
 

 

 
 
 

Vergadering Algemeen Bestuur 
 
Agenda voor de vergadering van het algemeen bestuur van het SaBeWa Zeeland op 16 december 
2022 om 09.30 uur 
 

1. Opening en mededelingen (10 min)  
a. Versterking organisatie 2023  
 
b. Aanbestedingstraject belastingpakket (contract Pink Roccade) 
 
c. Stand van zaken gewijzigde regeling kwijtschelding  
 
d. Stand van zaken DVO Waterschap  
 

2. Vaststelling van de notulen van de vergadering van het Algemeen Bestuur van 21 oktober 
2022 (ter vaststelling) (10 min) 
 

3. Actielijst van de vergadering van het Algemeen Bestuur van 21 oktober 2022 (ter vaststel-
ling) (10 min) 
a. Notitie en conceptverordeningen kwijtschelding deelnemers en niet deelnemers  

 
b. Analyse daling OZB niet woningen gemeente Hulst maken 

 
c. Navraag doorberekening rioolheffing 

 
d. Verdeelsleutel invorderingsopbrengsten agenderen DB vergadering van 8 december 

 
e. Vervallen invorderingskosten bij eerste aanmaning agenderen DB vergadering van 8 decem-

ber 
 

f. Planning bestuursvergaderingen 2023 
 

4. Bespreekpunten (10 min) 
a. AB voorstel Begrotingswijziging 2022 Sabewa Zeeland en ingekomen zienswijzen (ter vast-
stelling) 

 
5. Ter kennisname (10 min) 

 a. Prijsindexatie PINK 
 
b. DB voorstel Aanpassing leidraad kwijtschelding 
 
c. Vergaderschema 2023 en gevolgen voor termijnen n.a.v. VZG rapport  
 

 
6. Ter informatie (5 min) 

a. Rapport WAKA  
 

7. W.v.t.t.k. en rondvraag 
 
8. Sluiting 
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Algemeen Bestuur Sabewa Zeeland 
 
Verslag van de vergadering van het algemeen bestuur van het SaBeWa Zeeland op 21 oktober 2022 
om 09:30 uur in kamer 4.17 links 
 
 

Naam Deelnemer Aanwezig Afwezig 

Wethouder Witkam Borsele X  

Wethouder Meulblok Goes X  

Wethouder Steijaert Hulst X  

Wethouder Herselman Kapelle X  

Wethouder Van der Hoest Reimerswaal  X 

De heer Van den Dobbelsteen Directeur Sabewa X  

Mevrouw Buwalda Medewerker Bestuurson-
dersteuning Sabewa 

X  

Wethouder Werkman Sluis X  

Wethouder Van Hulle Terneuzen X  

Wethouder Hoek Tholen X  

De heer Poppelaars Waterschap  X  

 
1. Opening en mededelingen 

De heer Herselman opent de vergadering. De heer Van den Dobbelsteen wil nog wat toevoegen 
aan agendapunt 7c. over de verordeningen voor kwijtschelding. 
 

2. Vaststellen van de notulen de vergadering van het Algemeen Bestuur van 17 juni 2022 
Pagina 1: geen opmerkingen; 
Pagina 2: geen opmerkingen. 
 
De notulen worden vastgesteld. 
 

3. Actielijst van de vergadering van het Algemeen Bestuur van 17 juni 2022 
 
Verdeelsleutel invorderingsopbrengsten: dit actiepunt zal besproken worden in de DB vergadering 
van 8 december a.s. Daarna komt het terug in de AB vergadering van 16 december a.s. 
 

4. Bespreekpunten 
 
a. Voorstel begrotingswijziging 2022 
Het voorstel en de bestuursrapportage worden tegelijk besproken. De heer Herselman geeft aan 
dat bij de vaststelling van de begroting 2022 is vastgehouden aan de VZG norm maar wel met de 
kanttekening dat de begroting eigenlijk te krap was gezien de stijgende automatiseringskosten. De 
leden van het AB hebben geen vragen of opmerkingen over het voorstel en de bestuursrappor-
tage. Het voorstel is akkoord om doorgestuurd te worden richting de gemeenteraden en het be-
stuur van het waterschap. 
 
b. Bestuursrapportage 2022 
Zie punt 4a.  
 
c. Prognose invorderingsopbrengst 2022 
Er is een prognose voor de invorderingsopbrengsten 2022 gemaakt omdat deze niet meer in de 
begroting in beeld gebracht worden. In de prognose van de invorderingsopbrengsten staat aange-
geven wat deze betekenen per deelnemer. De heer Van den Dobbelsteen geeft aan dat de huidige 
verdeelsleutel hiervoor wordt gebruikt. 
De heer Poppelaars geeft aan dat er in de tweede kamer door D66 is een motie ingediend (en 
aangenomen) om een extra (verplichte) stap toe te voegen aan het inningsproces, middels een 
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kosteloze betalingsherinnering te versturen naar burgers. Sabewa Zeeland doet dit op dit moment 
niet. Zij stuurt direct een aanmaning met aanmaningskosten. Deze extra stap kan ertoe leiden dat 
meer burgers alsnog gaan betalen waardoor er minder aanmaningen verstuurd zullen worden. 
Hierdoor dalen mogelijk de aanmaningsopbrengsten.Er wordt afgesproken dit onderwerp te agen-
deren voor de volgende DB vergadering op 8 december a.s. De heer Werkman vraagt of er niet 
veel burgers met automatische incasso betalen. Volgens de heer Van den Dobbelsteen is dat zo’n 
50%. De heer Steijaert vraagt wat er gebeurt als de automatische incasso niet lukt. De burger 
krijgt dan een brief van Sabewa waarin staat dat de betreffende termijn eind januari van het vol-
gende jaar geïncasseerd zal worden. Mocht het dan weer niet lukken dan wordt er niet meer auto-
matisch geïncasseerd voor de betreffende aanslag. De termijnen van nieuwe aanslagen in het vol-
gende jaar zullen wel weer automatisch geïncasseerd worden. De AB leden zijn het met elkaar 
eens dat Sabewa geen aanmaningen zonder invorderingskosten zou moeten versturen. 
 

5. Eerste bevindingen dhr. Van den Dobbelsteen 
De heer Van den Dobbelsteen licht zijn eerste bevindingen bij Sabewa toe. Het fundament van de 
organisatie is op orde. Sabewa wil naar next level. Er ontbreken een aantal zaken om naar next 
level te kunnen. Er zijn achterstanden die ingelopen moeten worden, de datakwaliteit moet verbe-
terd worden en er moet geïnvesteerd worden in automatisering. Hierdoor moet er meer tijd vrij ko-
men voor kwaliteitszorg. De heer Steijaert vraagt wat er is mis is met de data. Missen er objecten? 
De heer Steijaert geeft aan dat hij bij de OZB voor niet woningen (eigendom) in zijn gemeente een 
daling ziet die niet te verklaren is. Hij wil hier graag een scherpe analyse van. Met meer tijd voor 
controles en meer automatiseren van processen kan Sabewa meer inkomsten binnen halen. Dit 
wordt ook onderdeel van het jaarplan geeft de heer Van den Dobbelsteen aan.  
De heer Steijaert vraag naar de 4 sterren van de Waarderingskamer. De heer Van den Dobbel-
steen licht toe dat de Waarderingskamer op 8 september een bezoek heeft gebracht aan Sabewa. 
In de tussentijdse terugkoppeling geven ze aan verbeteringen gezien te hebben maar dit is nog 
niet voldoende voor 4 sterren. Dit ligt politiek gevoelig omdat vorig jaar 100.000 euro extra is ge-
vraagd hiervoor. De stuurinformatie is nog niet voldoende. Het definitieve rapport ontvangt Sa-
bewa eind deze maand. Dit zal gedeeld worden met het bestuur. Next level betekent ook dat we 4 
sterren wil nastreven. De heer Witkam vraagt wat hier voor nodig is. De heer Van den Dobbel-
steen geeft aan dat hij dat pas kan beantwoorden na terugkoppeling vanuit de WAKA.  
De Poppelaars vraag of de formatie wel op orde is. De heer Van den Dobbelsteen legt uit dat er 
mensen worden ingehuurd. Sabewa mag 47,66 FTE inzetten, momenteel wordt er maar 43,85 
FTE ingezet. De vacature voor informatie adviseur is erg moeilijk in te vullen. Gelukkig heeft Sa-
bewa voor het verlof van de juridisch adviseur een vervanger kunnen vinden. De heer Steijaert 
vraag of er synergie voordelen te behalen zijn met belastingsamenwerking Walcheren/Schouwen-
Duiveland. De heer Van den Dobbelsteen zegt dat er wel contact is met hen over afstemming op 
het gebied van kwijtschelding en waterschapsbelastingen maar er is geen verdere samenwerking. 
De heer Hoek geeft aan dat er misschien wel synergie te behalen is met andere GR’s in Zeeland.  
 

