
De vervuiler betaalt, … maar hoeveel? 

 

 

In de gemeente Berndonk wordt het huishoudelijk afval opgehaald door de 

gemeentelijke ophaaldienst. Dit afval wordt door de inwoners gescheiden in 

groente-, fruit- & tuinafval (gft-afval) en restafval. 

 

 

De inwoners gebruiken twee afvalcontainers: een groene voor gft-afval en een 

grijze voor restafval. Om de totale hoeveelheid huishoudelijk afval te beperken 

werkt de gemeente met een combinatie van twee tarieven: 

– een tarief per keer dat een container wordt geleegd, en 

– een tarief per kilo aangeboden afval. 

 

a Leg uit op welke twee manieren deze methode van heffen de inwoners van 

Berndonk stimuleert om minder huishoudelijk afval te produceren. 

 

b Welk van beide tarieven zal effectiever zijn in het beperken van de totale 

hoeveelheid huishoudelijk afval? Verklaar het antwoord. 

 

De gemeente Berndonk wil de aangeboden hoeveelheid huishoudelijk 

afval in 2011 verder beperken. Er ligt een voorstel om per soort afval een 

verschillend tarief per kilo te hanteren. Daarbij moet rekening worden 

gehouden met het verschil in tariefelasticiteit: zie bron 1. De gemeente wil dat 

de totale hoeveelheid gft-afval daalt met 450.000 kilo en dat de totale 

hoeveelheid restafval daalt met 1.500.000 kilo. Het tarief per kilo gft-afval wordt 

voor 2011 vastgesteld op € 0,16. 

 

Gebruik bovenstaande tekst en bron 1. 

c Moet het tarief per kilo restafval hoger of lager worden dan € 0,16? 

Verklaar het antwoord met behulp van een berekening. 



Een gemeenteraadslid is het niet eens met het voorstel: “De verhoging van de 

afvaltarieven zal leiden tot negatieve externe effecten in de 

gemeente Berndonk.” 

d Geef een verklaring voor de redenering van het gemeenteraadslid. 

 

 

bron 1  

gegevens afvalinzameling in de gemeente Berndonk in 2010  

 

 

* tariefelasticiteit geldt zowel voor 2010 als 2011 

aantal huishoudens 15.000 

gemiddelde hoeveelheid gft-afval per huishouden 300 kilo 

gemiddelde hoeveelheid restafval per huishouden 500 kilo 

tarief per keer legen € 2,50 

tarief per kilo afval (gft- of restafval) € 0,15 

Afwisselend per week kan de groene of de grijze container aangeboden worden. 

Huishoudens in Berndonk zetten gemiddeld 40 keer per jaar een container aan 

de straat. 

 

tariefelasticiteit in de gemeente Berndonk* gft-afval restafval 

procentuele verandering aantal kilo's afval 

procentuele verandering tarief per kilo 

 

−1,5 

 

−0,5 

 


