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Uitgifte huisvuilpassen 

Geachte leden van de commissie, 

In de vergadering van 6 maart j l . zijn de vragen ex artikel 38 van de heer Boer 
(VVD) over de uitgifte van huisvuilpassen behandeld. Dit heeft geleid tot de 
onderstaande aanvullende vragen van D66 en de VVD. 

1. Is het mogelijk om bij bewoners die aangeven geen pas te hebben ontvangen 
bij de plaatsing van ondergrondse containers, naast het nagaan van de reden 
daarvan, ook te controleren op de afdracht van afvalstoffenheffing? 

Antwoord 
In de vergadering is aan u gemeld dat Spaamelanden uitsluitend de mogelijkheid 
heeft om te controleren of de OZB (onroerend zaak belasting) is voldaan. Hoewel er 
een relatie is tussen het voldaan hebben van de OZB en de afvalstoffenheffing, is 
deze controle door de commissie als onvoldoende ervaren. 

Inmiddels is de werkwijze voor de uitgifte van passen aangepast. Uitgangspunt 
hierbij is dat de door de gemeente aangeleverde adressen, die gebruikt worden bij 
de uitrol van containers, onder het belastingregime vallen. De woonsituatie van 
bewoners, die aangeven tijdens de plaatsing van nieuwe ondergrondse containers 
geen pas te hebben ontvangen, dient echter nader onderzocht te worden. Hiertoe 
zendt Spaamelanden de adresgegevens door naar de gemeente. Vervolgens wordt 
de reden onderzocht waarom geen pas is ontvangen en wordt gecontroleerd of aan 
de belastingplicht is voldaan. Om de betreffende bewoners toch in staat te stellen 
zich te ontdoen van restafval wordt altijd een pas uitgereikt. De pas kan alleen 
gebruikt worden indien voor het betreffende adres afvalstoffenheffing wordt 
betaald. 

Ook in wijken waar al ondergrondse containers staan, komt het voor dat bewoners 
geen pas hebben. Bij een verhuizing blijft soms de huisvuilpas niet achter in de 
woning. De nieuwe bewoner krijgt op vertoon van een kopie van het huur- of 
koopcontract alsnog een pas. De pas van de oude bewoners wordt geblokkeerd. 



Haarlem 

Ik stel voor om te bekijken of de sinds 1 maart van dit jaar ingevoerde proces
verbetering - de gemeentelijke controle op mutaties - in de praktijk goed werkt. 

2. Kan de uitgifte van huisvuilpassen ook bij de verzelfstandigde belastingdienst 
Cocensus worden ondergebracht? 

Antwoord 
Navraag heeft opgeleverd dat Cocensus hier geen ervaring mee heeft. Vooralsnog 
ga ik er van uit dat deze taak bij Spaamelanden blijft. 
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Met vriendelijke groet, 

ora-Yfke Sikkema 