6. Ter kennisname 
 
a. Jaarrapportage 2021 FG 
Dit is ter kennisname. Er zijn geen vragen. 
 

7. Ter informatie 
 
a. Stand van zaken DVO met Waterschap 
De heer Van den Dobbelsteen geeft aan dat de overleggen in goede sfeer gaan. Vast staat dat het 
aantal gehuurde m2 kantooroppervlakte zal worden teruggebracht en dat er verder ingezet zal 
worden in de nieuwe DVO op hybride werken. Met het huren van minder m2 is de verwachting dat 
een kosten besparing van €50.000 zoals opgenomen in de begroting haalbaar is. 
Het aantal m2 werkt ook door in de andere kosten uit de DVO. 
 
b. Stand van zaken aanbesteding ICT 
De heer Van den Dobbelsteen geeft aan dat er een nieuw inzicht in gekomen op de doorlooptijd 
van het aanbestedingstraject. Hier staat 16 tot 22 maanden voor. Dit zou kunnen betekenen dat er 
een alternatieve route gevonden moet worden waarbij recht wordt gedaan aan de aanbestedings-
wet. Hiervoor is externe ondersteuning voor ingehuurd in de persoon van de heer Dahlmans. De 
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heer Steijaert geeft aan dat de accountant dit controleert. De heer Van den Dobbelsteen legt uit 
dat het vooraf wordt besproken met de accountant. De heer Herselman geeft aan dat er een op-
merking van komt in het accountantsverslag.  
De heer Werkman vraagt of de aanbesteding binnen de begroting valt. Voor het gehele traject is 
dit jaar €75.000 begroot. Een deel zal volgend jaar ingezet moeten worden.  
 
c. Wijziging proces automatische kwijtschelding 
De heer Van den Dobbelsteen wil de nieuwe verordeningen voor kwijtschelding toevoegen aan dit 
punt. De Zeeuwse Ombudsman is van mening dat de motivering van Sabewa onvoldoende is na 
afwijzing van kwijtschelding in het automatische proces. Dit is ook uit intern onderzoek bij Sabewa 
gebleken. Daarom is het proces aangepast. Sabewa zal bij afwijzing de burger voortaan een brief 
sturen met verzoek om meer informatie.  
Voor wat betreft de verordeningen: er is een nieuwe regeling per 17 september 2022. Deze heeft 
impact op de normen. Er kunnen beleidskeuzes worden gemaakt door gemeenten, bijvoorbeeld op 
vermogensnorm. Voor Sabewa is het fijn als alle deelnemers van de GR en niet deelnemers op 
één lijn zitten. Maar in deze nieuwe regeling beslissen de gemeenteraden en het AB van het wa-
terschap over de beleidskeuzes. Zo kan het gebeuren dat de deelnemers en niet deelnemers ver-
schillende beleidskeuzes hanteren. Dit is voor Sabewa niet uitvoerbaar. Sabewa is bezig met een 
notitie voor de deelnemers en niet deelnemers over het belang van een eenduidig beleid. Belas-
tingsamenwerking WSD heeft laten weten dat gemeente Schouwen-Duiveland overweegt het 
nieuwe beleid met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 in te laten gaan. Hierdoor ontstaat de 
kans op rechtsongelijkheid onder burgers. Een burger die reeds betaald heeft, kan geen nieuw 
verzoek indienen maar een burger die nog niets heeft ingediend wel. De heer Herselman vindt dat 
Sabewa moet aangeven dat dit niet uitvoerbaar is. Hij zou de argumentatie willen beperken tot de 
twee sterkste argumenten: rechtsongelijkheid en onuitvoerbaarheid.  
De heer Hoek vindt dat anders de extra kosten doorbelast moeten worden aan gemeenten die kie-
zen voor terugwerkende kracht. Het mag niet ten koste gaan van het primaire proces. Het beste 
zou zijn de nieuwe beleidskeuzes in te laten gaan vanaf 1 januari 2023 om rechtsongelijkheid te 
voorkomen. De heer Herselman stelt voor de notitie en de concept verordeningen zo spoedig mo-
gelijk naar de deelnemers en niet deelnemers te versturen om een sneeuwbaleffect te voorkomen. 
De heer Herselman neemt contact op hierover met de heer Joppe van gemeente Schouwen-Dui-
veland.  
 
d. Tussentijdse terugkoppeling bezoek WAKA 8 september jl. 
Dit is besproken bij punt 5. 
 

8. W.v.t.t.k. en rondvraag 
De heer Hoek vraagt om voor de planning van de vergaderingen van volgend jaar goed te zoeken 
naar data waarop iedereen kan. De heer Van den Dobbelsteen geeft aan dat de GR gewijzigd 
gaat worden. Door deze wijziging zullen de vergaderingen over de begroting ook op een ander 
moment moeten plaatsvinden. Er zal een voorstel gemaakt worden.  
De heer Witkam stelt een vraag over de doorberekening rioolheffing vanuit de werkgroep Samen-
werking Afvalwater Zeeland. Hij zou graag zien dat gemeente Borsele daarin meegenomen wordt. 
Bij de andere AB leden is hierover niets bekend. De heer Van den Dobbelsteen gaat hierover na-
vraag doen binnen Sabewa bij mevrouw Verhage.  
 

9. Sluiting 
De heer Herselman sluit de vergadering. 
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Actielijst Algemeen Bestuur d.d. 21 oktober 2022  
 

 
 
 

Actiehouder Actie Einddatum 

De heer Van den Dobbel-
steen 

Notitie en conceptverordeningen kwijtschelding 
richting deelnemers en niet deelnemers versturen 

November 2022 

Mevrouw Verhage Analyse daling OZB niet woningen gemeente Hulst 
maken 

December 2022 

De heer Van den Dobbel-
steen 

Navraag doen bij mevr. Verhage over de doorbere-
kening rioolheffing 

December 2022 

De heer Van den Dobbel-
steen 

Verdeelsleutel invorderingsopbrengsten agenderen 
DB vergadering van 8 december 

December 2022 

De heer Van den Dobbel-
steen 

Vervallen invorderingskosten bij eerste aanmaning 
agenderen voor DB vergadering van 8 december 

December 2022 

De heer Van den Dobbel-
steen 

Planning bestuursvergaderingen 2023 opstellen December 2022 



  

postadres Postbus 1155  4330 GD Terneuzen 

bezoekadres Kennedylaan 1  4338 AE Terneuzen 

telefoon 088 – 999 58 00 
 

email info@sabewazeeland.nl 
www.sabewazeeland.nl 

  

Vergadering Algemeen Bestuur 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 Terneuzen, 8 december 2022 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Aanleiding  
Op grond van artikel 68 van de Wet gemeenschappelijke regelingen stelt het algemeen bestuur 
begrotingswijzigingen vast. 
 
1e begrotingswijziging 2022  
Op 21 oktober is de 1e begrotingswijziging 2022 toegestuurd aan de raden van de gemeenten 
respectievelijk de algemene vergadering van het waterschap met het verzoek uiterlijk 16 decem-
ber 2022 hun zienswijzen in te brengen. 
 
Ten aanzien van de 1e begrotingswijziging 2022 zijn tot op heden de volgende zienswijzen inge-
diend: 

- Gemeente Borsele: positieve zienswijze; 
- Gemeente Reimerswaal: er is een voorstel ingediend om geen zienswijze in te dienen 

deze wordt besproken in de raadsvergadering van 13 december; 
- Gemeente Goes: concept positieve zienswijze ontvangen welke in de raad van 8 decem-

ber wordt besproken; 
- Gemeente Kapelle: positieve zienswijze; 
- Gemeente Sluis: concept positieve zienswijze ontvangen welke in de raad van 22 decem-

ber wordt besproken; 
- Gemeente Hulst: nog geen reactie ontvangen; 
- Gemeente Terneuzen: concept positieve zienswijze ontvangen welke in de raad van 15 

december wordt besproken; 
- Gemeente Tholen: nog geen zienswijze ontvangen aangezien de raadsvergadering op 8 

december is; 
- Waterschap Scheldestromen: geen zienswijze.  

 
 
  

Algemeen Bestuur 16 december 2022 
agendapunt 1e begrotingswijziging 2022 

De leden van het Algemeen Bestuur 
SaBeWa Zeeland 
 
 
 

bijlagen : 1   

onderwerp : Voorstel tot het vaststellen van de 1e begrotingswijziging 2022 
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Voorstel 
Wij stellen u voor de 1e begrotingswijziging 2022 vast te stellen op 16 december 2022.  
 
Het dagelijks bestuur van 
SaBeWa Zeeland 
 
 
dhr. J.H. Herselman, dhr. E.H.J. van den Dobbelsteen MSc., 
Voorzitter Directeur 
 
 
 
Besluit 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 16 december 2022. 
 
 
 
 
dhr. J.H. Herselman, dhr. E.H.J. van den Dobbelsteen MSc., 
Voorzitter Directeur 
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Beste Erik, 
 
Jaarlijks ontvang je van ons informatie over de wijziging in onze prijzen en tarieven. In deze brief lees je 
de correctie voor 2023. En waarom deze aanpassing plaatsvindt. 

