
 

Algemeen Bestuur Sabewa Zeeland 
 

Agenda voor de vergadering van het Algemeen Bestuur Sabewa Zeeland op 27 
september 2019 om 09.00 uur in het waterschapskantoor te Terneuzen, 
vergaderkamer 4.27. 
 

1. Opening en mededelingen (mondeling) 
 

 

2. Vaststellen van de notulen van de vergadering van het Algemeen Bestuur van  
14 juni 2019 (ter vaststelling) 

 

3. Voorstel om kennis te nemen van de 2e bestuursrapportage 2019 (ter kennisname) 
 

4. Bespreekpunten kwijtschelding naar aanleiding van overleg met niet-deelnemers (ter 
kennisname) 
 

5. Aanpassing Leidraad Kwijtschelding (ter kennisname) 
 

6. Brief Zeeuwse Ombudsman (ter kennisname) 
 

7. Brief Waarderingskamer (ter kennisname) 
 

 

8. W.v.t.t.k. en rondvraag 
 

 

9. Sluiting  
 
Eerstvolgende vergadering: 13 december 2019  
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Algemeen Bestuur Sabewa Zeeland 
 
Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur Sabewa Zeeland op 14 juni 2019 in het 
waterschapskantoor te Terneuzen, vergaderkamer 4.27 
 
Aanwezig: wethouder Herselman (Kapelle, voorzitter), wethouder Totté (Hulst), wethouder 
Witkam (Borsele), wethouder Meeuwisse (Goes), wethouder Werkman (Sluis), wethouder 
Verburg (Reimerswaal), heer Steijaert (waterschap Scheldestromen), Wethouder Van Hulle 
(Terneuzen), Wethouder Hoek (Tholen), mevrouw Van de Wijnckel (directeur) en mevrouw De 
Visser (bestuurssecretaris).  
 
 

1. Opening en mededelingen 

 De heer Herselman heet iedereen welkom, in het bijzonder de gasten, namelijk 
Wethouder Doorn van de gemeente Middelburg, Wethouder Joppe van de 
gemeente Schouwen-Duiveland, Wethouder Steketee van de gemeente Veere, 
Wethouder de Jonge van de gemeente Vlissingen en dhr. Kodde en dhr. Tahapary 
van de Samenwerking Belastingen Walcheren en Schouwen-Duiveland. 

 De heer Herselman geeft aan dat de vergadering in verband met de aanwezigheid 
van de gasten zal beginnen met agendapunt 3, het gesprek over de kwijtschelding. 

 De heer Steijaert geeft aan dat het Waterschap een nieuw college heeft. Dhr. 
Steijaert blijft namens het Waterschap Scheldestromen in het algemeen en 
dagelijks bestuur van Sabewa Zeeland.  
 

 

2. Vaststellen van de notulen van de vergadering van het Algemeen Bestuur  
van 15 februari 2019 

 Het Algemeen Bestuur stelt de notulen d.d. 15 februari 2019, zonder verdere 
opmerkingen, vast. 

 

 

3. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kwijtschelding 

 De heer Herselman geeft aan dat de deelnemers en de niet-deelnemers bij elkaar 
zijn voor een gesprek over de Kwijtschelding. De gemeente Noord-Beveland is ook 
uitgenodigd maar was helaas verhinderd. Aan dit agendapunt ligt een bespreekstuk 
ten grondslag. Allereerst de aanleiding: de laatste vergadering hebben we 
gesproken over het item kwijtschelding. Daar was een uitgebreide notitie hoe wij 
als Sabewa Zeeland in de toekomst met kwijtschelding om willen gaan. We hebben 
toen unaniem besloten dat we kwijtschelding onder vlag van Sabewa Zeeland 
blijven aanbieden, ook aan de niet-deelnemers. Dat is goed voor de burger in 
Zeeland, omdat zij al aanslagen van Sabewa Zeeland krijgen. Daarnaast leek het 
ons ook goed om met de niet-deelnemers in gesprek te gaan. Met name ook richting 
de toekomst. Het is goed als er ook over het verleden gesproken wordt, maar laten 
we ons vooral op de toekomst richten. De kwijtschelding wordt onder onze vlag 
aangeboden omdat dit in het belang van de Zeeuwse burger is en we het wenselijk 
vinden dat dit Zeeland breed gebeurt. Er is een notitie opgesteld met daarin de 
stand van zaken kwijtschelding 2019. Deze is aan het AB van Sabewa gericht en 
ook aan de gasten aan tafel. Daar staat in hoe we er op dit moment voor staan en 
geeft een doorkijkje naar de toekomst.  

 Mevr. Doorn geeft de aftrap. Zij maakt zich zorgen over de communicatie naar de 
inwoners toe. Meestal zijn de burgers die in aanmerking komen voor kwijtschelding 
de burgers die wat zwakker zijn. Onze indruk is dat deze burgers het niet helemaal 
snappen. Mijn vraag is: hoe gaat dat er in de toekomst uitzien? Er zijn al heel wat 
verbeteringen doorgevoerd.  
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 De heer de Jonge geeft aan nog even een stap terug te willen zetten. De 
Samenwerking Belastingen Walcheren en Schouwen-Duiveland heeft al meerdere 
keren samen hierover gesproken. Wat hen vooral bezig hield was het feit hoe zitten 
we nou samen in die wedstrijd? Wat niet geholpen heeft, is de communicatie via de 
band op dat punt. Er is veel onrust en verwarring daarover, ook bij gemeenteraden. 
Hebben we allemaal hetzelfde doel met de samenwerking en de wijze waarop we dat 
doen? Als we het hebben over het doel lijkt het soms of we een verschillende 
wedstrijd spelen. Wij zien kwijtschelding als vorm van dienstverlening aan een 
kwetsbare groepen. Wij kregen de indruk dat het van jullie kant als zware last werd 
ervaren. We waren heel blij met de samenwerkingen om het zo onze burgers 
makkelijker te maken door de kwijtscheldingsprocedure in één hand te leggen. De 
gemeenteraden hebben zichzelf de vraag gesteld of zij daar niet mee moeten 
stoppen. De colleges willen dat liever niet vanuit de voordelen voor de burgers. We 
zijn blij dat Sabewa Zeeland bevestigd heeft samen verder willen. Zitten we in 
dezelfde wedstrijd?  

 Mevr. Doorn geeft aan dat ze jammer vindt dat het woord wedstrijd wordt gebruikt. 
We zitten voor hetzelfde doel, niet als tegenstanders. 

 De heer De Jonge geeft aan dat hij in sporttermen spreekt maar dat hij bedoelt dat 
het goed is als we nogmaals onze doelstellingen uitspreken. 

 De heer Herselman geeft aan dat het algemeen bestuur dezelfde zorgen deelt als er 
nu geuit worden. Sabewa Zeeland is nog steeds een lerende organisatie. Vanaf 1 
januari hebben we een frontoffice ingericht. Zij moeten de eerste vragen afvangen. 
Voorheen was dat op de afdeling, daar waren soms wat klachten over. De frontoffice 
is onder andere van belang voor de kwijtschelding. Waar wij ook meerdere keren 
tegenaan zijn gelopen in de communicatie is de wijze van schriftelijk communiceren: 
de brief die als moeilijk wordt ervaren. Ook daar hebben we naar gekeken, onder 
andere samen met de Zeeuwse Ombudsman en die heeft ons daar ook adviezen voor 
gegeven. We hebben onze brieven minder zakelijk ingericht. Het moet wel helder en 
begrijpelijk blijven. Op het vlak van communicatie verschillen we niet van mening. 
Of de stappen die we gezet hebben voldoende zijn, moet nog blijken. Klachten 
zullen er altijd blijven. We hebben verbeterslagen gemaakt en dat kunnen we ook 
echt wel zien vanaf 1 januari 2019. Hopelijk wordt dit in de toekomst ook zo ervaren 
door partners en de Zeeuwse Ombudsman.  

 De heer Hoek geeft aan dat bij gemeenten die in het algemeen bestuur zitten, ook 
dezelfde zorgen leven. De notitie voor deze vergadering is helder. Misschien kan 
deze ook naar de gemeenteraden gestuurd worden, zij willen ook graag geïnformeerd 
worden hierover.  

 De heer Herselman geeft aan dat er 2 a 3 keer per jaar een nieuwsbrief gestuurd 
wordt naar de deelnemers. Kwijtschelding zal daarin een belangrijk onderwerp zijn.  

 De heer Herselman geeft aan dat Sabewa Zeeland hetzelfde in de wedstrijd zit als de 
niet-deelnemers. Daarom zijn wij aan het verbeteren. We denken dat de 
verbeterslagen voor dit moment voldoende zijn maar dit moet nog blijken. 

 De heer De Jonge geeft aan dat er in de uitvoering ook wat dingen spelen. Als we 
naar de uitvoering kijken, kunnen we constateren dat dat beter gaat. Wat heel 
vervelend was, is dat er in januari/februari weer iets met impact is fout gegaan. Dit 
gaat om de blokkade die is opgetreden bij de automatische kwijtschelding. Dat is 
jammer als je met elkaar in een opgaande lijn zit. Primair is dit heel vervelend voor 
burgers. Het is heel vervelend, maar het kan gebeuren. Het is echter uitermate 
onhandig dat wij pas in mei op de hoogte gesteld zijn hiervan. Hier moeten 
afspraken over gemaakt worden.  

 De heer Herselman geeft aan dat er in april is gecommuniceerd. De heer de Jonge 
geeft aan dat dit te laat is als het in januari/februari al is gebeurd. Het hele proces 
ligt onder een vergrootglas. We worden ontzettend goed gevolgd dus laten we  zo 
snel mogelijk elkaar informeren en met elkaar optrekken.  

 Mevr. Doorn vraagt of er nog meer van zulke problemen spelen.  

 De heer Herselman geeft aan dat er ook nog een probleem ligt m.b.t. de 
waterschapsaanslagen in het systeem van de Samenwerking Belastingen Walcheren 
en Schouwen-Duiveland. Dit zal door de Samenwerking Belastingen Walcheren en 
Schouwen-Duiveland opgelost moeten worden.    
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 De heer De Jonge geeft aan dat veel gesproken is met organisaties die helpen met 
het aanvragen van kwijtschelding. Zij constateren nadrukkelijk verbeteringen. We 
hebben een aantal maanden geleden gesproken op Walcheren bij de commissie 
Regionale Zaken waarin de gemeenschappelijke gemeenteraden ook 
gemeenschappelijke thema’s bespreken. Alleen ook die mensen blijven aangeven dat 
de communicatie met Sabewa heel ingewikkeld is. Dat heeft te maken met de tijden 
waarop Sabewa Zeeland beschikbaar is en de inhoud van de communicatie. Het gaat 
vooral om de telefonische bereikbaarheid, aangezien Sabewa Zeeland alleen ’s 
ochtends telefonisch bereikbaar is. Daarnaast is er ook het probleem dat burgers 
soms pas na een halfjaar een brief ontvangen terwijl zij niet meer weten waar dit 
over gaat. Wij hebben al een aantal adviezen meegegeven van houd daar rekening 
mee. Zijn die verbeteringen aangebracht? Mevr. Van de Wijnckel geeft aan dat er 
vorig jaar langere tijd zat tussen de aanvraag kwijtschelding en het opvragen van de 
brieven. Dit jaar is een andere werkwijze gekozen waardoor dit probleem zich 
minder zal voordoen. De heer Totté geeft aan dat dit inderdaad vorig jaar was. Mevr. 
Van de Wijnckel geeft aan dat het goed is als Sabewa Zeeland directe lijntjes heeft 
met hulporganisaties.  

