bestuur bestaat uit wethouders van de 10 Avri-gemeenten. In het plan staat hoe de ambitie van de 
gemeenten wordt gerealiseerd waarbij inwoners in 2020 nog maar 75 kilo restafval per persoon per jaar produceren. Nu 
is dat nog 133 kilo. Het nieuwe beleid, dat in 2019 wordt ingevoerd, moet er voor zorgen dat inwoners en Avri nog veel 
meer waardevolle grondstoffen uit het afval halen dan nu het geval is. Door afval thuis nog beter te scheiden blijft er dan 
maar heel weinig restafval over. 
 
Wat verandert er in 2019 voor de inwoners? 
De bewoners van laagbouw en de buitengebieden van de 10 Avri-gemeenten krijgen in 2019 een container voor plastic 
verpakkingen en drankkartons. Deze wordt eens per 3 weken geleegd. De zak voor deze verpakkingen verdwijnt hier. In 
de laagbouw gaat de container voor restafval weg, omdat deze bewoners hun restafval zelf naar een ondergrondse con-
tainer in de buurt brengen. Inwoners in de buitengebieden mogen de grijze container voor restafval houden, maar kunnen 
ook kiezen voor het wegbrengen van restafval naar een ondergrondse container. De maandelijkse huis-aan-
huisinzameling van papier en de 2-wekelijkse inzameling van gft-afval blijven onveranderd. Voor bewoners van hoog-
bouw blijft de inzameling van plastic verpakkingen en drankkartons met de bekende zakken gehandhaafd. Deze zullen 
wekelijks worden opgehaald. Zij blijven, net als nu, het restafval naar een ondergrondse container voor restafval brengen.  
Avri is niet de eerste gemeente waar inwoners zelf restafval naar een ondergrondse container brengen. Het is een be-
proefd systeem waarbij inwoners gemiddeld minder dan 75 kilo restafval overhouden. 
 
Waarom is er nieuw afvalbeleid nodig? 
De bestuurders van de 10 Avri-gemeenten vinden het belangrijk dat we niet alleen nu maar ook in de toekomst producten 
kunnen kopen en gebruiken die het leven prettig maken. Hiervoor hebben we grondstoffen nodig. Maar grondstoffen ra-
ken op en worden steeds duurder. Nog een belangrijke reden is dat we de aarde beschadigen en vervuilen door er 
grondstoffen uit te halen en deze te verbranden. Het is dus van groot belang dat we zuinig en efficiënt omgaan met onze 
grondstoffen om ook in de toekomst nog een leefbare aarde te hebben.  
 
Betalen voor restafval blijft 
Het nieuwe beleid moet zorgen voor een stuk minder restafval. Net als nu betalen inwoners per keer voor het restafval 
dat na scheiding overblijft. De locaties van de ondergrondse restafvalcontainers worden in nauwe samenwerking met de 
gemeenten en de inwoners bepaald. De Avri-gemeenten hebben een bedrag van  
€ 8.700.000 beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het beleid.  
 
Wat is er nog meer besloten? 
Avri houdt bij de uitvoering van het nieuwe beleid rekening met ouderen en mindervalide inwoners. Bijvoorbeeld door het 
inzetten van afvalcoaches, die deze inwoners helpen met het wegbrengen van afval. Daarnaast is er aandacht voor het 
voorkomen van zwerfafval en voor goede communicatie. 
Ook gaat Avri cocons voor voedselafval plaatsen bij hoogbouw en in de stadscentra van Tiel, Zaltbommel en Cu-
lemborg. Deze inwoners krijgen hiermee mogelijkheden om restafval beter te scheiden, waardoor zij minder restafval 
overhouden. De Avri-gemeenten willen tevens dat de inwerpopeningen van de ondergrondse containers worden 
verkleind, zodat mensen met een kleinere en dus lichtere afvalzak naar de container kunnen. Er komen camera's 
op locaties waar veel zakken naast de ondergrondse containers worden geplaatst. Het aantal uren voor handha-
ving wordt fors uitgebreid.  

 
 

 

 
Noot voor de redactie: 
Voor vragen naar aanleiding van dit persbericht kunt u contact opnemen met Karin Ranschaert, communicatieadviseur. 
Tel: (0345) 58 53 53 | E-mail: ranschaert@avri.nl 

Mededelingen, bijlage 1C 
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PERSBERICHT 
 
Geldermalsen, 16 november 2017 
 

Textielcontainer in Hertogenwijk Tiel gaat weg 
 
Het textiel in de textielcontainer aan de Hertog Willemstraat in Tiel is zo vervuild met ander afval, dat Avri de complete 
inhoud als restafval moet laten verbranden. Het textiel kan dus niet worden hergebruikt. Daarbij kost verbranden veel 
geld en vervalt de opbrengst van de verkoop van het textiel.  Het Avri-bestuur heeft daarom besloten om de textielcontai-
ner per 29 december weg te halen. De textielcontainers op andere locaties in Tiel en in de andere Avri-gemeenten blijven 
wel staan. 
 
Intensieve communicatie  
De inhoud van de textielcontainer was al lang een zorg. In een laatste poging om de container toch op deze locatie te 
behouden, heeft Avri in de eerste 3 maanden van dit jaar intensieve communicatie ingezet die gericht was op gedrags-
verandering. De ondergrondse containers op de locatie kregen een kleur en illustraties van het afval dat in de container 
hoort. Het straatwerk rond de container werd schoongemaakt. Daarnaast is er gecommuniceerd via de wijkraad en het 
moskeebestuur én zijn er diverse andere communicatiemiddelen ingezet.   
 
Effect meten 
Om het effect van de communicatie te kunnen meten, is er vooraf een nulmeting verricht. Na 3 maanden intensieve 
communicatie is uit de effectmeting gebleken dat de vervuiling in de container niet was afgenomen. In de monsters van 
de effectmeting is 11% vervuiling gemeten, in de nulmeting was dit 10%. Deze mate van vervuiling heeft veel effect op de 
kwaliteit van het textiel in de textielcontainer. De verwerker accepteert geen textiel met deze mate van vervuiling.  
 

 
Noot voor de redactie: 
Voor vragen naar aanleiding van dit persbericht kunt u contact opnemen met Karin Ranschaert, communicatieadviseur. 
Tel: (0345) 58 53 53 | E-mail: ranschaert@avri.nl 
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TOELICHTING 
 
Codering: Aan de acties wordt per jaar een volgnummer toegekend (2015-01 etc.)  
Onder het volgnummer is de datum van de vergadering vermeld, waar de actie uit voortvloeit. Achter het 
liggende streepje staat het nummer van het betreffende agendapunt. 
 
 Acties die bij het gereedkomen van het verslag reeds zijn uitgevoerd, zijn in het verslag gemarkeerd met 
een ‘vinkje’ en komen niet terug in de actielijst. 
Ter vergadering afgevinkte acties blijven eenmalig ter controle in de actielijst staan en vervallen daarna 
definitief. 

 

# 
Acties 2015  
(Oprichtingsvergadering 16-12-15) 

Actiehouder Deadline Voortgang  

2015-01 
161215-10 

Deelname in ARN, Avri Realisatie B.V. (en 

Solar BV) / Overname aandelen RR 
DB  

Voorstel verkoop aandelen 
ARN: acties en besluiten 
van de RR worden 
afgewacht, voordat het 
voorstel opgesteld kan 
worden.   
Voortgangsmelding 21-04-
16: Actie staat ‘on hold’ 
omdat de overdracht binnen 
de Regio Rivierenland nog 
niet is geregeld 

 

 

# Acties 2017 Actiehouder Deadline Voortgang  

2017-03 
170706-1 

Begroting en jaarrekening: meer 

benchmark gegevens opnemen. 
EdV    

      
 

 

Toelichting: doorlopende, ter vergadering gemaakte afspraken worden in principe niet besproken. Deze blijven staan 

tot het AB vaststelt dat de uitvoering routine is geworden 

 

# Doorlopende afspraken 2016 Actiehouder Deadline Voortgang  

D-01 
180216-6 

Opstellen sfeerimpressie 

platformbijeenkomsten  
 z.s.m. 

1
ste

 platformbijeenkomst 
mondeling, zie verslag 
18-2 AB / actie D-01 op 
volgende bijeenkomsten 
gericht 

 

D-02 
180216-7 

Regelmatige informatieverstrekking inzake 

gescheiden inzameling / ook t.b.v. 

specifieke doelgroepen 

Dir   

 

D-03 
180216-12 

Melding aan AB in geval van 

aanbestedingsregels wordt afgeweken 
Dir    

 

 
Agendaplanning 
 
De volgende separate agendapunten vervallen vanwege opname van deze voorstellen in de Regionale 
Visie A&G); deze komen voorts terug in het kader van de begrotingsbehandeling 
 Kleine inwerpopening ondergrondse containers  
 Voorstel groenstations WM&W en Regiobreed  
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AB 22 februari 2018 (09.00u)  
DB 6.11.2017  en 4.12.2017  
Verzending stukken 31.8.2017 
Platform 25.01.2018 

 
 Vaststelling verslag 21 december 2017 en bespreken actielijst 
 T.k. – Sfeerimpressie platformbijeenkomst 
 Terugkoppeling IBOR 
 Kadernota 2019 (ter informatie) 

 
 

AB 19 april 2018 (09.00 uur)  
DB 15.01.2018 n 12.02.2018 
Verzending stukken 22.12.2018 
Platform 26.03.2018  

 
 Vaststelling verslag 22 februari 2018 en bespreken actielijst 
 T.k. - Sfeerimpressie platformbijeenkomst 
 Terugkoppeling IBOR 
 
 

AB 28 juni 2018 (09.00 uur)  
DB 12.03.2018 n 09.04.2018 
Verzending stukken 03.05.208 
Platform 29.05.2018  

 
 Vaststelling verslag 19 april 2018  en bespreken actielijst 
 T.k. - Sfeerimpressie platformbijeenkomst 
 Terugkoppeling IBOR 
 Jaarrekening 2018 
 Begroting 2019 
 
 
 
 
Spaaragenda 
 Inzameling blik (Actie AB 16.11.2017) 
 Kosten efficient inzetten bij omruilen containers/stickeren/ander kleur deksel (Actie AB 16.11.2017) 
 Papierinzameling (Actie AB 16.11.2017) 
 Bestuurlijke participatie in ARN, Avri Realisatie BV (en Solar BV) (Actie oprichtingsvergadering) 
 Evaluatie financiële regelingen (zoals Financiële Beheerverordening (art. 212 Gemeentewet, Treasurystatuut 

en Verordening (kostenverdeelsleutel-systematiek); evaluatie op termijn (termijn niet concreet bepaald) 

(Agenda-actie oprichtingsvergadering)  
- Evaluatie fin. Regelingen; aanvulling AB 18-02-16: onderdeel evaluatie: mandaatregeling; verstrekt 

mandaat aan directeur, ook w.b. aangaan leningen) 
 Algemene visie op aankoop vastgoed (ook i.r.t. aankoop werf) Ingebracht door DB 01-02-17 
 Handhaving maatregelen ASV / Rapportage afvalhoeveelheden en handhaving ASV  
 Inkoop- en aanbestedingsbeleid 
 Doorontwikkeling Avri op de markt van bedrijfsafval (Afspraak AB 16-03-15 pt. 3) Afgesproken wordt 

om hierover een discussie in het AB te plannen. Het MT zal dit inhoudelijk voorbereiden en een 
inhoudelijk stuk voorleggen 

 Archiefverordening (gewijzigde versie; zie mededelingen AB 21-4, inzake advies RAR) 
 Voorstel gemeentelijke inzamelstichting voor papier; uitwerking in contact met initiatiefnemers (AB 21-

4, pt. 10) en aan de hand van de ter vergadering geformuleerde uitgangspunten 
 Beleid textielinzameling (actie uit AB 22 dec. 2016) 



 

Aan : Algemeen Bestuur 

Vergadering : 21 december 2017 

Agendapunt : 7, ter besluitvorming 

Van : Dagelijks Bestuur 

Onderwerp : Verordeningen Avri 2018 

 

 
Voorstel 
1. De Afvalstoffenverordening Avri 2018 vast te stellen. 
2. De Verordening afvalstoffenheffing Avri 2018, inclusief de Tarieventabel 2018, vast te stellen. 
3. De Afvalstoffenverordening Avri 2017 en de Verordening afvalstoffenheffing Avri 2017 in te trekken.  
 

 
Inleiding 
De wijziging zoals die zijn goedgekeurd/besloten door het Algemeen Bestuur op 16 februari jl. zijn 
doorgevoerd in de verordeningen. Daarnaast zijn de verordeningen geactualiseerd ten opzichte van 
de geldende verordeningen uit 2017. 
Het meest actuele model van de VNG is toegepast.  
 
Deze verordening dient het belang van de bescherming van het milieu, met inbegrip van een doelmatig 
afvalstoffenbeheer. Het belang daarvan neemt toe omdat tegenwoordig anders naar afval wordt gekeken 
dan in het verleden. Afval wordt steeds meer benaderd als grondstof. In een meer circulaire economie is 
afval van waarde. Dat betekent duurzaam omgaan met natuurlijke hulpbronnen, zuiniger zijn op 
grondstoffen, voorwerpen langer en opnieuw gebruiken en optimalere reststromen. Afvalscheiding en 
inzameling is daarbij van wezenlijk belang. Deze verordening moderniseert de regels van de gemeente op 
dit terrein. 
 
Wijzigingen: 

 Artikel 17 ASV is aangepast. Nieuwe tekst luidt: Het is verboden afvalstoffen of 
inzamelmiddelen/voorzieningen die klaarstaan voor inzameling te doorzoeken of te verspreiden 
(ook zonder het veroorzaken van zwerfafval). Hierbij is het laatste zinsdeel tussen haakjes 
toegevoegd ter vervanging/completering van het voormalige art. 20 ASV 

 Artikel 5.1.6 Tarieventabel: toegevoegd " vernieling/verbranding" 

 Artikel 5.1.3: compleet toegevoegd: Gratis levering van GFT of papiercontainer  indien die nog niet 
in bezit is. 

 Artikel 5.1.7: tekst toegevoegd :eenmalig leveren/wisselen van containerpakket bij nieuwe bewoner 
op een adres.  

 
Beoogd effect 
Actuele en duidelijke regelgeving op het gebied van afvalinzameling van huishoudelijk afval en de 
daaraan gekoppelde afvalstoffenheffing in het werkgebied. 
 
Argumenten 
1.1 Het Algemeen Bestuur is bevoegd tot vaststelling van de betrokken verordeningen en de 
bijbehorende tarieventabel.  
In de gemeenschappelijke regeling Avri is bepaald dat het Algemeen Bestuur de verordeningen 
vaststelt. Het Dagelijks Bestuur is bevoegd nadere regels vast te stellen, zoals het Uitvoeringsbesluit 
afvalstoffenverordening. 
 
 2.1 De tarieven van de dienstverlening volgen uit het vastgestelde kader van de begroting 2018 

(programma Basispakket). 

De tarieven van het basispakket worden jaarlijks aangepast. De tarieven voor het verwijderen van 
zwerfafval en het tarief voor wekelijkse inzameling van groente- fruit- en tuinafval kunnen door 
individuele gemeenten voor hun burgers aan de heffing worden toegevoegd. De hoogte van deze 
specifieke tarieven wordt vastgesteld in samenwerking met de desbetreffende gemeenten. 
 
Kanttekeningen 
Geen bijzonderheden. 
 



Communicatie 
De verordeningen en de Tarieventabel 2018 zullen op 1 januari 2018 in werking treden.  
Na het besluit van het Algemeen Bestuur op 21 december 2017 zullen de verordeningen en de 
Tarieventabel 2018 gepubliceerd worden in het officiële digitale publicatieblad van de 
gemeenschappelijke regeling Avri en tevens via de website van Avri De verordeningen worden 
opgenomen in de digitale regelingenbank voor overheden. 
 
Financiën 
De financiële consequenties van de aanpassing zijn al verwerkt in de vastgestelde begroting 2018 
(Basispakket). 
 Per regeling (verordening) ontstaan kosten voor publicatie in DROP (de opvolger van GVOP en 
CVDR). Deze kosten zijn naar schatting  € 125,00 per regeling/publicatie. Deze kosten worden gedekt 
uit de begroting 2017 van Avri (Programma Basispakket). 
 
Uitvoering 
De Afvalstoffenheffing wordt via de Belastingssamenwerking Rivierenland (BSR)  bij de huishoudens 
geheven en ingevorderd namens Avri.  
 
Bijlagen 

1. Afvalstoffenverordening Avri 2018 
2. Verordening Afvalstoffenheffing Avri 2018 
3. Tarieventabel 2018 behorend bij de Verordening Afvalstoffenheffing Avri 2018 
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Afvalstoffenverordening Avri 2018 
 
 
Het algemeen bestuur van Avri \besluit, 
 
gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van Avri van 9 oktober 2017; 
gelet op de artikelen 10.23,  10.24, tweede lid, 10.25 en 10.26, van de Wet Milieubeheer en op artikel 21, eerste 
lid, van de gemeenschappelijke regeling Avri; 
 
Vast te stellen de volgende verordening:  
de Afvalstoffenverordening Avri 2018. 
 
 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 
 
Artikel 1 Begripsomschrijvingen 
1.  In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder : 
 a. wet: Wet milieubeheer;  
 b. inzamelen: de activiteiten gericht op het ophalen of innemen van huishoudelijke afvalstoffen of  
   bestanddelen daarvan die binnen de regio ter inzameling worden aangeboden en het feitelijk ophalen en 
   innemen daarvan; 
 c. ter inzameling aanbieden: de wijze van overdragen van afvalstoffen aan een inzamelende persoon of 
   instantie, inclusief het achterlaten van afvalstoffen in daartoe door of vanwege de inzamelende persoon 
   of instantie geplaatste inzamelmiddelen of -voorzieningen of op een daartoe aangewezen plaats; 
 d. inzamelmiddel: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd hulp- of bewaarmiddel, bijvoorbeeld 
   een minicontainer,  inzamelzak, kca-box, ten behoeve van één huishouden;` 
 e. inzamelvoorziening: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd(e) bewaarmiddel of -plaats,  
   bijvoorbeeld een verzamelcontainer, brengvoorziening, ondergrondse container of brengdepot, ten  
   behoeve van meerdere huishoudens; 
 f. inzameldienst: de krachtens artikel 2, eerste lid, aangewezen inzameldienst, belast met de inzameling 
   van huishoudelijke afvalstoffen; 
 g. andere inzamelaars: de krachtens artikel 2, tweede lid, aangewezen personen en instanties, belast met 
   het afzonderlijk inzamelen van categorieën huishoudelijke afvalstoffen; 
 h. gebruiker van een perceel: degene die feitelijk gebruik maakt van een perceel ten aanzien   
   waarvan ingevolge artikel 10.21 en artikel 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het  
   inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt; 
 i. toegangsmiddel: toegangsmiddel voor het gebruik van een (ondergrondse) container en/of milieustraten; 
 j. wegen: de wegen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b van de Wegenverkeerswet 1994;  
 k. motorrijtuigen: alle voertuigen, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder c van de Wegenverkeerswet 
   1994; 
 l. straatafval: huishoudelijke afvalstof die ontstaat buiten de woning; 
 m. perceel: perceel waar geregeld huishoudelijke afvalstoffen kunnen ontstaan. 
 
Artikel 2 Doelstelling 
De toepassing van deze verordening is gericht op de bescherming van het milieu, met inbegrip van een doelmatig 
beheer van afvalstoffen.  
 
 

Hoofdstuk 2 Inzameling van huishoudelijke afvalstoffen 
 
Artikel 3 Aanwijzing inzameldienst en andere inzamelaars 
1. Het Dagelijks Bestuur wijst Avri, onderdeel Afvalbeheer, aan als de inzameldienst die belast is met het 
 inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen. 
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2. Naast de in het eerste lid genoemde inzameldienst kan het Dagelijks Bestuur andere inzamelaars  
 aanwijzen die belast zijn met het afzonderlijk inzamelen van categorieën huishoudelijke afvalstoffen.  
3. Het Dagelijks Bestuur kan aan het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen voorschriften en beperkingen
 verbinden.  
 
 

Artikel 4 Regulering van andere inzamelaars 
1. Het is voor anderen dan de inzameldienst verboden huishoudelijke afvalstoffen in te zamelen, tenzij de 
 inzamelaar: 
 a.  daartoe is aangewezen door het Dagelijks Bestuur;  
 b.  bij nadere regels van het Dagelijks Bestuur van het verbod is vrijgesteld, of; 
 c.  verplicht is tot inname, bedoeld in artikel 9.5.2, derde lid, aanhef en onderdeel b, of vierde lid, van de 
  wet.  
2. Het Dagelijks Bestuur kan aan de aanwijzing, bedoeld in het eerste lid, onder a, voorschriften verbinden  en 

beperkingen stellen. Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht is niet van toepassing.  
 
Artikel 5 Aanwijzing van inzamelplaats 
Het Dagelijks Bestuur draagt zorg voor ten minste één daartoe ter beschikking gestelde plaats [binnen het 
samenwerkingsgebied), waar in voldoende mate gelegenheid wordt geboden om huishoudelijke afvalstoffen, met 
inbegrip van grof huishoudelijk afval, achter te laten. 
 
Artikel 6. Algemene verboden 
Het is verboden huishoudelijke afvalstoffen: 

 a. ter inzameling aan te bieden aan een ander dan de inzameldienst of een inzamelaar als bedoeld in  
  artikel 3, eerste en tweede lid; 
 b. over te dragen aan een ander dan een inzamelaar als bedoeld in artikel 3, eerste en tweede lid; of 
 c. achter te laten op een andere plaats dan de inzamelplaats, bedoeld in artikel 5. 

 
Artikel 7 Afzonderlijke inzameling 
1. Het Dagelijks Bestuur stelt regels over de bestanddelen van huishoudelijke afvalstoffen die afzonderlijk door 
 de inzameldienst worden ingezameld, over de frequentie van de inzameling van elk van deze bestanddelen, 
 en over de locaties van deze inzameling bij of nabij elk perceel.  
2. In ieder geval de volgende bestanddelen huishoudelijke afvalstoffen worden afzonderlijk ingezameld: 
 a. groente-, fruit- en tuinafval; 
 b. klein chemisch afval; 
 c. glas; 
 d. oud papier en karton; 
 e. kunststof verpakkingen; 
 f. drankenkartons; 
 g. textiel; 
 h. frituurolie en -vet; 
 i. elektrische en elektronische apparatuur; 
 j. grof tuinafval; 
 k. asbest en asbesthoudend afval; 
 l. grof huishoudelijk afval; 
 m. huishoudelijk restafval; 
 n. medicijnen en injectienaalden; 
 o. matrassen; 
 p. geëxpandeerd polystyreen (EPS /piepschuim); 
 q. gips. 
3. Het Dagelijks Bestuur kan een omschrijving vaststellen van de bestanddelen huishoudelijke afvalstoffen als 
 bedoeld in het tweede lid.  
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Artikel 8 Inzamelmiddelen en -voorzieningen 
1. De inzameling vindt plaats via: 
 a. een inzamelmiddel voor de gebruiker van een perceel; 
 b. een inzamelvoorziening voor de gebruikers van een aantal percelen; 
 c. een inzamelvoorziening op wijkniveau; 
 d. een brengdepot op lokaal of regionaal niveau. 
2. Het Dagelijks Bestuur kan aanwijzen via welk inzamelmiddel of via welke inzamelvoorziening de inzameling 
 van een bepaald bestanddeel huishoudelijke afvalstoffen ten behoeve van de gebruiker van een 
 perceel plaatsvindt.  
 