Buitengewone inflatie en krapte op de arbeidsmarkt vormen uitzonderlijke omstandigheden  
Het CBS noteerde nog nooit zo’n hoge inflatie met percentages ver boven de 10%. Hierdoor stijgen niet 
alleen de kosten voor onze organisaties, maar juist ook voor onze medewerkers. Daarnaast neemt de 
krapte op de arbeidsmarkt nog steeds toe. Wij moeten als werkgever een concurrerende set aan 
arbeidsvoorwaarden blijven bieden om de kwaliteit van de dienstverlening te blijven garanderen. 
 
De indexering 2023 
De indexatie voor 2023 is om deze reden vastgesteld op 9,4% en is van toepassing op alle producten en 
diensten van PinkRoccade Local Government. Deze wijziging gaat in per 1 januari 2023.  

De tarieven voor consultancy bedragen per die datum 1.375 euro per dag en voor projectleiding 1.450 
euro per dag. Voor reeds verstrekte dienstverleningsopdrachten blijven de tarieven ongewijzigd. 
 
De genoemde indexering geldt voor al onze lopende contracten. De GebruikersVereniging PinkRoccade 
Local Government is op de hoogte gebracht van deze brief en stelt een separate brief op voor haar leden. 
 
Vanzelfsprekend zijn wij bereid om deze maatregelen met jou te bespreken. Neem in dat geval contact 
op met Berry van den Bosch op telefoonnummer 06 2952 7542. 

 
Met vriendelijke groet, 
PinkRoccade Local Government BV 
 
 
 
 
Michiel Uijting 
Managing Director

  
 

PinkRoccade Local Government bv 
Meerendonkweg 35 | 5216 TZ  Den Bosch 

Postbus 1470 | 5200 BM  Den Bosch 
 

T +31(0)88 110 1500 
SERVICEDESK +31(0)88 110 1555 

W www.pinkroccadelocalgovernment.nl 
E info.prlg@pinkroccade.nl 

 
KVK 27322975 

Sabewa Zeeland 
T.a.v. Erik van den Dobbelsteen 
Kennedylaan 1 
4538 AE  TERNEUZEN 
 

DATUM 15 november 2022   
ONS KENMERK 77270 JOUW KENMERK               
INLICHTINGEN BIJ jouw contactpersoon E-MAIL Info.prlg@pinkroccade.nl 
ONDERWERP prijsindex 2023 TELEFOON +31(0)88 110 1500 
BIJLAGE(N)                  -   
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Leidraad kwijtschelding 2023 

Intitulé 
Leidraad Kwijtschelding 
 
1. Inleiding  
Voor u ligt de Leidraad Kwijtschelding Sabewa Zeeland. Bij de beoordeling van een verzoek om 
kwijtschelding- van gemeentelijke- en waterschapsbelastingen waarvoor dit mogelijk is-, volgt Sabewa 
Zeeland het toetsingskader, zoals dat is vastgesteld in de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 
en deze Leidraad Kwijtschelding.  
Bij de beoordeling wordt er gekeken naar de volgende punten: 
1. Is er vermogen waarmee de aanslag kan worden betaald;  
2. Is er op basis van de inkomsten en uitgaven voldoende betalingscapaciteit om de aanslag te 
betalen;  
3. Is het verwijtbaar dat de aanslag niet betaald kan worden.  
De beleidskeuzes van Sabewa Zeeland voor wat betreft het bepalen van het vermogen, de 
betalingscapaciteit en de verwijtbaarheid, alsmede de overige beleidskeuzes zijn uitgewerkt in deze 
leidraad.  
 
De belastingsoorten waarvoor kwijtschelding mogelijk is, zijn te vinden in de (belasting)verordeningen 
van de betreffende gemeente en het waterschap. In aparte verordeningen kwijtschelding 
gemeentelijke- en waterschapsbelastingen zijn eigen beleidskeuzes van de gemeente en het 
waterschap te vinden met betrekking tot de kosten van bestaan, netto kosten kinderopvang, 
kwijtschelding aan ondernemers voor belastingen die geen verband houden met de uitoefening van 
het bedrijf of beroep en de extra toegestane financiële middelen, welke niet worden meegeteld bij de 
berekening van het vermogen. De (belasting)verordeningen en verordeningen kwijtschelding van de 
deelnemers en niet-deelnemers maken geen deel uit van deze leidraad. Deze verordeningen zijn 
terug te vinden op de website van Sabewa Zeeland, onder: “doorkliklink” 
 
Definities  
 
- belastingschuldige: de natuurlijke of rechtspersoon die door de deelnemer of niet-deelnemer 

is aangeslagen voor één of meer al dan niet op één biljet samengevoegde belastingen; 
- belastingverordening: de verordening tot de heffing en invordering van belasting of rechten 

van het algemeen bestuur en gemeenteraden van de deelnemers aan het Openbaar Lichaam 
Belastingsamenwerking Sabewa Zeeland; 

- dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur van de Belastingsamenwerking Sabewa Zeeland;  
- ondernemer: de belastingschuldige die een onderneming drijft of  

zelfstandig een beroep uitoefent;  
- ontvanger: de door het dagelijks bestuur aangewezen ambtenaar  

belast met de invordering, bedoeld in artikel 232, lid 4, sub b, van de  
Gemw en artikel 124, lid 5, onderdeel b, van de  
Wsw, bevoegd tot de invordering van belastingen;  

- particulier: de belastingschuldige die niet als ondernemer wordt  aangemerkt;  
- regeling (de): de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990;  
- wet (de): de wet van 30 mei 1990 op de invordering van rijksbelastingen  

(Invorderingswet 1990). 
 
Vaststelling 
Het dagelijks bestuur van Sabewa Zeeland; 
Gelet op het bepaalde in: 
1. Artikel 26 Invorderingswet 1990; 
2. Hoofdstuk II van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990; 
3. Artikel 26 Leidraad Invordering 2008; 
3. De Regeling kwijtschelding belastingen medeoverheden en de op grond daarvan vastgestelde 
verordeningen; 
4. Artikel 4:81 Awb 
5. Artikel 18 van de Gemeenschappelijke Regeling Sabewa Zeeland; 
  



4 
 

Besluit vast te stellen het volgende: 
  
Leidraad Kwijtschelding Sabewa Zeeland 
  
 
2. Algemene uitgangspunten van het kwijtscheldingsbeleid 
Artikel 1 Toepassing Leidraad Invordering  
Op het kwijtscheldingsreglement is de paragraaf over kwijtschelding in de geldende Leidraad 
Invordering  Sabewa Zeeland en de daarop volgende wijzigingsbesluiten van toepassing. 
 
Artikel 1 Samenwerking 
Sabewa Zeeland is voor de beoordeling van kwijtscheldingsverzoeken een 
samenwerkingsovereenkomst aangegaan met de Samenwerking Belastingen Walcheren en 
Schouwen-Duiveland en de gemeente Noord-Beveland ( hierna te noemen: niet-deelnemers). In 
bijlage 1 van deze Leidraad Kwijtschelding is ook voor deze gemeenten vermeldt voor welke 
belastingsoorten kwijtschelding mogelijk is. 
 
Artikel 2 Belastingsoorten  
In bijlage 1 van deze Leidraad Kwijtschelding is per deelnemer vermeld voor welke belastingsoorten 
kwijtschelding mogelijk is. 
 
In de door de gemeenteraden van de deelnemers en niet-deelnemers van Sabewa Zeeland dan wel 
het algemeen bestuur van het waterschap vastgestelde (belasting)verordeningen staat vermeld voor 
welke belastingsoorten kwijtschelding mogelijk is.  
 
 
Kwijtscheldingsnorm  
4. Op grond van de Waterschapswet en de Gemeentewet zijn afwijkende regels gesteld 
met betrekking tot de wijze waarop de kosten van bestaan in aanmerking worden 
genomen. De normbedragen voor bestaanskosten, zoals beschreven in de regeling, 
bedragen 100% in plaats van 90% van de Participatiewetnorm. 
  
Artikel 3 Aanvraagformulier  
Een aanvraag om kwijtschelding moet worden ingediend op het daarvoor bestemde aanvraagformulier 
op de website. Het formulier kan door de belastingplichtige of zijn/haar gemachtigde, curator of 
bewindvoerder digitaal worden ingediend via de Digi-D inloggegevens of Digi-D machtigen. Voor 
burgers die niet digitaal vaardig zijn of niet over een DigiD inloggegevens beschikken, is een vangnet 
gecreëerd. In elke gemeente is een formulierenbrigade beschikbaar die de burger kan helpen bij het 
indienen van het kwijtscheldingsverzoek. Deze organisaties beschikken ook over een code om in te 
loggen. Voor een overzicht van de formulierenbrigades, klik op: Overzicht formulierenbrigades | 
Sabewa Zeeland.  
 