 De heer de Jonge geeft aan dat er een voorstel ligt tot aanpassing van de Leidraad 
Kwijtschelding. De wijziging met betrekking tot de auto zien zij als positief punt. Er 
is veel discussie over de auto, maar ook over spaargeld. Sommige burgers reserveren 
spaargeld voor een uitvaart. Zij krijgen dan geen kwijtschelding omdat zij spaargeld 
hebben. Dit leidt vaak tot onbegrip. Bestuurlijk en politiek gezien is daar begrip 
voor. Wellicht is het mogelijk om een speciale rekening te openen voor geld voor een 
uitvaart. Daar kan bijvoorbeeld een blokkering op gezet worden. Het is goed als 
hierover nagedacht wordt. De heer Herselman geeft aan dat we dit mee zullen 
nemen bij agendapunt 4, de Leidraad Kwijtschelding. 

 De heer Herselman wil nog reageren op de uitspraak van de heer de Jonge dat het 
lijkt alsof Sabewa Zeeland de kwijtschelding als last ziet. Dat beeld kan ontstaan 
maar dat is met name ingegeven door het feit dat op het moment dat Sabewa 
Zeeland negatief in het nieuws komt, dit 9 van de 10 keer over kwijtschelding gaat. 
Hierdoor kan het beeld ontstaan dat wij dit als last ervaren. Dat is echter niet zo.  

 De heer Kodde geeft aan dat de Samenwerking Belastingen Walcheren en Schouwen-
Duiveland veel reacties krijgt van burgers die naar hen bellen omdat Sabewa Zeeland 
’s middags telefonisch niet bereikbaar is. De heer Herselman geeft aan dat dit een 
bewuste keuze is geweest om ’s middags telefonisch niet open te zijn. We gaan hier  
naar kijken en verder onderzoeken. Hierbij zullen ook het aantal telefoontjes in de 
middag geanalyseerd worden. Mevr. Van de Wijnckel geeft aan dat er meer manieren 
zijn, een mogelijkheid voor de toekomst is bijvoorbeeld ook chat. Mevr. Meeuwisse 
geeft aan dat dit wellicht moeilijk is voor de kwetsbare burger. 

 De heer Steketee vraagt of de aantallen voor kwijtschelding oplopen? Mevr. Van de 
Wijnckel geeft aan dat dit de aantallen zijn van de verzoeken die we binnen hebben. 
Dat is veel lager dan in 2018 maar dat komt omdat we het proces nu anders ingericht 
hebben. Dit is wel vergelijkbaar met 2017. De meeste kwijtscheldingsverzoeken voor 
2019 zijn nu wel ontvangen. De heer Herselman geeft aan dat we nog nooit zoveel 
verzoeken hebben moeten afwijzen als in 2018. Burgers konden een aanvraag 
inleveren zonder stukken aan te leveren. Het aantal van 2018 is dan ook niet 
representatief. Daarnaast zijn er in 2019 ook 400 meer automatische 
kwijtscheldingen verleend. De heer Steijaert vraagt of dit ook in lijn is met andere 
belastingsamenwerkingen. Mevr. Van de Wijnckel geeft aan dat dit gelijk loopt maar 
wij wel meer handmatige verzoeken hebben. Dit komt waarschijnlijk omdat Sabewa 
Zeeland minder automatische kwijtscheldingen heeft vanwege het hoge autobezit in 
Nederland.  

 Mevr. Doorn vraagt of het inhoudelijk behandelen van vragen over kwijtschelding 
binnen 2 werkdagen lukt. Mevr. Van de Wijnckel geeft aan dat dit het geval is. 

 De heer de Jonge vraagt of Sabewa Zeeland ook een nieuwsbrief stuurt naar de 
gemeenteraden van de niet-deelnemers. De heer Herselman geeft aan dat er deze 
maand een nieuwsbrief verzonden zal worden. Het gedeelte wat over de 
kwijtschelding gaat, zal ook aan de niet-deelnemers worden verzonden. Ook dit 
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gesprek zal in de nieuwsbrief worden benoemd. Daarmee hebben we allemaal 
dezelfde uitgangspunten.  

 De heer Herselman vraagt of er nog verdere vragen of opmerkingen zijn. Dit is niet 
het geval. Hij bedankt een ieder voor de aanwezigheid en de inbreng. 

 
Voorstel inzake aanpassing Leidraad Kwijtschelding 

 De heer Herselman geeft aan dat de Leidraad Kwijtschelding op het punt van 
autobezit en de verkoop en aankoop van de auto is gewijzigd. Daarnaast is er in 
het gesprek met de niet-deelnemers een suggestie gedaan om te kijken naar het 
vermogen dat burgers op hun bankrekening hebben staan voor hun begrafenis. Dhr. 
Herselman geeft aan dat hij dit een goede suggestie vindt maar er gekeken moet 
worden of dit juridisch gezien ook mogelijk is. Het is een sympathieke gedachte.  

 De heer Steijaert geeft aan dat het belangrijk is om te kijken hoe dit wettelijk 
geregeld is en hoe andere organisaties dit geregeld hebben.  

 Besloten wordt de suggestie van de niet-deelnemers te onderzoeken en dit de 
volgende vergadering op de agenda te zetten. 

 De heer Werkman geeft aan dat hij het eens is met de niet-deelnemers wat betreft 
de communicatie. Dhr. Steijaert is van mening dat de communicatie via de website 
en de brieven ook belangrijk zijn. Mevr. Van de Wijnckel geeft aan dat Sabewa 
Zeeland hier ook mee bezig is. Daarnaast heeft zij ook een gesprek gehad met 
enkele bewindvoerders. We kunnen hen als klankbord gebruiken.  

 Mevr. Meeuwisse geeft aan dat zij akkoord is met de aanpassing van de Leidraad 

zoals deze voorligt, maar dat dit stuk eigenlijk door de colleges behandeld moet 
worden. In sommige colleges is dit gebeurd maar niet in allemaal.  

 Het algemeen bestuur gaat akkoord met het voorstel inzake aanpassing van de 
Leidraad Kwijtschelding. 

 
Voorstel tot vaststelling van de jaarstukken 2018 

 De heer Herselman geeft aan dat er geen zienswijzen zijn binnengekomen op de 
jaarstukken 2018. 

 Het algemeen bestuur gaat akkoord met het voorstel tot vaststelling van de 
jaarstukken 2018. 

 
Voorstel tot vaststelling van het resultaat 2018 

 Het algemeen bestuur gaat akkoord met het voorstel tot vaststelling van het 
resultaat 2018. 

 
Voorstel om kennis te nemen van de 1e bestuursrapportage 2019 

 De heer Totté vraagt naar de vermelding van de klachten in de 1e 
bestuursrapportage. In dit overzicht lijkt het aantal klachten bij de Zeeuwse 
Ombudsman erg hoog. Hierin zitten echter ook de klachten die door de Zeeuwse 
Ombudsman ter behandeling worden doorgestuurd naar Sabewa Zeeland, zonder dat 
de Zeeuwse Ombudsman deze klachten behandeld. Deze worden opgeteld bij het 
aantal klachten van de Zeeuwse Ombudsman. Mevr. Van de Wijnckel geeft aan dat 
dit al meerdere keren is aangegeven aan de Zeeuwse Ombudsman. In het jaarverslag 
wordt het aantal klachten op dezelfde manier weergegeven, maar hierbij wordt 
vermeld wat er met de klacht gedaan is: doorgezonden naar Sabewa Zeeland of in 
behandeling genomen door de Zeeuwse Ombudsman.  

 De heer Totté stelt voor om als algemeen bestuur een brief te schrijven aan de 
Zeeuwse Ombudsman waarin wij aangeven dit graag veranderd te zien. Met dit 
voorstel zijn de andere leden van het algemeen bestuur het eens. 

 De heer Hoek vraagt hoe de stand van zaken is met betrekking tot de sterren bij de 
Waarderingskamer. De heer Herselman geeft aan dat er een voorgesprek is geweest 
waarbij hij vanuit het dagelijks bestuur met de Waarderingskamer heeft gesproken. 
Het lijkt erop dat Sabewa Zeeland naar 3 sterren gaat, hier moet echter formeel nog 
uitsluitsel over gegeven te worden. Mevr. Van de Wijnckel geeft aan dat er een audit 
is geweest waarbij de auditor heeft aangegeven dat hij 3 sterren zal aanbevelen. 
Door een technische fout bij de Waarderingskamer is hierover echter nog geen 
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bericht ontvangen. Dit wordt één dezer dagen verwacht en zal dan gecommuniceerd 
worden aan de deelnemers.  

 De heer van Hulle vraagt in hoeverre er samengewerkt wordt met andere 
overheidsinstellingen en samenwerkingsverbanden. Veel gemeenten en 
samenwerkingsverbanden zijn namelijk ook bezig met processen, wellicht kan 
Sabewa Zeeland hier aan meedoen. Dhr. Herselman geeft aan dat er regelmatig 
gebruik gemaakt wordt van de kennis van de deelnemers. Ook wordt Sabewa Zeeland 
betrokken bij overleggen over bijvoorbeeld de AVG in Zeeland. 

 Het algemeen bestuur neemt kennis van de 1e bestuursrapportage 2019.  

 
 
Voorstel tot vaststelling van de 1e begrotingswijziging 2019 

 De heer Herselman geeft aan dat er op de 1e begrotingswijziging 2019 verschillende 
zienswijzen zijn ingediend. Mevr. Meeuwisse geeft aan dat de zienswijze van de 
gemeente Goes nog komt. De zienswijze van de gemeente Borsele is nagezonden. 

 De heer Totté geeft aan dat het Waterschap in de zienswijze vraagt om aandacht 
voor substantiële verhogingen. De DVO is de grootste verhoging. Dhr. Totté vindt het 
vreemd dat het Waterschap dan iets zegt over andere verhogingen. Dhr. Steijaert 
geeft aan dat een deel van de verhogingen voorzien was en een deel niet. 

 De heer van Hulle vraagt of dit een reden is om de huisvesting te heroverwegen. De 
heer Steijaert geeft aan dat er vijf jaar geleden voor gekozen is door het Waterschap 
om ruimte te bieden aan Sabewa Zeeland. Hiervoor zijn 
dienstverleningsovereenkomsten afgesloten. Dit is een paar jaar te goedkoop 
aangeboden en nu wil het Waterschap op een realistische wijze de DVO vaststellen. 
Daardoor is er nu een flinke verhoging. Dat vindt het Waterschap ook vervelend. 

 De heer Herselman geeft aan dat het Waterschap er een paar jaar geleden zelf voor 
gekozen heeft, omdat zij Sabewa Zeeland graag in Terneuzen wilde huisvesten. De 
heer Werkman heeft vooral moeite met het proces.  

 De heer Steijaert geeft aan dat er goed naar gekeken is en dat de prijzen vergeleken 
zijn met marktconforme prijzen. Er zit geen verdienmodel in de DVO. Als het 
Waterschap de ruimte aan andere partijen verhuurt, dan zal die prijs hoger zijn dan 
wat nu aan Sabewa Zeeland in rekening wordt gebracht. 

 Mevr. Meeuwisse geeft aan dat het probleem meer het tijdstip waarop is. 

 De heer Herselman geeft aan dat er in het Dagelijks Bestuur veel discussie geweest is 
over de DVO. Dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat de verhoging in 3 etappes gaat 
plaatsvinden. 33% in 2019, 66% in 2020 en 100% in 2021. De financiële stukken zijn 
hierop aangepast. Daardoor staat er op de agenda voor deze vergadering een andere 
versie dan naar de deelnemers is gestuurd.  

 De heer Hoek geeft aan dat de zienswijze over de overschrijding van de VZG richtlijn 
door de gemeenteraad van de gemeente Tholen breed gesteund is. Dit wil hij graag 
onder de aandacht brengen. 