Artikel 9 Frequentie van inzamelen 
1. Huishoudelijk restafval wordt ten minste een maal per twee weken bij elk perceel ingezameld. 
2. In afwijking van het eerste lid wordt huishoudelijk restafval bij de bebouwingstypen waar voor inzameling van 
 huishoudelijk restafval de verzamelcontainer als inzamelmiddel is aangewezen ten minste eenmaal per week 
 nabij elk perceel ingezameld. 
3. In afwijking van het eerste lid wordt huishoudelijk restafval uit hoogbouwwoningen ten minste een maal per 
 week ingezameld. 
4. Groente-, fruit- en tuinafval wordt ten minste eenmaal per twee weken afzonderlijk bij elk perceel ingezameld. 
5. In afwijking van het in het vierde lid bepaalde wordt groente-, fruit- en  tuinafval niet afzonderlijk bij elk perceel 
 ingezameld bij bebouwingstypen waarvoor inzameling van huishoudelijk afval een inzamelvoorziening als 
 inzamelmiddel is aangewezen. 
6. Het Dagelijks Bestuur kan de frequentie van inzameling vaststellen van de overige bestanddelen 
 huishoudelijke afvalstoffen die afzonderlijk in aangewezen delen van de regio bij elk perceel worden 
 ingezameld.  
 
 

Hoofdstuk 3 Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen 
 
Artikel 10 Verbod op het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen door anderen dan de 
gebruikers van percelen 
Het is anderen dan gebruikers van percelen verboden om huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling aan te bieden.  
 
Artikel 11 Afzonderlijk ter inzameling aanbieden 
1. Het is verboden om de bestanddelen huishoudelijke afvalstoffen zoals bepaald in artikel 7, tweede lid, 
 anders dan afzonderlijk ter inzameling aan te bieden met uitzondering van de bestanddelen als bedoeld in 
 artikel 7, tweede lid onder e en f. 
2. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor de bij nadere regels aan te wijzen categorieën van 
 personen en in gevallen waarin het Dagelijks Bestuur heeft bepaald dat in een bepaalde periode bij wijze van 
 proef meerdere bestanddelen gezamenlijk aangeboden mogen worden. 
 

Artikel 12 Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen 
1. Het is de gebruiker van een perceel, voor wie krachtens artikel 8, eerste lid een inzamelmiddel of 
 inzamelvoorziening is aangewezen, verboden de huishoudelijke afvalstoffen anders aan te bieden dan via het 
 betreffende inzamelmiddel of de betreffende inzamelvoorziening of het betreffende brengdepot. 
2. Het is verboden andere bestanddelen huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelmiddel of 
 inzamelvoorziening aan te bieden, dan het bestanddeel waarvoor dit inzamelmiddel of deze 
 inzamelvoorziening krachtens artikel 8, eerste lid, is bestemd.  
3. Het Dagelijks Bestuur kan regels stellen omtrent het gebruik van een verstrekt inzamelmiddel. 
4. Het Dagelijks Bestuur kan regels stellen omtrent de plaats en wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen moeten 
 worden aangeboden.  
5. Het Dagelijks Bestuur kan bestanddelen huishoudelijke afvalstoffen aanwijzen die zonder 
 inzamelmiddel ter inzameling kunnen worden aangeboden. 
6. Het is verboden huishoudelijke afvalstoffen op andere wijze ter inzameling aan te bieden dan  krachtens dit 
 artikel is bepaald. 
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Artikel 13 Dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden 
1. Het Dagelijks Bestuur stelt de dagen en tijden vast waarop bestanddelen huishoudelijke afvalstoffen ter  
 inzameling worden aangeboden.  
2. Het is verboden huishoudelijke afvalstoffen op andere dagen en tijden ter inzameling aan te bieden dan 
 krachtens het eerste lid is bepaald. 
 
Artikel 14 Het in bijzondere gevallen ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen 
In afwijking van hetgeen in deze paragraaf is bepaald kan het Dagelijks Bestuur regels stellen omtrent het in 
bijzondere gevallen ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen aan de inzameldienst of andere 
inzamelaars. 
 
 

Hoofdstuk 4 Inzameling van andere categorieën van afvalstoffen 
 
Artikel 15 Inzameling van andere categorieën afvalstoffen door de inzameldienst 
Het Dagelijks Bestuur kan andere categorieën van afvalstoffen dan huishoudelijke afvalstoffen 
aanwijzen die door de inzameldienst worden ingezameld. 
 
Artikel 16 Ter inzameling aanbieden van andere categorieën afvalstoffen aan de inzameldienst 
1. Het is verboden andere categorieën van afvalstoffen dan huishoudelijke afvalstoffen aan te bieden aan de 
 inzameldienst. 
2. Het verbod geldt niet voor de krachtens artikel 15 aangewezen categorieën afvalstoffen, voor zover degene 
 die gebruik maakt van de inzameling door de inzameldienst voldoet aan de daaraan gestelde verplichtingen. 
3. Het Dagelijks Bestuur kan regels stellen omtrent de dagen, tijden, wijzen en plaatsen waarop de krachtens 
 artikel 15 aangewezen categorieën van afvalstoffen dan huishoudelijke afvalstoffen aan de inzameldienst ter 
 inzameling kunnen worden aangeboden. 
4. Het is verboden de krachtens artikel 15 aangewezen andere categorieën van afvalstoffen dan huishoudelijke 
 afvalstoffen ter inzameling aan te bieden in strijd met hetgeen krachtens dit artikel is bepaald. 
 
 

Hoofdstuk 5 Zwerfafval en overige 
 
Artikel 17 
Het is verboden ter inzameling gereedstaande afvalstoffen of inzamelmiddelen te doorzoeken of te verspreiden, te 
stoten, te schoppen, omver te werpen of door deze anderszins te behandelen. 
 

 
Hoofdstuk 6 Overige onderwerpen die de verordening aangaan 
 
Artikel 18 Afgifte autowrakken afkomstig uit een huishouden 
Het is de eigenaar of kentekenhouder verboden zich te ontdoen van een autowrak, dat afkomstig is van een 
huishouden, anders dan door afgifte aan inrichtingen, genoemd in artikel 6 van het Besluit Beheer Autowrakken. 
 
Artikel 19 Verbod opslag van afvalstoffen 
1. Het is verboden afvalstoffen op een voor net publiek zichtbare plaats in de open lucht en buiten een inrichting 
 in de zin van de Wet milieubeheer op te slaan of opgeslagen te hebben. 
2. Het Dagelijks Bestuur kan ontheffing verlenen van het in het eerste lid gestelde verbod. Aan een ontheffing 
 kunnen voorschriften worden verbonden ter bescherming van het milieu. 
3. Het verbod is niet van toepassing op het overdragen of ter inzameling aanbieden van huishoudelijke 
 afvalstoffen aan de inzameldienst, andere inzamelaars of de personen of instanties die in het kader van 
 producentenverantwoordelijkheid bij algemene maatregel van bestuur of ministeriele regeling een 
 inzamelplicht hebben voor categorieën van huishoudelijke afvalstoffen. 
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Hoofdstuk 7 Slotbepalingen 
 
Artikel 20 Strafbepaling 
Een gedraging in strijd met de artikelen 4, 6, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18 en 19  is een strafbaar feit in de zin van 
artikel 1a, onderdeel 3, van de Wet op de economische delicten. 
 
Artikel 21 Toezichthouders 

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de krachtens artikel 
5.10, derde lid Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, aangewezen ambtenaren. 
 
Artikel 22 Werkingsgebied 

Deze verordening is van toepassing voor het grondgebied van de gemeenten die deelnemen aan de 
gemeenschappelijke regeling Avri. 
 
Artikel 23 Inwerkingtreding 
1. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2018. 
2. De Afvalstoffenverordening Avri 2017 wordt ingetrokken. 
 
Artikel 24 Overgangsbepaling

 

1. Vergunningen en ontheffingen verleend krachtens de verordening bedoeld in artikel 23, tweede lid, blijven - 
 voor zover zij niet eerder zijn vervallen of ingetrokken - nog gedurende 1 jaar na de inwerkingtreding van deze 
 verordening van kracht en worden beschouwd als een aanwijzing bedoeld in artikel 3 van deze 
 verordening. 
2. Voorschriften en beperkingen opgelegd krachtens de verordening bedoeld in artikel 23, tweede lid, blijven - 
 indien en voor zover de bepalingen ingevolge welke deze voorschriften en beperkingen zijn opgelegd, ook zijn 
 vervat in deze verordening en voor zover zij niet eerder zijn vervallen of ingetrokken - nog gedurende 1 jaar na 
 de inwerkingtreding van deze verordening van kracht. 
3. Indien voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening een aanvraag om een vergunning of 
 ontheffing op grond van de verordening bedoeld in artikel 23, tweede lid, is ingediend en voor het tijdstip van 
 inwerkingtreding van deze verordening nog niet op die aanvraag is beslist, wordt deze aanvraag beschouwd 
 als een aanvraag tot aanwijzing, als bedoeld in artikel 3 van deze verordening.  
4. Op een aanhangig beroep of bezwaarschrift, betreffende een vergunning of ontheffing bedoeld in het eerste 
 lid, dan wel voorschrift of beperking bedoeld in het tweede lid dat voor of na het tijdstip bedoeld in artikel 23, 
 eerste lid, is ingekomen binnen de voordien geldende beroepstermijn, wordt beslist met toepassing van de 
 verordening bedoeld in artikel 23, tweede lid. 
5. De intrekking van de verordening bedoeld in artikel 23, tweede lid, heeft geen gevolgen voor de geldigheid 
 van op basis van die verordening genomen nadere regels en aanwijzingsbesluiten, indien en voor zover de 
 rechtsgrond waarop de aanwijzingsbesluiten zijn gebaseerd ook vervat is in deze verordening en voor zover zij 
 niet eerder zijn vervallen of ingetrokken. 
 
Artikel 25 Citeerbepaling 
Deze verordening wordt aangehaald als: Afvalstoffenverordening Avri 2018. 
 
Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Avri in zijn openbare vergadering van 21 december 2017 te 
Geldermalsen. 
 
De secretaris,       de voorzitter, 
 
 
 
 
E.J. de Vries       L. Verspuij 
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Verordening afvalstoffenheffing Avri 2018 
 
Het algemeen bestuur van Avri besluit, 
 
gelet op artikel 15.33 van de Wet milieubeheer; 
gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet; 
gelet op artikel 21, eerste lid, van de gemeenschappelijke regeling Avri; 
 
vast te stellen de volgende verordening: 
 
Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing;  
"Verordening Afvalstoffenheffing Avri 2018". 
 
 
Artikel 1 Begripsomschrijvingen 
Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: 
 
Heffingsgebied: het totale gebied van de in de gemeenschappelijke regeling "Avri" deelnemende gemeenten. 
Gebruik maken: gebruik maken in de zin van artikel 15.33 wet milieubeheer. 
BSR   Belasting Samenwerking Rivierenland. 
 
 
Artikel 2. Aard van de belasting en belastbaar feit 
1. Onder de naam “afvalstoffenheffing” wordt een directe belasting geheven als bedoeld in artikel  15.33 van 
 de Wet milieubeheer (Stb. 2002, 399). 
2. De afvalstoffenheffing als bedoeld in deze verordening wordt, op grond van de daarbij behorende 
 tarieventabel, naar afzonderlijke grondslagen geheven ter zake van het feitelijk gebruik van een perceel ten 
 aanzien waarvan krachtens artikel 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen 
 van huishoudelijke afvalstoffen geldt. 
 
 
Artikel 3. Belastingplicht 
1. De belasting wordt geheven van degene die in de gemeente gebruik maakt van een perceel ten aanzien 
 waarvan ingevolge artikel 10.21 en 10.22 van de Wet Milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van 
 huishoudelijke afvalstoffen geldt. 
2. Voor de toepassing van het eerste lid wordt als gebruiker aangemerkt: 
 a. degene die naar de omstandigheden beoordeeld al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of 
  persoonlijk recht gebruik maakt van het perceel; 
 b. ingeval een gedeelte van een perceel ten gebruike is afgestaan: degene die dat gedeelte ten gebruike 
  heeft afgestaan. 
 
 
Artikel 4. Maatstaf van heffing en belastingtarief 
1. De belasting wordt geheven naar de maatstaven en tarieven opgenomen in de bij deze verordening 
 behorende tarieventabel.  
2. Bepalend is daarbij het containerpakket zoals dat 1 januari van het belastingjaar in de "afval en minicontainer 
 registratie Avri", van Avri is vastgelegd.  
3. Vangt de belastingplicht in de loop van het jaar aan, dan is bepalend het containerpakket dat zes weken na de 
 aanvang van de belastingplicht bij dit perceel is vastgelegd.  
 
 
Artikel 5. Belastingjaar 
Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 
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Artikel 6. Wijze van heffing 
1. De belasting bedoeld in hoofdstuk 1, 3, 4, 7 en 8 van de tarieventabel wordt geheven bij wege van een 
 aanslag. 
2. De belasting bedoeld in hoofdstuk 2 van de tarieventabel wordt geheven door middel van een mondelinge dan 
 wel een schriftelijke gedagtekende kennisgeving. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door 
 toezending van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt. 
 
 
Artikel 7. Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang 
1. De belasting bedoeld in hoofdstuk 1, 3, 4, 7 en 8 van de tarieventabel is verschuldigd bij het begin van het 
 belastingjaar of, zo dit later is, bij aanvang van de belastingplicht. 
2. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, is de belasting bedoeld in hoofdstuk 1, 3, 
 4, 7 en 8 verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in 
 dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven. 
3. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel 
 twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde heffing als er in dat jaar, na het einde van de 
 belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven 
4. Het tweede en derde lid zijn niet van toepassing indien de belastingplichtige binnen de gemeente  verhuist en 
 aldaar een ander perceel in gebruik neemt. 
5. Het tweede en derde lid zijn niet van toepassing indien de belastingplichtige binnen het heffingsgebied 
 verhuist en aldoor een ander perceel in feitelijk gebruik neemt. 
6. De belasting bedoeld in hoofdstuk 2 van de tarieventabel is verschuldigd bij aanvang van de dienstverlening. 
7. Belastingbedragen van minder dan € 5,00 worden niet geheven. 
8. Voor de toepassing van het zevende lid wordt het totaal van de op een aanslagbiljet verenigde aanslagen 
 afvalstoffenheffing of andere heffingen aangemerkt als één belastingbedrag. 
 
 
Artikel 8. Termijnen van betaling 
1. In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990, moet de verschuldigde belasting worden 
 betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de 
 maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden later.  
2. In afwijking van het eerste lid geldt dat betaling via automatische incasso mogelijk is, mits wordt voldaan aan 
 de daaraan verbonden en in het Incassoreglement van BSR opgenomen voorwaarden.  
3. De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in dit artikel gestelde termijnen. 
 
 
Artikel 9. Kwijtschelding 
1. Bij de invordering van de afvalstoffenheffing wordt kwijtschelding voor minima  verleend voor  (hoofdstuk 1 
 van de tarieventabel), één 140 liter restafval container bestemd voor huishoudelijke afvalstoffen en één 140 
 liter container bestemd voor groente-, fruit- en tuinafval. Kwijtschelding wordt verleend op het vaste deel 
 Afvalstoffenheffingen en 13 aanbiedingen voor een 140 liter restafval container of 35 aanbiedingen bij een 
 verzamelcontainer met een inwerpopening van 60 liter (variabele tarief), met dien verstande dat, indien 
 gedurende het belastingjaar gebruik is gemaakt van verschillende middelen voor het aanbieden van restafval, 
 het maximale variabele bedrag aan kwijtschelding € 45,50 bedraagt. Voor uitbreiding van het standaardpakket 
 in volume wordt op aanbiedingen geen kwijtschelding verleend. 
2. Een verzoek om kwijtschelding dient ingediend te worden bij BSR. BSR kan besluiten kwijtschelding te 
 verlenen op basis van persoonlijke en financiële omstandigheden. 
 
 
Artikel 10. Nadere regels door het dagelijks bestuur 

Het dagelijks bestuur kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de 
afvalstoffenheffing. 
 
 
 



  
Pagina 4 

 
  

Artikel 11. Inwerkingtreding en citeertitel 
1. De “Verordening afvalstoffenheffing  Avri 2017”, wordt ingetrokken, met dien verstande dat zij van 
 toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan. 
2. Deze verordening en de Tarieventabel als bedoeld in artikel 4 treden in werking met ingang van 1 
 januari 2018. 
3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018. 
4. Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening afvalstoffenheffing Avri 2018”. 
 
Aldus vastgesteld door het algemeen bestuur van Avri in zijn openbare vergadering van 21 december 2017, 
 
De secretaris,      de voorzitter, 

 
 
 
 
 
E.J. de Vries      L. Verspuij 
 



Bijlage als bedoeld in artikel 4 van de Verordening afvalstoffenheffing Avri 2018 

1 
 

Tarieventabel 2018 behorende bij de Verordening Afvalstoffenheffing Avri 2018 
De bedragen genoemd in deze tabel zijn inclusief omzetbelasting, indien deze verschuldigd is. 
 
Hoofdstuk 1  Maatstaf en jaarlijks tarief afvalstoffenheffing vaste tarief (basis tarief)    
1.1 De belasting bedraagt per perceel en per jaar € 136,00  
 Deze belasting is gebaseerd op de mogelijkheid om per perceel twee containers 

bestemd voor groente-, fruit- en tuinafval en papier  en één container bestemd voor 
restafval te gebruiken, dan wel gebruik te maken van verzamelcontainers, hetgeen in 
de Afvalstoffenverordening Avri 2018 is vastgelegd.  

 
Hoofdstuk 2  Maatstaven en tarieven voor afvalstoffenheffing variabele deel 
2.1 De belasting als bedoeld in onderdeel 1.1 wordt vermeerderd met een variabel deel 

gebaseerd op het aantal aanbiedingen voor het op 1 januari van het belastingjaar of, 
indien de belastingplicht later aanvangt, bij aanvang van de belastingplicht, in 
bruikleen hebben van een bepaalde container of de mogelijkheid gebruik te kunnen 
maken van een verzamelcontainer en bedraagt per aanbieding van: 

 

2.1.1 Een container bestemd voor groente-, fruit- en tuinafval € 0,00 
2.1.2 Een container bestemd voor restafval, indien de inhoud van de container 240 liter is € 7,00  
2.1.3 Een container bestemd voor restafval, indien de inhoud van de container 140 liter is € 4,08  
2.1.4 Het gebruik van (ondergrondse) verzamel container met inwerpopening van 60 liter € 1,40  
2.1.5 Het gebruik van (ondergrondse) verzamel container met inwerpopening van 30 liter € 0,70  
2.1.6 Een container bestemd voor oud papier en karton € 0,00 
2.1.7 Een inzamelzak bestemd voor plasticverpakkingen en drankenkartons € 0,00 
 
 
Hoofdstuk 3  Maatstaven en tarieven voor afvalstoffenheffing vaste tarief extra container 
3.1 De belasting als bedoeld in onderdeel 1.1. wordt vermeerderd met een vast tarief 

voor het op 1 januari van het belastingjaar of, indien de belastingplicht later 
aanvangt, bij aanvang van de belastingplicht, in bruikleen hebben van een extra: 

 

3.1.1 container van 140 of 240 liter, bestemd voor groente-, fruit- en tuinafval, per extra 
container met  (maximaal 2 containers per perceel)                                  

 
€ 0,00  

3.1.2 container van 140 liter, bestemd voor restafval, per extra container met  € 50,00  
3.1.3 container van 240 liter, bestemd voor restafval, per extra container met  € 50,00 
3.1.4 container van 140 of 240 liter, bestemd voor oud papier en karton (maximaal 2 

containers per perceel) 
 

€ 0,00 
 
Hoofdstuk 4  Maatstaf en tarief voor afvalstoffenheffing voor overige containers 
4.1 Voor een container van 120 liter, bestemd voor de overige huishoudelijke 

afvalstoffen, geldt het vaste en variabele tarief van een container van 140 liter, 
bestemd voor restafval.  

   
Hoofdstuk 5  Administratie- en leveringskosten voor het leveren/vervangen/herplaatsen van (extra) 

containers en het wijzigen van het containerpakket 
5.1 Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 1.1 bedragen de eenmalige administratie- 

en leveringskosten voor het op aanvraag:  
5.1.1 Omwisselen van een container voor restafval van 240 liter voor een container van 

140 liter  € 0,00 
5.1.2 Leveren (extra) container ongeacht volume of omwisselen van een container van 140 

liter voor een container van 240 liter restafval, of omwisselen ongeacht volume van  
groente-, fruit- en tuinafval of papier container. €35,00 

5.1.3 Leveren van een groente-, fruit- en tuinafval container of papiercontainer indien de 
gebruiker van een perceel deze nog niet in zijn bezit heeft € 0,00 

5.1.4 Inleveren van een extra container van 140 liter € 0,00 
5.1.5 Inleveren van een extra container van 240 liter € 0,00 
5.1.6 Leveren van een vervangende container in geval van vernieling/verbranding, diefstal 

of vermissing, mits daarvan een bewijs van aangifte bij de politie wordt overhandigd  € 0,00 
5.1.7 Het eenmalig omwisselen van een of meer containers uit het bestaande container 

pakket ongeacht volume, of eenmalig leveren van containers op aanvraag van een 
nieuwe bewoner van een perceel, mits de aanvraag daartoe binnen zes  weken na 
inschrijving op het nieuwe adres is gedaan. Eventuele aanvullende wijzigingen vallen 
onder het bepaalde in de artikelen 5.1 t/m 5.1.5 € 0,00 

 
Hoofdstuk 6 Maatstaven en overige tarieven afvalstoffenheffing 
6.1 Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 1 bedraagt de belasting voor de vervanging  
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van een toegangsmiddel voor  een (ondergrondse) verzamelcontainer bij verlies of 
diefstal, per keer 

€ 15,00 

6.2 Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 1 bedraagt de belasting voor het aan huis 
inzamelen van grof huishoudelijk afval of de inname aan huis van elektrische en 
elektronische apparatuur, per aanvraag, bij vooruitbetaling te voldoen 

 
 

€ 20,00 
6.3 Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 1 en het bepaalde in hoofdstuk 5 bedraagt 

de belasting voor het opnieuw omruilen/nieuwe afspraak van een niet aangetroffen te 
ruilen inzamelmiddel/ grof huishoudelijk afval en elektrische apparaten op de 
afgesproken dag en tijdstip  

 
 

€ 20,00 

6.4 Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 1. bedraagt de belasting voor een 
onderzoek/openen/legen van een inzamelmiddel op verzoek vanwege een verloren 
voorwerp per uur 

€ 50,00 
zonder 

kraan 
€ 85,00 met 
inzet kraan 

6.5 Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 1 en het bepaalde in hoofdstuk 5 bedraagt 
de belasting bij annulering na 16.00 uur de werkdag vóór levering van een 
inzamelmiddel of  afspraak tot inzameling van grof huishoudelijk afval/elektrische 
apparaten 

€ 20,00 

6.6 Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 1 en het bepaalde in hoofdstuk 5 bedraagt 
de belasting voor het niet aantreffen van het te ruilen inzamelmiddel/grof 
huishoudelijk afval en elektrische apparaten op de afgesproken dag en tijdstip (ook 
indien er geen nieuwe afspraak word aangevraagd) 

€ 20,00 

 
Hoofdstuk 7 Maatstaf wekelijkse inzameling groente-, fruit en tuinafval 
7.1 De belasting als bedoeld in hoofdstuk 1 wordt, indien gedurende een bepaalde 

periode in de zomermaanden het groente-, fruit en tuinafval niet tweewekelijks maar 
wekelijks wordt ingezameld , vermeerderd met een vast bedrag,  
a. de gemeente Neerijnen. 
b. de gemeente West Maas en Waal.  

 
 
 

€ 6,18  
€ 2,04  

 
 
Hoofdstuk 8 Maatstaf inzameling zwerfafval 
8.1 Het vaste deel van de belasting als bedoeld in hoofdstuk 1 wordt, indien de kosten 

voor zwerfafval die een directe relatie hebben met het beheer van huishoudelijk 
afvalstoffen en die te herleiden zijn naar een dienst per aansluiting  doorberekend 
door de gemeente, vermeerderd met een vast bedrag: 
Gemeenten: West Maas en Waal, Maasdriel, Culemborg, Lingewaal, Neerijnen, 
Zaltbommel.  