Artikel 4 Wanneer wordt geen kwijtschelding verleend 
Er wordt geen kwijtschelding verleend als:  
- de gevraagde gegevens voor de beoordeling van het verzoek niet, niet volledig, onjuist, of niet op het 
door de ontvanger toegezonden formulier zijn verstrekt;  
- uit de verstrekte gegevens voor de beoordeling van het verzoek een onevenredige verhouding blijkt 
tussen de omvang van de uitgaven enerzijds en het inkomen anderzijds en de belastingschuldige de 
in dat verband door de ontvanger gevraagde opheldering niet - of naar het oordeel van de ontvanger - 
in onvoldoende mate verschaft;  
- een bezwaarschrift tegen de hoogte van de belastingaanslag in behandeling is bij de inspecteur, dan 
wel een beroepschrift tegen de hoogte van de belastingaanslag in behandeling is bij de rechtbank of 
(in hoger beroep) bij het gerechtshof. Een eventuele vermindering of vernietiging van de 
belastingaanslag dient namelijk aan kwijtschelding vooraf te gaan. De belastingschuldige wordt 
medegedeeld dat een nieuw verzoek om kwijtschelding niet eerder kan worden ingediend dan nadat 
op het bezwaarschrift of beroepschrift (in hoger beroep) is beslist;  
- een derde nog voor de belastingschuld aansprakelijk kan worden gesteld;  
- het aan de belastingschuldige kan worden toegerekend dat de belastingaanslag niet kan worden 
voldaan. Daarvan is onder andere sprake als:  

https://www.sabewazeeland.nl/overzicht-formulierenbrigades
https://www.sabewazeeland.nl/overzicht-formulierenbrigades
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a. een uitbetaald bedrag (bijvoorbeeld een belastingteruggaaf) niet is aangewend ter voldoening van 
de schuld waarvan kwijtschelding wordt gevraagd, tenzij het een voorlopige teruggaaf betreft voor 
zover die niet voor beslag vatbaar is;  
b. vanaf de bekendmaking van de belastingaanslag tot aan de indiening van het verzoek om 
kwijtschelding op enig moment voldoende middelen aanwezig waren om de aanslag te kunnen 
voldoen; Pagina 105 van 184 d. de belastingschuldige wist of redelijkerwijs kon vermoeden dat een 
belastingaanslag zou worden opgelegd en nalatig is gebleven in verband daarmee middelen te 
reserveren;  
c. de belastingschuldige geen gebruik heeft gemaakt van het recht op aanvullende bijstand, waardoor 
de belastingaanslag (gedeeltelijk) zou kunnen worden betaald;  
d. de belastingschuldige in surseance van betaling of in staat van faillissement verkeert, tenzij een 
akkoord is gesloten als bedoeld in de artikelen 138 en 252 FW; - ten aanzien van de 
belastingschuldige de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard, tenzij 
sprake is van een akkoord als bedoeld in artikel 329 FW, dan wel van een belastingaanslag, niet 
zijnde een belastingaanslag als bedoeld in artikel 8, tweede lid, van de regeling, voor zover die 
materieel verschuldigd is geworden op een tijdstip of over een tijdvak dat is gelegen na de uitspraak 
waarbij de schuldsaneringsregeling van toepassing is verklaard, en niet kan worden aangemerkt als 
een boedelschuld;  
- door de ontvanger nadere voorwaarden zijn gesteld en aan die voorwaarden nog niet is voldaan.  
Zodra aan de gestelde voorwaarden is voldaan, kan alsnog kwijtschelding worden verleend. Ook 
wordt geen kwijtschelding verleend voor het bedrag van de te betalen belasting waarop het verzoek 
betrekking heeft als aannemelijk is dat dit bedrag kan worden voldaan omdat  
- binnen twee jaren na het verzoek als gevolg van sterk wisselende inkomens een hoger inkomen is te 
verwachten;  
- binnen een jaar na indiening van het verzoek een verbetering is te verwachten in de financiële 
omstandigheden. 
 
Artikel 5 Gegevens en normen ten tijde indiening verzoek kwijtschelding 

Bij de beoordeling van het verzoek zijn de gegevens en normen van belang die gelden op het moment 

van indiening van het verzoek.  

 

Artikel 6 Begrip “ex-ondernemer” en kwijtschelding 
Als een ex-ondernemer om kwijtschelding vraagt, past de ontvanger het kwijtscheldingsbeleid voor 
particulieren toe.  
 
Er is geen sprake van een ex-ondernemer als (een deel van) het bedrijfsvermogen nog aanwezig is. In 
dat geval zal het verzoek om kwijtschelding moeten worden behandeld overeenkomstig het bepaalde 
in artikel 37 van deze leidraad. Het nog aanwezige bedrijfsvermogen zal geheel moeten worden 
gebruikt ter aflossing van de openstaande (zakelijke) belastingaanslagen.  
 
Artikel 5 Dwangsom  
Op beslissingen op kwijtscheldingsverzoeken is de regelgeving met betrekking tot de dwangsom niet 
tijdig beslissen niet van toepassing. 
      
3. Toetsing automatische kwijtschelding 
Artikel 7 Procedure kwijtschelding vooraf 
1. Wanneer een burger in het voorgaande jaar gehele of gedeeltelijke kwijtschelding toegekend heeft 
gekregen en hij/zij tijdens de aanvraag aan Sabewa schriftelijke toestemming heeft gegeven, worden 
de gegevens van deze burger voor de aanslagoplegging getoetst door de Stichting Inlichtingenbureau. 
Stichting Inlichtingenbureau van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid toetst het 
inkomen, het vermogen en de aanwezigheid van kenteken(s) van de burger, aan de hand van de 
Gebruikershandleiding Kwijtschelding die op hun website gepubliceerd is. Wanneer er geen 
belemmeringen zijn, ontvangt de burger een nulaanslag voor de belastingsoorten die voor 
kwijtschelding vatbaar zijn. 
2. Indien er een of meerdere belemmeringen worden geconstateerd door Stichting Inlichtingenbureau, 
stelt Sabewa Zeeland de burger in kwestie in de gelegenheid om te onderbouwen dat hij of zij toch 
recht heeft op kwijtschelding door middel van het gericht op de belemmering aanleveren van 
gegevens.  
3. Een burger als bedoeld in lid 2 van deze bepaling ontvangt een brief van Sabewa Zeeland waarin 
wordt aangegeven welke gegevens aangeleverd dienen te worden en binnen welke termijn. De 
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verzochte gegevens dienen door te worden aangeleverd via het daartoe bestemde digitale formulier, 
dat kan worden ingediend via een DigiD inlogcode dan wel middels een DigiD machtiging. Voor 
burgers die niet digitaal vaardig zijn en/of niet over een DigiD inlogcode beschikken, is een vangnet 
gecreëerd. In elke gemeente is een formulierenbrigade beschikbaar die de burger kan helpen bij het 
indienen van het kwijtscheldingsverzoek. Voor een overzicht van de formulierenbrigades, klik op: 
Overzicht formulierenbrigades | Sabewa Zeeland. 
4. Op basis van aangeleverde gegevens gericht op de belemmering, wordt door Sabewa Zeeland een 
beoordeling gemaakt van het verzoek. Dit kan leiden tot een toekenning, een gedeeltelijke toekenning 
of een afwijzing van het kwijtscheldingsverzoek. Tegen dit besluit kan administratief beroep worden 
ingesteld als bedoeld in titel 10 van deze Leidraad. 
 
  
Artikel 8 Indienen van een kwijtscheldingsverzoek 
Als belastingschuldige op basis van de automatische toetsing als bedoeld in artikel 5 niet in 
aanmerking komt voor kwijtschelding vooraf en hij of zij geen gebruik heeft gemaakt van de 
mogelijkheid om gericht gegevens aan te leveren, kan alsnog een aanvraagformulier kwijtschelding 
worden ingediend.  
  
4. Toetsing kwijtschelding achteraf 
Artikel 9 Procedure kwijtschelding achteraf  
Gegevens van alle ingezonden verzoeken om kwijtschelding worden getoetst door de Stichting 
Inlichtingenbureau en Sabewa Zeeland. Hiervoor is toestemming van de belastingschuldige nodig. 
Deze wordt gevraagd via het aanvraagformulier. De Stichting Inlichtingenbureau van het Ministerie 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid toetst het inkomen, het vermogen en de aanwezigheid van 
kenteken(s). Daarnaast toetst Sabewa Zeeland- indien van toepassing- het bezit eigen woning, 
teruggave Rijksbelastingdienst, alimentatie, studiefinanciering, buitenlands pensioen en overige 
bijzonderheden. Wanneer er geen belemmeringen zijn, wordt er kwijtschelding toegekend. 
  