 De 1e begrotingswijziging 2019 wordt vastgesteld, zonder stem van de gemeente 
Goes en de gemeente Tholen. Mevr. Meeuwisse geeft aan dat de gemeente Goes niet 
instemt met de extra kosten voor het DVO. De heer Werkman geeft aan dat hij het 
belangrijk vindt dat er in de toekomst rekening mee gehouden wordt dat niet boven 
de VZG norm wordt uitgekomen.  

 
Voorstel tot vaststelling van de programmabegroting 2020 en meerjarenraming 2021-
2023 

 De heer Herselman geeft aan dat er op de programmabegroting 2020 meerdere 
zienswijzen zijn binnengekomen. Door de trapsgewijze invoer van de DVO is er nog 
een overschrijding van de VZG richtlijn van € 9.613. Het voorstel is om dit als 
taakstelling op te nemen in de begroting 2020 waardoor wordt voldaan aan de VZG 
richtlijn.  

 Dhr. Van Hulle geeft aan hiermee akkoord te gaan. Wel geeft hij aan dat de 
begroting die nu op de agenda staat afwijkt van de begroting die naar de 
gemeenteraad is verstuurd. Voor 2021 heeft hij een verschil voor de gemeente 
Terneuzen van € 6.000.  
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 De heer Herselman geeft aan dat alleen de programmabegroting 2020 wordt 
vastgesteld en de meerjarenraming 2021-2023 ter kennisname aangeboden is. De 
zienswijzen die zijn ingediend gaan over het voldoen aan de VZG richtlijn voor 2020. 
Door de taakstelling wordt daaraan voldaan.  

 De heer Hoek geeft aan een stemverklaring te willen geven. De gemeente Tholen 
heeft tegen de 1e begrotingswijziging 2019 gestemd. Tussen deze begrotingswijziging 
en de programmabegroting 2020 zit een causaal verband. Omdat het Algemeen 
bestuur met meerderheid van stemmen heeft ingestemd met de 1e 
begrotingswijziging, zal hij nu voor de programmabegroting 2020 stemmen, maar wel 
met deze stemverklaring. Mevr. Meeuwisse geeft aan dat gemeente Goes zich daarbij 
aansluit.  

 De heer Witkam geeft aan dat de programmabegroting 2020 dit nog door de 
gemeenteraad van Borsele moet worden goedgekeurd. Onder voorbehoud daarvan 
stemt hij in. Dit geldt ook voor sommige andere gemeenten.  

 Het algemeen bestuur stelt de programmabegroting 2020 vast en neemt de 
meerjarenraming 2021-2023 ter kennisgeving aan.  

 
 
Jaarverslag 2018 van de Zeeuwse Ombudsman 

 Het jaarverslag 2018 van de Zeeuwse Ombudsman wordt ter kennisgeving 
aangenomen. 

 
W.v.t.t.k. en rondvraag 

  Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 
 
Sluiting 

 De heer Herselman sluit de vergadering onder dankzegging van ieders 
aanwezigheid en inbreng. 
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Vergadering Algemeen Bestuur

De teden van het Algemeen Bestuur
SaBeWa Zeeland

J.H. Hersetman,
Voorzitter

bijlagen 1

voorstel tot het kennisnemen van de 2e bestuursrapportage 2019

Terneuzen, 19 september 2019

onderwerp

Geachte heer/mevrouw,

Aanleiding
Conform de gemeenschappetijke regeting bieden wij u hierbij de 2" bestuursrapportage 2019
aan. Deze rapportage omvat de periode mei tot en met juti 2019.

Voorstel
Voorgestetd wordt de 2" bestuursrapportage 2019 voor kennisgeving aan te nemen.

Het dagetijks bestuur van
SaBeWa Zeetand

Algemeen Bestuur
agendapunt

Directeur

27 september 2019
2e bestuursrapportage 201 9

de Wijncket,
¿-\

postadres Postbus 1155 .4330 GD Terneuzen
bezoekadres Kennedytaan 1 4338 AE Terneuzen

emai[ ínfo@sabewazeetand.nl
www. sabewazeeland. nI

tetefoon 088 - 999 58 00



Besluit

Atdus vastgesteld in de vergadering van het Atgemeen Bestuur van 27 september 2019.

J.H. Hersetman,
Voorzitter

mw. drs. T.L.C. Wijncket,
Directeur
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Beste deelnemer,
 

Hierbij presenteren wij u de 2e bestuursrapportage
van 2019.

Dit keer in een iets andere vorm dan u van ons
gewend bent.

 
We hebben kritisch gekeken naar onze

bestuursrapportage en zijn tot de conclusie
gekomen dat er veel informatie herhaald wordt en

dat veel informatie in beeld kan worden
weergegeven. Dat hebben we gedaan door deze

bestuursrapportage in de vorm van een infographic
te maken. 

 
Uiteraard zijn wij benieuwd wat u hiervan vindt en

of u nog tips voor ons heeft. 
Geef tips en wijzigingen gerust aan ons door. Ook

bij vragen kunt u altijd even contact met ons
opnemen. 

 
Met vriendelijke groet,

Tamara van de Wijnckel
Directeur

 

Sabewa Zeeland van 2
naar 3 sterren bij de
Waarderingskamer!
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Aantal klachten zelf ontvangen                   77
Aantal klachten via ZO ontvangen              27
Totaal aantal klachten t/m 31 juli 2019     104
Totaal aantal klachten t/m 31 juli 2018       91       
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Aantal ontvangen telefoontjes t/m 31 juli 2019           34.336
Aantal ontvangen telefoontjes t/m 31 juli 2018           30.798
 
Er is een lichte stijging in het aantal telefoontjes door de
verlate afhandeling van de kwijtscheldingsverzoeken 2018.

 

Groen: klachten ontvangen door Sabewa Zeeland
Blauw: klachten ontvangen via Zeeuwse Ombudsman
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BALIEBEZOEK

Sinds 1 mei 2019 werkt de balie bij Sabewa Zeeland geheel op
afspraak. Tot 1 juni 2019 zijn alleen de betalingen aan de balie
bijgehouden, in juni en juli ook de andere baliebezoeken. Hierdoor
is er een lichte stijging te zien in het aantal baliebezoeken.

PERSONEEL

VERZUIM

Gegevensbeheer
48.2%

Specialisten
45.9%

Directie en ondersteuning
5.8%

VERDELING  PERSONEEL

2019

                        2018       2019

Kwartaal 1     9,11%     5,77%

Kwartaal 2     3,52%     5,46%

Kwartaal 3     2,87%

Kwartaal 4     3,97%

Totaal            4,86%     5,62%

Verzuimpercentages 

per kwartaal

ONTWIKKELING  BEDRIJFSVOERING  SABEWA  ZEELAND  2019
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OPBRENGSTEN  PER  DEELNEMER  PER  BELASTINGSOORT

2672

* Reimerswaal: Stijging marktontwikkeling
voor zowel woningen als niet-woningen.
1% hoger dan prognose en ook
areaalonwikkeling valt iets hoger uit. 

** Sluis  Extra opbrengst door veel hogere
marktontwikkeling woningen ruim + 2 %
en circa 33 mln extra areaalontwikkeling
dan mee gerekend in prognose.

* Goes: Lagere areaalontwikkeling WOZ
niet-woningen dan in prognose
opgenomen. En iets lagere
marktontwikkeling van beide categorien.

** Hulst:  Meer objecten in 
hogere afvalwater klasse.

*** Kapelle: Toename van het aantal
meerpersoonshuishoudens en stijging 
WOZ waarde van niet-woningen.
 
**** Sluis: Lager waterverbuik 
in klassen boven 300 m3.

* Goes: Invoer diftar: variabele deel
(ledigingen) is fors lager dan begroot.
Het vaste deel valt iets hoger uit dan
begroot.

** Borsele, Hulst en Reimerswaal: 
Stijging van het aantal tweepersoons- 
en meerpersooonshuishouden.

*** Kapelle: Diftar variabele deel
(ledigingen) lager dan begroot. Vaste
deel door leegstand eveneens lager.

* Sluis: Opbrengst forensenbelasting en
toeristenbelasting hoger dan begroot.

** Terneuzen: Opbrengst
forensenbelasting en hondenbelasting
lager dan begroot.
 

* WS-heffing gebouwd: Extra 
opbrengst door enerzijds hogere
marktontwikkeling van met name
woningen en tevens was prognose
lastig i.v.m. ontbrekende objecten 
van niet-deelnemende gemeenten. 
 
** WS-heffing ongebouwd: Uitspraak van
het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
waarin is bepaald dat voor de heffing naar
het verhoogde tarief voor wegen enkel het
verharde deel van die wegen  van
toepassing is en niet de onverharde delen
zoals bermen en bermsloten. 

*** ZH-heffing: Stijging van het
aantal meerpersoonshuishouden 
en het aantal aanslagen.

  *

  **

  *

  **

  ***

  ****

  *

  **

  ***

  *

  **

  **

  **

  *

  **

  ***
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INVORDERING
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OPENSTAANDE  POSTEN  PER  DEELNEMER  PER  JAAR

OVERZICHT  AANTAL  BEZWAREN  TEGEN  WOZ-WAARDE

 

BEZWAREN

Totaal aantal bezwaren 2019     2889
Totaal aantal bezwaren 2018     2602

 

903 bezwaren via no-cure-no-pay. Dit is 33,23%.

0 250 500 750

Ingekomen 

Openstaand  

Aantal bezwaren heffen
2018:    1130
2019:      704256

704

OVERZICHT  AANTAL  HEFFINGSBEZWAREN

 

INVORDERINGSKOSTEN

In 2019 is t/m 31 juli 2019 € 286.333 aan invorderingskosten opgelegd over
zowel 2019 als over de afgelopen jaren.

 
In de maand augustus is € 353.298 aan invorderingskosten opgelegd.
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KWIJTSCHELDING

AUTOMATISCHE  KWIJTSCHELDING  PER  DEELNEMER

2019

KWIJTSCHELDINGSVERZOEKEN  PER  DEELNEMER

BEROEPSCHRIFTEN  PER  DEELNEMER

2018
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Scheldestromen: 4
 Borsele: 31 

Goes: 107
 Hulst:56 

Kapelle: 14
 Middelburg: 162 

Reimerswaal: 43
 Terneuzen: 134 

Tholen: 63 

Veere: 30 

Vlissingen: 247 

Schouwen-Duiveland: 63 

Noord-Beveland: 16 

Sluis: 58 

Overig: 36 

Geen
70.4%

Volledig
23.5%

Gedeeltelijk
6.1%

2018 2019

Openstaand
71.8%

Volledig
25.1%

Geen
2.8%

Gedeeltelijk
0.3%

Totaal 2018: 6146 Totaal 2019: 3781

Totaal 2018: 4517
Totaal 2019: 4985

Oranje:  gedeeltelijk
Rood:    geen
Groen:   volledig
Blauw:   openstaand
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1 JANUARI 2O2O



SR BI1IJR

ZIILRllilHet dagelijks bestuur van Sabewa Zeeland;

Getet op het bepaatde in:
o Artikel 26 lnvorderingswet 1990;
o Hoofdstuk ll van de Uitvoeringsregeting lnvorderingswet;
¡ Artikel 26 Leidraad lnvordering 2008;
o Artikel4:81 Awb;
¡ Artikel 18 van de Gemeenschappetijke Regeting Sabewa Zeetand;

Bestuit vast te stetten het votgende:

Leidraad kwijtschelding gemeentelijke- en waterschapsbelastingen

l. Alsemeen
Toepassinq Leidraad lnvorderinq
1. Op het kwijtschetdingsreglement is de paragraaf over kwijtschetding in de gel.dende

Leidraad lnvordering Betastingsamenwerking Sabewa Zeetand en de daarop
votgende wijzigingsbestuiten van toepassing.

