
Laarbeek

Tarieven 2019

OZB Tarieven 2019 Tarief 2018

Eigenaren

Woningen 0,104580% 0,112350%

Niet-woningen 0,193932% 0,183427%

Gebruikers

Niet-woningen 0,158117% 0,151663%

Rioolheffing (gebruik) (tarieven per jaar)

Woning 15,74 pm is €188,88 pj € 14,87 pm is € 178,44 pj

Niet-woning 188,88€                               

voor de eerste afgevoerde 500 m3 of gedeelte daarvan 178,44€                             

voor elke afgevoerde 500 m3 of gedeelte daarvan boven 

500 m3 met een maximum van 5.000 m³

 €                                 25,75 24,33€                               

voor elke afgevoerde 500 m3 of gedeelte daarvan boven 

5.000 m3 met een maximum van 50.000 m3

 €                                 15,44 14,59€                               

voor elke afgevoerde 500 m3 of gedeelte daarvan boven 

50.000 m3

 €                                   7,72 7,29€                                 

Afvalstoffenheffing (Diftar)

Vast bedrag per perceel (per jaar) € 6,14 p/m is €73,68 pj  € 7,10 pm is € 85,20 pj

Bedrag per lediging 25 liter  rest emmer  €                                   2,00 1,39€                                 

Bedrag per lediging 80 liter  rest container  €                                   6,00 4,58€                                 

Bedrag per lediging 140 liter rest container  €                                 10,00 6,99€                                 

Bedrag per lediging 240 liter rest container  €                                 17,00 11,99€                               

Bedrag per lediging 25 liter gft emmer  €                                   0,20 0,66€                                 

Bedrag per lediging 80 liter gft container  €                                   0,60 2,15€                                 

Bedrag per lediging 140 liter gft container  €                                   1,00 3,31€                                 

Bedrag per lediging 240 liter gft container  €                                   1,70 5,64€                                 

Milieustraat

voor het op aanvraag inzamelen van grove 

huishoudelijke afvalstoffen, per collo:

 €                                 30,00 

voor een hoeveelheid van maximaal 0,5 m³ per keer of 

maximaal 1 vuilniszak restafval

 €                                   5,00 

voor een hoeveelheid van maximaal 2 m³ per keer of 

maximaal 2 vuilniszakken restafval

 €                                 10,00 

voor een hoeveelheid bouw- en sloopafval, inclusief hout 

C, vloerbedekking, dakleer, gips en gasbeton van 

maximaal 2 m³ per keer

 €                                 22,00 

aangevoerd met een auto, een auto met aanhanger, een 

bestelauto of een busje of een daarmee gelijk te stellen 

voertuig, per keer

 vervallen 10,00€                               

max 2 m³, per keer of max 2 vuilniszakken restafval  vervallen 4,00€                                 

voor achterlaten van een hoeveelheid bouw- en 

sloopafval van maximaal 2 m³,

 vervallen 

aangevoerd met een auto, een auto met aanhanger, een 

bestelauto of een busje of een daarmee gelijk te stellen 

voertuig, per keer

 vervallen 22,00€                               

aangevoerd met een fiets of een fietskar bedraagt de 

belasting, per keer

 vervallen 4,00€                                 

Reclamebelasting

vast bedrag per vestiging 350,00€                               350,00€                             

bij een WOZ-waarde hoger dan € 147.000 vermeerderd 

met een bedrag per € 1.000 waarde

 €                                   1,00 1,00€                                 

maximaal berdag per vestiging 750,00€                               750,00€                             