Artikel 10 Beoordeling van een kwijtscheldingsverzoek 
Wanneer er bij de toetsing achteraf door de Stichting Inlichtingenbureau en Sabewa Zeeland één of 
meer belemmeringen voor de toekenning van kwijtschelding worden gevonden, wordt er een 
beoordeling gemaakt van het verzoek. Indien nodig worden er aanvullende stukken opgevraagd bij de 
burger. Dit kan leiden tot toekenning, gedeeltelijke toekenning of afwijzing van het 
kwijtscheldingsverzoek. 

  
Ondernemers  
5. Het is ook mogelijk voor kleine ondernemers kwijtschelding aan te vragen voor de 
privébelastingen. Uit de bij het aanvraagformulier gevoegde toelichting blijkt welke 
stukken extra nodig zijn voor de beoordeling van het kwijtscheldingsverzoek. 
  
Artikel 11 Kwijtschelding meerdere belastingjaren en betaalde belastingschulden 
Op het aanvraagformulier kwijtschelding kan voor meerdere aanslagen tot maximaal 3 
belastingjaren terug, gerekend vanaf moment waarop kwijtschelding wordt 
aangevraagd, tegelijk kwijtschelding worden aangevraagd. Dit is niet mogelijk wanneer 
voor deze aanslagen eerder een kwijtscheldingsverzoek werd gedaan of wanneer de 
belastingaanslag(en) meer dan 3 maanden geleden volledig zijn betaald. 
      
5. Vormvereisten  
Artikel 12 Ontvangstbevestiging  
De ontvangst van het aanvraagformulier wordt aan belastingschuldige schriftelijk of digitaal bevestigd. 
Hierin wordt de afhandelingstermijn vermeld. De afhandelingstermijn voor verzoeken is maximaal zes 
maanden na ontvangst van het volledig ingevulde aanvraagformulier met bijbehorende bijlagen. 
Gestreefd wordt om het dossier binnen drie maanden af te doen. 
  
Artikel 10 Juistheid ingevulde formulier  
Wanneer een aanvraag niet is gedaan door middel van het vastgestelde digitale aanvraagformulier of 
wanneer dit formulier onjuist of onvolledig is ingevuld, krijgt belastingschuldige een brief waarin hem 
de eenmalige mogelijkheid wordt gegeven een juist digitaal aanvraagformulier met bijlagen in te 
dienen. Daarnaast wordt de burger in deze brief gewezen op de mogelijkheid om hulp te vragen bij de 
aanvraag kwijtschelding bij één van de formulierenbrigades. 

https://www.sabewazeeland.nl/overzicht-formulierenbrigades
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Artikel 13 Juistheid/volledigheid stukken 
1. De aanvraag wordt pas verder in behandeling genomen nadat een juist aanvraagformulier en de 
juiste stukken zijn ontvangen. Wanneer niet de juiste stukken of geen/niet alle stukken zijn ontvangen, 
krijgt de belastingschuldige een brief waarin hem de eenmalige mogelijkheid wordt gegeven de (juiste) 
stukken aan te leveren. De afhandelingstermijn wordt dan verlengd met de termijn die 
belastingschuldige krijgt om aanvullende gegevens op te sturen. In beginsel is dit 14 dagen. De 
aanvullende stukken kunnen gemaild worden naar kwijtschelding@sabewazeeland.nl of per post 
gestuurd worden naar Sabewa Zeeland, Postbus 1155 (4530GD) Terneuzen.  
Als belastingschuldige meer tijd nodig heeft voor het aanleveren van stukken, kan hij of zij uitstel 
aanvragen. Wanneer stukken alsnog niet tijdig worden ontvangen of niet de juiste stukken worden 
toegezonden, wordt de aanvraag afgewezen. 
2. Wanneer de aanvraag niet is gedaan door middel van het vastgestelde digitale aanvraagformulier, 
wordt de belastingschuldige in de gelegenheid gesteld om een juist digitaal aanvraagformulier met 
bijlagen in te dienen. Daarnaast wordt de gewezen op de mogelijkheid om hulp te vragen bij de 
aanvraag kwijtschelding bij één van de formulierenbrigades. 
 
Artikel 14 Intrekken kwijtscheldingsverzoek 
De belastingschuldige kan het kwijtscheldingsverzoek zowel schriftelijk als digitaal 
intrekken. Van de intrekking wordt een schriftelijke bevestiging gestuurd aan de belastingschuldige. 
      
6. Kwijtschelding belastingen particulieren 
6.1. Vermogen  
Onder vermogen wordt verstaan de waarde in het economische verkeer van  
de bezittingen van de belastingschuldige en zijn echtgenoot als bedoeld in  
artikel 3 PW, verminderd met de schulden van de belastingschuldige en de  
echtgenoot die hoger bevoorrecht zijn dan de belastingen.  
 
Ook als de belastingschuldige onder huwelijkse voorwaarden is gehuwd, of bij ongehuwd samen 
levenden als sprake is van een samenlevingscontract, is het voorgaande van overeenkomstige 
toepassing ondanks het feit dat de partner niet aansprakelijk kan worden gesteld voor de voldoening 
van de belastingaanslag.  
 
Artikel 15 De inboedel  
De waarde van de inboedel wordt niet als vermogensbestanddeel in  
aanmerking genomen als deze bij gedwongen verkoop niet meer dan  
€ 2.269,- bedraagt. Als de waarde meer bedraagt, wordt de volle waarde als  
vermogen in aanmerking genomen.  
 
Artikel 16 Salderen bankrekeningen  
Wanneer belastingschuldige meerdere bankrekeningnummers heeft bij verschillende bankinstellingen, 
wordt het positieve saldo van alle rekeningnummers bij elkaar opgeteld. Wanneer één of meerdere 
van deze bankrekeningen een negatief saldo heeft, wordt dit negatieve saldo alleen in mindering 
gebracht op een positief saldo bij dezelfde bankinstelling. Wanneer dit negatieve saldo niet verrekend 
kan worden met een positief saldo bij dezelfde bankinstelling, zal dit negatieve saldo voor de 
berekening van het vermogen niet meetellen. 
  
Artikel 17 Contante geldopnamen / grote overboekingen 
Wanneer uit de verstrekte gegevens blijkt dat grote bedragen (die gelijk zijn of hoger dan het totale 
aanslagbedrag waarover kwijtschelding kan worden aangevraagd) opgenomen of overgeboekt 
worden, kunnen deze bedragen bij het vermogen worden opgeteld of als verwijtbaar worden gezien. 
Aan belastingschuldige wordt geen (gedeeltelijke) kwijtschelding verleend als het aan 
belastingschuldige kan worden toegerekend dat de belastingaanslag niet (gedeeltelijk) kan worden 
voldaan. 
  
Artikel 18 Vermogen van kinderen  
Wanneer de inwonende kinderen van belastingschuldige beschikken over een eigen vermogen, wordt 
dit vermogen bij de beoordeling niet in aanmerking genomen, behoudens het bepaalde in artikel 22a 
van de Participatiewet. Een nader onderzoek kan worden ingesteld wanneer blijkt dat er vermogen 
van ouder(s) bij het banksaldo van het (de) kind(eren) wordt bijgeschreven. Wanneer de rekening op 

https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/CVDR/CVDR632734/1/xml/mailto:innen@sabewazeeland.nl
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zowel de naam van het kind als op naam van (één van) de ouder(s) staat wordt het saldo voor de 
berekening van de betalingscapaciteit niet buiten beschouwing gelaten. 
  
Artikel 19 Voertuigbezit Motorvoertuigbezit 
De waarde van een motorvoertuig in bezit wordt niet als vermogensbestanddeel in aanmerking 
genomen als deze op het moment waarop het verzoek wordt ingediend een waarde heeft van € 2.269 
of minder.  staat kwijtschelding in de weg. Als de waarde meer bedraagt, wordt de volle waarde als 
vermogen in aanmerking genomen. Bij de vaststelling van deze waarde maakt Sabewa Zeeland 
gebruik van de taxatiewaarde via AutoDNA.nl, de dagwaarde via RDW Kenteken of de waarde via 
ANWB Koerslijst. Wanneer de waarde van een voertuig niet via deze websites vastgesteld kan 
worden, zal nader onderzoek plaatsvinden via marktplaats.nl of Autoscout24.nl dan wel andere 
websites. 
 
Wanneer er meerdere motorrijtuigen in bezit zijn, wordt het motorrijtuig met de laagste waarde (indien 
deze minder waard is dan € 2.269) niet als vermogensbestanddeel in aanmerking genomen. De 
overige motorrijtuigen worden voor de volle waarde als vermogen in aanmerking genomen.  
  
Een motorvoertuig wordt niet als een vermogensbestanddeel in aanmerking genomen als de 
belastingschuldige aan de ontvanger – zo nodig na een verzoek daartoe- aannemelijk kan maken dat 
dit motorvoertuig absoluut onmisbaar is voor de uitoefening van het beroep dan wel absoluut 
onmisbaar is in verband met invaliditeit of ziekte van de belastingschuldige of zijn gezinsleden. Met 
gezinsleden wordt bedoeld de echtgenoot van belastingschuldige als bedoeld in artikel 3 
Participatiewet, of zijn kind(eren) voor zover deze geen eigen inkomen/vermogen heeft (hebben) 
waaruit het motorvoertuig in beginsel zou kunnen worden betaald.  
 