Betastinqsoorten
2. ln bijtage 1 van deze Leidraad Kwijtschetding is per deetnemer vermetdt voor wetke
belastingsoorten kwijtschetding mogetijk is.

Samenwerking
3. Sabewa Zeetand is voor de beoordeting van kwijtschetdingsverzoeken een

samenwerkingsovereenkomst aangegaan met de Samenwerking Betastingen Walcheren en
Schouwen-Duiveland en de gemeente Noord-Bevetand. ln bijtage 1 van deze Leidraad
Kwijtschetding is ook voor deze gemeenten vermetdt voor wetke betastingsoorten
kwijtschetding mogetijk is.

Kwiitschetdinesnorm
4. Op grond van de Waterschapswet en de Gemeentewet zijn afwijkende regets gestetd

met betrekking tot de wijze waarop de kosten van bestaan in aanmerking worden
genomen. De normbedragen voor bestaanskosten, zoals beschreven in de regeting,
bedragen 100%in ptaats van90% van de Participatiewetnorm.

Aanvraaqformulier
5. Een aanvraag om kwijtschetding moet worden ingediend op het daarvoor bestemde

aanvraagformutier op de website. Het formutier kan door de betastingptichtige
zijn/haar gemachtigde, curator of bewindvoerder digitaal worden ingediend. Voor
burgers die niet digitaat vaardig zijn of niet over een DigiD intogcode beschikken, is
een vangnet gecreëerd. ln elke gemeente is een formutierenbrigade beschikbaar die de
burger kan helpen bij het indienen van het kwijtschetdingsverzoek. Deze organisaties
beschikken ook over een code om in te loggen.

Dwanqsom

6. Op bestissingen op kwijtschetdingsvezoeken is de regelgeving met betrekking tot de
dwangsom niet tijdig bestissen niet van toepassing.
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ll. Toetsine
Procedure kwii tscheldins vooraf
1. Wanneer een burger in het voorgaande jaar gehele of gedeeltetijke kwijtschetding

toegekend heeft gekregen, worden de gegevens van deze burger voor de aanstagoptegging
getoetst door de Stichting lntichtingenbureau. Stichting lntichtingenbureau van het
Ministerie van Sociate Zaken en Werkgetegenheid toetst het inkomen, het vermogen en de
aanwezigheid van kenteken(s) van de burger, aan de hand van de Gebruikershandteiding
Kwijtschetding die op hun website gepubliceerd is. Wanneer er geen betemmeringen zijn,
ontvangt de burger een nulaanstag voor de betastingsoorten die voor kwijtschetding vatbaar
zi)n.

lndienen van kwiitschetdinqsverzoek
2. Ats betastingschutdige op basis van de automatische toetsing ats bedoetd in ll artiket 1

niet in aanmerking komt voor kwijtschetding vooraf, kan atsnog een aanvraagformutier
kwij tschetding worden i ngediend.

Toetsinq van kwii tschetdinesverzoek
3. Gegevens van a[[e ingezonden verzoeken om kwijtschetding worden getoetst

door de Stichting lntichtingenbureau en Sabewa Zeetand. Hiervoor is toestemming van de
belastingschutdige nodig. Deze wordt gevraagd via het aanvraagformutier. De Stichting
lntichtingenbureau van het Ministerie van Sociate Zaken en Werkgetegenheid toetst het
inkomen, het vermogen en de aanwezigheid van kenteken(s). Daarnaast toetst Sabewa
Zeetand indien nodig het bezit eigen woning, teruggave Rijksbetastingdienst, atimentatie,
studiefinanciering, buitentands pensioen en overige bijzonderheden. Wanneer er geen
belemmeringen zijn, wordt er kwijtschetding toegekend.

Beoordelins van nqsverzoek
4. Wanneer er bij de toetsing door de Stichting lntichtingenbureau en Sabewa Zeetand één of

meer betemmeringen voor de toekenning van kwijtschetding worden gevonden, wordt er een
beoordeting gemaakt van het verzoek. lndien nodig worden er aanvuttende stukken
opgevraagd bij de burger. Dit kan leiden tot toekenning, gedeeltetijke toekenning of
afwijzing van het kwij tschetdingsvezoek.

Ondernemers
5. Het is ook mogetijk voor kteine ondernemers kwijtschetding aan te vragen voor de

privébetastingen. Uit de bij het aanvraagformutier gevoegde toetichting btijkt wetke
stukken extra nodig zijn voor de beoordeting van het kwijtscheldingsverzoek.

Kwiitschetdine per belastineiaar
6. Op het aanvraagformutier kwijtschetding kan voor meerdere aanstagen tot maximaal 3

betastingjaren terug, gerekend vanaf moment waarop kwijtschetding wordt
aangevraagd, tegetijk kwijtschetding worden aangevraagd. Dit is niet mogetijk wanneer
voor deze aanslagen eerder een kwijtschetdingsverzoek werd gedaan of wanneer de
belastingaanstag(en) meer dan 3 maanden geteden vottedig zijn betaatd.
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lll. Vormvereisten
Ontvanqstbevestiqinq
1. De ontvangst van het aanvraagformutier wordt aan betastingschutdige schriftetijk of

digitaat bevestigd. Hierin wordt de afhandetingstermijn vermetd.
De afhandetingstermijn voor vezoeken is maximaat zes maanden na ontvangst van
het volledig ingevutde aanvraagformutier met bijbehorende bijtagen. Gestreefd wordt
om het dossier binnen drie maanden af te doen.

Juistheid inqevutde formutier
Z. Wanneer de aanvraag niet is gedaan door middel van het vastgestetde digitate

aanvraagformutier of wanneer dit formulier onjuist of onvoltedig is ingevutd, krijgt
betastingschutdige een brief waarin hem de eenmatige mogetijkheid wordt gegeven een
juist digitaal aanvraagformutier met bijtagen in te dienen. Daarnaast wordt de burger
in deze brief gewezen op de mogetijkheid om hutp te vragen bij de aanvraag
kwijtschel,ding bij één van de formutierenbrigades.

Juistheid ieheid stukken
3 De aanvraag wordt pas verder in behandeting genomen nadat een juist

aanvraagformulier en de juiste stukken zijn ontvangen. Wanneer niet de juiste stukken
of geen/niet alte stukken zijn ontvangen, krijgt de belastingschuldige een brief waarin
hem de eenmatige mogetijkheid wordt gegeven de (juiste) stukken aan te leveren. De
afhandetingstermijn wordt dan vertengd met de termijn die belastingschutdige krijgt
om aanvu[[ende gegevens op te sturen. ln beginsel is dit 14 dagen. De aanvultende
stukken kunnen gemaitd worden naar innen@sabewazeetand.nl of per post gestuurd
worden naar Sabewa Zeeland, Postbus 1155 (4530G0) Terneuzen.

Ats betastingschutdige meer tijd nodig heeft voor het aanteveren van stukken, kan
hij/zij uitstel aanvragen. Wanneer stukken atsnog niet tijdig worden ontvangen of niet
de juiste stukken worden toegezonden, wordt de aanvraag afgewezen.

I ntrekken kwiitschetdinqsverzoek
4. De betastingschutdige kan het kwijtschetdingsverzoek zowet schriftetijk ats digitaat

intrekken. Van de intrekking wordt een schriftetijke bevestiging gestuurd aan de
betastingschutdige.
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lV. lnvorderine bii indienen aanvraae
Opschorten invorderi ne

1. Op het moment van in behandeting nemen van de aanvraag, wordt de invordering van
het aanstagbedrag automatisch stopgezet. Wanneer betastingschutdige wit dat de
machtiging voor automatische incasso btijft doortopen, moet hiervoor per e-mait of
brief een verzoek worden gedaan. De e-mail kan gestuurd worden naar innen@
sabewazeetand.nt. De brief kan gestuurd worden naar Sabewa Zeetand, Postbus 1155
(4530GD) Terneuzen.

Kwiitscheldinq en kosten van vervotqine
2. Ongeacht de uitspraak op het verzoek om kwijtschetding moeten bij niet tijdig betaten

de invorderingskosten votledig worden betaatd. Het betreft de vol,gende kosten:
o kosten van de aanmaning
o kosten van het dwangbevel
o kosten van het betekenen van een hernieuwd bevet
o kosten van het proces-verbaal van bestag
o kosten van de akte van betekening
. atle overige aan derden toekomende bedragen in verband met bestagtegging

V. Beschikkine
Beoordelinq aanvraaq kwii tscheldinq
1. Bij de behandeting van de aanvraag wordt beoordeetd of bel.astingschutdige de

betastingaanstag(en) geheel of gedeettel.ijk kan betaten. Hierbij wordt het vermogen
en/of de betatingscapaciteit van belastingschutdige getoetst. Daarnaast kunnen er
redenen bestaan om de aanvraag direct of op grond van bijzondere omstandigheden af
te wijzen. Deze zijn opgesomd onder Vlll van deze Leidraad.

Geqevens bii beoordetine aanvraae kwiitschetdine
2. De invorderingsambtenaar neemt een bestissing waarbij de votgende zaken in de

beoordeling worden meegenomen :

. de op het aanvraagformutier verstrekte gegevens;

. de (eventueet) gevraagde aanvultende gegevens of bescheiden;

. de gegevens die hem uit andere hoofde bekend zijn, waarbij ook eerder ingediende
aanvragen om kwijtschetding behoren;

r uit onderzoek van derden verkregen intichtingen.

Nader onderzoek en het nwinnen van intichtinsen
3. De invorderingsambtenaar kan in het kader van de aanvraag een nader onderzoek

instetten of intichtingen inwinnen bij betastingschutdige of derden. Hieronder vatt ook
het inwinnen van intichtingen bij het lnlichtingenbureau van het Ministerie van Sociate
Zaken en Werkgelegenheid.

Herzieninq van verzoekchrift
4. ln gevat de burger of Sabewa Zeetand ontdekt dat er een fout is gemaakt door Sabewa

Zeeland bij de beoordeling van het vezoekschrift, kan de beoordeting van het
verzoekschrift herzien worden door middel van een herzieningszaak. Herzieningen
kunnen enket worden gedaan wanneer Sabewa Zeetand aantoonbaar een fout heeft
gemaakt, die niet verweten kan worden aan de burger"
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Vl. Beroep
Administratief beroep teqen de beschikkinq van de invorderinqsambtenaar
1. Binnen tien dagen na dagtekening van de beschikking op de aanvraag kwijtschetding

kan schriftetijk beroep worden ingestetd. Het beroepschrift kan worden verzonden aan
Sabewa Zeeland, Postbus 1155 (4530 GD)Terneuzen of worden gemaitd naar
innen@sabewazeetand.nt. Belastingschutdige ontvangt hiervan een
ontvangstbevestiging. Het beroepschrift wordt binnen drie maanden na datum
ontvangst door Sabewa Zeetand afgehandetd. Deze termijn wordt vertengd met de
termijn die belastingschutdige krijgt om aanvuttende gegevens op te sturen.

lndieningvan een beroepschrift na de termijnvan 10 dagen teidt tot niet-
ontvankelijkheid. Ats het belang van de invordering zich daartegen niet verzet, wordt
het beroepschrift ambtshalve beoordeetd. Dit getdt niet wanneer een beroepschrift
door Sabewa Zeeland wordt ontvangen meer dan 2 maanden na datum beslissing op de
aanvraag in eerste instantie.