 
 

€ 3,02  

8.2 Op verzoek van een gemeente (Tiel) worden de in onderdeel 8.1 genoemde kosten 
voor die gemeente voor de inwoners uit die gemeente verhoogd ( tot 35% van de 
kosten)  voor het opruimen van zwerfafval en het legen van afvalbakken binnen haar 
grondgebied en wordt het vaste deel van de belasting als bedoel in hoofdstuk 1 
vermeerderd met een vast bedrag 

 
 

€ 9,99  
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TARIEVEN EN ACCEPTATIE VOORWAARDEN MILIEUSTRATEN Avri 
 
De volgende afvalstoffen worden gescheiden geaccepteerd bij de milieustraten van Avri tegen de genoemde 
voorwaarden en tarieven,   
 

Afvalstof Afvalcode Aanleveringcondities Maximale 
hoeveelheid 

Tarief  Bedrag 

Papier en karton 20.01.01 Gebonden en 
ongebonden 

2 m³ per bezoek Gratis Nvt 

Glas 20.01.02 Gebroken en 
ongebroken 

2 m³ per bezoek Gratis Nvt 

Vlakglas 17.02.02 Gebroken en 
ongebroken 

2 m³ per bezoek Tarief  € 22,-- per 1/4 m³ 

Frituurvet 20.01.25 In een afgesloten 
verpakking en bij 
voorkeur in originele 
verpakking 

Max. 10 liter per 
bezoek 

Gratis Nvt 

Textiel 20.01.10 
20.01.11 

In zakken 2 m³ per bezoek Gratis Nvt 

Voertuigbanden  16.01.03 Ongebonden 5 banden  per jaar Gratis Nvt 

Hout a- en b-kwaliteit 20.01.38 Gebonden en 
ongebonden 

2 m³ per bezoek Tarief  € 7,50 per 1/4 m³ 

Hout c-kwaliteit 20.01.37 Gebonden en 
ongebonden 

2 m³ per bezoek Tarief  € 22,-- per 1/4 m³ 

Ferro/metaal 20.01.40 Gebonden en 
ongebonden 

2 m³ per bezoek Gratis Nvt 

Bouw- en sloopafval 17.09.04 Onverpakt 2 m³ per bezoek Tarief  € 22,-- per 1/4 m³ 

Harde kunststoffen 20.01.39 Schoon 2 m³ per bezoek Gratis Nvt 

Schoon puin 17.01.07 Onverpakt 2 m³ per bezoek Tarief  € 5,-- per 1/4 m³ 

Grond 20.02.02 Onverpakt 2 m³ per bezoek Tarief  € 22,-- per 1/4 m³ 

Koelkasten  20.01.23 Onverpakt 2 stuks per jaar Gratis Nvt 

Wit- en bruingoed  20.01.35 
20.01.36 

Onverpakt 5 stuks per jaar Gratis Nvt 

Asbest/ asbesthoudend 
afval  

17.06.01 
17.06.05 

Luchtdicht verpakt in 
doorzichtig plastic van 
minimaal 0.2 mm dik. 

2 m² (20 kilo) per 
bezoek 

Gratis Nvt 

Klein chemisch afval Divers In afgesloten verpakking 
en bij voorkeur in 
originele verpakking 

50 kg per bezoek Gratis Nvt 

Groen, snoeihout, 
takken 

20.02.01 Gebonden en 
ongebonden 

2 m³ per bezoek Gratis Nvt 

Grof restafval  20.03.07 Gebonden en 
ongebonden 

2 m³ per bezoek Gratis Nvt 

Lege gasflessen  16.05.04 
16.05.05 

Compleet  4 stuks per jaar Gratis  Nvt 

Restafval  20.03.01 60 liter dichtgebonden 
huisvuilzak  

2 m³ per bezoek Tarief  € 1,95 per 60 liter 
huisvuilzak 

Tapijt 20.03.99 Gebonden en 
ongebonden 

2 m³ per bezoek Gratis  Nvt 

Dakleer 17.03.01 Gebonden en 
ongebonden 

2 m³ per bezoek Tarief  € 22,-- per 1/4 m³ 

Plasticverpakkingen en 
drankenkartons 

15.01.02 Kunststof inzamelzak 2 m³ per bezoek Gratis  Nvt 

Schoon gips 17.08.02 Ongebonden, droog en 
schoon 

2 m³ per bezoek Tarief  € 22,-- per 1/4 m³ 

Schoon EPS 
(piepschuim) 

20.01.39 Ongebonden, droog en 
schoon 

2 m³ per bezoek Gratis Nvt 

Schone matrassen 20.03.07 Ongebonden, droog en 
schoon 

2 m³ per bezoek Gratis Nvt 
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Aanleververboden:  
Afvalstoffen zoals uitgezonderd in artikel 4 van het "Acceptatiereglement milieustraten Avri" worden niet 
geaccepteerd. 
 
Behoort bij het besluit van het algemeen bestuur van 21 december 2017, 
 
De secretaris,        de voorzitter, 
 
 
 
 
E.J. de Vries        L. Verspuij 
 
 
 



 

Aan : Algemeen Bestuur 

Vergadering : 21 december 2017 

Agendapunt : 8, ter besluitvorming 

Van : Dagelijks Bestuur 

Onderwerp : 
Productenboek Basispakket Avri 
2018 

 

 
Voorstel 
1. Het productenboek Basispakket Avri  2018 vast te stellen. 
 

 
Inleiding 
Avri voert voor de deelnemende gemeenten in de gemeenschappelijke regeling Avri, de afvalzorgtaak uit. 
Avri draagt deze dienstverlening transparant uit, waarbij het dienstenpakket is uitgewerkt in een 
productenboek.  
Het productenboek beschrijft de taken die volgen uit de vastgelegde taken in de Gemeenschappelijke 
Regeling Avri, december 2015, artikel 20, lid 1 (met uitzondering van sublid d, het verzamelen van 
Bedrijfsafval). De hieraan gerelateerde dienstverlening als handhaving, beheer/onderhoud 
inzamelmiddelen, communicatie, databeheer, beleid, bestuursondersteuning en samenwerking met BSR 
zijn tevens hierin uitgewerkt. 
 
Er zijn geen  inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van het productenboek Basispakket 2017. De 
kostenstaat is aangepast aan de financiële cijfers van 2018. 
 
Beoogd effect 
Transparante dienstverlening van de uitvoeringsorganisatie Avri aan onze opdrachtgevers (de 
deelnemende gemeenten in de gemeenschappelijke regeling) en aan hun inwoners. 
 
Argumenten 
1.1 Het geeft een duidelijk kader voor de door Avri uit te voeren dienstverlening 
Alle te leveren diensten zijn beschreven en op de onderdelen "samenwerking, randvoorwaarden, 
kwaliteitseisen, rapportage, samenwerking en toelichting"" uitgewerkt.  
 
1.2 De kosten van de dienstverlening volgen uit het vastgestelde kader van de begroting 2018 
 
Kanttekeningen 
Geen bijzonderheden. 
 
Communicatie 
Het Productenboek Basispakket Avri 2018 zal na vaststelling gepubliceerd worden op de website van Avri.  
 
Financiën 
N.v.t. 
 
Uitvoering 
Het Productenboek Basispakket 2018 wordt door Avri met ingang van 1 januari 2018 als basis voor de 
werkzaamheden voor de 10 gemeenten gehanteerd. 
 
Bijlagen 
Productenboek Basispakket Avri 2018 Inzameling huishoudelijk afval in Regio Rivierenland (inclusief 
kostenstaat) 
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1. Inleiding 
 
Dit is het productenboek van het basispakket dat Avri verzorgt voor de deelnemende gemeenten van Regio 
Rivierenland. In dit basispakket zijn de diensten opgenomen die Avri collectief uitvoert op het gebied van de 
inzameling en verwerking van huishoudelijk afval.   
 
Voor een overzicht van de producten met de bijbehorende tarieven is als bijlage een kostenstaat opgenomen. 
 
Naast het basispakket heeft Avri ook een pluspakket, waarin extra of aanvullende diensten zijn opgenomen die 
Avri voor elke gemeente afzonderlijk kan uitvoeren. Deze diensten kunnen betrekking hebben op de inzameling en 
verwerking van huishoudelijk afval, maar ook op integraal beheer van de openbare ruimte (IBOR). 
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Product   A1 INZAMELING RESTAFVAL CONTAINERS 
Te leveren dienst/product Avri zorgt voor: 

1. het eenmaal per twee weken inzamelen van restafval met containers 
voorzien van een chip; 

2. voor de inzameling van restafval stelt Avri inzamelmiddelen voorzien van 
een chip ter beschikking. 

Samenwerking - 

Randvoorwaarden Avri zorgt voor de administratie en correspondentie op het gebied van mogelijke 
subsidies en landelijke vergoedingen. 

Kwaliteitseisen  1. De werkzaamheden worden zodanig uitgevoerd dat de containers na 
lediging op de plaats worden teruggezet. Eventueel morsafval wordt direct 
opgeruimd. 

2. Bij woningmutaties (nieuwbouw en/of renovatie) stelt AVRI tijdig de 
geëigende inzamelmiddelen beschikbaar mits de gegevens tijdig door 
gemeenten aan Avri zijn doorgegeven.  

Rapportage Avri verstrekt jaarlijks (eind 1e kwartaal) een overzicht van de ingezamelde  
hoeveelheden restafval per gemeente (totaal van inzameling containers en 
ondergrondse verzamelcontainers).  

Toelichting - 
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Product   A2 INZAMELING RESTAFVAL ONDERGRONDSE CONTAINER 
Te leveren dienst/product  1. Avri zorgt voor voldoende capaciteit (ter beschikking stellen, plaatsen 

van ondergrondse containers) voor het inzamelen van restafval dat 
wordt aangeboden in ondergrondse containers.  

2. Voor de restafval inzameling stelt Avri per huisaansluiting een pas ter 
beschikking. 

3. Avri zorgt voor het legen van de ondergrondse containers voor 
restafval. 

Samenwerking - 

Randvoorwaarden 1. Ondergrondse containers worden in beginsel één keer per week 
leeggemaakt. Afhankelijk van de woonsituatie (vnl. hoogbouw) kan de 
frequentie worden aangepast.  

2. Voor het plaatsen van ondergrondse containers, is de door het AB 
vastgestelde beleidslijn ondergrondse inzameling van restafval uit februari 
2004, van toepassing.  

3. Bij vermissing van, of schade aan, de pas brengt Avri een tarief conform de 
tarieventabel bij het betrokken huishouden in rekening. 

Kwaliteitseisen  Avri leegt de ondergrondse containers te allen tijde (ook rondom feestdagen) 
voldoende vaak, zo nodig door middel van een inhaalprogramma. 

Rapportage Avri verstrekt jaarlijks (eind 1e kwartaal) een overzicht van de ingezamelde  
hoeveelheden restafval per gemeente (totaal van inzameling minicontainers en 
ondergrondse containers). 

Toelichting - 
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Product   A3 INZAMELING GROENTE- FRUIT- EN TUINAFVAL VIA 
CONTAINERS 

Te leveren dienst/product  Avri zorgt voor: 
1. het eens per twee weken gecombineerd huis-aan-huis inzamelen van 

groente- fruit- en tuinafval met containers; 
2. het ter beschikking stellen van inzamelmiddelen voor gft-afval. 

Samenwerking - 

Randvoorwaarden Avri zorgt voor de administratie en correspondentie op het gebied van mogelijke 
subsidies en landelijke vergoedingen. 

Kwaliteitseisen  1. De werkzaamheden worden zodanig uitgevoerd dat de containers na 
lediging op de plaats worden teruggezet. Eventueel morsafval wordt direct 
opgeruimd. 

2. Bij woningmutaties (nieuwbouw en/of renovatie) stelt AVRI tijdig de 
geëigende inzamelmiddelen beschikbaar mits de gegevens tijdig door 
gemeenten aan Avri zijn doorgegeven.  

Rapportage Avri verstrekt jaarlijks (eind 1e kwartaal) een overzicht van de ingezamelde  
hoeveelheden gft-afval per gemeente. 

Toelichting - 
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Product   A4 INZAMELING PAPIER CONTAINERS 
Te leveren dienst/product  1. Avri zorgt voor het maandelijkse huis-aan-huis inzamelen van papier 

met containers.  
2. het ter beschikking stellen van inzamelmiddelen voor papier afval. 

Samenwerking Voor de belading van de inzamelwagens die de huis-aan-huis inzameling 
verzorgen, wordt naast de inzet van Avri medewerkers samengewerkt met 
vrijwilligers van niet-commerciële organisaties zoals scholen, verenigingen, 
stichtingen en kerken. Hiervoor ontvangen deze organisaties een vergoeding. 

Randvoorwaarden 1. Avri zamelt in en maakt daarbij gebruik van vrijwilligers van niet- 
commerciële organisaties. 

2. Avri houdt een wachtlijst bij van organisaties die zich hebben aangemeld 
voor inzameling, maar hiervoor nog niet in aanmerking komen omdat de 
inzamelroutes al vergeven zijn aan een andere vereniging. 

3. Avri maakt heldere contractuele afspraken met de inzamelende organisaties 
over de veiligheid. Avri ziet erop toe dat die afspraken worden nageleefd. 

4. Papier aangeboden door bedrijven mag niet gelijktijdig worden ingezameld 
met huishoudelijk papier en karton. 

5. Avri zorgt voor de administratie en correspondentie. 
6. Los aangeboden papier wordt niet ingezameld. 

Kwaliteitseisen  1. Avri zamelt al het aangeboden papier in en ruimt zoveel mogelijk verwaaid 
papier op. 

2. Aangeboden papier dat niet is ingezameld wordt bij melding van een 
inwoner binnen een werkdag door Avri ingezameld.  

3. Vrijwilligers werken veilig en zijn verzekerd bij ongevallen en letsel. 

Rapportage Avri verstrekt jaarlijks (eind 1e kwartaal): 
- een overzicht van de inzamelende organisaties;  
- een overzicht van ingezamelde hoeveelheden papier per gemeente.  

Toelichting   
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Product   A5 INZAMELING KUNSTSTOF VERPAKKINGSAFVAL EN 
DRANKENKARTONS VIA INZAMELZAKKEN 

Te leveren dienst/product  Avri zorgt voor: 
1. het eenmaal per twee weken huis-aan-huis inzamelen van plastic 

verpakkingsafval en drankenkartons in inzamelzakken; 
2. gratis inzamelzakken als inzamelmiddel voor de inzameling van plastic 

verpakkingsafval en drankenkartons bij huishoudens; 
3. de coördinatie van het distributienetwerk van uitgiftepunten die 

inzamelzakken verstrekken aan de inwoners en het bevoorraden van 
deelnemende uitgiftepunten van inzamelzakken; 

4. een overzicht van deelnemende uitgiftepunten voor het verstrekken van 
inzamelzakken voor plastic verpakkingsafval en drankenkartons op de Avri 
website. 

Samenwerking Voor het verstrekken van inzamelzakken voor plastic verpakkingsafval en 
drankenkartons werkt Avri samen met supermarkten, waar de inzamelzakken 
gratis worden verstrekt. Voor de opslag en transport van de inzamelzakken 
werkt Avri samen met een transporteur. 

Randvoorwaarden Avri zorgt voor de administratie en correspondentie op het gebied van mogelijke 
subsidies en landelijke vergoedingen. 

Kwaliteitseisen  1. Avri zamelt al het aangeboden plastic verpakkingsafval en drankenkartons 
in en ruimt verwaaide inzamelzakken op. 

2. Aangeboden inzamelzakken plastic verpakkingsafval en drankenkartons die 
niet zijn ingezameld, te vroeg/te laat aangeboden of onjuist afval bevatten 
worden na twee werkdagen alsnog ingezameld.  

Rapportage Avri verstrekt jaarlijks (eind 1e kwartaal) een overzicht van de ingezamelde  
hoeveelheden kunststof verpakkingsafval per gemeente (totaal van inzameling 
inzamelzakken en brengvoorzieningen). 

Toelichting  
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Product   A6 INZAMELING GROF HUISHOUDELIJK AFVAL 
Inzameling op afroep 

Te leveren dienst/product  Avri zorgt voor het op afroep ophalen van grof huishoudelijk afval aan huis. 

Samenwerking - 

Randvoorwaarden 1. De wachttijd na aanmelding is minimaal twee weken en maximaal vier 
weken. 

2. Voor het op afroep ophalen van grof huishoudelijk afval wordt, conform de 
tarieventabel, een bedrag per afvalstroom gerekend (voorrijdtarief). 

3. Voor het annuleren van een afspraak na 16.00 uur de werkdag 
voorafgaande aan de afspraak wordt, conform de tarieventabel, een bedrag 
in rekening gebracht (voorrijdtarief). 

4. Voor de inzameling van grof huishoudelijk afval maakt Avri gebruik van drie 
afvalstromen met maximale hoeveelheid per afroep: 

a. Grofvuil: maximaal één kubieke meter; 
b. Grof tuinafval: maximaal één kubieke meter; 
c. Electr(on)ische apparatuur: maximaal één (groot) stuk, eventueel 

aangevuld met kleine apparaten. 
5. De verschillende afvalstromen worden afzonderlijk op verschillende dagen 

opgehaald.  
6. De aanbieder hoeft op de ophaaldag niet thuis te zijn. 
7. De factuur wordt achteraf verstuurd. 
8. Betaling aan de deur is niet mogelijk. 

Kwaliteitseisen  - 

Rapportage Avri zorgt jaarlijks (eind 1e kwartaal)  voor een overzicht van:  
- het aantal aanmeldingen per afvalstroom per gemeente;  
- totaal hoeveelheid ingezamelde hoeveelheid per afvalstroom per gemeente.  

Toelichting -  
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Product   B1 INZAMELING VERPAKKINGENGLAS VIA 
BRENGCONTAINER 
 

Te leveren dienst/product  1. Avri zorgt voor het legen van de brengcontainers voor 
verpakkingenglas. 

2. Avri zorgt voor voldoende capaciteit (ter beschikking stellen, plaatsen 
van containers) voor het inzamelen van verpakkingenglas dat wordt 
aangeboden in brengcontainers. 

Samenwerking - 

Randvoorwaarden 1. Verpakkingenglas wordt op kleur gescheiden (wit, groen, bruin) ingezameld 
en getransporteerd naar de verwerker. 

2. Op de brengcontainer staat duidelijk vermeld voor welke afvalstoffen de 
brengcontainer bedoeld zijn en hoe deze afvalstoffen moeten worden 
aangeboden. 

3. De gemeente zal in overleg met Avri vooraf de locaties van de 
bovengrondse en ondergrondse brengcontainers vaststellen. Avri zorgt voor 
de administratie en correspondentie op het gebied van mogelijke subsidies 
en landelijke vergoedingen. 

Kwaliteitseisen  1. Avri leegt de ondergrondse brengcontainers te allen tijde (ook rondom 
feestdagen) voldoende vaak, zo nodig door middel van een 
inhaalprogramma.  

2. De aanbiedplaatsen worden door Avri netjes achtergelaten.  
3. Het bij de brengcontainers geplaatst verpakkingenglas en overig klein afval 

wordt meegenomen.  
4. Bij melding van een volle brengcontainer voor verpakkingenglas maakt  Avri 

deze container, zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen een werkdag, leeg. 
5. De brengcontainers functioneren goed.  
6. Bij calamiteiten (brand, storing etc.) neemt Avri z.s.m. passende 

maatregelen zodat de inzameling niet wordt gehinderd. 

Rapportage Avri zorgt jaarlijks (eind 1e kwartaal) voor een overzicht van de ingezamelde 
hoeveelheden verpakkingenglas per gemeente.  

Toelichting Uiteindelijke beslissing van locaties ligt bij de gemeenten 
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Product   B2 INZAMELING KUNSTSTOF VERPAKKINGEN EN 
DRANKENKARTONS VIA BRENGCONTAINERS 

Te leveren dienst/product  1. Avri zorgt voor de inzameling van kunststof verpakkingsafval en 
drankenkartons dat in brengcontainers wordt ingezameld. 
2. Avri zorgt voor voldoende capaciteit (ter beschikking stellen, plaatsen 
van containers) voor het inzamelen van kunststof verpakkingen en 
drankenkartons dat wordt aangeboden in brengcontainers. 

Samenwerking - 

Randvoorwaarden 1. Op de brengcontainers staat duidelijk vermeld voor welke afvalstoffen deze 
bedoeld zijn en hoe deze afvalstoffen moeten worden aangeboden. 

2. Avri zorgt voor de administratie en correspondentie op het gebied van 
mogelijke subsidies en landelijke vergoedingen. 

Kwaliteitseisen  1. Avri leegt de brengcontainers te allen tijde (ook rondom feestdagen) 
voldoende vaak, zo nodig door middel van een inhaalprogramma.  

2. De aanbiedplaatsen worden door Avri netjes achtergelaten.  
3. Het bij de brengcontainers geplaatst kunststof 

verpakkingsafval/drankenkartons en overig klein afval wordt meegenomen.  
4. Bij melding van een volle brengcontainer voor kunststof verpakkingsafval en 

drankenkartons maakt Avri deze container, zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 
binnen een werkdag, leeg.  

5. De brengcontainers functioneren goed. 
6. Bij calamiteiten (brand, storing etc.) neemt Avri z.s.m. passende maatregelen 

zodat de inzameling niet wordt gehinderd. 

Rapportage Avri zorgt jaarlijks (eind 1e kwartaal) voor een overzicht van de ingezamelde 
hoeveelheden kunststof verpakkingsafval en drankenkartons per gemeente 
(totaal afvalzakken en brengvoorzieningen). 

Toelichting Uiteindelijke beslissing van locaties ligt bij de gemeenten. 
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Product   B3 INZAMELING PAPIER BRENGCONTAINER 
Te leveren dienst/product 1. Avri zorgt voor de inzameling van papier dat in brengvoorzieningen 

wordt ingezameld. 
2. Avri zorgt voor voldoende capaciteit (ter beschikking stellen, plaatsen 
van containers) voor het inzamelen van papier dat wordt aangeboden in de 
brengcontainers 

Samenwerking - 

Randvoorwaarden 1. Op de inzamelmiddelen staat duidelijk vermeld voor welke afvalstoffen de 
brengcontainers bedoeld zijn en hoe deze afvalstoffen moeten worden 
aangeboden. 

2. Avri zorgt voor de administratie en correspondentie op het gebied van 
mogelijke subsidies en landelijke vergoedingen. 

Kwaliteitseisen  1. Avri leegt de brengcontainers te allen tijde (ook rondom feestdagen) 
voldoende vaak, zo nodig door middel van een inhaalprogramma.  

2. De aanbiedplaatsen worden door Avri netjes achtergelaten.  
3. Het bij de brengcontainers geplaatste papier en overig klein afval wordt 

meegenomen.  
4. Bij melding van een volle brengcontainer voor papier maakt Avri deze 

container, zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen een werkdag, leeg.  
5. De brengcontainers functioneren goed.  
6. Bij calamiteiten (brand, storing etc.) neemt Avri z.s.m. passende maatregelen 

zodat de inzameling niet wordt gehinderd.   
 

Rapportage Avri zorgt jaarlijks (eind 1e kwartaal) voor een overzicht van de ingezamelde 
hoeveelheden papier per gemeente.  

Toelichting Uiteindelijke beslissing van locaties ligt bij de gemeenten. 
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7.   
 

Product   B4 INZAMELING TEXTIEL BRENGCONTAINER 
Te leveren dienst/product  1. Avri zorgt voor de inzameling van textiel dat in brengcontainers wordt 

ingezameld. 
2. Avri zorgt voor voldoende capaciteit (ter beschikking stellen, plaatsen van 
containers) voor het inzamelen van textiel dat wordt aangeboden in de 
brengcontainers 

Samenwerking - 

Randvoorwaarden 1. Op de inzamelmiddelen staat duidelijk vermeld voor welke afvalstoffen de 
brengcontainers bedoeld zijn en hoe deze afvalstoffen moeten worden 
aangeboden. 