De onmisbaarheid van een motorvoertuig in verband met invaliditeit of ziekte kan aannemelijk worden 
gemaakt met een verklaring van een vertrouwensarts niet zijnde huisarts of behandeld specialist. Een 
invalidenparkeerkaart wordt ook geaccepteerd. De onmisbaarheid kan ook aannemelijk worden 
gemaakt door het feit dat de auto niet met eigen middelen is voldaan maar is betaald door de 
Gemeentelijke Sociale Dienst of het Uitvoeringsinstituut. De onmisbaarheid in verband met de 
uitoefening van een beroep kan aannemelijk worden gemaakt met een verklaring van de werkgever.    
 
Artikel  Aantonen onmisbaarheid voertuig wegens gezondheidsredenen of uitoefening van beroep 
Wanneer het in bezit zijnde voertuig absoluut onmisbaar is in verband met invaliditeit of ziekte van 
belastingschuldige, van zijn/haar inwonende partner of een minderjarig inwonend gezinslid zonder 
eigen (PGB)inkomen, moet belastingschuldige dit aantonen via een verklaring van een arts. Een 
invalidenparkeerkaart wordt ook geaccepteerd. Wanneer de in bezit zijnde voertuig absoluut 
onmisbaar is in verband met de uitoefening van beroep, dient dit door belastingschuldige aangetoond 
te worden door middel van een werkgeversverklaring.  
  
Aanschaf door derden  
6. Wanneer de op naam van belastingschuldige en/of inwonende partner staande 
voertuig is aangeschaft door een derde, moet belastingschuldige aantonen dat het voertuig door een 
derde is aangeschaft. 
  
Artikel 34 Meerdere kentekens op naam 
Wanneer belastingschuldige en/of diens inwonende partner op het moment van indienen van het 
kwijtscheldingsverzoek in het bezit is/zijn van twee of meer voertuigen, met een waarde onder de 
€ 2269 wordt de waarde van het voertuig met de hoogste waarde niet meegenomen in de berekening 
van het vermogen. 
  
Artikel 35 Voertuigruil  
Wanneer een voertuig door (in)ruil in het bezit van de belastingschuldige of zijn/haar 
inwonende partner in bezit is gekomen, geldt het volgende. Wanneer het nieuwe voertuig een waarde 
heeft van meer dan € 2269, vormt dit een belemmering voor het verlenen van kwijtschelding. Wanneer 
het nieuwe voertuig een waarde heeft van minder dan € 2269, vormt dit geen belemmering voor het 
verlenen van kwijtschelding. 
  
Artikel Verkoop voertuig 
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De verkoop van een voertuig wordt niet gezien als verwijtbaar gedrag. De opbrengsten van het 
verkochte voertuig worden wel meegenomen bij de beoordeling van het (bank)vermogen. 
  
Artikel 20 Eigen woning 
Bij 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 geldlening (afgesloten voor aanschaf of verbeteringen) in mindering gebracht. 
Onderhandse geldleningen worden buiten beschouwing gelaten. 
 
Indicaties voor de door Sabewa Zeeland 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 taxatieverslag kan worden overlegd, wordt voor de berekening van het vermogen de 
WOZ waarde meegenomen als zijnde de marktconforme waarde. 
 
Als de aanwezigheid van vermogen vastgelegd in onroerende zaken leidt tot de afwijzing van een 
verzoek om kwijtschelding en de belastingaanslag wordt vervolgens niet betaald, kan de voortzetting 
van de invordering bij oudere belastingschuldigen die hun laatste levensjaren in hun eigen woning 
willen slijten, leiden tot een onverdedigbare hardheid. Een gedwongen verhuizing in verband met de 
verkoop van de woning zal voor deze groep belastingschuldigen een onevenredig grotere belasting 
zijn dan voor andere belastingschuldigen. In die gevallen kan de ontvanger in overleg met de 
belastingschuldige afzien van prompte invordering en in plaats daarvan uitstel van betaling verlenen, 
gedekt door een hypotheek op de eigen woning of door het leggen van een beslag op de woning. De 
hypotheek moet opeisbaar zijn na het overlijden van de langstlevende of bij een eerder vrijkomen van 
de woning.  
Het verlenen van een zodanig uitstel blijft beperkt tot uitzonderlijke gevallen. 
  
Artikel 21 Overig aanwezig vermogen eigen woning 
De opbouw van vermogen in de spaarhypotheek wordt in mindering gebracht op de totale 
hypothecaire geldlening. Aan de hypotheek gekoppelde verzekeringen die een kapitaal uitkeren bij 
leven of overlijden met als doel de hypotheek af te lossen worden als vermogen meegenomen.  
 
Artikel 22 Overig aanwezig vermogen kapitaalverzekering 
Een kapitaalverzekering die alleen uitkeert bij overlijden, bijvoorbeeld een begrafenisverzekering met 
uitkering in geld of natura, met als doel de verzorging van de uitvaart, wordt niet meegenomen als 
vermogen. 
  
Artikel Woonlasten meerpersoonshuishouden  
Wanneer de belastingschuldige met tenminste twee personen van 18 jaar of ouder een gezamenlijke 
huishouding voert en wanneer de belastingschuldige met één of meer bloedverwanten in de eerste 
graad van 18 jaar of ouder een gezamenlijke huishouding voert dan wel op één adres staat 
ingeschreven, wordt bij de berekening van de betalingscapaciteit geen rekening gehouden met de te 
betalen huur. Behalve wanneer via bewijsstukken aangetoond wordt dat de woonlasten niet gedeeld 
kunnen worden. 
  
Artikel Uitgaven in verband met kosten kinderopvang  
13.Bij de berekening van de betalingscapaciteit wordt alleen rekening gehouden met het maximaal 
aantal gewerkte, dan wel contracturen conform de arbeidsovereenkomst. Bij 
gehuwden/samenwonenden wordt rekening gehouden met het laagste aantal gewerkte uren. 
Wanneer één of beide partners geen inkomen uit arbeid heeft wordt geen rekening gehouden met de 
kosten kinderopvang. 
     
Artikel Belastingteruggave (recht op)  
14.Wanneer naar aanleiding van de aangifte Inkomstenbelasting/Premie 
Volksverzekeringen een teruggave van de Rijksbelastingdienst wordt ontvangen, moet 
deze teruggave volledig gebruikt worden voor de betaling van de lokale 
belastingaanslagen. Uitzondering hierop is de teruggave van specifieke zorgkosten. 
Deze teruggaaf behoeft niet gebruikt te worden voor de betaling van lokale 
belastingaanslagen. Dit betreft zowel de reguliere teruggaaf als de teruggaaf in verband met 
Tegemoetkoming Specifieke Zorgkosten (TSZ). 
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Artikel 23  Eenmalige uitkering inzake schadeloosstelling, verzekering  
Een eenmalig verstrekte verzekeringsuitkering bestemd voor schadeherstel, ongeacht de soort 
schade wordt, gedurende drie maanden na ontvangst van dit bedrag, niet tot het vermogen gerekend. 
 
 Uitkering letselschade/smartengeld, immateriële schade 
23.Een uitkering letselschade/smartengeld wordt volledig meegenomen wanneer dit een uitkering in 
het kader van immateriële schade betreft. 
  
Uitkering oorlogsslachtoffers  
24.Een uitkering op grond van de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945 wordt volledig 
buiten beschouwing gelaten. 
  
Artikel 24 Verhuiskostenvergoeding / inrichtingskosten  
Een verhuiskostenvergoeding dan wel inrichtingskosten van de gemeente of woningbouwvereniging 
wordt gedurende 6 maanden op basis van een lening wordt gedurende een periode van 6 maanden 
buiten beschouwing gelaten. 
  
Artikel 25 Eenmalige uitkeringen minimaregelingen 
De uitkering op grond van de minimaregelingen (Tegemoetkoming Chronisch Zieken en 
gehandicapten, individuele inkomenstoeslag, koopkrachttegemoetkoming) worden eenmalig voor het 
gehele bedrag gedurende één maand buiten beschouwing gelaten.  
  
Artikel 26 Uitkering uitvaartverzekering  
De uitkering van een uitvaartverzekering direct bestemd voor de verzorging van de uitvaart van de 
belastingschuldige of zijn echtgenoot ten gevolge van het overlijden van de belastingplichtige of diens 
partner wordt niet tot het vermogen gerekend. Overige uitkeringen die niet direct bestemd zijn voor de 
verzorging van de uitvaart van de belastingschuldige of zijn echtgenoot worden wel betrokken bij de 
beoordeling van de aanvraag. Uitkeringen op grond van een overlijdensrisicoverzekering en/of 
levensverzekering worden niet buiten beschouwing gelaten. 
 