Onqemotiveerd beroepschrift
Z. Eén van de vereisten van een administratief beroepschrift is dat de

belastingschutdige moet aangeven waarom het administratief beroepschrift wordt
ingediend, inctusief bewijsstukken die dit ondersteunen. Wanneer het administratief
beroepschrift niet of onvotdoende is gemotiveerd wordt een aanvutlende termijn van
veertien dagen gegeven waarin het ambtshalve beroepschrift nader gemotiveerd kan
worden. Wanneer hieraan door belastingschuldige niet wordt voldaan, wordt een
beschikking genomen op basis van de beschikbare gegevens.

lnwinnen qeqevens ten behoeve van een beroepschrift
3. ln verband met het uit te brengen advies vraagt de invorderingsambtenaar zo nodig

nadere gegevens aan belastingschutdige met het verzoek deze binnen veertien dagen te
verstrekken.
Op verzoek van de belastingschutdige kan deze termijn in overleg met de behandetend
ambtenaar van het beroepschrift worden vertengd. Wanneer hieraan door
betastingschutdige niet wordt voldaan, wordt een beschikking genomen op basis van de
beschikbare gegevens.

Nader onderzoek en het inwin n van inlichtinsen bii derden
4. De invorderingsambtenaar kan in het kader van beroep een nader onderzoek instetlen

of intichtingen inwinnen bij betastingschutdige of derden. Hieronder vatt ook het
inwinnen van intichtingen bij het lntichtingenbureau van het Ministerie van Sociate
Zaken en Werkgetegenheid of bij de Betastingdienst.

I ntrekken beroepschrift
5. De belastingschutdige kan zijn beroepschrift zowel schriftetijk ats digitaat

intrekken. Van de intrekking wordt een schriftetijke bevestiging gestuurd aan de
belastingschutdige.

Opschorten invorderi nq
6. Op het moment van in behandeling nemen van het beroepschrift, wordt de invordering

van het aanstagbedrag automatisch stopgezet. Wanneer belastingschuldige wit dat de
machtiging voor automatische incasso btijft doortopen, moet hiervoor per e-mait of
brief een veaoek worden gedaan. De e-mail kan gestuurd worden naar innen@
sabewazeetand.nl. De brief kan gestuurd worden naar Sabewa Zeetand, Postbus 1155
(4530GD) Terneuzen.
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Opschorten invorderinq bii klacht
7. De invorderingsambtenaar schort, indien gevraagd, de invordering op ats een ktacht in

behandeting is bij de ktachtencoördinator van Sabewa Zeetand of bij de Zeeuwse
Ombudsman. Deze ktacht moet wel eerst kenbaar zijn gemaakt aan/door de
ktachtencoördinator van Sabewa Zeeland, waarbij een redetijke termijn wordt gestetd
om deze ktacht inhoudetijk te beoordeten.

Herzienins van beroeoszaak
8. ln geval de burger of Sabewa Zeetand zelf ontdekt dat er een fout is gemaakt bij de

beoordeting van het beroepschrift, kan de beoordeling van het beroepschrift herzien
worden door middel van een herzieningszaak. Herzieningen kunnen enket worden
gedaan wanneer Sabewa Zeeland aantoonbaar een fout heeft gemaakt, die niet
verweten kan worden aan de burger.

Vll. lnvorderine bii afwiizinq aanvraae of beroep
Voortzettinq invorderinq na afwiizi nq
1. Wanneer de invorderingsambtenaar (gedeeltetijk) afwijzend heeft beslist op een

kwijtschetdingsaanvraag of wanneer het dagelijks bestuur (gedeettetijk) afwijzend
heeft bestist op een ingediend beroepschrift, moet het op de aanstag(en) verschutdigde
bedrag binnen 10 katenderdagen worden votdaan.

Betatinesreeetine
2. Op verzoek van betastingschutdige kan bij een afwijzende bestissing zoals genoemd in

Vll artikel. 1 tot een betatingsregeting worden overgegaan. Dit vezoek moet binnen tien
dagen na dagtekening van de afwijzende bestissing worden ingediend bij de
invorderingsambtenaar door te mailen naar innen@sabewazeeland.n[ of door middel,
van het digitaat loket op de website www.sabewazeetand.nt. Het verzoek tot een
betalingsregeting kan ook per brief worden gedaan, deze kan gestuurd worden naar
Sabewa Zeetand, Postbus 1155 (4530GD) Terneuzen.

Voor een verzoek tot een betatingsregeling van gemeentelijke betastingen van de
gemeenten Veere, Vtissingen, Middetburg, Schouwen-Duivetand kan met de
Samenwerking Betastingen Watcheren en Schouwen-Duivetand contact opgenomen
worden. Voor een veaoek tot een betatingsregeting van gemeentel.ijke betastingen van
de gemeente Noord-Bevetand kan met deze gemeente contact opgenomen worden.
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Vlll. Biizondere bepalineen
Salderen bankrekeninqen
1. Wanneer betastingschutdige meerdere bankrekeningnummers heeft bij verschittende

bankinstellingen, wordt het positieve satdo van atte rekeningnummers bij etkaar
opgeteld. Wanneer één of meerdere van deze bankrekeningen een negatief saldo
heeft, wordt dit negatieve satdo alteen in mindering gebracht op een positief satdo bij
dezetfde bankinstetting. Wanneer dit negatieve satdo niet verrekend kan worden met
een positief satdo bij dezetfde bankinstetting, zat dit negatieve saldo voor de
berekening van het vermogen niet meetelten.

Contantel qeldopnamen / grote overboekinqen
2. Wanneer uit de verstrekte gegevens btijkt dat grote bedragen (die getijk zijn of hoger

dan het totate aanstagbedrag waarover kwijtschetding kan worden aangevraagd)
opgenomen of overgeboekt worden, kunnen deze bedragen bij het vermogen worden
opgetetd of als verwijtbaar worden gezien. Aan betastingschutdige wordt geen
(gedeettetijke) kwijtschetding verteend ats het aan betastingschutdige kan worden
toegerekend dat de betastingaanstag niet (gedeettetijk) kan worden votdaan.

Vermoqen van kinderen
3. Wanneer de inwonende kinderen van betastingschul.dige beschikken over een eigen

vermogen, wordt dit vermogen bij de beoordeting niet in aanmerking genomen. Een
nader ondezoek kan worden ingestetd wanneer btijkt dat er vermogen van ouder(s) bij
het banksatdo van het (de) kind(eren) wordt bijgeschreven. Wanneer de rekening op
zowet de naam van het kind ats op naam van (één van) de ouder(s) staat wordt het
saldo voor de berekening van de betatingscapaciteit niet buiten beschouwing getaten.

Autobezit
4. Een auto waarvan de waarde op het moment van indienen van de aanvraag €2.269 of

meer bedraagt staat kwijtschetding in de weg. Bij de vaststelting van deze waarde
maakt Sabewa Zeeland gebruik van de taxatiewaarde via AutoDNA.nt, de dagwaarde via
RDW Kenteken of de waarde via ANWB Koerstijst. Wanneer de waarde van een auto niet
via deze websites vastgesteld kan worden, zal nader onderzoek plaatsvinden via
marktptaats.nI of Autoscout24.nI dan wel andere websites.

Aantonen onmisbaarheid auto weeens qezondheidsredenen of uitoefeninq van beroep
5. Wanneer de in bezit zijnde auto absotuut onmisbaar is in verband met

invatiditeit of ziekte van belastingschuldige, van zijnlhaar inwonende partner of een
minderjarig inwonend gezinstid zonder eigen (PGB)inkomen, moet belastingschutdige
dit aantonen via een verktaring van een arts. Een invatidenparkeerkaart wordt ook
geaccepteerd. Wanneer de in bezit zijnde auto absotuut onmisbaar is in verband met
de uitoefening van beroep, dient dit door belastingschutdige aangetoond te worden
door middel van een werkgeversverklaring.

Aanschaf door derden
6. Wanneer de op naam van betastingschutdige en/of inwonende partner staande

auto is aangeschaft door een derde, moet betastingschutdige aantonen dat de auto
door een derde is aangeschaft.

Meerdere kentekens op naam
7. Wanneer betastingschutdige en/of diens inwonende partner op het moment van

indienen van het kwijtschetdingsverzoek in het bezit is/zijn van twee of meer auto's
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met een waarde onder de € 2269 wordt de waarde van de auto met de hoogste waarde
niet meegenomen in de berekening van het vermogen.

Autoruil
8. Wanneer een auto door (in)rui[ in het bezit van de betastingschutdige of zijnlhaar

inwonende partner in bezit is gekomen, getdt het votgende. Wanneer de nieuwe
auto een waarde heeft van meer dan €2269, vormt dit een betemmering voor het
vertenen van kwijtschetding. Wanneer de nieuwe auto een waarde heeft van minder
dan €2269, vormt dit geen betemmering voor het vertenen van kwijtschetding.

Verkoop auto
9. De verkoop van een auto wordt niet gezien ats verwijtbaar gedrag. De opbrengsten

van de verkochte auto worden wel meegenomen bij de beoordel.ing van het
(bank)vermogen.

Vermoqen onroerende zaak
10. Bii de waardebepaling van de woning wordt de waarde van de woning, bij verkoop vrij

te aanvaarden, genomen op het moment van indienen van de aanvraag. op deze
waarde wordt de op deze woning rustende hypothecaire getdtening (afgestoten voor
aanschaf of verbeteringen) in mindering gebracht. Onderhandse getdteningen worden
buiten beschouwing gelaten.

lndicaties voor de door Sabewa Zeetand te gebruiken waarde zijn onder andere de WOZ
waarde maar daarnaast ook recente marktgegevens. Wanneer geen bezwaar is gemaakt
tegen de WOZ waarde en er geen recent taxatieverstag kan worden overtegd, wordt
voor de berekening van het vermogen de woZ waarde meegenomen ats zijnde de
marktconforme waarde.

Overiq aanweziq vermoqen eiqen woninq
11. De opbouw van vermogen in de spaarhypotheek wordt in mindering gebracht op de totate

hypothecaire geldtening. Aan de hypotheek gekoppetde verzekeringen die een kapitaat
uitkeren bij teven of overtijden met ats doet de hypotheek af te tosien worden als
vermogen meegenomen. Een kapitaalverzekering die atteen uitkeert bij overtijden,
bijvoorbeetd een begrafenisverzekering met uitkering in getd of natura, met ats doet de
vezorging van de uitvaart, wordt niet meegenomen als vermogen.

Woonlasten meerpersoonshuishouden
12. Wanneer de belastingschutdige met tenminste twee personen van 18 jaar of ouder een

gezamentijke huishouding voert en wanneer de betastingschutdige met één of meer
btoedverwanten in de eerste graad van l8 jaar of ouder een gezamentijke huishouding
voert dan wel op één adres staat ingeschreven, wordt bij de berekening van de
betalingscapaciteit geen rekening gehouden met de te betaten huur. Behatve wanneer
via bewijsstukken aangetoond wordt dat de woontasten niet gedeetd kunnen worden.

Uitsaven in verband me t kosten kinderopvanq
13. Bij de berekening van de betatingscapaciteit wordt atteen rekening gehouden met het

maximaal aantal gewerkte, dan wet contracturen conform de arbeidsovereenkomst. Bij
gehuwden/samenwonenden wordt rekening gehouden met het taagste aantal gewerkte
uren. Wanneer één of beide partners geen inkomen uit arbeid heeft wordt geen
rekening gehouden met de kosten kinderopvang.
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Belastinqteruqqave (recht op)
14. Wanneer naar aanteiding van de aangifte lnkomstenbetasting/Premie

Volksverzekeringen een teruggave van de Rijksbetastingdienst wordt ontvangen, moet
deze teruggave vottedig gebruikt worden voor de betating van de tokate
belastingaanstagen. Uitzondering hierop is de teruggave van specifieke zorgkosten.
Deze teruggaaf behoeft niet gebruikt te worden voor de betating van tokate
betastingaanstagen. Dit betreft zowet de regutiere teruggaaf als de teruggaaf in
verband met Tegemoetkoming Specifieke Zorgkosten (TSZ).