2. Avri zorgt voor de administratie en correspondentie op het gebied van 
mogelijke subsidies en landelijke vergoedingen. 

Kwaliteitseisen  1. Avri leegt de brengcontainers te allen tijde (ook rondom feestdagen) 
voldoende vaak, zo nodig door middel van een inhaalprogramma.  

2. De aanbiedplaatsen worden door Avri netjes achtergelaten.  
3. Morsvuil wordt direct opgeruimd.  
4. Het bij de brengcontainers geplaatste textiel en overig klein afval wordt 

meegenomen.  
5. Bij melding van een volle brengcontainer voor textiel maakt Avri deze 

container, zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen een werkdag, leeg.  
6. De brengcontainers functioneren goed.  
7. Bij calamiteiten (brand, storing etc.) neemt Avri z.s.m. passende 

maatregelen zodat de inzameling niet wordt gehinderd.   
 

Rapportage Avri zorgt jaarlijks (eind 1e kwartaal) voor een overzicht van de ingezamelde 
hoeveelheden textiel. 

Toelichting Uiteindelijke beslissing van locaties ligt bij de gemeenten. 
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Product   B5 INZAMELING OUDE MEDICIJNEN EN INJECTIENAALDEN 
Te leveren dienst/product  Avri zorgt voor: 

1. Maandelijkse inzameling van oude medicijnen en injectienaalden uit 
huishoudens; 

2. Inzamelmiddelen bij apotheken en apotheekhoudende huisartsen. 
Samenwerking - Apotheken 

- Apotheekhoudende huisartsen 

Randvoorwaarden 1. Avri draagt zorg voor een adequate inzameling van oude medicijnen en 
injectienaalden; 

2. Apotheken en apotheekhoudende huisartsen kunnen oude medicijnen en 
injectienaalden aanbieden zonder dat kosten in rekening worden gebracht; 

3. Avri en apotheken dienen een overeenkomst te ondertekenen waarin de 
afspraken zijn vastgelegd. 

Kwaliteitseisen  Avri zet goed opgeleid personeel en adequaat uitgerust materieel in voor de 
inzameling van oude medicijnen en injectienaalden. 

Rapportage Avri zorgt jaarlijks (eind 1e kwartaal) voor een overzicht van ingezamelde 
hoeveelheden.  

Toelichting Jaarlijkse evaluatie van de inzameling met de vertegenwoordigers van de 
apotheken. 
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Product   B6 INZAMELING VIA MILIEUSTRATEN 
Geldermalsen, Culemborg, Tiel, Zaltbommel en gebruik 
Gorinchem en Leerdam voor inwoners van de gemeente 
Lingewaal 

Te leveren dienst/product  Avri zorgt voor: 

1. de gelegenheid om grof huishoudelijk afval gesorteerd aan te bieden; 
2. de gelegenheid om gesorteerd en ongesorteerd bouw- en sloopafval aan te 

bieden; 
3. het beheer en de exploitatie van de milieustraten, o.a.: 

a. de inname van grof huishoudelijk afval,  
b. de registratie van grof huishoudelijk afval,  
c. de tijdelijke opslag van de huishoudelijke afvalstoffen, 
d. het onderhoud van de milieustraten. 

4. het voldoen aan wet- en regelgeving ten aanzien van milieustraten. 

Samenwerking Milieustraat Gorinchem en Leerdam waarvan de inwoners van de gemeente 
Lingewaal gebruik kunnen maken. 

Randvoorwaarden 1. De openingstijden van de milieustraten worden via de website en 
afvalkalender bekend gemaakt. 

2. Het aangeboden afval wordt zo veel mogelijk gescheiden ingezameld en 
afgevoerd.  

3. De inname van huishoudelijke afvalstoffen geschiedt volgens het 
acceptatiereglement milieustraten.  

4. Naast grofvuil worden minimaal de volgende afvalstromen op de 
milieustraat gescheiden ingezameld: puin, kca, (vervuild) hout, metalen, 
vloerbedekking, autobanden, bouw- en sloopafval, asbest, grond, dakleer, 
groot en klein AEEA (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur),  
grof tuinafval, textiel, metalen, (vlak)glas, papier, karton en herbruikbare 
goederen. 

5. Voor ongesorteerd bouw- en sloopafval rekent Avri een tarief conform de 
tarieventabel. 

6. Voor het aanbieden van huishoudelijk restafval rekent Avri een tarief 
conform de tarieventabel. Bij de milieustraten in Gorinchem en Leerdam 
kunnen andere voorwaarden gelden. 

7. Avri hanteert twee gescheiden stromen bouw- en sloopafval en hanteert 
hiervoor een tarief conform de tarieventabel: 

a. schoon puin, 
b. hout (uitgezonderd bielzen en geïmpregneerd hout) dat ontdaan is 

van spijkers etc. 
8. Avri zorgt voor heldere informatie aan de inwoners via bewegwijzering op de 

aanrijdroute en informatieborden met tariefstelling en 
acceptatievoorwaarden aan de poort. 

9. Betaling kan alleen geschieden via de pinautomaat. 
10. Avri zorgt ervoor dat de aanwezige voorzieningen voldoen aan wet- en 

regelgeving. 
11. Avri zorgt voor de benodigde vergunningen. 
12. Avri medewerkers hebben diploma’s van de benodigde opleidingen voor het 

werken op milieustraten. 
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Kwaliteitseisen  1. De inrichting van de milieustraten is zodanig dat inwoners afval- en 
grondstofstromen op eenvoudige wijze gescheiden kunnen aanleveren. Avri 
ziet erop toe dat inwoners het afval gescheiden aanleveren. 

2. Avri zorgt voor een logische indeling van de milieustraten. 
3. Avri zorgt voor milieustraten die schoon, heel en veilig zijn. 
4. Avri staat ervoor dat haar personeel dat op de milieustraat werkt, 

klantvriendelijk optreedt. 
5. Avri zorgt voor een snelle afhandeling en doorstroming van afvalaanbieders, 

waarbij er naar wordt gestreefd burgers niet langer dan tien minuten te laten 
wachten. 

Rapportage Avri verstrekt de gemeente jaarlijks (eind 1e kwartaal) een afvalstoffen- en 
grondstoffen overzicht. 

Toelichting Bij de milieustraten worden de betalende bezoekers geregistreerd. 
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Product   B7 INZAMELING FRITUURVET 
vnl. bij supermarkten en detailhandel  

Te leveren dienst/product  Avri draagt zorgt voor de gescheiden inzameling van (verpakt) frituurvet.  

Samenwerking Avri heeft een contract met een verwerker van frituurvet. Deze verwerker draagt 
zorgt voor: 
1. de deelnemende inzamelpunten (meest supermarkten);  
2. de inzamelmiddelen; 
3. het daadwerkelijke vervoer van het frituur naar de verwerker. 

Randvoorwaarden 1. Avri maakt heldere contractuele afspraken met de inzamelende organisatie 
over de inzameling en Avri ziet er op toe dat die afspraken worden 
nageleefd. 

2. Op de inzamelmiddelen staat duidelijk vermeld voor welke afvalstoffen de 
brengvoorzieningen bedoeld zijn en hoe deze afvalstoffen moeten worden 
aangeboden. 

3. De inzamelmiddelen zijn van de verwerker, maar het zal voor de inwoners 
herkenbaar zijn dat de inzameling in samenwerking met Avri plaatsvindt. 

4. Avri zorgt voor de administratie en correspondentie op het gebied van 
mogelijke subsidies en landelijke vergoedingen. 

Kwaliteitseisen  1. De contractant leegt de inzamelmiddelen voor frituurvet te allen tijde (ook 
rondom feestdagen) voldoende vaak, zo nodig door middel van een 
inhaalprogramma.  

2. Morsvuil wordt direct opgeruimd.  
3. Het bij de brengvoorzieningen geplaatste frituurvet en overig klein afval 

wordt meegenomen.  
4. Bij melding van een volle brengvoorziening voor frituurvet maakt de 

contractant deze container, zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen een 
werkdag, leeg.  

5. De inzamelmiddelen functioneren goed.  
6. Bij calamiteiten (brand, storing etc.) neemt Avri z.s.m. passende 

maatregelen zodat de inzameling niet wordt gehinderd.   

Rapportage Avri zorgt jaarlijks (eind 1e kwartaal) voor een overzicht van de ingezamelde 
hoeveelheden frituurvet per gemeente.  

Toelichting De kosten van de inzameling zijn verrekend met de opbrengsten van het 
frituurvet onder E1 Afval. 
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Product   C1 INZAMELING KERSTBOMEN 
i.s.m. gemeenten inzameling, afvoer en verwerking van 
kerstbomen 

Te leveren dienst/product  Avri zorgt voor de inzameling van kerstbomen vanaf brenglocaties. 

Samenwerking Voor de inzameling van kerstbomen wordt samengewerkt met de gemeenten. 

Randvoorwaarden Avri overlegt vooraf met de gemeenten over het aantal brenglocaties. 

Kwaliteitseisen  - 

Rapportage Avri verstrekt de gemeente jaarlijks (eind 1e kwartaal) een overzicht van een 
indicatie van de ingezamelde hoeveelheid kerstbomen per gemeente.  

Toelichting  
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Product   C2 INZAMELING VUURWERK 
i.s.m. gemeenten inzamelzakken, afvoer en verwerking van 
vuurwerkafval 

Te leveren dienst/product  Avri zorgt voor: 
1. inzamelzakken voor vuurwerkafval; 
2. de acceptatie van vuurwerkafval vanaf de locatie in Geldermalsen. 

Samenwerking Voor de acceptatie van vuurwerkafval wordt samengewerkt met de gemeente. 

Randvoorwaarden Avri verzorgt de afvoer en verwerking van het vuurwerkafval. De deelnemende 
gemeenten transporteren het vuurwerkafval naar de locatie in Geldermalsen . 

Kwaliteitseisen  - 

Rapportage Avri verstrekt de gemeente jaarlijks (eind 1e kwartaal) een overzicht van de 
ingezamelde hoeveelheid vuurwerkafval.  

Toelichting - 
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Product   C3 INZAMELING EVENEMENTEN 
Coördinatie 

Te leveren dienst/product  Avri zorgt voor het onder voorwaarden accepteren van afval afkomstig van 
activiteiten die door verenigingen, kerken en scholen georganiseerd worden.  

Samenwerking - 

Randvoorwaarden 1. Een activiteit of evenement moet aan de volgende criteria voldoen: 
a. de activiteit is georganiseerd door een vereniging, kerk, school of 

een dergelijke organisatie met een duidelijk omschreven ideëel 
doel; 

b. aan de activiteit werken uitsluitend vrijwilligers mee; 
c. de activiteit moet gratis (openbaar )toegankelijk zijn; 
d. de activiteit moet vooraf (minimaal drie weken) bij Avri bekend zijn; 
e. de activiteit moet de instemming hebben van de gemeente. 

2. Afval afkomstig van een activiteit of evenement moet aan de volgende 
criteria voldoen: 

a. het afval moet gerelateerd zijn aan de activiteit of het evenement; 
b. het afval moet gescheiden worden aangeboden; 
c. het moet vooraf, d.w.z. minimaal drie weken, aangemeld worden 

middels een standaard aanvraagformulier (door Avri beschikbaar 
gesteld); 

d. het afval moet binnen twee weken na afloop van de activiteit 
aangeboden worden op afvalverwerkinginrichting de Meersteeg in 
Geldermalsen; 

e. bij twijfels over de aard en samenstelling zal tegen regulier 
verwerkingstarief afgerekend worden. De acceptant bepaalt of het 
afval onder de regeling valt. Bij het berekenen van het reguliere 
tarief zal schriftelijk worden gemotiveerd (inclusief foto’s) waarom 
het afval niet onder de regeling valt. Discussie achteraf is niet 
mogelijk, vanwege de beperkte mogelijkheid tot controle. 

Kwaliteitseisen  - 

Rapportage Jaarlijkse rapportage (eind 1e kwartaal) op: 

 aantal evenementen per gemeente 

 totale tonnage evenementen afval 
 

Toelichting Volgens het besluit van het Algemeen Bestuur uit november 2004 heeft Avri een 
meldingsplicht indien het overeengekomen totale tonnage evenementen afval 
van circa 290 ton met meer dan 10% wordt overschreden.  
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Product   D1 BEHEER EN ONDERHOUD MINI-CONTAINERS t.b.v. 
restafval, gft en papier 

Te leveren dienst/product  Avri zorgt voor: 
1. voorraad van containers  
2. administratief beheer 

a. registratie van containers per huisaansluiting 
b. bechippen van containers restafval 

3. logistiek 
a. uitzetten van containers 
b. vervangen van containers 
c. verwijderen/innemen van containers 

4. onderhoud 
a. reparatie 
b. onderhoudswerkzaamheden 

Samenwerking - 

Randvoorwaarden Voor het leveren van een (extra) container ongeacht volume of omwisselen van 
een container van 140 liter voor een container van 240 liter wordt een wissel- 
en/of leveringstarief conform de tarieventabel in rekening gebracht 
(uitgezonderd eerste levering van containers bij nieuwbouw).  

Kwaliteitseisen  - 

Rapportage - 
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Product   D2 BEHEER EN ONDERHOUD BOVENGRONDSE 
BRENGCONTAINERS 

Te leveren dienst/product  Avri zorgt voor: 
1. voorraad van containers 
2. administratief beheer 

a. registratie van bovengrondse brengcontainers 
3. logistiek 

a. uitzetten van bovengrondse brengcontainers 
b. vervangen van bovengrondse brengcontainers 
c. verwijderen van bovengrondse brengcontainers 
d. beheer bovengrondse brengcontainers tijdens jaarwisseling 

4. onderhoud 
a. reparatie 
b. schoonhouden 
c. onderhoudswerkzaamheden 

Samenwerking - 

Randvoorwaarden - 

Kwaliteitseisen  - 

Rapportage - 

Toelichting - 
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Product   D3 BEHEER EN ONDERHOUD (semi)ONDERGRONDSE 
BRENGCONTAINERS 

Te leveren dienst/product  Avri zorgt voor: 
1. voorraad 
2. administratief beheer 

a. registratie van (semi)ondergrondse verzamel- en brengcontainers 
3. logistiek 

a.    uitzetten van (semi)ondergrondse brengcontainers 
b.    vervangen van (semi)ondergrondse brengcontainers 
c.    verwijderen van (semi)ondergrondse brengcontainers 
d.    beheer (semi)ondergrondse brengcontainers tijdens jaarwisseling 

4. onderhoud 
a.    reparatie 
b.    schoonhouden 
c.    onderhoudswerkzaamheden 

Samenwerking - 

Randvoorwaarden - 

Kwaliteitseisen  - 

Rapportage - 

Toelichting - 
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Product   E1 AFVALVERWERKING 
Afval, overslag en transport 

Te leveren dienst/product  Avri zorgt voor: 
1. het afzetten van de afvalstromen bij erkende verwerkers tegen de juiste 

prijs; marktconformiteit wordt jaarlijks door Avri getoetst; 
2. het vervoeren van de afvalstromen naar de verwerkers van de afvalstromen; 
3. Avri zorgt voor het beheer en de exploitatie van locatie De Meersteeg, o.a. 

de tijdelijke opslag en overslag van huishoudelijke afvalstoffen. 

Samenwerking  

Randvoorwaarden 1. Avri zorgt ervoor dat de aanwezige voorzieningen voldoen aan wet- en 
regelgeving. 

2. Avri zorgt voor de benodigde vergunningen. 
3. Avri medewerkers hebben diploma’s van de benodigde opleidingen voor het 

werken op afvalverwerkinginrichtingen. 

Kwaliteitseisen  1. De afvalstromen worden duurzaam verwerkt. 
2. De locatie is schoon, heel en veilig. 
3. Er is een logische en optimale indeling van de locatie. 

Rapportage  

Toelichting  
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Product   E2 STORTPLAATS 
 

Te leveren dienst/product Avri zorgt voor beheer en exploitatie van de stortplaats in Geldermalsen, o.a.: 
1. volstorten restcapaciteit (via overeenkomst Afvalzorg Deponie B.V.); 
2. stortplaats voorzien van de definitieve afwerkingconstructie; 
3. opstellen en uitvoeren definitief nazorgplan; 
4. voorbereiden en effectueren sluiting en overdracht stortplaats. 

Samenwerking Na sluiting van de stortplaats (verwacht per 01-01-2019) wordt de stortplaats 
aan de Provincie Gelderland overgedragen voor eeuwigdurende nazorg. 

Randvoorwaarden - 

Kwaliteitseisen  - 

Rapportage - 

Toelichting - 
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Product   F1 HANDHAVING AFVALSTOFFENVERORDENING 
Te leveren dienst/product Avri zorgt voor toezicht en handhaving van de afvalstoffenverordening.  
Samenwerking De handhavers zijn goed benaderbaar voor de gemeenten om te reageren op 

ad hoc situaties waarin snel en voortvarend optreden door handhavers vereist 
is. 

Randvoorwaarden Uitvoering vindt plaats in lijn met Beleidsplan Handhaving ASV. 

Kwaliteitseisen  1. Handhavers van Avri hebben de vereiste diploma’s. 
2. Handhavers van Avri staan de inwoners van Regio Rivierenland deskundig 

en vriendelijk te woord. 
3. Handhavers van Avri zijn waar nodig geschoold en getraind om 

representatieve situaties aan te kunnen.  

Rapportage Avri verstrekt jaarlijks (eind 1e kwartaal) en tussentijds op verzoek een 
rapportage per gemeente  

Toelichting  
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Product   F2 AFVALCOMMUNICATIE 
Te leveren dienst/product Avri zorgt voor de communicatie over het uitdragen van: 

 regionaal vastgestelde visie op afval en grondstoffen naar gemeenten 
en huishoudens; 

 afvalbeleid en afvalbeleidsuitvoering, naar alle burgers van de regio 
o.a. door middel van: 

1. afvalkalender; 
2. KCC (Klanten Contact Centrum) beantwoording telefoon/e-

mail/webformulieren; 
3. website; 
4. nieuwsbrief Afval&Zo; 
5. presentaties, rondleidingen; 
6. milieueducatieprogramma’s voor scholen rondom het thema huishoudelijk 

afval en grondstoffen; 
7. huis-aan-huis bladen; 
8. een app. 

Samenwerking Indien communicatie of voorlichting direct gevolgen heeft voor de gemeentelijke 
organisatie, wordt de samenwerking met de gemeente opgezocht. 

Randvoorwaarden - 

Kwaliteitseisen  Informatie over afval en de diensten van Avri zijn voor iedereen toegankelijk is. 

Rapportage  Avri verstrekt jaarlijks (eind 1e kwartaal) een overzicht van het aantal en 
soort klachten, meldingen en WOB verzoeken  per gemeenten. 

 Avri rapporteert jaarlijks (eind 1e kwartaal) realisatie binnen 
communicatie budget. 

Toelichting - 
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Product   F3 AFVALBELEID  
Te leveren dienst/product Avri zorgt voor: 

1. beleidsvoorbereiding: 
a. het proces van het verzamelen en analyseren van informatie met 

het doel om adviezen op te stellen over het te voeren beleid, 
b. begeleiden en voorbereiden bestuurlijk proces bij voorstellen. 

2. Beleidsimplementatie: 
a. het omzetten van vastgesteld beleid in uitvoering. 

Samenwerking Beleidsadvisering komt tot stand in samenwerking met de gemeenten 
(vakambtenaren). 

Randvoorwaarden Nieuw en aangepast strategisch beleid wordt vastgesteld door het Algemeen 
Bestuur van GR Avri.  

Kwaliteitseisen  1. Avri is op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van afval 
respectievelijk Wet Milieubeheer. 

2. Avri is op de hoogte van de eisen en wensen van de deelnemende 
gemeenten. 

Rapportage - 

Toelichting  

 
  



 

29 
 

Product   G1 DATA MANAGEMENT 
Te leveren dienst/product Avri zorgt voor: 

1. de geautomatiseerde identificatie en registratie van de inzamelmiddelen 
voor restafval; 

2. registratie, verwerking en controle van de aanbiedingen van restafval; 
3. uitwisseling van data met de BSR ten behoeve van de afvalstoffenheffing. 

Samenwerking Avri neemt deel in het samenwerkingsverband CIBAS (Centraal Informatie 
Beheer Afval Services). Andere deelnemers zijn: Circulus, Twente Milieu en 
AREA. 

Randvoorwaarden Samenwerkingsovereenkomst en SLA. Uitwisseling data met BSR. 

Kwaliteitseisen  1. Verantwoordelijkheden tussen Avri en CIBAS zijn beschreven in de 
samenwerkingsovereenkomst en SLA. 

2. Werkprocessen zijn beschreven. 
3. Er is een jaarlijkse evaluatie van de samenwerking en periodiek overleg 

tussen contactpersonen. 

Rapportage  

Toelichting Dit product is noodzakelijk voor een correcte aanslag afvalstoffenheffing. De 
inwoner betaalt achteraf een variabele heffing op basis van het aantal 
aanbiedingen van restafval. 
 
SLA = Service Level Agreement.  
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Product   G2 FACTURATIE EN INNING AFVALSTOFFENHEFFING 
Te leveren dienst/product Avri zorgt voor het heffen en innen van de afvalstoffenheffing. 

Samenwerking BSR voert de inning en facturatie van de afvalstoffenheffing uit voor de tien 
deelnemende gemeenten in Regio Rivierenland. 

Randvoorwaarden - 

Kwaliteitseisen  - 

Rapportage Aansluiten op rapportage BSR aan Avri. 

Toelichting BSR (Belastingsamenwerking Rivierenland) is een samenwerkingsverband op 
het gebied van belastingen van Avri, Waterschap Rivierenland en de gemeenten 
Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neerijnen, Tiel en West Maas 
en Waal, IJsselstein, Montfoort en Wijk bij Duurstede.  
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Kosten basispakket 2018 grondslag afvalstoffenheffing  
  

  

Aantal 
huisaansluitingen : 96.337 

Code Product  Totaal  
 

 Per huis aansl.  

A1 INZAMELING RESTAFVAL CONTAINERS 1.514.403 
 

15,72 

     
A2 INZAMELING RESTAFVAL ONDERGRONDSE BRENGCONT. 216.737 

 
2,25 

     
A3 INZAMELING GFT CONTAINERS 1.371.871 

 
14,24 

     
A4 INZAMELING PAPIER CONTAINERS 1.596.751 

 
16,57 

     

A5 
INZAMELING KUNSTSTOF VERPAKKINGSAFVAL EN 
DRANKENKARTONS VIA INZAMELZAKKEN 2.114.215 

 
21,95 

     

A6 

INZAMELING GROFVUIL 41.000 
 

0,43 

Inzameling op afroep 
   

     

B1 

INZAMELING VERPAKKINGENGLAS 259.142 
 

2,69 

Inzameling boven- en ondergrondse brengcontainers 
   

     
B2 INZAMELING KUNSTSTOF VERPAKKINGSAFVAL 73.502 

 
0,76 

 
Inzameling boven- en ondergrondse brengcontainers 

   

     

B3 

INZAMELING PAPIER 131.927 
 

1,37 

Inzameling boven- en ondergrondse brengcontainers 
   

     

B4 

INZAMELING TEXTIEL 151.773 
 

1,58 

Inzameling boven- en ondergrondse brengcontainers 
   

     

B5 

INZAMELING OUDE MEDICIJNEN EN INJECTIENAALDEN 17.101 
 

0,18 

Inzamelmiddelen bij apotheken en apotheekhoudende huisartsen  
   

     
B6 INZAMELING VIA MILIEUSTRATEN 2.495.829 

 
25,91 

 

Geldmalsen, Culemborg, Tiel, Zaltbommel en gebruik Gorinchem 
en Leerdam voor inwoners gemeente Lingewaal 

   

    
B7 INZAMELING FRITUURVET 

   

 
Brengcontainers vnl. bij supermarkten en detailhandel - 

 
- 
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C1 INZAMELING KERSTBOMEN 1.696 
 

0,02 

 
i.s.m. gemeenten, afvoer en verwerking 

   

     

C2 

INZAMELING VUURWERK 1.399 
 

0,01 

i.s.m. gemeenten inzamelzakken, afvoer en verwerking 
   

     

C3 

INZAMELING EVENEMENTEN 5.712 
 

0,06 

Coördinatie 
   

     

D1 

BEHEER EN ONDERHOUD CONTAINERS 925.384 
 

9,61 

t.b.v. restafval, gft en papier 
   

     

D2 
BEHEER EN ONDERHOUD BOVENGRONDSE 
BRENGCONTAINERS 22.648 

 
0,24 

     

D3 
BEHEER EN ONDERHOUD (SEMI) ONDERGRONDSE 
BRENGCONTAINERS 1.165.200 

 
12,10 

     

E1 

AFVALVERWERKING (AFVAL, OVERSLAG EN TRANSPORT) 1.227.117 
 

12,74 

Afval verwerkingskosten, -opbrengsten, logistiek, materieel, 
middelen, personeel, overslaghal, weegbrug etc 

   

     

E2 

STORTPLAATS 747.431 
 

7,76 

Materieel, middelen, personeel, vergunningen en heffingen etc. 
   