 
6.2 Betalingscapaciteit 
Als is vastgesteld dat geen of onvoldoende vermogensbestanddelen aanwezig zijn om de 
openstaande belastingaanslag te voldoen, moet worden beoordeeld in hoeverre de aanwezige 
betalingscapaciteit voldoende is om de belastingaanslag te voldoen.  
 
De betalingscapaciteit wordt gevormd door het positieve verschil tussen het gemiddeld per maand te 
verwachten netto besteedbaar inkomen van de belastingschuldige en de gemiddeld per maand te 
verwachten kosten van bestaan in de periode van twaalf maanden vanaf de datum waarop het  
verzoek om kwijtschelding is ingediend.  
 
Het netto besteedbaar inkomen van de belastingschuldige wordt vermeerderd met het gemiddeld per 
maand te verwachten netto besteedbaar inkomen van zijn echtgenoot (als bedoeld in artikel 3 Pw) in  
de periode van twaalf maanden vanaf de datum waarop het verzoek om kwijtschelding is ingediend. 
Ook wanneer de belastingschuldige onder huwelijkse voorwaarden is gehuwd of bij ongehuwd 
samenwonenden, is het voorgaande van toepassing, ondanks het feit dat de partner niet aansprakelijk 
kan worden gesteld voor de voldoening van de belastingaanslag. De vaststelling van het totale netto 
besteedbaar inkomen staat los van de aansprakelijkheid tot betaling van de aanslagen waarvan 
kwijtschelding wordt verzocht.  
 
De verantwoordelijkheid van de echtgenoot als bedoeld in artikel 3 PW, voor schulden van de 
belastingschuldige, wordt beperkt tot de (materiële) belastingschulden die stammen uit de huwelijkse 
periode dan wel uit de periode waarin de gezamenlijke huishouding is gevoerd. Dat kan tot gevolg 
hebben dat in voorkomende gevallen de belastingaanslag moet worden gesplitst. Het vermogen en de 
betalingscapaciteit van de in artikel 3 PW bedoelde echtgenoot van belastingschuldige, worden dus 
buiten beschouwing gelaten voor zover een door de belastingschuldige ingediend verzoek om 
kwijtschelding betrekking heeft op belastingschulden die zijn ontstaan vóór de aanvang van de 
huwelijkse periode dan wel de gezamenlijke huishouding. Het toe te passen normbedrag is in dit geval 
het normbedrag voor een alleenstaande of een alleenstaande ouder (zie artikel 16 van de regeling).  
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Artikel 27 Betalingen op belastingschulden  
Bij de berekening van de betalingscapaciteit wordt alleen rekening gehouden met aantoonbare 
maandelijkse aflossingen/verrekeningen op belastingschulden. Bij deze berekening wordt echter geen 
rekening gehouden met (aflossingen op) belastingschulden die binnen 12 maanden na datum 
aanvraag worden opgelegd. 
  
Artikel 28 Betalingen aan andere schuldeisers  
Bij de berekening van de betalingscapaciteit wordt geen rekening gehouden met aflossingen op 
schulden aan andere schuldeisers dan de belastingdienst. Dit ongeacht het doel waarvoor deze 
schulden zijn aangegaan. 
  
Artikel 29 Berekening betalingscapaciteit/vermogen wanneer WSNP van toepassing is verklaard 
17.Voor de berekening van de betalingscapaciteit wordt geen rekening gehouden met de verplichte 
afdrachten aan de boedel. Er wordt bij de berekening uitgegaan van het reguliere netto inkomen van 
de belastingschuldige en/of zijn/haar partner. 
 
Als sprake is van een belastingschuldige ten aanzien van wie de schuldsaneringsregeling natuurlijke 
personen van toepassing is verklaard, en die belastingschuldige verzoekt om kwijtschelding van 
nadien opgekomen belastingschulden die niet zijn aan te merken als boedelschuld, dan wordt het 
verzoek behandeld overeenkomstig het bestaande beleid.  
 
Dit betekent dus onder meer dat bij de berekening van de betalingscapaciteit op het inkomen van de 
belastingschuldige niet in mindering wordt gebracht dat deel van het inkomen dat onder beheer van 
de bewindvoerder naar de boedel gaat. Verder wordt opgemerkt dat de middelen die de boedel 
vormen en onder beheer van de bewindvoerder berusten, niet beschouwd worden als vermogen in de 
zin van artikel 12 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990. 
  
Artikel 30 Alimentatie en berekening betalingscapaciteit  
1. Bij de berekening van de betalingscapaciteit wordt uitgegaan van het recht op kinder- en 
partneralimentatie. Alleen als kan worden aangetoond dat ondanks verrichte inspanningen door het 
Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdrage en de inschakeling van deurwaarders de alimentatie niet 
kan worden geïnd, zal het recht op alimentatie niet worden betrokken bij de berekening van de 
betalingscapaciteit. Bij de berekening van de betalingscapaciteit wordt alleen rekening gehouden met 
het bruto alimentatiebedrag. 
Naast de alimentatieverplichtingen wordt bij de berekening van het netto besteedbaar inkomen de 
daadwerkelijk betaalde onderhoudsbijdrage, de bijdrage die een gemeente op grond van de Pw van 
een ex-partner vordert in de kosten van bijstand, in mindering gebracht. 
  
Artikel 31 Studenten en betalingscapaciteit  
19.Wanneer de belastingschuldige studiefinanciering ontvangt via de DUO wordt bij het berekenen 
van het inkomen van een student uitgegaan van een vast (forfaitair) bedrag. Daarnaast worden alle 
overige inkomsten meegenomen bij de berekening van de 
betalingscapaciteit. Bij de berekening van de betalingscapaciteit wordt het eventuele 
collegegeldkrediet en lening delen buiten beschouwing gelaten. 
 
Bij de berekening van het netto besteedbare inkomen wordt rekening gehouden met inkomsten die 
studenten ontvangen op grond van de WSF en hoofdstuk 4 van de Wet tegemoetkoming 
onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS VO-18+).  
 
Studenten in het hoger en middelbaar beroepsonderwijs hebben recht op een normbudget voor 
levensonderhoud: in het kader van de kwijtscheldingsregeling is dit normbudget de optelsom van 
basisbeurs, maximale aanvullende beurs en maximale basislening. Daarbij word voor zover van 
toepassing rekening gehouden met het feit of de student thuiswonend, dan wel uitwonend is. In 
voorkomend geval wordt dit normbudget verhoogd met de één-oudertoeslag.  
 
De inkomsten van een student worden gesteld op een forfaitair bedrag:  
 

A. voor studenten in het hoger onderwijs is dit het bedrag voor het normbudget voor 
levensonderhoud verminderd met een forfaitair bedrag voor boeken en leermiddelen groot  

B. € 66,--;  
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C. voor studenten in het middelbaar beroepsonderwijs is dit het bedrag voor het normbudget 
voor levensonderhoud verminderd met een forfaitair bedrag voor boeken en leermiddelen 
groot € 58,-- en met het bedrag aan onderwijsretributie.  

 
Als de belastingschuldige naast studiefinanciering beschikt over eigen inkomsten wordt eveneens 
uitgegaan van de forfaitaire inkomsten, zoals hiervoor berekend onder A en B. Als de daadwerkelijk 
genoten studiefinanciering (exclusief het ontvangen collegegeldkrediet voor studenten in het hoger 
onderwijs) en de eigen inkomsten uitstijgen boven de voor het desbetreffende huishoudtype maximaal 
geldende kosten van bestaan wordt om de betalingscapaciteit te kunnen berekenen de navolgende 
formules gebruikt:  
 
Formule 1: (P + Q) – R – S = X In deze formule wordt met P aangegeven het totaal van de 
daadwerkelijk genoten studiefinanciering (exclusief het ontvangen collegegeldkrediet voor studenten 
in het hoger onderwijs). Het totaal van de eigen inkomsten wordt aangegeven met Q. Met R wordt 
aangegeven het voor de kwijtschelding geldende normbudget voor levensonderhoud. Het in mindering 
te brengen bedrag van de daadwerkelijk ontvangen lening van DUO wordt aangeduid met S. De 
uitkomst van deze berekening wordt aangegeven met X, met dien verstande dat X altijd ten minste nul 
bedraagt.  
Formule 2: X + Y = T In deze formule wordt met Y aangegeven het forfaitaire bedrag aan inkomsten 
van de betreffende student zoals bedoeld onder A of B. Het resultaat van de berekening volgens 
formule 1 (X) vermeerderd met Y is het inkomen (T). Dit inkomen vormt vervolgens het uitgangspunt 
om het netto-besteedbaar inkomen te kunnen berekenen en de betalingscapaciteit. In sommige 
gevallen bestaat de studiefinanciering voor een groot deel of zelfs geheel uit een lening. In die 
situaties wordt ook uitgegaan van de voren vermelde forfaitaire inkomsten en is hetgeen in dit artikel is 
vermeld van overeenkomstige toepassing. 
 