Betatineen op betastinqschulden
15. Bij de berekening van de betatingscapaciteit wordt atteen rekening gehouden met

aantoonbare maandetijkse aftossingen/verrekeningen op betastingschutden. Bij deze
berekening wordt echter geen rekening gehouden met (aftossingen op)
belastingschutden die binnen 12 maanden na datum aanvraag worden opgetegd.

Betatinqen aan andere schutdeisers
16. Bij de berekening van de betalingscapaciteit wordt geen rekening gehouden met

aflossingen op schutden aan andere schutdeisers dan de betastingdienst. Dit ongeacht
het doet waaryoor deze schulden zijn aangegaan.

Berekeninq betalinescaoaciteit/vermoaen wanneer WSNP van toeoassins is verklaard
17. Voor de berekening van de betatingscapaciteit wordt geen rekening gehouden met de

verplichte afdrachten aan de boedel. Er wordt bij de berekening uitgegaan van het
regutiere netto inkomen van de betastingschutdige en/of zijnlhaar partner.

Atimentatie en berekeninq betatinqscapaciteit
18. Bij de berekening van de betatingscapaciteit wordt uitgegaan van het recht op kinder-

en partneratimentatie. Alteen ats kan worden aangetoond dat ondanks verrichte
inspanningen door het Landetijk Bureau lnning Onderhoudsbijdrage en de inschaketing
van deurwaarders de atimentatie niet kan worden geïnd, zat het recht op atimentatie
niet worden betrokken bij de berekening van de betatingscapaciteit. Bij de berekening
van de betalingscapaciteit wordt atteen rekening gehouden met het bruto
atimentatiebedrag.

Studenten en betati nescapaciteit
19. Wanneer de belastingschutdige studiefinanciering ontvangt via de DUO wordt bij het

berekenen van het inkomen van een student uitgegaan van een vast (forfaitair) bedrag.
Daarnaast worden atte overige inkomsten meegenomen bij de berekening van de
betatingscapaciteit. Bij de berekening van de betatingscapaciteit wordt het eventuele
cottegegeldkrediet en [ening deten buiten beschouwing getaten.

TeveeI ontvanqen kindeebonden budget/kinderopvanqtoestas/huurtoestaq/zoretoestae
20. Wanneer de bank- of spaarrekening een te hoog satdo taat zien en dit aantoonbaar

wordt veroorzaakt door teveel ontvangen kindgebonden budget, kinderopvangtoeslag,
zorgtoestag of huurtoestag worden de gereserveerde bedragen niet tot het vermogen
gerekend.

Extra vriitatinq van toestaeen Belastinedienst
21. De door de Betastingdienst toegekende toestagen nametijk de kinderopvangtoestag en

het kindgebonden budget worden ats extra vermogensvrijstetting gerekend. Daarnaast
wordt de betaatde huur inctusief alle servicekosten minus de normhuur ats extra
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vermogensvrijstetting gerekend. De te betalen ziektekostenpremie wordt minus het
normbedrag ats extra vermogensvrijstel.ting gerekend.

Eenmatiee uitkerinq inzake schadetoosstettinq, verzekerinq
22. Een eenmatig verstrekte verzekeringsuitkering bestemd voor schadeherstet wordt,

gedurende drie maanden na ontvangst van dit bedrag, niet tot het vermogen gerekend.

Uitkerine [etsetschade/smartenqetd. immaterië[e schade
23. Een uitkering letselschade/smartengetd wordt vottedig meegenomen wanneer dit een

uitkering in het kader van immateriëte schade betreft.

Uitkerine oorloesslachtoffers
24. Een uitkering op grond van de Wet uitkeringen burger-oortogsslachtoffers 1940-1945

wordt vottedig buiten beschouwing getaten.

Verhuiskostenverqoedinq / inrichti neskosten
25. Een verhuiskostenvergoeding dan wel inrichtingskosten op basis van een lening wordt

gedurende een periode van 6 maanden buiten beschouwing getaten.

Eenmatiqe uitkerinqen minimareeetinqen
26. De uitkering op grond van de minimaregetingen (Tegemoetkoming Chronisch Zieken en

gehandicapten, individuete inkomenstoestag, koopkrachttegemoetkoming) worden
gedurende één maand buiten beschouwing getaten. Overige uitkeringen over
vergoedingen achteraf worden niet in mindering gebracht op een eventueet aanwezige
satdo, omdat vergoedingen achteraf votgen op reeds door betastingschutdige gemaakte
kosten.

Uitkerins uitvaartverzekeri nq
27. De uitkering van een uitvaartverzekering ten gevotge van het overtijden van de

betastingptichtige of diens partner wordt buiten beschouwing getaten bij de
beoordeling van de aanvraag. Overige uitkeringen die niet direct bestemd zijn voor de
verzorging van de uitvaart van de betastingschutdige of zijn echtgenoot worden wel
betrokken bij de beoordeting van de aanvraag.
Uitkeringen op grond van een overtij densrisicoverzekering en/of levensverzekering
worden niet buiten beschouwing gelaten.

Extra vriistetting voor burqers eeboren voor 31 -12-1934
28. Voor personen geboren vóór 31 -12-1934 getdt een extra vrijstetting van €2.269,-- in

verband met reservering voor uitvaartkosten.

Ziektekosten
29. Bii de berekening van de betatingscapaciteit wordt rekening gehouden met de door

betastingschutdige te betalen maandetij kse ziektekostenpremie inctusief de premie
voor aanvuttende verzekeringen. Atte overige uitgaven -waaronder de eigen bijdrage- in
verband met ziekte en/of invatiditeit worden niet in aanmerking genomen bij de
berekening van de betalingscapaciteit en het vaststetten van het vermogen.
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lX. lnwerkingtreding
lnwerkinqtredinq
1. Deze beteidsregets kunnen worden aangehaald ats "Leidraad kwijtschetding gemeentetijke-

en waterschapsbelastingen". Zij treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking
en werkt, indien deze dag later [igt, terug tot en met 1 januari 2020.

Z. Deze beteidsregels zijn van toepassing voor de kwijtschetding voor het betastingjaar 2020 en
verder. Eerder vastgestetde beteidsregels inzake kwijtschetding worden ingetrokken, met
dien verstande dat zij van toepassing btijven op de betastbare feiten die zich voor 1 januari
2020 hebben voorgedaan.

3. De datum van ingang van deze Leidraad is 1 januari 2020.

Hardheidsctausute
4. ln bijzondere gevatten kan ten gunste van de betastingschutdige worden afgeweken van

de bepatingen van deze uitvoeringsregeting, indien toepassing van de
uitvoeringsregeling tot onbittijkheden van overwegende aard leidt. De
hardheidsctausule kan enkel na toestemming van de directeur worden toegepast.

Terneuzen, 19 september 2019

Het dagetijks bestuur van Sabewa Zeetand,

J.H. mw. drs. T.L.C. van de Wij
Voorzitter directeur

¿
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Bij tage I
Belastingsoorten waaryoor kwijtschetding mogetijk is per deelnemer:

Borsete
- afvalstoffenheffing - met uitzondering van de extra GFT (groen) of restafvat (grijze)

container of grove huishoudelijke afvalstoffen of grof tuinafval of het op aanvraag
inzamelen van witgoed;

- rioolheffing gebruikersdeel tlm 150 m¡

Goes
- afvalstoffenheffing-
- rioolheffing gebruik woningen

Hulst
- afvalstoffenheffing - met uitzondering van de extra GFT- of restafvalcontainer, het

ophalen van grove huishoudelijke afvalstoffen, grof tuinafval en witgoed
- rioolheffing gebruik woningen

Kapetle
- afvalstoffenheffing - met uitzondering van de extra GFT- of restafvalcontainer, het

ophaten van grove huishoudelijke afvalstoffen, grof tuinafval en witgoed. Voor Diftar wordt
geen kwijtschelding verteend indien het aantat aanbiedingen het maximum aantal
overstijgt. Het maximum aantal is vermeld in de verordening afvatstoffenheffing van de
gemeente Kapetle.

- rioolheffing gebruik woningen
- hondenbelasting

Middetburg

Noord-Beveland

Reimerswaat
- afvalstoffenheffing-
- rioolheffing gebruik woningen

Sluis
- afvalstoffenheffing - met uitzondering van de extra GFT- of restafvalcontainer, het

ophaten van grove huishoudelijke afvalstoffen, grof tuinafval en witgoed
- rioolheffing gebruik woningen

Terneuzen
- afvalstoffenheffing - met uitzondering van de belasting die is geheven op een perceeldat bij

aanvang van de belastingplicht wordt gebruikt als niet-permanente bewoonde woning, voor
het inzamelen van grove huishoudelijke afvalstoffen en snoeiafval en een extra lediging van
een container.
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Thoten
- afvalstoffenheffing-

met uitzondering van de extra GFT- of restafvatcontainer, het ophaten van grove
huishoudetijke afvatstoffen, grof tuinafval en witgoed

- rioolheffing gebruik woningen
- hondenbelasting voor de eerste hond

Veere

Vtissingen

Waterschap Schetdestromen
- Zuiverings-/verontreinigingsheffing woonruimte
- Watersysteemheffing ingezetenen
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Toelichting wijzigingen Leidraad Kwijtschelding 
 
 
aan : Algemeen Bestuur 
van : Dagelijks Bestuur 
datum : 27 september 2019 
onderwerp : Toelichting wijzigingen Leidraad Kwijtschelding 

 
 
Toelichting 
In 2019 heeft Sabewa Zeeland de Leidraad Kwijtschelding opnieuw bekeken. Hierbij is gekeken 
of de informatie die in de Leidraad vermeld staat, juist is. Daarnaast is er kritisch gekeken of 
de informatie ook begrijpelijk en goed leesbaar is voor de burger. Naar aanleiding hiervan zijn 
verschillende wijzigingen naar voren gekomen. Hetgeen aangepast is, is in het rood aangege-
ven. Op de wijzigingen wordt in dit voorstel ingegaan. 
 
Pagina 1 
Artikel 26 van de Leidraad Invordering 2008 is toegevoegd, aangezien deze Leidraad Invorde-
ring ook geldende wet- en regelgeving is waar Sabewa Zeeland zich aan dient te conformeren. 
 
Hoofdstuk 1 artikel 1: toepassing Leidraad Invordering 
In artikel 1 is de geldende Leidraad Invordering niet meer bij naam genoemd maar wordt er 
verwezen naar de geldende Leidraad Invordering. Wanneer de Leidraad Invordering wijzigt, 
hoeft de Leidraad Kwijtschelding niet opnieuw aangepast te worden maar is de nieuwe Leid-
raad Invordering van toepassing door artikel 1 van hoofdstuk 1 Leidraad Kwijtschelding.  
 
Hoofdstuk 1, artikel: belastingsoorten 
In artikel 2 stond in de vorige Leidraad Kwijtschelding per deelnemer de belastingsoorten aan-
gegeven waarvoor kwijtschelding mogelijk is. Dit is echter aan verandering onderhevig. De be-
lastingsoorten waar kwijtschelding voor mogelijk is bij niet-deelnemers, stonden niet uitge-
schreven. In deze Leidraad Kwijtschelding is ervoor gekozen de lijst met de belastingsoorten 
per deelnemer als bijlage toe te voegen aan de Leidraad, zodat niet voor elke wijziging van 
een deelnemer of niet-deelnemer, de Leidraad Kwijtschelding aangepast moet worden. Op 
deze manier kan de bijlage makkelijk aangepast worden, terwijl de Leidraad Kwijtschelding 
hetzelfde blijft. 
Hoofdstuk 1, artikel 3: samenwerking 
Bij artikel 2 stond opgenomen dat Sabewa Zeeland een samenwerkingsovereenkomst heeft met 
de Samenwerking Belastingen Walcheren en Schouwen-Duiveland en de gemeente Noord-Beve-
land voor de kwijtschelding. Dit is nu opgenomen in artikel 3. 
 