     
F1 HANDHAVING AFVALSTOFFENVERORDENING 299.215 

 
3,11 

     
F2 AFVALCOMMUNICATIE 564.975 

 
5,86 

     
F3 AFVALBELEID 259.832 

 
2,70 

     
G1 DATA MANAGEMENT 125.605 

 
1,30 

     
G2 FACTURATIE EN INNING AFVALSTOFFENHEFFING 408.000 

 
4,24 

     

     

 
ERFPACHT CANON REGIOKANTOOR* 133.200 

 
1,38 

 

Als gevolg van de gemaakte bestuurlijke afspraak bij de afsplitsing van Avri 
blijft Regio Rivierenland eigenaar van de gronden waarop Avri werkt. Avri 
betaalt jaarlijks in de vorm van een erfpacht canon een huurvergoeding voor 
het gebruik van deze gronden. 

   

     

 
teruggave reserves en voorzieningen -120.000 

 
-1,25 
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Totaal uitvoering basispakket excl. BTW € 15.751.865 

 
€ 163,51  

     

 
Btw 13,5% € 2.126.502 

 
€ 22,07  

 
Totaal uitvoering basispakket incl. BTW € 17.878.367 

 
€ 185,58  

     

 
Aantal betalende huisaansluitingen 89.979 

  

     

 
Kosten per betalende huisaansluiting 

  

 € 198,69 
  

 

 

 



 

Aan : Algemeen Bestuur 

Vergadering : 21 december 2017 

Agendapunt : 9, ter besluitvorming 

Van : Dagelijks Bestuur 

Onderwerp : Controle protocol 2017 

 

 
Voorstel 
1. Het protocol voor de accountantscontrole op de jaarstukken 2017 van Avri vast te stellen. 
 

 
Inleiding 
In september 2016 is Baker Tilly Berk  benoemd tot accountant van Avri voor de controle van de 
jaarstukken over de boekjaren 2016 en 2017, met een optie tot verlenging van de overeenkomst 
met maximaal twee keer één jaar. In dit "controle protocol" wordt nadere invulling gegeven aan de 
opdracht tot controle van de jaarstukken 2017. Het controleprotocol en hierin opgenomen 
normenkader worden jaarlijks geactualiseerd en door het Algemeen Bestuur vastgesteld.  
 
Op 16 november 2017 is de controle aanpak en samenwerking tussen het Algemeen Bestuur en de 
accountant besproken. Het Algemeen Bestuur is hierdoor in de gelegenheid gesteld 
aandachtspunten voor de controle over 2017 aan de accountant mee te geven. 
 
Beoogd effect 
Nadere aanwijzingen geven aan de accountant over de reikwijdte van de accountantscontrole, de 
daarvoor geldende normstellingen en de daarbij verder te hanteren goedkeurings- en 
rapporteringstoleranties. 
 
Argumenten 
1.1 Het Algemeen Bestuur is bevoegd om nadere eisen aan de accountantscontrole te bepalen. 
Dit is bepaald in de vastgestelde 'Controle verordening Avri 2016'. Deze verordening waarborgt de 
toets door een accountant op het financieel beheer en de inrichting van de financiële organisatie. 
 
1.2 De bepalingen zijn ongewijzigd ten opzichte van de controle op het boekjaar 2016. 
De goedkeurings- en rapporteringstolerantie zijn ongewijzigd ten opzichte van vorig jaar en sluiten 
aan bij de wettelijke minimumeisen, zoals opgenomen in de 'Controleverordening Avri 2016'.  
 

Goedkeuringstolerantie  

 Strekking controleverklaring accountant: 

Goedkeurend Beperking Oordeelonthouding Afkeurend 

Fouten in de  

jaarrekening    (% lasten) 

 1% > 1% < 3% -  3% 

Onzekerheden in de 

controle           (% lasten) 

 3% > 3% < 10%  10% - 

 
   Rapporteringstolerantie 
   De rapporteringstolerantie heeft betrekking op het vastgestelde bedrag waarboven de accountant     
   geconstateerde fouten en onzekerheden altijd opneemt in de rapportage van controlebevindingen.  
   Hiervoor geldt als maatstaf dat de accountant elke fout of onzekerheid groter dan € 100.000  
   rapporteert. 
 
1.3 Het controleprotocol is geactualiseerd. 
Naast de jaarlijkse actualisatie van planning&control producten (zoals begroting en 
bestuursrapportage) en interne regelingen, wordt de Nota Reserves en Voorzieningen 2017 aan het 
normenkader toegevoegd (vastgesteld AB feb.2017). 
 
Kanttekeningen 
Geen. 
 



Communicatie 
Geen. 
 
Financiën 
Geen. 
 
Uitvoering 
De controle op de jaarstukken 2017 is gepland in week 9 van 2018 (aanvang 1 maart 2018). 
De voorlopige jaarstukken 2017 inclusief het verslag van bevindingen worden uiterlijk 15 april 2018 
aan de deelnemende gemeenten toegestuurd voor de gemeentelijke zienswijzen (o.b.v. art. 28:1 GR 
Avri).  De interim controle heeft in het najaar van 2017 reeds plaatsgevonden. 
 
Bijlagen 
Controle protocol 2017 Avri. 
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1. Inleiding 

 

1.1 Algemeen 

In september 2016 is Baker Tilly Berk  benoemd tot accountant van Avri voor de controle van de 

jaarrekeningen over de boekjaren 2016 t/m 2017, met een optie tot verlenging van de 

overeenkomst met maximaal twee keer één jaar. In dit protocol voor de accountantscontrole van 

de jaarstukken 2017 van Avri, verder aangeduid met 'Controleprotocol 2017', wordt invulling 

gegeven aan de aan Baker Tilly Berk gegeven opdracht tot controle van de jaarstukken 2017. 

 

1.2 Doelstelling 

Dit controleprotocol heeft als doel nadere aanwijzingen te geven aan de accountant over de 

reikwijdte van de accountantscontrole, de daarvoor geldende normstellingen en de daarbij verder 

te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties. Object van accountantscontrole zijn de 

jaarstukken 2017 van Avri en daarmee tevens het uitgevoerde financieel beheer door of namens 

het bestuur van Avri. Onderdeel van dit controleprotocol is het jaarlijks vast te stellen 

normenkader. 

 

1.3 Wettelijk kader 

Artikel 213 van de Gemeentewet schrijft voor dat het Algemeen Bestuur in een controleverordening 

regels vaststelt voor de controle op het financiële beheer en op de inrichting van de financiële 

organisatie. De controleverordening van Avri is door het Algemeen Bestuur vastgesteld op 16 

december 2015 en waarborgt dat de rechtmatigheid van het financiële beheer en van de inrichting 

van de financiële organisatie wordt getoetst door een accountant.  

 

Het Algemeen Bestuur wijst de accountant aan die belast is met de controle van de jaarrekening en 

het daarbij verstrekken van een controleverklaring en het uitbrengen van een verslag van 

bevindingen. In het kader van de opdrachtverstrekking aan de accountant kan het Algemeen 

Bestuur nadere aanwijzingen geven voor te hanteren goedkeuringstoleranties en (afwijkende) 

rapporteringstoleranties. Tevens wordt in de opdrachtverstrekking duidelijk aangegeven welke wet- 

en regelgeving in het kader van het financieel beheer onderwerp van rechtmatigheidscontrole is. 

De voor de toetsing door de accountant relevante wet- en regelgeving is in bijlage 1 van dit 

controleprotocol opgenomen. 

 

1.4 Procedure 

In de controleverordening van Avri  is in artikel 5, lid 3 opgenomen, dat periodiek (afstemming-

)overleg plaatsvindt met de accountant ter bevordering van een efficiënte en doeltreffende 

accountantscontrole. In het afstemmingsoverleg voorafgaand aan de controle wordt met de 

accountant afgesproken welke posten in de jaarrekening en welke organisatie-onderdelen bij de 

accountantscontrole extra aandacht krijgen en over welke onderwerpen de accountant specifiek 

rapporteert. 

 

De accountant is gehouden tijdig te rapporteren over de uitkomsten van de controle, 

overeenkomstig de hierover gemaakte (plannings-)afspraken en draagt zorg voor een goede 

afstemming van de controlebevindingen met de medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de 

procesuitvoering waarmee de bevinding verband houdt. Op deze manier wordt invulling gegeven 

aan het principe van hoor en wederhoor en wordt voorkomen, dat in de rapportage van de 

accountant onjuiste of onterechte resultaten van de accountantscontrole worden opgenomen.  
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2. Algemene uitgangspunten voor de controle (getrouwheid én rechtmatigheid) 

 

De in artikel 213 van de Gemeentewet voorgeschreven accountantscontrole van de jaarrekening  

richt zich op het afgeven van een oordeel over: 

 de getrouwe weergave van de in de jaarrekening gepresenteerde baten en lasten en de 

activa en passiva, met inbegrip van de grootte en samenstelling van het vermogen; 

 het rechtmatig tot stand komen van de baten en lasten en balansmutaties in 

overeenstemming met de begroting en met de van toepassing zijnde externe- en interne 

wet- en regelgeving; 

 de inrichting van het financieel beheer en de financiële organisatie gericht op de vraag of 

deze een getrouwe en rechtmatige verantwoording mogelijk maken; 

 het in overeenstemming zijn van de door het Dagelijks Bestuur opgestelde jaarrekening 

met de bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen regels bedoeld in artikel 

186 van de Gemeentewet (Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten); 

 de verenigbaarheid van het jaarverslag met de jaarrekening. 

 

Bij de controle zijn de nadere regels die bij of krachtens algemene maatregel van bestuur zijn of 

worden gesteld op grond van artikel 213, lid 6 van de Gemeentewet (Besluit accountantscontrole 

decentrale overheden - Bado) alsmede de voor accountants geldende controle- en overige 

standaarden bepalend voor de door de accountant uit te voeren werkzaamheden. 

 

Wat betreft het begrip rechtmatigheid wordt aangesloten bij de definitie, zoals opgenomen in het 

Besluit accountantscontrole decentrale overheden (hierna: Bado). Bij rechtmatigheid in het kader 

van de accountantscontrole bestaat een duidelijke relatie met het financiële beheer. De accountant 

hoeft niet vast te stellen dat álle handelingen in overeenstemming met de geldende wet- en 

regelgeving zijn verricht. De accountantscontrole beperkt zich tot die handelingen waaruit 

financiële gevolgen voortkomen, die als baten, lasten of balansmutaties in de jaarrekening worden 

verantwoord. De accountant controleert alleen de financiële beheershandelingen.  

 

 

3. Te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties 

 

3.1 Algemeen 

De accountant accepteert in de controle bepaalde toleranties en richt de controle daarop in. 

De accountant controleert niet ieder document of iedere financiële handeling, maar richt de 

controle zodanig in dat voldoende zekerheid wordt verkregen over het getrouwe beeld van de 

jaarrekening en de rechtmatigheid van de verantwoorde baten en lasten en balansmutaties en 

financiële beheershandelingen met een belang groter dan de vastgestelde goedkeuringstolerantie.  

 

3.2 Goedkeuringstoleranties 

In het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado) zijn minimumeisen voor de te 

hanteren goedkeuringstoleranties bij de controle van de jaarrekening voorgeschreven. De 

goedkeuringstolerantie is bepalend voor de oordeelsvorming en de strekking van de 

controleverklaring. 

 

De definitie van de goedkeuringstolerantie is: 

De goedkeuringstolerantie is het bedrag dat de som van fouten in de jaarrekening of onzeker-

heden in de controle aangeeft, die in een jaarrekening maximaal mogen voorkomen, zonder dat 

de bruikbaarheid van de jaarrekening voor de oordeelsvorming door de gebruikers wordt 

beïnvloed. 

 

 

 Strekking controleverklaring accountant: 

Goedkeuringstolerantie Goedkeurend Beperking Oordeelonthouding Afkeurend 

Fouten in de jaar- 

rekening (% lasten) 

 1% > 1% < 3% -  3% 

Onzekerheden in de 

controle (% lasten) 

 3% > 3% < 10%  10% - 
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Op basis van de actuele cijfers uit de begroting 2017 van Avri (totaal van de lasten inclusief 

bijstellingen volgens de bestuursrapportage 2017: € 44,4 miljoen) betekenen bovengenoemde 

percentages dat een totaalbedrag aan fouten in de jaarrekening 2017 tot circa € 444.000 (1%) en 

een totaalbedrag van onzekerheden in de controle tot circa € 1.332.000 (3%) de goedkeurende 

strekking van de controleverklaring van de accountant niet zullen aantasten. Dit zijn indicatieve 

cijfers, aangezien het totaal van fouten en onzekerheden zal worden afgezet tegen de totale 

lastenomvang in de jaarrekening (art.2 wet Bado). 

 

3.3 Rapporteringstolerantie 

De rapporteringstolerantie heeft betrekking op het vastgestelde bedrag waarboven de accountant 

geconstateerde fouten en onzekerheden altijd opneemt in de rapportage van controlebevindingen.  

Bij overschrijding van dit bedrag vindt rapportering plaats in het verslag van bevindingen. De 

accountant richt de controle in rekening houdend met de rapporteringtolerantie om te kunnen 

waarborgen dat alle fouten en onzekerheden die dit bedrag overschrijden in het verslag van 

bevindingen worden opgenomen. Daarnaast rapporteert de accountant in alle gevallen als naar het 

oordeel van de accountant sprake is van belangrijke kwalitatieve fouten of onzekerheden.   

Voor de rapporteringstolerantie in kwantitatieve zin geldt als maatstaf dat de accountant elke fout 

of onzekerheid ≥ € 100.000 rapporteert.  

 

4. Begrip rechtmatigheid en de te controleren rechtmatigheidscriteria 

 

In het kader van de controle van de jaarrekening gelden op het gebied van getrouwheid en 

rechtmatigheid criteria waarmee de accountant bij de planning en uitvoering van de 

controlewerkzaamheden rekening moet houden. Voor de oordeelsvorming over de rechtmatigheid 

van het financieel beheer besteedt de accountant specifieke aandacht aan de volgende 

rechtmatigheidscriteria:  

 het begrotingscriterium 

 het voorwaardencriterium  

 het misbruik en oneigenlijk gebruikcriterium (M&O-criterium) 

 

Het begrotingscriterium 

Het begrotingscriterium houdt in dat financiële beheershandelingen, die ten grondslag liggen aan 

de baten en lasten, alsmede de balansposten, tot stand zijn gekomen binnen de grenzen van de 

geautoriseerde begroting en hiermee samenhangende programma's. In de (programma)begroting 

zijn de maxima voor de lasten vermeld die door het Algemeen Bestuur zijn vastgesteld. Dit houdt 

in dat de financiële beheershandelingen moeten passen binnen de begroting, waarbij het juiste 

programma, de toereikendheid van het begrotingsbedrag, alsmede het begrotingsjaar van belang 

zijn. Met de controle op de juiste toepassing van het begrotingscriterium wordt getoetst of het 

budgetrecht van het Algemeen Bestuur is gerespecteerd. 

 

Het begrotingscriterium is uitgewerkt in de Kadernota rechtmatigheid van de commissie BBV (zie 

bijlage 2). Hierin is opgenomen dat bestedingen die uitstijgen boven de in de begroting opgenomen 

programmabudgetten niet als onrechtmatig worden aangemerkt, als voor de accountant bij de 

controle vaststaat dat de begrotingsoverschrijding binnen de beleidskaders van het Algemeen 

Bestuur valt of compensatie mogelijk is door met de hogere lasten rechtstreeks samenhangende 

inkomsten. Het bepalen of begrotingsoverschrijdingen al dan niet verwijtbaar zijn, is voorbehouden 

aan het Algemeen Bestuur.    

 

Het voorwaardencriterium 

Besteding en inning van gelden door een gemeenschappelijke regeling zijn aan bepaalde 

voorwaarden verbonden waarop door de accountant moet worden getoetst. Deze voorwaarden 

liggen vast in wet- en regelgeving (Algemene verbindende voorschriften van de Europese Unie, 

formele wetten, algemene maatregelen van bestuur, ministeriële regelingen, verordeningen, 

richtlijnen, protocollen en jurisprudentie). Met het vaststellen van de reikwijdte van de 

rechtmatigheidtoetsing door de accountant (zie hierna bij onderdeel 5 van dit controleprotocol) 

wordt het voorwaardencriterium nader uitgewerkt. 
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Het misbruik en oneigenlijk gebruik criterium (M&O-criterium)  

Om misbruik en oneigenlijk gebruik van overheidsgelden te voorkomen zijn beheersmaatregelen 

nodig. In tegenstelling tot andere getrouwheids- en rechtmatigheidsaspecten gaat het bij het M&O-

criterium in het bijzonder om vast te stellen dat in de organisatie effectieve maatregelen zijn 

getroffen om misbruik te voorkomen, dan wel op te sporen, en dat de wet- en regelgeving duidelijk 

is, aangepast is aan actuele omstandigheden en te handhaven is. 

Avri heeft beleid geformuleerd ter voorkoming en bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik. 

Dit beleid is vastgelegd in verordeningen en besluiten. Voor bestaande procedures toetst de 

accountant in hoeverre deugdelijke maatregelen zijn genomen ter voorkoming van misbruik en 

oneigenlijk gebruik. Daarnaast toetst de accountant dat het M&O-beleid voldoende actueel is. 

 

 

5. Reikwijdte accountantscontrole en normenkader 
 

De accountantscontrole op rechtmatigheid is in beginsel veelomvattend: alle bepalingen met een 

(mogelijk) financieel gevolg zijn onderwerp van controle. De accountantscontrole is erop gericht 

vast te stellen, dat de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties rechtmatig 

tot stand zijn gekomen.   

 

Om richting te geven aan de accountantscontrole is het noodzakelijk tot een afbakening te komen 

van de te controleren onderwerpen die van belang zijn voor de accountantscontrole. Hiertoe wordt 

in het controleprotocol voor de belangrijkste rechtmatigheidscriteria aangegeven, op welke wijze 

de accountant  bepalingen uit de wet- en regelgeving moet meenemen in de controle en in welke 

mate afwijkingen meewegen in de oordeelsvorming voor de strekking van de controleverklaring. 

Een nadere afbakening van de accountantscontrole vindt plaats door middel van de opstelling van 

een normenkader. Het normenkader voor de rechtmatigheidscontrole betreft de inventarisatie van 

de voor accountantscontrole relevante wet- en regelgeving. Het normenkader moet actueel worden 

gehouden en worden aangepast op basis van nieuwe wet- en regelgeving.       

 

De rechtmatigheidscontrole door de accountant is gericht op: 

 de naleving van de volgende (financiële) kaders: 
- de regeling Avri; 
- de financiële verordening Avri ex artikel 212 Gemeentewet; 
- de controleverordening Avri ex artikel 213 Gemeentewet; 
- de programmabegroting 2017 van Avri (vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 7 juli 

2016); 
- de eerste begrotingswijziging op de programmabegroting 2017 van Avri (vastgesteld 
door het Algemeen Bestuur op 22 december 2016); 
- de bestuursrapportage 2017 van Avri (vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 13 
oktober 2017). 

 de naleving van externe wetgeving, zoals opgesomd in het in bijlage 1 opgenomen 

normenkader. Dit uitsluitend voor zover deze directe financiële beheershandelingen 

betreffen of kunnen betreffen. 

 de naleving van interne regelgeving, zoals opgesomd in het in bijlage 1 opgenomen 

normenkader. Dit uitsluitend voor zover deze directe financiële beheershandelingen 

betreffen of kunnen betreffen.  

 

In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van de relevante externe wet- en regelgeving en interne 

verordeningen en besluiten.  

 

Voor wat betreft de verschillende situaties die mogelijk zijn bij begrotingsafwijkingen is in bijlage 2 

een schematisch overzicht opgenomen, met aanduiding van de gevolgen voor de strekking van de 

controleverklaring van de accountant. 
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6.  Rapportering accountant 

 

Na afronding van de controlewerkzaamheden rapporteert de accountant de bevindingen in het kort 

weergegeven als volgt: 

 

Interim-controle en managementletter 

Door de accountant wordt een zogenaamde interim-controle uitgevoerd. Doel van de interim-
controle van de accountant is een beeld te krijgen van de mate waarin de organisatie de 
bedrijfsvoering intern beheerst. Over de uitkomsten van de interim-controle wordt een 
managementletter uitgebracht aan het Dagelijks Bestuur.  

  

Controle jaarrekening en verslag van bevindingen 

Overeenkomstig de Wet Gemeenschappelijke Regelingen wordt na afronding van de controle van 

de jaarrekening een verslag van bevindingen (het accountantsverslag) uitgebracht aan het 

Algemeen Bestuur en in afschrift aan het Dagelijks Bestuur. In het accountantsverslag wordt 

gerapporteerd over de opzet en uitvoering van het financiële beheer en of de beheersorganisatie 

een getrouw en rechtmatig financieel beheer en een rechtmatige verantwoording daarvan 

waarborgen. 

 

In het accountantsverslag neemt de accountant (indien van toepassing) ook de uitkomsten op van 

de controle van de in de SiSa-bijlage van de jaarrekening opgenomen projecten met een 

opsomming per regeling van de financiële omvang van geconstateerde fouten en/of onzekerheden.  

 

Uitgangspunten voor de rapportagevorm 

Gesignaleerde onrechtmatigheden worden toegelicht en gespecificeerd naar de aard en het 

financiële gevolg of risico. Fouten en onzekerheden die de rapporteringtolerantie als bedoeld in 

hoofdstuk 3.3 van dit controleprotocol overschrijden, worden weergegeven in een apart overzicht 

bij het verslag van bevindingen. De accountant rapporteert ook over eventuele bevindingen met 

betrekking tot de betrouwbaarheid en de continuïteit van de geautomatiseerde 

informatievoorziening en dataverwerking. 

 

Controleverklaring 

In de controleverklaring wordt op een gestandaardiseerde wijze, zoals wettelijk voorgeschreven, de 

uitkomst van de accountantscontrole weergegeven, zowel ten aanzien van de getrouwheid als de 

rechtmatigheid. De controleverklaring is bestemd voor het Algemeen Bestuur, zodat deze de door 

het Dagelijks Bestuur opgestelde jaarrekening kan vaststellen.  
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Bijlagen: 

1. Normenkader: inventarisatie van de toepasselijke wet- en regelgeving in het kader van de 

rechtmatigheidscontrole. 

