Tarief en facturatie
Bedrijven (aanbieders) die afvalwater komen lozen op een AWZI van Rijnland, worden
gefactureerd op basis van wat en hoeveel ze brengen. Hieronder staat beschreven wie
een factuur krijgt en hoe het te factureren bedrag wordt bepaald.
Wel of geen facturatie?
Of een bedrijf/woning gefactureerd moet worden, wordt bepaald a.d.h.v. of het bedrijf al
een heffing krijgt. Dit kan het geval zijn als het om een IBA gaat. Vanuit de BSGR kan
dan al een heffing zijn opgelegd, dus is in dat geval een facturatie door Rijnland dubbelop
en dus niet nodig. Rijnland checkt dit bij de aanvraag.
Huishoudelijk- of proceswater
Als blijkt dat een bedrijf/woning voor de lozing geen heffing krijgt, dan krijgt het
betreffende bedrijf/woning een factuur voor hetgeen dat is geloosd. De hoogte van het
bedrag wordt bepaald door het aantal vervuilingseenheden (v.e.) die lozing bevat. Om
het aantal v.e. te bepalen moet eerst bepaald worden of het om huishoudelijk afvalwater
gaat of om proceswater (bijvoorbeeld percolaatwater van een compostering).

Huishoudelijk afvalwater
Het aantal v.e. wordt maandelijks per aanbieder bepaald op basis van de hoeveelheid
afvalwater die wordt gebracht, namelijk:
Hoeveelheid (m3)
Aantal vervuilingseenheden
0-43
1
43-217
3
217>
5 of meer *
*Hoeveelheid (m3) vermenigvuldigd met 0,023

Proceswater
In het geval van proceswater wordt het aantal v.e. berekend zoals beschreven in de
‘verordening zuiveringsheffing Rijnland’. De bepaling van de vervuilingswaarde van het
proceswater staat vastgelegd in het de vorige stap ‘bemonstering’.
Facturatie
Facturatie wordt maandelijks achteraf gedaan. Als in een maand geen lozingen zijn
gedaan, wordt er niet gefactureerd. Als het aantal v.e./maand lager is dan 1, dan wordt
jaarlijks een factuur opgesteld van minimaal 1 v.e. Het bedrag wordt berekend door het
aantal v.e. te vermenigvuldigen met het bedrag van een v.e. Dit bedrag wordt jaarlijks
vastgesteld in de ‘Verordening zuiveringsheffing Rijnland’.
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