Pagina 2 
Hoofdstuk 2, artikel 1, 3 en 4: procedure kwijtschelding 
In de artikelen 1, 3 en 4 is duidelijker en uitgebreider beschreven wat de huidige procedure 
voor de kwijtschelding is. Inhoudelijk is hier niets in aangepast ten opzichte van het proces in 
2019, maar wel ten opzichte van hoe het proces beschreven was in de vorige Leidraad Kwijt-
schelding. De processtappen bij de kwijtschelding zoals deze genomen zijn in 2019 (kwijtschel-
ding vooraf, toetsing van kwijtscheldingsverzoek, beoordeling van kwijtscheldingsverzoek), 
zijn in artikel 1, 3 en 4 duidelijk verwoord.  
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Pagina 3 
Hoofdstuk 3, artikel 2 en 3: juistheid aanvraag kwijtschelding 
In de artikelen 2 en 3 van hoofdstuk 3 is het proces van de aanvraag kwijtschelding en het aan-
leveren van stukken wat duidelijker beschreven. Hierbij is er een splitsing gemaakt tussen een 
aanvraag kwijtschelding via de verkeerde weg of met onjuiste gegevens en een aanvraag kwijt-
schelding waarbij stukken ontbreken. In artikel 2 wordt er daarnaast verwezen naar de formu-
lierenbrigades. In hoofdstuk 3 is aangevuld waar een burger aanvullende stukken naar toe kan 
sturen. Inhoudelijk is er aan de procedure niet gewijzigd.  
 
Hoofdstuk 3, artikel 4: intrekken kwijtscheldingsverzoek 
In hoofdstuk 3 artikel 4 is aangegeven dat de burger altijd een schriftelijk bevestiging krijgt 
wanneer hij/zij het verzoekschrift intrekt. 
 
Pagina 4  
Hoofdstuk 4, artikel 1: opschorten invordering 
In hoofdstuk 4 artikel 1 is het (e-mail)adres genoteerd waar de burger een verzoek om doorbe-
taling kan indienen. 
 
Hoofdstuk 5, artikel 4: herziening van verzoekschrift 
Artikel 4 is extra toegevoegd. Hierin wordt aangegeven dat er een herziening gemaakt wordt 
op het kwijtscheldingsverzoek, wanneer Sabewa Zeeland een fout heeft gemaakt. Dit artikel is 
toegevoegd om te voorkomen dat Sabewa Zeeland haar fout in beroep corrigeert. Wanneer Sa-
bewa Zeeland een fout heeft gemaakt en dit ook aangetoond kan worden, wordt deze fout 
door middel van een herzieningszaak herstelt. De burger behoudt daarmee het recht om in ad-
ministratief beroep te gaan tegen de uitspraak op het kwijtscheldingsverzoek.  
 
Pagina 5 
Hoofdstuk 6, artikel 6: opschorten invordering 
Artikel 6 is een nieuw toegevoegd artikel. Dit artikel staat in gelijke strekking wel in hoofdstuk 
4, voor het opschorten van de invordering bij een verzoekschrift. Wanneer een beroepschrift in 
behandeling genomen wordt, wordt de invordering echter ook opgeschort. Om die reden is dit 
artikel ook opgenomen in hoofdstuk 6, beroep.  
 
Pagina 6 
Hoofdstuk 6, artikel 7: opschorten invordering bij klacht 
In artikel 7 is aangegeven dat de invordering bij een klacht bij de Zeeuwse Ombudsman kan 
worden stopgezet. In de praktijk blijkt echter dat veel burgers willen doorbetalen, aangezien 
het bedrag anders erg oploopt. Wanneer zij naar aanleiding van de klacht bijvoorbeeld toch 
niet behoeven te betalen, krijgen zij alsnog hun geld terug. Daarom is ervoor gekozen om de 
invordering enkel stop te zetten wanneer hierom gevraagd wordt door de burger. Dit geldt niet 
alleen voor een klacht bij de Zeeuwse Ombudsman, maar ook voor een klacht bij de klachten-
coördinator van Sabewa Zeeland. 
 
Hoofdstuk 6, artikel 8: herziening van beroepszaak 
Ook in het hoofdstuk beroep is een artikel opgenomen voor de mogelijkheid een herziening te 
doen wanneer Sabewa Zeeland aantoonbaar een fout heeft gemaakt bij de beoordeling van het 
beroepschrift. Dit artikel is verder gelijk aan artikel 4 van hoofdstuk 5. 
 
Hoofdstuk 7, artikel 2: betalingsregeling 
Aan artikel 2 is een adres toegevoegd waarnaar een verzoek om een betalingsregeling kan wor-
den verzonden. Daarnaast is aangegeven waar een verzoek om een betalingsregeling bij de ge-
meenten Veere, Vlissingen, Middelburg, Schouwenduivenland en Noord-Beveland kan worden 
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ingediend. Sabewa Zeeland krijgt veel vragen over waar een verzoek om een betalingsregeling 
voor bovengenoemde gemeenten kan worden ingediend.  
 
Pagina 7/8 
Hoofdstuk 8, artikel 7, 8, 9: autobezit 
In de praktijk waren er veel vragen en onduidelijkheden rondom het autobezit. Om die reden 
heeft het Algemeen Bestuur van Sabewa Zeeland in haar vergadering van 14 juni 2019 de Leid-
raad Kwijtschelding met betrekking tot autobezit aangepast. Deze wijzigingen zijn nog niet 
langs alle gemeenteraden geweest, daarom zullen deze aanpassingen in dit voorstel nogmaals 
besproken worden. Deze wijzigingen zijn in 2019 al wel toegepast. 
 
Aankoop auto   
Wanneer een burger kwijtschelding aanvraagt en in het belastingjaar of binnen 6 maan-
den voorafgaand aan de dagtekening van de eerstvolgende belastingaanslag een auto 
heeft aangeschaft zonder dat de aanschaf noodzakelijk is in verband met medische rede-
nen of uitoefening van werk, werd dit als verwijtbaar gedrag gezien. Door deze bepaling 
werden geregeld kwijtscheldingsverzoeken afgewezen, enkel omdat de burger een auto 
heeft aangeschaft. Dit gaat in de meeste gevallen om auto’s van rond de € 1000 of min-
der. Dit autobezit werd dan ook niet afgewezen op grond van de waarde van de auto, 
maar op grond van verwijtbaar gedrag van de aanschaf van de auto.  
 
In Zeeland is het openbaar vervoer in veel plaatsen niet goed ontwikkeld. Ook zijn de af-
standen in Zeeland groter dan in de rest van Nederland. Alleen al om te voorzien in de da-
gelijkse behoeften, moet men soms al een paar kilometer rijden. Om die reden hebben 
inwoners van Zeeland vaak een auto nodig. Autobezit kan een belemmering zijn voor het 
ontvangen van kwijtschelding. Dit is wettelijk gezien echter pas wanneer de auto meer 
waard is dan € 2269. De aanschaf van een auto die minder waard is dan € 2269 werd ech-
ter als verwijtbaar gedrag gezien. Dit zorgde ervoor dat jaarlijks meerdere burgers geen 
kwijtschelding ontvingen omdat zij een auto gekocht hadden, terwijl de auto minder 
waard is dan de wettelijke grens. In haar vergadering van 14 juni 2019 heeft het Alge-
meen Bestuur van Sabewa Zeeland daarom besloten om een auto met een waarde van 
minder dan € 2269 buiten beschouwing te laten bij de beoordeling van een kwijtschel-
dingsverzoek.  
 
Verkoop auto 
Ook de verkoop van een auto werd gezien als verwijtbaar gedrag, als met dat bedrag de 
belastingaanslag kon worden betaald. Dit was ook het geval als het bankvermogen, inclu-
sief de opbrengsten van de verkochte auto, geen belemmering vormde voor kwijtschel-
ding. Daarom heeft het Algemeen Bestuur in haar vergadering van 14 juni 2019 besloten 
om de verkoop van de auto niet als verwijtbaar gedrag te zien, maar de opbrengsten van 
de verkochte auto enkel mee te nemen bij de beoordeling van het (bank)vermogen. 
 
Bezit meerdere voertuigen 
Daarnaast regelde artikel 7 dat wanneer de belastingschuldige en/of diens inwonende 
partner op het moment van indienen van het kwijtscheldingsverzoek in het bezit is/zijn 
van twee of meer auto's en er kan geen verklaring van een arts worden overlegd waaruit 
de onmisbaarheid van de auto blijkt, de waarde van de auto met de hoogste waarde werd 
meegenomen in de berekening van het vermogen. Dit was echter ten nadele van de bur-
ger die twee auto’s heeft, ten opzichte van de burger die één auto heeft. Het  Algemeen 
Bestuur heeft in haar vergadering van 14 juni 2019 dan ook besloten om bij het bezit van 
twee of meer auto’s met een waarde onder de € 2269, de waarde van de auto met de 
hoogste waarde niet mee te nemen in de berekening van het vermogen.  
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(In)ruil van een auto 
Tot slot regelde artikel 8 dat bij (in)ruil van een auto de meerwaarde wanneer deze hoger of 
gelijk is aan de optelsom van de belastingbedragen, als verwijtbaar gedrag werd gezien en vol-
ledig meegenomen werd als vermogen, tenzij deze meerwaarde door een derde is betaald. Dit 
was ook het geval als de waarde van de nieuwe auto lager is dan € 2269. Het Algemeen Bestuur 
heeft in haar vergadering van 14 juni 2019 besloten om de (in)ruil van een auto alleen mee te 
nemen in de beoordeling van het kwijtscheldingsverzoek als de waarde van de nieuwe auto 
meer is dan de wettelijke grens van € 2269. Wanneer de nieuwe auto een waarde heeft van 
minder dan € 2269, vormt dit geen belemmering voor het verlenen van kwijtschelding. 
 
Hoofdstuk 8, artikel 11: overig aanwezig vermogen eigen woning 
In de praktijk worden wel eens situaties gesignaleerd waarbij een burger een kapitaalverzeke-
ring heeft voor zijn/haar eigen woning. Een kapitaalverzekering is een levensverzekering die 
speciaal bestemd is voor het sparen voor de aflossing van de eigenwoningschuld. De burger kan 
niet aan dit geld komen. Toch zegt artikel 11 van hoofdstuk 8 dat aan de hypotheek gekop-
pelde verzekeringen die een kapitaal uitkeren bij leven of overlijden met als doel de hypo-
theek af te lossen, als vermogen moeten worden meegenomen. Sabewa Zeeland heeft onder-
zoek gedaan of een kapitaalverzekering bij de aanvraag kwijtschelding buiten beschouwing kan 
worden gelaten, zodat deze niet wordt meegerekend bij het vermogen. Dit is juridisch gezien 
helaas niet mogelijk. Een kapitaalverzekering dient altijd te worden beschouwd als vermogen.  
 
Pagina 9 
Hoofdstuk 8, artikel 20: teveel ontvangen kindgebonden budget/kinderopvangtoeslag/ huur-
toeslag/zorgtoeslag 
Wanneer vermogen aantoonbaar wordt veroorzaakt door teveel ontvangen kindgebonden bud-
get of kinderopvangtoeslag, wordt dit niet tot het vermogen gerekend. Dat was al zo in de vo-
rige Leidraad Kwijtschelding. Dit geldt echter ook voor teveel ontvangen huurtoeslag en teveel 
ontvangen zorgtoeslag. Dat was nog niet opgenomen in de Leidraad Kwijtschelding en is nu 
toegevoegd aan artikel 20. Daarnaast is overbodige informatie en informatie die niet meer van 
toepassing is, uit dit artikel gehaald. 
 