2. Uitgangspunten begrotingsrechtmatigheid. 
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Bijlage 1: Normenkader 

 

Specifieke activiteiten/ 

onderwerpen 

Externe wet- en regelgeving Interne regelgeving Artikelen recht, hoogte, 

duur 

Afvalstoffenbeheer  Gemeentewet 

 Wet Milieubeheer 

 Grondwaterwet 

Avri begroting 2017 en  

Avri meerjarenbegroting 

2018-2020 

Volledig van toepassing 

Regionaal Afvalstoffenplan Geen financiële 

rechtmatigheid 

Afvalstoffenverordening 

2017 

Geen financiële 

rechtmatigheid 

Verordening afvalstoffen-

heffing 2017 (inclusief 

kwijtscheldingsbeleid en 

tarieventabel 2017) 

Volledig van toepassing 

Gemeenschappelijke 

Regeling Belasting-

samenwerking Rivierenland 

(BSR).  

Volledig van toepassing 

Kwijtscheldingsregeling 2012 

geldend voor door BSR 

geheven belastingen 

Volledig van toepassing 
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Algemeen financieel 

middelenbeheer 

 Grondwet 

 Burgerlijk Wetboek 

 Gemeentewet 

 Besluit Begroting en Verantwoording 

provincies en gemeenten (BBV) 

 Besluit accountantscontrole decentrale 

overheden (Bado)  

 Wet gemeenschappelijke regelingen 

 Algemene Wet Bestuursrecht 

 Wet dwangsom en beroep 

 Fiscale wetgeving (Wet 

omzetbelasting, Btw-

compensatiefonds etc.) 

 Wet Normering Topinkomens (WNT) 

 Wet Markt en Overheid (Wet M en O) 

Gemeenschappelijke 

Regeling Avri 

Artikel 28, 30 

Reglement van orde 

Algemeen Bestuur Avri 

Geen financiële rechtmatigheid 

Financiële verordening Avri 

ex art 212 Gemeentewet 

Volledig van toepassing 

Controleverordening Avri 

ex art. 213 Gemeentewet 

Geen financiële rechtmatigheid 

Beleidsnotitie Uittreden van 

een gemeente voor een taak 

Volledig van toepassing 

Organisatieverordening Avri Geen financiële rechtmatigheid 

Mandaatregeling Avri  Volledig van toepassing 

Verordening op de 

programmaraden  

Geen financiële rechtmatigheid  

Reglement budgetbeheer 

Avri 

Volledig van toepassing 

Nota Risicomanagement en 

Weerstandsvermogen 2017 

Avri 

Volledig van toepassing 

Nota activabeleid 2012 Avri Volledig van toepassing 

Nota Reserves en 

Voorzieningen 2017 

Volledig van toepassing 

Protocol voor de 

accountantscontrole 

Volledig van toepassing 

Treasurybeheer  Wet Financiering decentrale 

overheden (Fido) 

 Uitvoeringsregeling financiering 

decentrale overheden (Ufdo) 

 Uitvoeringsregeling Ruddo 

 Besluit Schatkistbankieren 

 Wet Houdbare Overheidsfinanciën 

(Wet HOF) 

Treasurystatuut  Volledig van toepassing 
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Inkopen en 

contractbeheer 

 Europese aanbestedingsregels 

 Europees Verdrag wet 

ketenaansprakelijkheid 

 Besluit aanbestedingsregels voor 

overheidsopdrachten (Bao) 

 Aanbestedingswet 2012 

Inkoop- en aanbestedings-

beleid 2014-2018 Avri 

Volledig van toepassing 

Archief  Archiefwet 1995 

 Archiefbesluit 1995 

Archiefverordening en besluit 

informatiebeheer  

Geen financiële rechtmatigheid 

Arbeidsvoorwaarden 

en personeelsbeleid 

 Ambtenarenwet 

 Fiscale wetgeving  

 Wet werk en zekerheid (Wwz) 

 Sociale verzekeringswetten  

 CAO gemeenteambtenaren 

 CAR/UWO  

 ABP-wetgeving 

 

Bezoldigingsverordening Volledig van toepassing 

Procedureregeling 

functiebeschrijving en 

functiewaardering Avri 

Geen financiële rechtmatigheid 

Regeling studiefaciliteiten 

Avri 

Artikel 2, 5, 6, 7, 10, 11 

Reiskostenregeling Avri Artikel 4, 5, 6, 7, 8, 9 

Regeling koop en verkoop 

verlofuren 

Artikel 6, 7, 8, 9 

Privacy  Wet bescherming persoonsgegevens   
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Bijlage 2: Uitgangspunten begrotingsrechtmatigheid (Opzet overgenomen uit de Kadernota rechtmatigheid van de commissie BBV)   
 
 

 Bij de toetsing van begrotingsafwijkingen kunnen tenminste de volgende “soorten” 

begrotingsafwijkingen worden onderkend: 
 

Onrechtmatig, 

maar telt niet 
mee voor het 

oordeel van de 
accountant 

Onrechtmatig, 

en telt mee 
voor het 

oordeel van de 
accountant 

1.  Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten die niet passen binnen het bestaande beleid en waarvoor 

men tegen beter weten in geen voorstel tot begrotingsaanpassing heeft ingediend. 

 
Indien kostenoverschrijding betrekking hebben op activiteiten die passen binnen het bestaande beleid en 
de reguliere begrotingsuitvoering, is geen sprake van een financiële onrechtmatigheid die meetelt voor 
het oordeel van de accountant. 

 X 

2.  Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid, maar waarbij de accountant 

ondubbelzinnig vaststelt dat die ten onrechte niet tijdig zijn gesignaleerd en niet zijn gemeld.  
Bijvoorbeeld: de verwachte kostenoverschrijding was via tussentijdse informatie al bekend, maar er is 
geen voorstel tot begrotingsaanpassing ingediend en dit is strijdig met geldende budgetregels.     

 X 

3.  Kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde 
opbrengsten, bijvoorbeeld via subsidies of kostendekkende omzet (of via de egalisatievoorziening 
afvalstoffenheffing). 

X  

4.  Kostenoverschrijdingen bij open einde (subsidie)regelingen. Vaak blijkt vanwege dit open karakter in het 

kader van het opmaken van de jaarrekening een (niet eerder geconstateerde) overschrijding. 

X  

5.  Kostenoverschrijdingen die worden gecompenseerd door extra inkomsten die niet direct gerelateerd zijn, 
waarbij over de aanwending van deze extra inkomsten door het Algemeen Bestuur nog geen besluit is 

genomen. 

 X 

6.  Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten welke achteraf als onrechtmatig moeten worden 
beschouwd omdat dit bijvoorbeeld bij nader onderzoek van de subsidieverstrekker, belastingdienst of 
een toezichthouder blijkt (bijvoorbeeld een belastingnaheffing). Het zal hier in de praktijk vaak gaan om 
interpretatieverschillen bij de uitleg van wet- en regelgeving die na het verantwoordingsjaar aan het licht 
komen. Er zijn dan geen rechtmatigheidsgevolgen voor dat verantwoordingsjaar. Wel zal de 

overschrijding getrouw in de jaarrekening moeten worden weergegeven. 

 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 

7.  Kostenoverschrijdingen op activeerbare activiteiten (investeringen) waarvan de gevolgen voornamelijk 

zichtbaar worden via hogere afschrijvings- en financieringslasten in het jaar zelf of in volgende jaren. 
- jaar van investeren  
- afschrijvings- en financieringslasten in latere jaren  

 
Overigens kunnen overschrijdingen bij investeringskredieten op basis van toelichtingen en 
onderbouwingen door het Algemeen Bestuur worden geautoriseerd (bij het vaststellen van de 
jaarrekening), waardoor er geen sprake meer is van een financiële onrechtmatigheid die meetelt voor 
het oordeel van de accountant. 

 

 
 
X 

 

 
X 
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8.  Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten die passen binnen het bestaande beleid als gevolg van 
abusievelijke fouten in de begroting. 

X  

9.  Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten die passen binnen het bestaande beleid als gevolg van 

dotaties aan voorzieningen die verplicht zijn volgens het Besluit begroting en verantwoording provincies 
en gemeenten.  

X  

10.  Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid en het gevolg zijn van uitgaven die naar 
hun aard onvoorzienbaar, onvermijdelijk en onuitstelbaar zijn en niet tijdig konden worden gesignaleerd, 
zodat niet tijdig een voorstel tot begrotingsaanpassing gedaan kon worden.  

X  

11.  Verschuivingen van kosten tussen de door het Algemeen Bestuur vastgestelde programma's waarmee 
kostenoverschrijdingen onzichtbaar worden gemaakt of worden gecamoufleerd, worden als onrechtmatig 

aangemerkt. 

 X 

12.  Begrotingsonderschrijdingen zijn niet onrechtmatig, tenzij deze in strijd zijn met het beleid dat het 
Algemeen Bestuur heeft vastgesteld. 

X  
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1 Voorwoord 

Voor u ligt de Najaarsnota 2017 van Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR). 
In deze rapportage informeren wij u op hoofdlijnen over de realisatie van de uitvoering van onze begroting 
2017, alsmede over de overige ontwikkelingen in 2017. 
 
De focus van BSR ligt dit jaar op kwaliteit van data en op eenduidige processen, alsmede op het 
verbeteren van stuurinformatie en jaarplanning. 
 
Het management en de medewerkers van BSR streven hierbij naar het realiseren van een volgende stap  
in het traject van Performance Improvement, te weten het verbeteren van zowel onze resultaten als 
houding en gedrag. 
 
 
Tiel, 24 augustus 2017 
 
G.M. Scholtus MBA 
Directeur 
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2 Overzicht van baten en lasten 2017 
 

Overzicht van baten en lasten 2017 (x € 1.000) 
 Rekening 

2016 
Primitieve 
begroting 

2017 

Voorjaars- 
nota 2017 

Prognose  
2017 *) 

Salarissen en sociale lasten 3.925 4.510 4.185 4.185 

Overige personeelskosten 920 542 871 911 

Totaal personeelskosten 4.845 5.052 5.056 5.096 

     

Kapitaallasten 295 369 323 288 

Automatiseringskosten 743 802 802 837 

Gegevensaanlevering derden 58 152 152 147 

Overige kosten heffen en innen 834 825 910 900 

Externe- en interne communicatie 15 20 20 20 

Algemene kosten 140 169 175 190 

     

Huisvesting 391 417 417 417 

Facilitaire ondersteuning 129 151 151 151 

Informatiebeleid & automatisering 238 260 260 260 

Personeel & Organisatie 37 41 41 41 

Klachtenafhandeling 0 5 5 5 

Totaal ondersteuning 795 874 874 874 

     

Storting voorziening 16 0 0 0 

     

Onvoorzien 0 81 81 30 

     

Subtotaal lasten 7.741 8.344 8.393 8.382 

     

Kwijtschelding derden 16 25 25 25 

Vervolgingskosten 1.373 1.500 1.500 1.450 

Rente 86 50 50 50 

Bijdragen voor personeel 6 0 0 0 

Investeringsbijdragen deelnemers 60 66 57 57 

Bijdragen deelnemers 6.264 6.703 6.703 6.742 

Overige bijdragen deelnemers 56 0 58 58 

     

Subtotaal baten 7.861 8.344 8.393 8.382 

     

Resultaat voor resultaatbestemming 120 0 0 0 

Reservemutaties     

Stortingen 150 150 150 150 

Onttrekkingen 30 150 150 150 

Reservemutaties 120 0 0 0 

     

Resultaat na resultaatbestemming 0 0 0 0 

 
*)  De verschillen zijn toegelicht bij het overzicht van baten en lasten per programma. 
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3 Bijdragen deelnemers 2017 

In onderstaande tabel ziet u de gevolgen van de geraamde uitkomsten over 2017 voor de deelnemers  
van BSR. 

Bijdragen per deelnemer (x € 1.000) 

 Begroting 2017 Voorjaarsnota 
2017 

Prognose 2017 

Culemborg 377 383 386 

Geldermalsen 347 351 354 

IJsselstein 556 556 561 

Lingewaal 140 142 143 

Maasdriel 308 312 314 

Montfoort 233 234 236 

Neerijnen 147 151 151 

Tiel 565 568 572 

West Maas en Waal 252 257 259 

Wijk bij Duurstede 328 329 332 

Avri* 343 350 351 

WSRL 3.107 3.070 3.083 

Totaal 6.703 6.703 6.742 

 
*) Exclusief investeringsbijdrage “Meerdere jaren op één aanslagbiljet” ad € 57.000.  
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4 Algemeen & Ontwikkelingen 

4.1 Speerpunten in 2017 

4.1.1 Inleiding 

BSR bestaat sinds 2008 en is gebaseerd op de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. De taak van BSR is 
het heffen en invorderen van lokale belastingen en de uitvoering van de Wet WOZ en de Wet BAG en 
WKPB voor haar deelnemers, te weten de gemeenten Culemborg, Geldermalsen, IJsselstein, Lingewaal, 
Maasdriel, Montfoort, Neerijnen, Tiel, West Maas en Waal, Wijk bij Duurstede, alsmede Avri en 
Waterschap Rivierenland (WSRL). 
 
BSR is een uitvoeringsorganisatie en is ontstaan op initiatief van een aantal lokale overheden.  
Doel is om door schaalvergroting en samenwerking de belastingtaak effectiever en efficiënter uit  
te voeren. Wij richten ons hierbij op een zo hoog mogelijke kwaliteit, service en productie tegen zo laag 
mogelijke kosten. BSR wil haar dienstverlening voortdurend verbeteren in het belang van haar deelnemers 
en burgers. 
 

4.1.2 Missie & visie BSR 

Begin 2017 is de missie van BSR als volgt vastgesteld. 

Missie   
BSR ontzorgt publieke organisaties in Nederland bij het juist, volledig, optimaal, tijdig en klantgericht heffen 
en innen van lokale belastingen, inclusief uitvoering van de wet WOZ, WKPB en BAG. Vanuit een 
maximale inzet en betrokkenheid spelen wij onderscheidend in op de sterk veranderende marktvraag. 
Hierbij verbinden wij een efficiënte gegevensverwerking voor burgers en overheden transparant aan de 
laagste integrale kostprijs. Van gegevens naar waarde, BSR uw partner! 
 
Vervolgens hebben wij nagedacht over de koers van BSR en over wat wij willen bereiken in de komende 
jaren. 
 
Visie 2017-2019 
In 2019 verwerken wij onze informatie geautomatiseerd en zijn onze processen gestandaardiseerd.  
Wij communiceren proactief en waar mogelijk digitaal. Onze dienstverlening is innovatief, klantgericht en 
veelzijdig. Wij zijn daarmee een aantrekkelijke partner voor alle betrokkenen. Voor nu en in de toekomst. 
 

In 2019: 

 Maken deelnemers gebruik van al onze (nieuwe) diensten. 

 Sluit onze dienstenportfolio aan bij gewijzigde behoeften van deelnemers. 

 Is onze bedrijfsvoering inzichtelijk en volledig transparant. 

 Heffen en innen wij belasting op uniforme wijze. 

 Vormen bronhouders het uitgangspunt van dataverwerking. 

 Kunnen betrokkenen alle zaken digitaal regelen. 

 Zijn wij getransformeerd van reactief naar proactief. 

 Waarderen onze deelnemers onze dienstverlening minimaal met een 8. 

 Waarderen onze medewerkers BSR 1 punt hoger dan het resultaat van de Aicon monitor 2016. 
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Kern- en streefwaarden 
Kernwaarde: Resultaatgerichtheid 
BSR blijft zich richten op het afgesproken resultaat of het gestelde doel, ook bij problemen, tegenslag, 
tegenwerking of afleidingen. Gedreven zijn om concrete doelen en resultaten te bereiken. 
 
Streefwaarde: Betrokkenheid 
BSR toont betrokkenheid bij de kerntaak van de organisatie, het eigen vakgebied en de eigen professie; 
weet deze betrokkenheid op anderen over te dragen. 
 
Streefwaarde: Klantgerichtheid 
BSR geeft een hoge prioriteit aan tevredenheid van klanten en aan het verlenen van diensten of hulp en 
daarnaar handelen. Bij interne klantgerichtheid het begrip klanten vervangen door collega’s. 
 

4.1.3 Performance Improvement 

Onderscheidend vermogen ontstaat door een platte organisatie, gestandaardiseerde en geautomatiseerde 
systemen en processen, heldere taken en verantwoordelijkheden ten behoeve van flexibiliteit, efficiënte 
cultuur, kennis en inzicht.  
 
BSR heeft begin 2015 het traject Performance Improvement opgestart. Hierbij wordt gefocust op interne 
efficiency en effectiviteit, waardoor faalkosten afnemen. Dit vraagt verandering in processen, besturing, 
gedrag en leiderschap, en resulteert in een cultuur van continu leren. Het traject Performance Improvement 
continueren wij in 2017. 
 
BSR maakt gebruikt van het A3 jaarplan. De resultaten over het eerste halfjaar van 2017 treft u aan in 
bijlage 1. 
 

4.1.4 Human Resource Management 

In 2016 is het HR beleid van BSR vastgesteld. In 2017 is een uitvoeringsplan opgesteld waarmee de 

doelstelling van het HR beleid wordt gerealiseerd.  

 

BSR streeft naar duurzame inzetbaarheid van haar medewerkers. Met als doel de voortgang van de 

operatie te kunnen continueren en te professionaliseren en een bijdrage te kunnen leveren aan de visie 

2018.  

 

Duurzame inzetbaarheid wordt onder andere gestimuleerd door opleiding en kennisdeling. BSR geeft hier 

vorm aan met de BSR Academie.  

 

De BSR Academie is een middel om invulling te geven aan de strategische personeelsplanning.              
Het opzetten van een eigen Academie biedt de nodige voordelen voor BSR, zoals: 

- kennis wordt doorontwikkeld, gedeeld en behouden; 
- werken en opleiden worden efficiënt gecombineerd; 
- opleidingen en trainingen kunnen worden afgestemd op de behoeften van organisatie en 

medewerkers; 
- een eigen Academie is vaak een aantrekkelijk wervingsinstrument op de arbeidsmarkt; 
- opleidingen via een eigen Academie dragen bij aan de bedrijfscultuur. 

 
De BSR Academie is vanaf 2018 een basis voor alle medewerkers van BSR en is voor het MT een 
belangrijk instrument om het strategisch beleid te concretiseren in kennis, houding en gedrag van de 
medewerkers. Daarnaast vormt een eigen Academie de mogelijkheid om verder invulling te geven aan een 
lerende organisatie, zowel intern, maar ook extern door het aanbieden van stages en traineeships. 
Bovendien adviseert de Academie het MT op welke wijze invulling te geven aan veranderingsprocessen 
middels opleidingen en trainingen. 
 
Voor medewerkers van BSR vormt een eigen Academie een instituut waar zij met vragen over persoonlijke 
ontwikkeling op het gebied van kennis en vaardigheden terecht kunnen. 
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4.1.5 Ontwikkelingen in 2017 
 

Focus 2017: Kwaliteit is prioriteit! 
Alle activiteiten die opgepakt worden binnen BSR moeten bijdragen aan de onderstaande 3 strategische 
ankers. Draagt het niet bij aan de strategische ankers, heeft het onderwerp geen prioriteit voor 2017. 
Hiertoe worden de volgende vragen gesteld: 
• Verlagen de kosten voor de deelnemers structureel door een toename van efficiency? 
• Verbetert de kwaliteit en betrouwbaarheid van data en het inzicht daarop structureel? 
• Vergroot de in- en externe klantgerichtheid aantoonbaar en structureel? 
 
Kansen en risico’s voor 2017  
De kansen en risico’s voor 2017 zijn in kaart gebracht. Deze onderwerpen hebben invloed op het primaire 
proces en kunnen een kans of risico vormen in voortgang, efficiency, cultuur, automatisering en 
digitalisering van het primaire proces. Door deze items tijdens het vaststellen van het jaarplan te benoemen 
biedt dit extra houvast bij het nemen van beslissingen op korte en lange termijn. 
 
• Herziening belastingstelsel gemeenten en waterschappen. 
• Aansluittrajecten op landelijke voorzieningen. 
• Beheerproces na aansluiting op landelijke voorzieningen. 
• Hefmodellen opgeschoond per 31-12-2017. 
• Belang huurders bij beschikking (bezwaar/beroep). 
• Verandering en verschuiving in werkzaamheden binnen de organisatie. 
• Digitaliseren kwijtschelding. 
• WOZ-taxaties bij waterverdedigingswerken (‘dijkwoningen’) naar aanleiding van arrest Hoge Raad. 
• De opbrengsten vanuit invorderingsactiviteiten kunnen door een combinatie van een efficiëntere 

werkwijze en maatschappelijke trends lager uitvallen. 
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4.2 Bedrijfsvoering 

 
4.2.1 Interim-controle 2017 

De interim-controle door onze accountant BDO Audit en Assurance BV vindt plaats in week 40. 
In week 46 gaat BDO een gedeelte van de door de auditor en financieel controller BSR uitgevoerde 
Verbijzonderde Interne Controle re-performen. 

 
4.2.2 Verwachte belastingopbrengsten 2017 

Medio september ontvangen alle deelnemers een overzicht met de verwachte belastingopbrengst 
betreffende belastingjaar 2017. 

 
4.2.3 Kadernota 2019-2022 

In de kadernota worden de algemene, financiële en beleidsmatige kaders voor de programmabegroting 
2019 (en de meerjarenraming 2020-2022) opgenomen. De kadernota wordt in het laatste kwartaal van 
2017 opgeleverd. 
 

4.2.4 Ziekteverzuim 

Het ziekteverzuim in het tweede kwartaal van 2017 was 3,8% tegen 7,0% in het eerste kwartaal (en 4,1% 
in het tweede kwartaal van 2016). Het ziekteverzuim over het eerste halfjaar van 2017 staat nu op 5,2% 
tegen 5,5% in het eerste halfjaar van 2016.   

Begin dit jaar waren vier medewerkers nog langdurig ziek, waarvan drie vanwege niet-werk gerelateerde 
redenen. Eén medewerker is begin 2017 volledig afgekeurd en uit dienst bij BSR. Ultimo augustus waren 
nog twee medewerkers langdurig ziek vanwege niet-werkgerelateerde redenen. 
 
Naast het persoonlijke aspect heeft het ziekteverzuim impact op de operatie en is dit een mogelijk risico 
voor de begroting. Er is hiervoor veel aandacht van het MT, in nauwe samenwerking met de  
HR-functionaris en de bedrijfsarts. 

4.2.5 Ingekomen klachten 2017 

BSR hecht grote waarde aan de signalen van klanten om onze dienstverlening verder te kunnen 
optimaliseren.  

De klachtencoördinator van BSR rapporteert periodiek aan het MT inzake bij BSR ingekomen klachten.  
Het aantal klachten in 2017 bedraagt momenteel 12.  

De klachten hebben onder andere betrekking op: bejegening, het niet toekennen van kwijtschelding en/of 
het gebrek aan informatieverstrekking of opvolging.  

Ook ontvangen wij klachten inzake wettelijk vastgestelde termijnen waarbinnen wij reageren, bijvoorbeeld 
de termijn die wij hebben om te komen tot een uitspraak op een bezwaarschrift. Dergelijke zaken worden 
wel als klacht geregistreerd maar liggen buiten onze invloedsfeer.  

Gezien de grote hoeveelheid contacten en dossiers die door BSR worden afgedaan, is het aantal klachten, 
dat bij de klachtencoördinator terecht komt, minimaal.  
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4.2.6 Informatiebeveiliging 

In vervolg op de in 2016 ondernomen acties inzake de bescherming van persoonsgegevens en de 
informatiebeveiliging worden ook in 2017 de nodige acties uitgevoerd.  
Binnen de organisatie wordt blijvend aandacht besteed aan het belang van de bescherming van 
persoonsgegevens en informatiebeveiliging waaronder opleidingen. 
In het kader van het gebruik van Suwinet en DigiD worden acties ondernomen om hiermee blijvend te 
kunnen werken.  
Dit najaar wordt een nulmeting uitgevoerd door een extern bureau om te toetsen in hoeverre BSR reeds 
voldoet aan de verplichtingen uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Vervolgens is 
een plan van aanpak beschikbaar op basis waarvan nadere stappen kunnen worden gezet om aan deze 
verplichtingen te voldoen (zoals een register van bewerkingen). 
 

4.2.7 Security Assertion Markup Language (SAML) koppeling en beveiligingsassessment DigiD 

BSR installeert momenteel nieuwe software met SAML koppeling. Met SAML kan middels een toekomst-
vast koppelvlak tussen verschillende sites, die van DigiD gebruik maken, worden geswitcht. Hierdoor hoeft 
een belastingplichtige niet opnieuw in te loggen. Dit maakt gebruik van DigiD eenvoudiger voor onze 
burgers. Aansluitend zal een DigiD beveiligingsassessment plaatsvinden. 
 

4.2.8 Wijziging Gemeenschappelijke regeling  

Tijdens de vergadering van het Algemeen bestuur van BSR van juni 2017 is gebleken dat de benodigde 
2/3

e
 meerderheid van onze deelnemers akkoord is gegaan met de wijziging van de Gemeenschappelijke 

regeling Belastingsamenwerking Rivierenland (GR BSR). Als gevolg daarvan wordt bij een wijziging van de 
begroting van niet meer dan 3% ten opzichte van de vastgestelde primitieve begroting geen zienswijze 
meer gevraagd van de gemeenteraden respectievelijk de algemeen besturen van de deelnemers.            
Dit betekent een efficiencymaatregel die ten goede komt aan alle betrokken partijen. 
De begrotingswijziging wordt wel te allen tijde ter besluitvorming voorgelegd aan het Algemeen bestuur van 
BSR. 
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4.3 Dienstverlening 
 

4.3.1 Accountmanagement 

Service Level Agreement (SLA) met deelnemers 
De geactualiseerde Service Level Agreement is op 4 april 2017 aan de deelnemers verstuurd. De SLA is in 
het Algemeen bestuur op 22 juni 2017 unaniem vastgesteld.  
 
Dienstenportfolio 
BSR stemt haar dienstenportfolio, waar mogelijk, af op de behoefte van haar klanten.                         
Tijdens accountgesprekken met portefeuillehouders wordt dit regelmatig in beeld gebracht en besproken. 
Gestreefd wordt naar een zo uniform mogelijk totaalpakket van producten en diensten bij alle deelnemers.  
  

4.3.2 Contacten met belastingplichtigen 

De klantcontactbranche verandert in rap tempo. Telefonie maakt steeds meer plaats voor andere 
communicatiekanalen. We zien bijvoorbeeld een snelle stijging in het aantal klanten dat gebruikt maakt van 
MijnOverheid. Dit was tot april 2017 32% en is inmiddels gestegen naar 39% in augustus 2017, waar dit 
begin 2016 nog slechts 11% was. 

Klanten verwachten dat vrijwel alle (belasting)zaken met de overheid digitaal geregeld kunnen worden. 
BSR heeft op dit terrein al behoorlijke stappen gezet en via MijnBSR worden diverse mogelijkheden 
aangeboden om via de digitale snelweg met ons te communiceren. Deze digitale mogelijkheden worden 
steeds verder uitgebreid en geoptimaliseerd. Dit alles met als doel om het regelen van belastingzaken voor 
de klant zo eenvoudig mogelijk te maken. 

We zijn ons bewust van het feit dat niet iedereen digitaal vaardig is. We houden de mogelijkheden open om 
via andere wegen belastingzaken te regelen. Daarnaast zijn er ook wettelijke beperkingen. 

Ongeacht het kanaal dat de klant kiest om ons te benaderen: de informatie en output moet daarin overal 
hetzelfde zijn. Dit wordt ook wel een omni-channel strategie genoemd, die is gericht op uniformiteit en 
afstemming op de beschikbare kanalen. BSR besteedt hier veel aandacht aan. 

BSR bekijkt de mogelijkheden om steeds meer proactief met onze klanten in contact te treden. Eind 2016 
zijn we gestart met het verzamelen van klantgegevens zoals telefoonnummer en e-mailadres. Dit biedt ons 
op termijn de mogelijkheid om klanten meer proactief te benaderen. 
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4.3.3 Telefonie trends 

Toelichting 
Wij zien dat de telefonische bereikbaarheid in het tweede kwartaal 2017 is afgenomen ten opzichte van het 
eerste kwartaal 2017. Dit is te verklaren door de impact van dwanginvorderingsactiviteiten op het telefonie 
aanbod. Klanten die niet tijdig betalen worden in grote aantallen aangeschreven middels een aanmaning of 
dwangbevel. Het percentage klanten dat hierop telefonisch reageert ligt vele malen hoger dan bij 
bijvoorbeeld het versturen van een aanslagbiljet.  
Op dergelijke momenten blijkt de beschikbare capaciteit binnen het KCC te beperkt om het aanbod 
adequaat te kunnen opvangen. Voor deze perioden zijn inmiddels passende maatregelen getroffen. 

4.3.4 Ontwikkelingen dienstverlening 

Ontwikkelingen binnen BSR liggen met name op het terrein van automatisering en digitalisering.         
Hierbij blijft ons uitgangspunt: digitaliseren en automatiseren daar waar het kan, persoonlijk contact daar 
waar het moet of wordt verzocht.  

 
Lopende ontwikkelingen: 

 In verband met de overname van onze leverancier internet/intranet wordt medio oktober een nieuwe 
website voor BSR opgeleverd, evenals een nieuw intranet. 

 Het nader op elkaar afstemmen van de beschikbare kanalen en verder onderzoek naar de 
mogelijkheden en de voordelen van het inzetten van andere kanalen, waaronder bijvoorbeeld 
WhatsApp, Chat en Social Media. 

 Selfservice mogelijkheden worden verder uitgebreid en in MijnBSR komen voor de klant meer 
documenten digitaal beschikbaar. 

 Het betaalgemak wordt verder vergroot door het inzetten van nieuwe technieken. 

 Door de ingevoerde gegevens middels de Interactive Voice Response (IVR) hebben we meer 
informatie over de klant en kunnen we onze dienstverlening hierop afstemmen. 

 

4.3.5 Prestatie-indicatoren Dienstverlening 2017 

  Stand per medio augustus Toelichting 

Dienstverlening    

BSR is minimaal 90% van het 
aantal weken per jaar goed 
bereikbaar voor de burger op 
alle beschikbare kanalen, 
conform SLA 2017. 

 Telefonische bereikbaarheid: 
91,54% 

Een groot gedeelte van de 
piekbelasting is 
opgevangen door de IVR.  
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4.4 Overige ontwikkelingen 

4.4.1 Landelijke basisregistraties 

Er lopen diverse acties om de verplichte aansluiting op de landelijke basisregistraties te realiseren. 
Hierbij is nauwe samenwerking met onze softwareleverancier Centric van belang. Momenteel wordt met 
name gewerkt aan de Landelijke voorziening Nederlands Handelsregister (LV NHR). 
Het ministerie van Binnenlandse zaken heeft inmiddels de vernieuwing van de LV BRP (Basisregistratie 
Personen) gestaakt. Medewerkers van BSR hadden hiervoor reeds inspanningen verricht.  
 
BSR is zowel bronhouder als afnemer van verschillende basisregistraties. 
Het invoeren van basisregistraties heeft op korte termijn invloed op de werkzaamheden en processen 
binnen BSR. 
 

4.4.2 Van inhoud naar oppervlakte  

Tot op heden is bij het taxeren van woningen in het kader van de Wet WOZ de grootte van de opstal één 
van de primaire objectkenmerken. Daarbij wordt veelal uitgegaan van de bruto inhoud van de opstal 
conform de “Meetinstructie Bruto inhoud woningen”, opgesteld door onder andere de VNG en de 
Waarderingskamer. Op de woningmarkt wordt door makelaars, (ver)kopers, (ver)huurders en taxateurs 
vrijwel uitsluitend uitgegaan van gebruiksoppervlakte. Wij constateren dat gemeenten en 
belastingsamenwerkingen bij het waarderen in toenemende mate ook hiertoe over gaan. Teneinde de 
vergelijking met de beschikbare marktgegevens eenvoudiger en eenduidiger te laten verlopen en de 
aansluiting met de burger - die door de inhoud van verkoopadvertenties, meer inzicht heeft in 
gebruiksoppervlakte dan inhoud - niet te verliezen, heeft de Waarderingskamer besloten dat taxeren van 
woningen op gebruiksoppervlakte in het kader van de Wet WOZ met ingang van 1 januari 2022 verplicht 
wordt. 

Zowel binnen als buiten BSR vindt verkennend onderzoek plaats naar de consequenties van deze 
verplichting voor de inzet van mensen en middelen. 
 

4.4.3 Centric scan  
Mede vanuit onze visie, is het van belang dat onze Centric belastingsoftware zo standaard mogelijk wordt 
ingevuld. Omdat inzicht hierin ons helpt bij het maken van keuzes en toetsing aan onze ankers, is het van 
belang om vast te stellen wat onze huidige situatie is. In dit kader is Centric verzocht een scan uit te voeren 
op onze huidige software. Dit onderzoek heeft plaatsgehad in de periode mei-juli. De eerste resultaten zijn 
recent gepresenteerd en worden thans nader uitgewerkt tot een hanteerbaar advies, waarbij steeds een 
kosten-/batenafweging gemaakt wordt. 
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Programma 1:  HEFFEN  

 

A. Kern van het programma Heffen 

 
Het tijdig, volledig, juist en optimaal opleggen van de aanslagen lokale belastingen. 

Om daaraan te kunnen voldoen, dienen diverse gegevensbronnen (geautomatiseerd) te worden verwerkt 
door BSR. In toenemende mate zijn deze gegevensbronnen basisregistraties.  

Bij basisregistraties is de bronhouder verantwoordelijk voor de juistheid van de daarin opgenomen 
gegevens. Indien een gegeven niet juist is, dient de betreffende persoon dit te melden bij de bronhouder 
van de basisregistratie. Wettelijk uitgangspunt voor de verwerking van gegevens uit een basisregistratie is 
dat de afnemer van deze gegevens uit dient te gaan van de juistheid ervan. 

De uitdaging voor BSR is om alle gegevens die benodigd zijn voor de aanslagoplegging tijdig te hebben 
verzameld en verwerkt. 

Uitgangspunt bij de aanslagoplegging is om een belastingaanslag in beginsel op te leggen in het jaar 
waarop deze aanslag betrekking heeft. Daarnaast worden ingekomen bezwaar- en verzoekschriften binnen 
de daarvoor geldende wettelijke termijnen afgehandeld. 

 

B. Speerpunten programma Heffen 2017 
 

 Optimaliseren en uniformeren van werkprocessen, inclusief digitalisering en automatisering. 

 Verder implementeren van basisregistraties. 

 Procesmatig verwerken in- en uitschrijven van bedrijven vanuit het Nederlands handelsregister 
(NHR). 

 Analyseren van verzoeken tot ontheffing, bezwaar- en beroepschriften. 
 
 

C. Status t/m augustus 2017 
 

Optimaliseren werkprocessen 

 Processen in het belastingsysteem zijn verbeterd, waardoor werkprocessen beter lopen en fouten 
worden voorkomen. 

 De diversiteit van werkprocessen is beter inzichtelijk gemaakt: diverse handleidingen zijn 
aangepast. 

 RSIN-nummers (Rechtspersonen en samenwerkingsverbanden informatienummer) zijn gekoppeld 
aan KvK-nummers. Dit nummer wordt gebruikt om gegevens uit te wisselen met andere 
(overheids-)organisaties. 

Verder implementeren basisregistraties 

 Tenaamstelling in het belastingpakket is gelijkgesteld aan formele inschrijving KvK. 

Procesmatig verwerken in- en uitschrijven van bedrijven vanuit NHR 

 BSR heeft een KvK-tool om de in- en uitschrijving van bedrijven te verwerken in het 
belastingpakket. 

Analyseren van verzoeken tot ontheffing, bezwaar- en beroepschriften 
 Deze analyse wordt na afronding van het jaar uitgevoerd. 
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Aanslagen/beschikkingen 
Met dagtekening 31 januari 2017, 28 februari 2017, 31 maart 2017, 30 april 2017, 31 mei 2017 en 30 juni 
2017 zijn conform de jaarplanning van BSR de aanslagen/WOZ-beschikkingen 2017 verzonden.  
De aanslagen afvalstoffenheffing 2017 en Diftar 2016 zijn opgelegd op één aanslagbiljet. 
 
Project hefmodellen 

Voor optimalisatie van de kwaliteit van data dienen alle belastingobjecten voorzien te zijn van het juiste 
hefmodel. Hierdoor is er kwaliteitsverbetering in het belastingbestand en is er uniformiteit in de aanpak. Het 
project verloopt volgens planning en zal naar verwachting eind 2018 worden afgerond. 
 
Kennisoverdracht 
Kennisdeling is belangrijk. Naast het inwerken van een aantal nieuwe medewerkers in de eerste helft van 
2017, is er in de tweede helft van dit jaar ruimte voor verdere verdieping en verbreding (uitwisselbaarheid) 
van kennis. De BSR Academie ondersteunt hierbij.  
Naast pure kennisoverdracht is er aandacht voor het nemen van eigen initiatief en verantwoordelijkheid 
hierin.  

 

D.  Prestatie-indicatoren programma Heffen 2017 

  Standen per  
31-07-2017 

Toelichting 

Aanslagoplegging    

Minimaal 99% van 
de aanslagoplegging 
van BSR vindt plaats 
binnen het 
betreffende 
belastingjaar. 
 

OZBE  

OZBG 

RZB 

Hond 

RIOE 

RIOH 

RIOG B Montfoort 

RIOG Lingewaal 

RIOG IJsselstein 

RIOG Geldermalsen 

RIET 

RECL 

WOFO 

AFV 

Diftar (2016)** 

WSHE 

WSHG 

WVOW 

WVOB* 

WEGG 

ZUIW 

ZUIB* 

  
 

99,30% 

96,18% 

97,30% 

97,33% 

99,69% 

98,95% 

97,66% 

97,51% 

94,22% 

98,30% 

54,57% 

96,27% 

93,55% 

99,02% 

99,90% 

94,06% 

99,64% 

97,21% 

  

99,60% 

99,47% 

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
     

  

  

** Aanslagoplegging  vindt pas plaats na 

    het verstrijken van het belastingjaar 

  
 

*  Geen standenregister beschikbaar    

  

 

*  Geen standenregister beschikbaar    
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E.  Overzicht van baten en lasten 2017 programma Heffen (x € 1.000) 

 Rekening 
2016 

Primitieve 
begroting 

2017 

Voorjaarsnota 
2017 

Prognose  
2017 

Salarissen en sociale lasten 1.231 1.452 1.361 1.361 

Overige personeelskosten 248 153 244 244 

Totaal personeelskosten 1.479 1.605 1.605 1.605 

     

Kapitaallasten 144 175 164 145 

Automatiseringskosten 292 341 341 356 

Gegevensaanlevering derden 19 71 71 71 

Overige kosten heffen en innen 435 413 480 480 

Externe- en interne communicatie 5 7 7 7 

Algemene kosten 47 55 55 60 

     

Huisvesting 129 137 137 137 

Facilitaire ondersteuning 42 50 50 50 

Informatiebeleid & automatisering 79 86 86 86 

Personeel & Organisatie 12 13 13 13 

Klachtenafhandeling 0 0 0 0 

Totaal ondersteuning 262 286 286 286 

     

Storting voorziening 2 0 0 0 

     

Onvoorzien 0 30 30 10 

     

Subtotaal lasten 2.685 2.983 3.039 3.020 

     

Kwijtschelding derden 0 0 0 0 

Vervolgingskosten 0 0 0 0 

Rente 0 0 0 0 

Bijdragen voor personeel 2 0 0 0 

Investeringsbijdragen deelnemers 60 66 57 57 

Bijdragen deelnemers 2.646 2.919 2.926 2.907 

Overige bijdragen deelnemers 56 0 58 58 

     

Subtotaal baten 2.764 2.985 3.041 3.022 

     

Resultaat voor resultaatbestemming 79 2 2 2 

Reservemutaties 
     

Stortingen 79 79 79 79 

Onttrekkingen 0 77 77 77 

Reservemutaties 79 2 2 2 

     

Resultaat na resultaatbestemming 0 0 0 0 
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Toelichting op de verschillen tussen begroting 2017 en prognose 2017 

 Personeelskosten: Vacatureruimte is ingezet voor inhuur. Hierdoor is er een verschuiving tussen 
salarissen en sociale lasten en overige personeelskosten. 

 Kapitaallasten: Voor een aantal investeringen wordt nog vooronderzoek gedaan, deze worden later 
aangeschaft waardoor de kapitaallasten lager uitvallen. Daarnaast vallen ook de kapitaallasten voor 
meerdere jaren op één biljet lager uit door een restitutie. Ook de daaraan gekoppelde opbrengst 
“investeringsbijdragen deelnemers” daalt. 

 Automatiseringskosten: Om eenduidige en volledige managementinformatie te verkrijgen wordt 
vanaf medio 2017 gebruik gemaakt van de BI-tool VyZyr. De jaarlijkse licentiekosten zijn opgenomen 
onder automatiseringskosten. De geraamde kapitaallasten voor een managementinformatiesysteem 
zijn hiermee vervallen. 

 Overige kosten heffen en innen: Op verzoek van Waterschap Rivierenland is er een bijsluiter 
toegevoegd bij de aanslagen. Deze kosten voor drukwerk en porti zijn opgenomen onder overige 
kosten heffen en innen. Bij overige bijdragen deelnemers is de vergoeding van WSRL voor deze 
bijsluiter opgenomen.  
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Programma 2:  INNEN 

 

A. Kern van het programma Innen  

 
Het tijdig, volledig, juist en optimaal invorderen van opgelegde belastingaanslagen. 
 
Om daaraan te kunnen voldoen, dienen (contante- en girale-) betalingen en automatische incasso’s tijdig, 
volledig en juist te worden verwerkt. Daarnaast kunnen betalingsregelingen worden getroffen en dient erop 
te worden toegezien dat deze betalingsregelingen worden nagekomen. 
Belastingplichtigen kunnen vragen over betalingen, het aanvragen van automatische incasso en het 
aanvragen van kwijtschelding zowel digitaal als telefonisch stellen. 
 
De bij BSR binnenkomende kwijtscheldingsverzoeken, evenals ingekomen bezwaarschriften en 
administratieve beroepen, worden binnen de daarvoor wettelijke termijnen afgehandeld. BSR ontlast de 
aanvrager van kwijtschelding zoveel als mogelijk door gebruik te maken van een digitale toetsing door 
Stichting Inlichtingenbureau (opgericht door Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid). 
 
Indien een opgelegde belastingaanslag niet of niet volledig binnen de daarvoor geldende termijn wordt 
betaald worden de volgende stappen ondernomen: aanmaning, dwangbevel per post, loonvordering, 
hernieuwd bevel tot betalen en beslaglegging. De hieraan verbonden kosten komen ten laste van de 
belastingschuldigen. 

B. Speerpunten/ontwikkelingen programma Innen 2017 

 
 Optimaliseren en uniformeren van werkprocessen, inclusief digitalisering en automatisering. 

 Belastingjaar 2013 volledig afronden. 

 Proces kwijtschelding digitaliseren. 

 Proces dwanginvordering, inclusief consequent inzetten loonvordering, zodanig optimaliseren dat 
de doorlooptijd wordt verkort en de efficiency bij inzet van mensen en middelen wordt vergroot. 

 

C. Status t/m augustus 2017 

 
Optimaliseren werkprocessen 

 De diversiteit van werkprocessen is beter inzichtelijk gemaakt: diverse handleidingen zijn 
aangepast. 
 

Belastingjaar 2014 volledig afronden  

  De invordering van openstaande posten voor het belastingjaar 2014 verloopt volgens planning. 

Proces kwijtschelding digitaliseren 

 Digitalisering van het kwijtscheldingsproces zal naar verwachting in november 2017 technisch 
volledig worden afgerond.  

Proces dwanginvordering 

 In 2016 hebben wij binnen het team van Dwanginvordering, in het kader van verdere 
procesoptimalisatie, voorbereidingen getroffen om de gewenste werkwijze procesmatig en 
organisatorisch per 1 januari 2017 te implementeren. De voorbereide veldacties alsook de 
gezamenlijke uitvoering door het team van deurwaarders stelt ons, naast een meer efficiënte 
gebiedsbewerking, beter in staat gerichte communicatie te starten over de wijze waarop de 
betalingsachterstand kan worden ingelopen  De consequente aankondiging van de deurwaarder, 
voor  beslaglegging na het dwangbevel per post, geeft veel reacties van belastingschuldigen tot 
het treffen van een betalingsregeling. 
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 Eind 2017 wordt de aangepaste werkwijze Dwanginvordering geëvalueerd en beoordeeld en waar 
nodig acties ter vervolmaking uitgezet. In het eerste halfjaar van 2017 heeft BSR vooronderzoek 
verricht op welke wijze het instrument van loonvordering  kan worden geautomatiseerd teneinde 
ook hier een efficiencyslag te maken. In het vierde kwartaal van 2017 start BSR met een 
projectmatige aanpak hier toe. 
 

Betaalgemak 
BSR streeft ernaar het betalen van de belastingaanslag zo eenvoudig mogelijk te maken voor de 
belastingplichtige. Ruim de helft van de belastingplichtigen maakt gebruik van automatische incasso, 
waarmee de belastingaanslag in 8 termijnen van de rekening wordt afgeschreven. 
Belastingplichtigen die geen gebruik maken van automatische incasso kunnen via internetbankieren een 
overboeking doen. Ook is er op MijnBSR de mogelijkheid om de aanslag middels iDEAL te voldoen. Van 
deze optie is dit jaar al ruim 7.900 keer succesvol gebruik gemaakt, waarmee in totaal ruim  € 2.370.000  is  
overgeboekt.  
 
Op termijn zal er op de belastingaanslag, die via MijnOverheid wordt afgeleverd, een zogenaamde 
betaallink worden vermeld, waarmee belastingplichtigen direct kunnen doorklikken naar de 
betaalomgeving. Op de fysieke aanslagbiljetten komt een code die met een zogenaamde QR scanner 
verwijst naar de betaalomgeving. Zo is BSR continu bezig het betaalgemak voor de belastingplichtigen 
verder te vereenvoudigen. 
 
Kwijtschelding 
Geautomatiseerde toetsing 
Op basis van geautomatiseerde bulktoetsing door het Inlichtingenbureau is per 1 augustus 2017 aan bijna 
18.000 belastingplichtigen kwijtschelding verleend.  
 
Handmatige toetsing 
Burgers, waarbij de geautomatiseerde toetsing niet heeft geleid tot geautomatiseerde kwijtschelding, 
ontvingen een brief met verzoek om aanvullende informatie ter verdere afhandeling.  
BSR heeft tot op heden circa 12.000 handmatige kwijtscheldingsverzoeken ter behandeling ontvangen. De 
helft van deze verzoeken is toegewezen. 
 
Tot op dit moment hebben wij in 2017 251 beroepsschriften inzake kwijtschelding ontvangen. Hiervan zijn 
er 177 afgehandeld, waarvan er 95 alsnog zijn toegewezen en 82 zijn afgewezen. 
 
 

D.  Prestatie-indicatoren programma Innen 2017 

 Stand per medio augustus Toelichting 

    

BSR verklaart 
maximaal 0,5% van 
de opgelegde 
aanslagen per 
belastingjaar 
oninbaar. 