Hoofdstuk 8, artikel 21: extra vrijlating van toeslagen Belastindienst 
Artikel 21 van de Leidraad Kwijtschelding gaf al aan dat door de Belastingdienst Toeslagen toe-
gekende bedrag van één maand kindgebonden budget, niet tot het vermogen wordt gerekend. 
Dit geldt echter ook voor de kinderopvangtoeslag, dit was nog niet opgenomen in de Leidraad 
Kwijtschelding. Daarnaast wordt de betaalde huur inclusief alle servicekosten minus de norm-
huur als extra vermogensvrijstelling gerekend en ook de ziektekostenprecies minus het norm-
bedrag wordt als extra vermogensvrijstelling gerekend. Dit is nu in artikel 21 van hoofdstuk 8 
opgenomen. 
 
Pagina 10 
Hoofdstuk 8, artikel 28: extra vrijstelling voor burgers geboren voor 31-12-1934 
In het gesprek tussen de deelnemende en niet-deelnemende gemeenten van Sabewa Zeeland, 
heeft de Samenwerking Belastingen Walcheren en Schouwen-Duiveland vragen gesteld over het 
sparen voor een uitvaart. Zij hebben aangegeven veel vragen te krijgen van burgers die sparen 
voor hun uitvaart, maar waarbij dit spaargeld in de kwijtschelding gezien wordt als vermogen. 
Sabewa Zeeland heeft onderzocht of spaargeld voor een uitvaart buiten beschouwing kan wor-
den gelaten bij het beoordelen van het kwijtscheldingsverzoek. 
 
Artikel 27 van de Leidraad Kwijtschelding geeft aan dat de uitkering van een uitvaartverzeke-
ring ten gevolge van het overlijden van de belastingplichtige of diens partner buiten beschou-
wing gelaten moet worden bij de beoordeling van de aanvraag. Het hebben van een uitvaart-
verzekering is echter de enige wijze waarop dit buiten beschouwing kan worden gelaten. De 
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Invorderingswet 1990 zegt namelijk dat alleen een vrijstelling mag worden gegeven als deze is 
vastgelegd in een verzekeringsvorm.  
 
Sinds 1 januari 2016 is het ook niet meer mogelijk om te banksparen voor de kosten van een 
uitvaart op een geblokkeerde spaarrekening. Banksparen betekent dat een burger het geld op 
een geblokkeerde rekening zet en spaart voor een bepaald doel. Sinds 2010 was dit ook moge-
lijk voor een uitvaart maar deze mogelijkheid is per 1 januari 2016 weer opgeheven. Het is he-
laas dan ook niet mogelijk om tegemoet te komen aan de wens van de Samenwerking Belastin-
gen Walcheren en Schouwen-Duiveland. 
 
Voor burgers die op 31 december 1999 reeds 65 jaar of ouder zijn, geldt nog wel de oude ver-
mogensvrijstelling van € 2269 per persoon. Dit is wettelijk bepaald en Sabewa Zeeland heeft 
ervoor gekozen dit ter verduidelijking voor de burger ook op te nemen in de artikel 28 van 
hoofdstuk 8 van de Leidraad Kwijtschelding. 
 
Pagina 11 
Hoofdstuk 9, artikel 1: Inwerkingtreding 
De nieuwe Leidraad Kwijtschelding treedt, indien vastgesteld door het Algemeen Bestuur van 
Sabewa Zeeland, vanaf 1 januari 2020 in werking.  
 
Hoofdstuk 9, artikel 4: Hardheidsclausule 
De hardheidsclausule is extra toegevoegd in de Leidraad Kwijtschelding. In enkele gevallen 
wordt in bijvoorbeeld de klachtenprocedure een situatie tegengekomen waarbij toepassing van 
de regels zoals deze vastgelegd zijn in wet- en regelgeving en ook in deze Leidraad Kwijtschel-
ding, onbillijkheden met zich mee brengt. Er dient dan maatwerk geleverd te worden, maar 
hiervoor is niet altijd een rechtsgrond. Om die reden heeft Sabewa Zeeland ervoor gekozen om 
een hardheidsclausule op te nemen in deze Leidraad Kwijtschelding. Dit artikel zal in uitzon-
derlijke situaties gebruikt worden en hier kan geen beroep op gedaan worden wanneer een re-
geling door persoonlijke omstandigheden slecht uitpakt voor de burger. Om deze hardheids-
clausule toe te passen, is er altijd toestemming nodig van de directeur van Sabewa Zeeland.  
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Beste heer Van der Brugge, 
 
Op 14 juni 2019 vergaderde het Algemeen Bestuur van Sabewa Zeeland. Uw jaarverslag 2018, genaamd ‘Van 
hoofdpijndossier tot oplossing’ stond daarbij ter kennisgeving op de agenda. 
 
Positief  
Het algemeen bestuur is blij met hetgeen geschreven is paragraaf 2.1.3, waarin u aangeeft dat bij Sabewa 
Zeeland veel processen, zo niet de meeste, goed verlopen.  
 
Vermelding van ‘klachten’ 
Tijdens de vergadering werd ook opgemerkt dat het aantal klachten van Sabewa Zeeland zoals weergegeven in 
het jaarverslag, een vertekend beeld geeft van de werkelijkheid. Verreweg de meeste klachten die u over Sa-
bewa Zeeland ontvangt, worden ter behandeling aan ons doorgestuurd. Deze worden dan ook door onszelf afge-
handeld. In enkele gevallen behandelt u een klacht voor Sabewa Zeeland.  
 
Op pagina 5 van het jaarverslag staat een tabel met daarin het aantal klachten per deelnemende organisatie. 
Voor Sabewa Zeeland zijn dit er 55. Het algemeen bestuur is van mening dat dit niet als klachten moet worden 
aangemerkt maar bijvoorbeeld als ‘burgercontacten’ of ‘verzoeken’. Sabewa Zeeland heeft immers de meeste 
van deze klachten zelf afgehandeld. Het jaarverslag lijkt wat anders te suggereren. Dit brengt onbedoeld veel 
(imago)schade met zich mee voor Sabewa Zeeland.  
 
Verzoek 
Door middel van deze brief willen wij, als algemeen bestuur van Sabewa Zeeland, u verzoeken om in de toe-
komst een splitsing te maken in ‘burgercontacten’ en ‘klachten’ die jullie voor Sabewa Zeeland behandelen.   
 
We zien uw reactie graag tegemoet. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
J.H. Herselman, 
Voorzitter 

uw brief :  behandeld door : Lisanne de Visser - den Hartog 

verzonden :  doorkiesnummer : 088-9995805 

bijlagen :  e-mail : l.devisser-denhartog@sabewazeeland.nl 

onderwerp : Vermelding klachten Sabewa Zeeland in jaarverslag 

Zeeuwse Ombudsman 

Kanaalweg 3 

4337 PA Middelburg 
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Aan het algemeen bestuur van
Sabewa Zeeland,
Postbus 1 155,
4530 GD Terneuzen.

uw kenmerk

contactpersoon
L.M. Klaasse

onafhanketijk, betrokken en dichtbij

bijlage(n)uw brief d.d
18-06-2019

ons kenmerk

doorkiesnummer
0118-675571

datumondenruerp
jaarverslag 2018 - I luu zolg
Geacht bestuur,

Aanleiding
Mijn jaarverslag over 2018 is besproken in uw vergadering van l4junijl. lk stel het zeer op prijs
dat u inhoudelijk reageert op het jaarverslag. Naast een verantwoording van mijn
werkzaamheden is het jaarverslag immers ook bedoeld om tendensen die door mij worden
gesignaleerd te delen met de aangesloten instellingen en het bestuur van de stichting.

Voorstel
Uw voorstel is om de in het jaarverslag opgenomen klachten in het vervolg te omschrijven als
bijvoorbeeld 'burgercontacten'of 'verzoeken' omdat het woord 'klacht'onbedoeld veel (imago)
schade met zich meebrengt voor uw instelling.

Burgercontacten
ledere burger die met ons contact opneemt heeft in mijn ogen een klacht. Overigens is de juiste
wettelijke term in relatie tot de ombudsman een verzoek. lndien wij bij telefonische contacten
constateren dat burgers bij ons (nog) niet het juiste adres zijn verw¡zen wij hen door. Dit zijn de
eerstelijnszaken c.q. burgercontacten. ln die gevallen proberen wij burgers met een gericht
advies op het goede spoor te zetten. Dat betrof ook in het afgelopen jaar een behoorlijk aantal
zaken die o.a. ook betrekking hadden op uw organisatie. Van dergelijke contacten maken wij
geen dossier aan en die worden dus ook niet in het jaarverslag opgenomen. Een verzoek c.q.
klacht beschouw ik als hetzelfde.

Aanmaken dossier
Dit is anders bij telefonische contacten naar aanleiding waarvan stukken worden toegezonden
c.q. die nader onderzoek vereisen dan wel schriftelijke contacten in de vorm van e-mails of
brieven. Daarvoor wordt altijd een dossier gevormd. Dit betreft de contacten waarvan ik van
mening ben dat daarvoor in de richting van het bestuur van de stichting de Zeeuwse
Ombudsman c.q. de aangesloten gemeenten en gemeenschappelijke regelingen
verantwoording moet worden afgelegd. Het overgrote deel van de voor het secretariaat en m'rjn

beschikbare tijd wordt immers door de behandeling van deze zaken in beslag genomen.

ru,t'i Postbus 6000
4330 LA Middelburg

@ www.dezeeuwseombudsman. nl
info@dezeeuwseombudsman. nl

I 0118-675571



Bekostiging
De aantallen in het jaarverslag opgenomen klachten vormen, in relatie tot het vorenstaande,
deels ook de basis van de door het bestuur van de stichting vastgestelde bekostigssystema-
tiek. Alleen al om die reden is een goede verantwoording van de werkzaamheden essentieel

Bevoegdheid Zeeuwse Ombudsman
Het is mijn wettelijke plicht om de klachten waarvoor de Zeeuwse Ombudsman (nog) niet
bevoegd is aan u ter behandeling door te zenden. Tenzij de aard van de klacht voor ons
aanleiding geeft om een voorstel te doen voor een bemiddeling of het plegen van een
interventie. Maar ook na de afdoening van een doorgezonden klacht uwerzijds wordt er door
burgers nog contact met ons opgenomen en stukken toegezonden. Dat vergt nader onderzoek
en in een aantalgevallen ook een verdere klachtbehandeling.

De waarde van getallen
Zoals ik al eens eerder in het jaarverslag heb opgemerkt is de waarde van het aantal klachten in
mijn ogen maar relatief. Een groot aantal klachten zegt op zich nog niets over het functioneren
van een organisatie. Dat is in mijn ogen ook bij uw organisatie aan de orde. De klachten hebben
immers maar betrekking op een klein onderdeelvan uw werkzaamheden. Helaas is de
maatschappelijke c.q. politieke impact daarvan niet onbelangrijk. lk probeer daar in mijn
contacten met bestuurders en de pers ook steeds aandacht voor te vragen, zeker gelet op de
door u genoemde (imago)schade.

Gonclusie
lk hoop met het vorenstaande inzicht te hebben gegeven in mijn werkwijze. De door u
gevraagde splitsing wordt door ons altoegepast. Daarnaast blijft het onderscheid tussen de
verschillende begrippen altijd vaag c.q. een kwestie van interpretatie die ongetwijfeld ook weer
nieuwe vragen en reacties op kan roepen.

Met lijke groet,
de Ombudsman

van der Brugge

t 0118-675571 z:l Poslbus 6000
4330 LA Middelburg

@ www.dezeeuwseombudsman. nl
info@dezeeuwseombudsman.nl