Oninbaar 
2017: 0,01% 
2016: 0,08% 
2015: 0,22% 
2014: 0,33% 
2013: 0,36% 

Openstaand 
2017: 28,83% 
2016: 2,12% 
2015: 0,62% 
2014: 0,34% 
2013: 0,16% 

Het invorderingstraject van een 
belasting bestaat uit verschillende 
activiteiten en kan een aantal jaren 
duren. Het oninbaar verklaren is 
de laatste stap van dit proces.  
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E.  Overzicht van baten en lasten 2017 programma Innen (x € 1.000)  

 Rekening 
2016 

Primitieve 
begroting 

2017 

Voorjaarsnota 
2017 

Prognose  
2017 

Salarissen en sociale lasten 1.261 1.380 1.332 1.342 

Overige personeelskosten 348 200 252 252 

Totaal personeelskosten 1.609 1.580 1.584 1.594 

     

Kapitaallasten 82 115 84 65 

Automatiseringskosten 249 283 283 298 

Gegevensaanlevering derden 19 57 57 57 

Overige kosten heffen en innen 219 285 280 270 

Externe- en interne communicatie 5 6 6 6 

Algemene kosten 45 57 57 62 

     

Huisvesting 129 139 139 139 

Facilitaire ondersteuning 43 50 50 50 

Informatiebeleid & automatisering 79 86 86 86 

Personeel & Organisatie 12 14 14 14 

Klachtenafhandeling 0 5 5 5 

Totaal ondersteuning 263 294 294 294 

     

Storting voorziening 12 0 0 0 

     

Onvoorzien 0 26 26 10 

     

Subtotaal lasten 2.503 2.703 2.671 2.656 

     

Kwijtschelding derden 16 25 25 25 

Vervolgingskosten 1.373 1.500 1.500 1.450 

Rente 86 50 50 50 

Bijdragen voor personeel 2 0 0 0 

Bijdragen deelnemers 1.086 1.188 1.156 1.191 

     

Subtotaal baten 2.563 2.763 2.731 2.716 

     

Resultaat voor 
resultaatbestemming 60 60 60 

60 

Reservemutaties     

Stortingen 60 60 60 60 

Onttrekkingen 0 0 0 0 

Reservemutaties 60 60 60 60 

     

Resultaat na 
resultaatbestemming 0 0 0 

0 

 
Toelichting op de verschillen tussen begroting 2017 en prognose 2017 

 Kapitaallasten: Investeringen in het belastingpakket zijn uitgesteld doordat de releases nog niet 
beschikbaar waren. De investeringsbudgetten voor loonvordering en doorontwikkeling kwijtschelding 
zijn nog niet ingezet. Hierdoor vallen de kapitaallasten voor 2017 lager uit dan begroot. 

 Automatiseringskosten: Om eenduidige en volledige managementinformatie te verkrijgen wordt 
vanaf medio 2017 gebruik gemaakt van de BI-tool VyZyr . De jaarlijkse licentiekosten zijn opgenomen 
onder automatiseringskosten.  

 Vervolgingskosten: Door aanpassing van diverse processen worden minder aanmaningen en 
dwangbevelen door BSR verzonden. Dit heeft tot gevolg dat de aan de belastingplichtige doorbelaste 
kosten voor dwanginvordering lager zijn. Dit is een sociaal wenselijk aspect, maar heeft nadelige 
financiële gevolgen voor de begroting van BSR en daarmee op de bijdragen van de deelnemers.  
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Programma 3:  WAARDEREN 

 

A. Kern van het programma Waarderen  

 
Het tijdig, volledig, juist en optimaal uitvoeren van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). 

Daarbij dient uit te worden gegaan van het toetsingskader en de richtlijnen van de Waarderingskamer, die 
toezicht houdt op de uitvoering van de Wet WOZ. 

Jaarlijks dient BSR voor alle onroerende zaken, die in het gebied van haar gemeentelijke deelnemers zijn 
gelegen, een WOZ-waarde naar de in de Wet WOZ opgenomen waardepeildatum vast te stellen.  

Vervolgens dient de WOZ-waarde te worden vastgesteld bij een voor bezwaar vatbare beschikking. Deze 
beschikking wordt uit efficiencyoverwegingen in beginsel op hetzelfde aanslagbiljet vermeld als de 
belastingaanslagen. 

Om aan het voorgaande te kunnen voldoen, dienen diverse gegevensbronnen (geautomatiseerd) te 
worden verwerkt door BSR. In toenemende mate zijn deze gegevensbronnen basisregistraties.  

BSR is niet alleen afnemer van basisregistraties, maar is voor haar gemeentelijke deelnemers ook 
bronhouder van de basisadministratie WOZ. Dat betekent dat BSR niet alleen de WOZ-waarde van 
onroerende zaken bepaalt en een voor bezwaar vatbare beschikking vaststelt, maar ook dient te voldoen 
aan het ontsluiten van de basisregistraties WOZ via de landelijke voorziening WOZ.  

Bij basisregistraties is de bronhouder verantwoordelijk voor de juistheid van de daarin opgenomen 
gegevens. Indien een gegeven niet juist is, dient de betreffende persoon dit te melden bij de bronhouder 
van de basisregistratie. Wettelijk uitgangspunt voor de verwerking van gegevens uit een basisregistratie is 
dat de afnemer van deze gegevens uit dient te gaan van de juistheid ervan. 

De uitdaging voor BSR is om alle gegevens die benodigd zijn voor de uitvoering van de Wet WOZ tijdig te 
hebben verzameld en correct te hebben verwerkt alsmede, als bronhouder van de basisregistraties WOZ, 
op correcte wijze te ontsluiten via de landelijke voorziening WOZ. 

Uitgangspunt is om een WOZ-beschikking in beginsel te versturen binnen 8 weken na het begin van het 
kalenderjaar waarvoor zij geldt. Daarnaast worden ingekomen bezwaarschriften binnen de daarvoor 
geldende wettelijke termijnen afgehandeld. Tegen de beslissing op een bezwaarschrift kan beroep worden 
ingesteld bij de rechtbank. Deze beroepschriften dienen binnen de door de rechtbank gestelde termijnen te 
worden behandeld. 

 

B. Speerpunten/ontwikkelingen programma Waarderen 2017 

 

 Optimaliseren en uniformeren van werkprocessen, inclusief digitalisering en automatisering. 

 Verder implementeren van basisregistraties. 

 De komende jaren onderneemt BSR de nodige activiteiten om blijvend te kunnen voldoen aan het 
ontsluiten van de bij haar in beheer zijnde basisregistratie WOZ via de landelijke voorziening WOZ. 

 Streven naar verdere verbetering van het oordeel van de Waarderingskamer. 
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C. Status t/m augustus 2017 

 
Optimaliseren werkprocessen 
 

 Stuf-WOZ verwerking geoptimaliseerd en gedigitaliseerd waar mogelijk. 

 Middels een VSM sessie is het verwerkingsproces “omgevingsvergunningen” aangescherpt. 

 AKR voor de deelnemende gemeenten: werkwijze ontwikkeld waardoor de maandelijks 
aangeboden transacties door het Kadaster kunnen worden gecontroleerd op volledigheid 
(oppervlakte). 

 Efficiencyslag met aanlevering “oude” omgevingsvergunningen IJsselstein en Montfoort. 

 De diversiteit van werkprocessen is beter inzichtelijk gemaakt: diverse handleidingen zijn 
aangepast. 

 
Implementeren basisregistraties LV WOZ  

De komende jaren onderneemt BSR de nodige activiteiten om blijvend te kunnen voldoen aan het 
ontsluiten van de bij haar in beheer zijnde basisregistratie WOZ via de landelijke voorziening WOZ. 

 Eind 2017 zal de BAG/WOZ-koppeling bij de deelnemende gemeenten zich tussen de 95-97% 
bewegen, t.o.v. 90-92% begin 2017. 

Oordeel Waarderingskamer 
 

 Toepassing waarderingsuitzondering WOZ waterverdedigings- en -beheersingswerken WOZ 
beschikkingen  
Naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad d.d. 4 maart 2016 en de jurisprudentie daarna 
door verschillende rechtbanken en gerechtshoven is door de Waarderingskamer gewezen op de 
noodzaak deze jurisprudentie uniform toe te passen bij taxaties van zogenoemde “dijkwoningen”. 
In eerste instantie is uitgegaan van een plan van aanpak in het derde en vierde kwartaal van 2017. 
Bij het schrijven d.d. 29 juni 2017 stelt de Waarderingskamer zich op het standpunt dat hun 
oordeel over het al dan niet instemmen met het bekend maken van de WOZ waarden in 2018 
mede wordt gebaseerd op de consequente toepassing van de geschetste jurisprudentie over de 
waterverdedigingswerken. Door middel van een projectmatig aanpak draagt BSR zorg voor 
naleving van regelgeving conform het advies van de Waarderingskamer in de komende 
herwaardering (waarde peildatum 1 januari 2017). 

 
WOZ beschikkingen 
Met dagtekeningen 30 april en 30 juni 2017 is een (extra kohier) (combi)aanslag verzonden. 
 
Applicaties en gegevensbronnen 
Binnen Waarderen worden diverse additionele applicaties en gegevensbronnen gebruikt. De komende 
periode wordt de kwaliteit en kwantiteit hiervan geëvalueerd. 

 

D.  Prestatie-indicatoren programma Waarderen 2017 

  

BSR wint 90% van de beroepszaken 
(exclusief no-cure-no-pay bureaus) 

Er lopen momenteel 17 beroepszaken. 
Tot nu toe zijn in 2017 3 beroepszaken afgewikkeld en alle 
gewonnen.  
 

 

D.    
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E.  Overzicht van baten en lasten 2017 programma Waarderen (x € 1.000) 

 Rekening 
2016 

Primitieve 
begroting 

2017 

Voorjaars-
nota  
2017 

Prognose  
2017 

Salarissen en sociale lasten 1.348 1.593 1.407 1.397 

Overige personeelskosten 319 183 369 408 

Totaal personeelskosten 1.667 1.776 1.776 1.805 

     

Kapitaallasten 63 73 70 73 

Automatiseringskosten 173 167 167 172 

Gegevensaanlevering derden 20 24 24 19 

Overige kosten heffen en innen 180 121 150 150 

Externe- en interne communicatie 5 7 7 7 

Algemene kosten 47 54 54 59 

     

Huisvesting 129 135 135 135 

Facilitaire ondersteuning 43 49 49 49 

Informatiebeleid & automatisering 78 84 84 84 

Personeel & Organisatie 12 13 13 13 

Klachtenafhandeling 0 0 0 0 

Totaal ondersteuning 262 281 281 281 

     

Storting voorziening 2 0 0 0 

     

Onvoorzien 0 24 24 10 

     

Subtotaal lasten 2.419 2.527 2.553 2.576 

     

Kwijtschelding derden 0 0 0  

Vervolgingskosten 0 0 0  

Rente 0 0 0  

Bijdragen voor personeel 2 0 0  

Bijdragen deelnemers 2.398 2.465 2.491 2.514 

     

Subtotaal baten 2.400 2.465 2.491 2.514 

     

Resultaat voor resultaatbestemming -19 -62 -62 -62 

Reservemutaties     

Stortingen 11 11 11 11 

Onttrekkingen 30 73 73 73 

Reservemutaties -19 -62 -62 -62 

     

Resultaat na resultaatbestemming 0 0 0 0 

 
Toelichting op de verschillen tussen begroting 2017 en prognose 2017 

 Personeelskosten: Vacatureruimte is ingezet voor inhuur. Hierdoor is er een verschuiving tussen 
salarissen en sociale lasten en overige personeelskosten. In het najaar wordt inhuur gepleegd voor de 
WOZ-taxaties bij waterverdedigingswerken (‘dijkwoningen’) naar aanleiding van arrest Hoge Raad. 

 Overige kosten heffen en innen: In de begroting 2017 zijn de kosten voor proceskostenvergoedingen 
destijds naar beneden bijgesteld op basis van de toenmalige trend. In 2016 t/m heden is echter gebleken 
dat de huidige trend stijgend is. Het budget is daarom naar boven bijgesteld.  
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Programma 4:  BAG/WKPB 

 

A. Kern van het programma BAG/WKPB  

 
Het tijdig, volledig, juist en optimaal uitvoeren van de Wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen (Wet 
BAG) evenals de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (WKPB) voor twee 
van haar gemeentelijke deelnemers, namelijk de gemeenten IJsselstein en Montfoort. 

In de Wet BAG wordt geregeld dat gemeenten een aantal basisgegevens over gebouwen en adressen 
bijhouden in één geautomatiseerd systeem. Alle gegevens in de BAG zijn gebaseerd op brondocumenten. 
Hiermee wordt de echtheid van de gegevens uit de registraties gewaarborgd. De BAG-gegevens uit alle 
gemeenten worden centraal beschikbaar gesteld via de landelijke voorziening BAG, die door het Kadaster 
wordt beheerd. Alle overheidsorganen moeten hiervan verplicht gebruik maken bij de uitoefening van hun 
publiekrechtelijke taken. 

De wet zorgt voor de verbetering van dienstverlening van alle overheden aan burgers en bedrijven.         
Het systeem zorgt ervoor dat informatie over een pand snel en eenduidig beschikbaar is voor hulpdiensten 
en gemeentelijke instellingen. 

De WKPB is bedoeld om eenvoudig inzicht te krijgen in de door de overheid opgelegde beperkingen op 
een stuk grond of een gebouw. 

BSR is niet alleen afnemer van BAG/WKPB, maar is voor twee van haar gemeentelijke deelnemers ook 
bronhouder van de BAG/WKPB. Dat betekent dat BSR niet alleen deze wetten uitvoert, maar ook dient te 
voldoen aan het ontsluiten van deze basisregistratie via de landelijke voorziening BAG.  

Bij basisregistraties is de bronhouder verantwoordelijk voor de juistheid van de daarin opgenomen 
gegevens. Indien een gegeven niet juist is, dient de betreffende persoon dit te melden bij de bronhouder 
van de basisregistratie. Wettelijk uitgangspunt voor de verwerking van gegevens uit een basisregistratie is 
dat de afnemer van deze gegevens uit dient te gaan van de juistheid ervan. 

De uitdaging voor BSR is, om alle gegevens die benodigd zijn voor de uitvoering van de BAG/WKPB, tijdig 
te hebben verzameld en correct te hebben verwerkt alsmede, als bronhouder van de basisregistraties BAG 
op correcte wijze te ontsluiten via de landelijke voorziening BAG. 

 

B. Speerpunten/ontwikkelingen programma BAG 2017 

 

 Optimaliseren en uniformeren van werkprocessen, inclusief digitalisering en automatisering. 

 De komende jaren onderneemt BSR de nodige activiteiten om blijvend te kunnen voldoen aan het 
ontsluiten van de bij haar in beheer zijnde basisregistraties BAG via de landelijke voorziening BAG. 

 Uitbreiden van het aantal gemeentelijke deelnemers waarvoor de Wet BAG en WKPB wordt 
uitgevoerd. 

 Mutatiesignalering BAG ten behoeve van de WOZ. 

C. Status t/m augustus 2017  

 
Optimaliseren werkprocessen 

 Er worden gesprekken gevoerd met betreffende deelnemers om het aanleveren van gegevens te 
optimaliseren. 

 Overlappende werkzaamheden BAG- en WOZ-registraties zijn in kaart gebracht. Er wordt 
onderzocht hoe de BAG- & WOZ-werkprocessen optimaal geïntegreerd kunnen worden. 
 

Landelijke voorziening BAG 

 De BAG-WOZ koppeling is gestegen van 90-92% begin 2017 naar 95-97% op dit moment.  

 Om de kwetsbaarheid te verminderen en te allen tijde aan de eisen van de LV BAG te voldoen zijn 
meerdere medewerkers opgeleid om daar waar nodig ook op de BAG actief te kunnen zijn.  
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Mutatiesignalering  

 Dit is opgestart voor de gemeente Montfoort. Inmiddels is 50% verwerkt. Er wordt een plan 
gemaakt om het resterende deel voor Montfoort en de mutatiesignalering van IJsselstein volledig 
te verwerken. 

 
Implementatie nieuwe Wet Basisregistratie Adressen en Gebouwen; BAG 2.0 
Dit betreft aanpassingen van het informatiemodel en de objectafbakening BAG. Een belangrijke wijziging 
hierin is de inrichting van de kwaliteitszorg en het toezicht op de BAG. Daarnaast verandert de structuur 
van de wet- en regelgeving en de onderliggende documentatie. 
 
Gelet op de ingangsdatum van 1 januari 2018 zet BSR, als bronhouder van de BAG voor de gemeenten 
IJsselstein en Montfoort, de nodige stappen in het kader van de gewijzigde kwaliteitszorg. De tweede helft 
van 2017 zal benut worden om te beschrijven hoe BSR omgaat met onder andere de wijzigingen in 
toezicht en deze vanaf 2018 vervolgens intern te auditen. 
 
  



 
 

  
  28 

 

  D. Prestatie-indicatoren programma BAG 2017 
  Standen per 01-08-2017 Toelichting 

     

BAG mutaties worden, mits 
tijdig aangeleverd, binnen 4 
werkdagen na datum 
brondocument geregistreerd 
en doorgegeven aan de 
landelijke voorziening BAG.  
Foutpercentage <2%; 
 

 Montfoort 
Van 01-01-2017 t/m 01-08-2017 
is het foutpercentage 7% 
 

Door niet tijdige aanlevering van 
verleende omgevingsvergunning 
en andere BAG meldingen door 
de gemeente/ODRU aan de 
BAG/BSR en/of technische 
mankementen, konden deze 
mutaties niet verwerkt worden 
binnen de wettelijke termijn. 
 

Correctieverzoeken of 
terugmeldingen worden 
binnen 6 maanden onderzocht 
en afgehandeld.  
Foutpercentage <10%; 
 

 Montfoort 
Van 01-01-2017 t/m 01-08-2017 
is het foutpercentage 0% 
 

De terugmeldingen zijn allen 
binnen 2 werkdagen afgehandeld. 
 

Het aantal objecten in de 
landelijke voorziening voor de 
BAG is op peildatum gelijk aan 
het aantal objecten in de BAG 
administratie.  
Foutpercentage toegestaan 
<2%. 
 

 Montfoort 
Op 01-08-2017 is het 
foutpercentage 0% 
 
 

Het aantal objecten in de LV BAG 
is op peildatum gelijk aan het 
aantal objecten in de BAG 
administratie: 

Woonplaats  2 

Openbare ruimte 210 

Nummeraanduiding 6.600 

Ligplaats 5 

Standplaats 4 

Verblijfsobject 6.588 

Pand 9.636 

Buurten 0 
 

 
BAG mutaties worden, mits 
tijdig aangeleverd, binnen 4 
werkdagen na datum 
brondocument geregistreerd 
en doorgegeven aan de 
landelijke voorziening BAG.  
Foutpercentage <2%; 
 

 IJsselstein 
Van 01-01-2017 t/m 01-08-2017 
is het foutpercentage 7% 
 

Door niet tijdige aanlevering van 
verleende omgevingsvergunning 
en andere BAG meldingen door 
de gemeente/ODRU aan de 
BAG/BSR en/of technische 
mankementen, konden deze 
mutaties niet verwerkt worden 
binnen de wettelijke termijn. 
 

Correctieverzoeken of 
terugmeldingen worden 
binnen 6 maanden 
onderzocht en afgehandeld.  
Foutpercentage <10%; 
 

 IJsselstein 
Van 01-01-2017 t/m 01-08-2017 
is het foutpercentage 0% 
 

De terugmeldingen zijn allen 
binnen 2 werkdagen afgehandeld. 
 

Het aantal objecten in de 
landelijke voorziening voor de 
BAG is op peildatum gelijk 
aan het aantal objecten in de 
BAG administratie.  
Foutpercentage toegestaan 
<2%. 
 

 IJsselstein 
Op 01-08-2017 is het 
foutpercentage 0% 

Het aantal objecten in de LV BAG 
is op peildatum gelijk aan het 
aantal objecten in de BAG 
administratie: 

Woonplaats  1 

Openbare ruimte 542 

Nummeraanduiding 15.864 

Ligplaats 0 

Standplaats 3 

Verblijfsobject 15.825 

Pand 17.704 

Buurten 32 
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E. Overzicht van baten en lasten 2017 programma BAG/WKPB (x € 1.000) 

 Rekening 
2016 

Primitieve 
begroting 

2017 

Voorjaarsnota  
2017 

Prognose  
2017 

Salarissen en sociale lasten 85 85 85 85 

Overige personeelskosten 5 6 6 7 

Totaal personeelskosten 90 91 91 92 

     

Kapitaallasten 6 6 5 5 

Automatiseringskosten 29 11 11 11 

Gegevensaanlevering derden 0 0 0 0 

Overige kosten heffen en innen 0 6 0 0 

Externe- en interne communicatie 0 0 0 0 

Algemene kosten 1 3 9 9 

     

Huisvesting 4 6 6 6 

Facilitaire ondersteuning 1 2 2 2 

Informatiebeleid & automatisering 2 4 4 4 

Personeel & Organisatie 1 1 1 1 

Klachtenafhandeling 0 0 0 0 

Totaal ondersteuning 8 13 13 13 

     

Onvoorzien 0 1 1 0 

     

Subtotaal lasten 134 131 130 130 

     

Kwijtschelding derden 0 0 0 0 

Vervolgingskosten 0 0 0 0 

Rente 0 0 0 0 

Bijdragen voor personeel 0 0 0 0 

Bijdragen deelnemers 134 131 130 130 

     

Subtotaal baten 134 131 130 130 

     

Resultaat voor resultaatbestemming 0 0 0 0 

Reservemutaties 
     

Stortingen 0 0 0 0 

Onttrekkingen 0 0 0 0 

Reservemutaties 0 0 0 0 

     

Resultaat na resultaatbestemming 0 0 0 0 

 
Toelichting op de verschillen tussen begroting 2017 en prognose 2017 

 Geen bijzonderheden. 
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Bijlage 1 

Op basis van het A3 jaarplan communiceert BSR per kwartaal de behaalde successen aan haar 

medewerkers middels bijgevoegde posters. 
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Platformbijeenkomst Bijzonderheden

Stukken inleveren Stukken verzenden Aanvang: 12.30 Aanvang 19.00 uur Stukken inleveren Stukken verzenden Aanvang 9.00 

23 oktober '17 30 oktober '17 6 november '17

20 november '17 27 november '17 4 december '17

di 2 januari '18 8 januari '18 15 januari '18

29 januari '18 5 februari '18 12 februari '18

26 februari '18 5 maart '18 12 maart '18

26 maart '18 (di) 3 april '18 9 april '18

23 april '18 30 april '18 7 mei '18

di 22 mei '18 28 mei '18 4 juni '18

4 juni '18 11 juni '18 18 juni '18 19 juni '18 21 juni '18 28 juni '18
Extra DB uitsluitend i.v.m. 

zienswijzen jaarrekening en begroting

18 juni '18 25 juni '18 2 juli '18

6 augustus '18 13 augustus '18 20 augustus '18

3 september '18 10 september '18 17 september '18

24 september '18 1 oktober '18 8 oktober'18

22 oktober '18 29 oktober '18 5 november '18

19 november '18 26 november '18 3 december '18

Vastgesteld in Dagelijks Bestuur van 18 september 2017

Alle vergaderingen vinden plaats op het hoofdkantoor Avri te Geldermalsen. Op verzoek van gemeenten kan een vergadering op locatie plaatsvinden.

Vergaderschema GR Avri 2018

Dagelijks Bestuur Algemeen Bestuur

do. 25 januari '18 14 december '17 21 december '17
15 februari '18                       

22 februari '18

ma. 26 maart '18 15 februari '18 22 februari '18 19 april '18

wo. 22 augustus '18 5 juli '18 12 juli '18 6 september '18

di. 29 mei '18 26 april '18 3 mei '18 28 juni '18

di. 15 januari '19 13 december '18 20 december '18 14 februari '19

do. 20 september '18 16 augustus '18 23 augustus '18 18 oktober '18

ma. 19 november '18 18 oktober '18 25 oktober '18 20 december '18
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