Artikel 32 Vakantiegeld 
Tot het inkomen wordt ook het vakantiegeld gerekend. Het vakantiegeld wordt gesteld op 7% van de 
aan loonheffingen onderworpen inkomsten waarbij aanspraak bestaat op vakantiegeld. Als uit het 
ingediende verzoekformulier blijkt, dan wel de belastingschuldige uit eigen wetenschap bekend is, dat 
het reëel genoten vakantiegeld meer of minder bedraagt dan 7%, wordt het reëel genoten 
vakantiegeld in aanmerking genomen. 
  
Teveel ontvangen kindgebonden budget/kinderopvangtoeslag/huurtoeslag/zorgtoeslag 
20.Wanneer de bank- of spaarrekening een te hoog saldo laat zien en dit aantoonbaar wordt 
veroorzaakt door teveel ontvangen kindgebonden budget, kinderopvangtoeslag, zorgtoeslag of 
huurtoeslag worden de gereserveerde bedragen niet tot het vermogen gerekend. 
  
Extra vrijlating van toeslagen Belastingdienst  
21. De door de Belastingdienst toegekende toeslagen namelijk de kinderopvangtoeslag en het 
kindgebonden budget worden als extra vermogensvrijstelling gerekend. Daarnaast wordt de betaalde 
huur inclusief alle servicekosten minus de normhuur als extra   
vermogensvrijstelling gerekend. De te betalen ziektekostenpremie wordt minus het normbedrag als 
extra vermogensvrijstelling gerekend. 
  
  
Extra vrijstelling voor burgers geboren voor 31-12-1934 
28. Voor personen geboren vóór 31-12-1934 geldt een extra vrijstelling van € 2.269,-- in verband met 
reservering voor uitvaartkosten. 
 
Artikel 33 Premie Zorgverzekering Ziektekosten  
Bij de berekening van de betalingscapaciteit wordt rekening gehouden met de door belastingschuldige 
te betalen maandelijkse basispremie zorgverzekering en de premie voor aanvullende verzekeringen. 
Alle overige uitgaven –waaronder de eigen bijdrage- in verband met ziekte en/of invaliditeit worden 
niet in aanmerking genomen bij de berekening van de betalingscapaciteit en het vaststellen van het 
vermogen. De eigen bijdrage, bedragen voor het herverzekeren of het in termijnen betalen van het 
eigen risico worden niet meegerekend.  
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Artikel 34 Persoonsgebonden budget  
Verstrekkingen die worden ontvangen uit een persoonsgebonden budget voor specifieke kosten op 
het gebied van zorg, begeleiding of hulp en waarop geen aanspraak bestaat vanuit de 
zorgverzekering of de reguliere bijstand, worden niet als inkomen in aanmerking genomen 
 
Artikel 35 Woonlasten en kwijtschelding van belasting van voorhuwelijkse belastingschulden  
Als het verzoek om kwijtschelding wordt gedaan voor belastingschulden die zijn ontstaan voor de 
aanvang van de huwelijkse periode, dan wel de gezamenlijke huishouding in de zin van artikel 3 Wwb 
(zie artikel 26.3.10 van deze leidraad), worden de woonlasten in aanmerking genomen tot ten hoogste 
50% van het bedrag dat de uitkomst is van de berekening op grond van artikel 15, eerste lid, 
onderdeel b, van de regeling.  
 
Artikel 36 Onderhoud gezinsleden in het buitenland  
De hier te lande alleenwonende gehuwde belastingschuldige die zijn in het buitenland verblijvende 
echtgenote en/of kinderen daadwerkelijk onderhoudt, wordt voor de berekening van de 
betalingscapaciteit niet als een alleenstaande aangemerkt. Uitgegaan wordt van het normbedrag voor 
echtgenoten in de zin van artikel 3 PW. Als huur wordt de hier te lande betaalde huur in aanmerking 
genomen. Door toepassing van het normbedrag voor echtgenoten in de zin van artikel 3 PW, wordt in 
het kwijtscheldingsbeleid op forfaitaire wijze rekening gehouden met de bedragen die de buitenlandse 
werknemer aan zijn bloed-of aanverwanten overmaakt voor de kosten van levensonderhoud. Met de 

werkelijke bedragen die de buitenlandse belastingschuldige overmaakt, wordt geen rekening 
gehouden.  
 
7. Kwijtschelding van belastingen voor ondernemers 

Artikel 37 Saneringsakkoord  
Kwijtschelding voor ondernemers vindt alleen plaats bij een saneringsakkoord tussen de schuldenaar 
en alle schuldeisers tot gedeeltelijke betaling van de schuld tegen finale kwijting, tenzij de raad  of het 
AB van het waterschap op grond van artikel 28, eerste lid onder b van de Uitvoeringsregeling 
Invorderingswet 1990 anders heeft besloten. Kwijtschelding wordt pas verleend indien het 
saneringsakkoord in al zijn onderdelen is nagekomen.  
 
8 Invordering bij indienen aanvraag  
Artikel 38  Opschorten invordering  
1.Op het moment van in behandeling nemen van de aanvraag, wordt de invordering van het 
aanslagbedrag automatisch stopgezet, tenzij er reeds een betalingsregeling is afgesproken. Wanneer 
belastingschuldige wil dat de machtiging voor automatische incasso blijft doorlopen, moet hiervoor per 
e-mail of brief een verzoek worden gedaan. De e-mail kan gestuurd worden naar innen@ 
sabewazeeland.nl. De brief kan gestuurd worden naar Sabewa Zeeland, Postbus 1155 (4530GD) 
Terneuzen. 
2. De invordering van het aanslagbedrag wordt niet automatisch opgeschort in het geval van een 
lopende betalingsregeling. Wanneer een belastingschuldige wil dat het aanslagbedrag toch 
opgeschort wordt, dan, moet hiervoor per e-mail of brief een verzoek worden gedaan. De e-mail kan 
gestuurd worden naar innen@sabewazeeland.nl. De brief kan gestuurd worden naar Sabewa 
Zeeland, Postbus 1155 (4530GD) Terneuzen. 
 
  
Artikel 39 Artikel 14 Kwijtschelding en kosten van vervolging  
Bij volledige kwijtschelding worden de eventueel opgelegde invorderingskosten niet in rekening 
gebracht.  
Ongeacht de uitspraak op het verzoek om kwijtschelding moeten bij niet tijdig betalen de 
invorderingskosten volledig worden betaald.  
Het betreft de volgende kosten: 

1. kosten van de aanmaning 
2. kosten van het dwangbevel 
3. kosten van het betekenen van een hernieuwd bevel 
4. kosten van het proces-verbaal van beslag 
5. kosten van de akte van betekening 
6. alle overige aan derden toekomende bedragen in verband met beslaglegging 
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9. Beschikking  
Artikel 40 Beoordeling aanvraag kwijtschelding 
Bij de behandeling van de aanvraag wordt beoordeeld of belastingschuldige de belastingaanslag(en) 
geheel of gedeeltelijk kan betalen. Hierbij wordt het vermogen en/of de betalingscapaciteit van 
belastingschuldige getoetst. Daarnaast kunnen er redenen bestaan om de aanvraag direct af te 
wijzen, zoals verwoord in titel 2, artikel 4 van deze leidraad. 
  
Artikel 41 Gegevens bij beoordeling aanvraag kwijtschelding 
De invorderingsambtenaar neemt een beslissing waarbij de volgende zaken in de beoordeling worden 
meegenomen: 

1. de op het aanvraagformulier verstrekte gegevens; 
2. de (eventueel) gevraagde aanvullende gegevens of bescheiden; 
3. de gegevens die hem uit andere hoofde bekend zijn, waarbij ook eerder ingediende 

aanvragen om kwijtschelding behoren; 
4. uit onderzoek van derden verkregen inlichtingen. 

 
Artikel 42 Nader onderzoek en het inwinnen van inlichtingen  
De invorderingsambtenaar kan in het kader van de aanvraag een nader onderzoek instellen of 
inlichtingen inwinnen bij belastingschuldige of derden. Hieronder valt ook het inwinnen van inlichtingen 
bij het Inlichtingenbureau van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 
  
Herziening van verzoekschrift 
In geval de burger of Sabewa Zeeland ontdekt dat er een fout is gemaakt door Sabewa Zeeland bij de 
beoordeling van het verzoekschrift, kan de beoordeling van het verzoekschrift herzien worden door 
middel van een herzieningszaak. Herzieningen kunnen enkel worden gedaan wanneer Sabewa 
Zeeland aantoonbaar een fout heeft gemaakt, die niet verweten kan worden aan de burger. 
       
 
10.  Administratief Beroep  
Artikel 43 Administratief beroep tegen de beschikking van de invorderingsambtenaar  
Binnen tien dagen na dagtekening van de beschikking op de aanvraag kwijtschelding kan schriftelijk 
beroep worden ingesteld. Het beroepschrift kan worden verzonden aan Sabewa Zeeland, Postbus 
1155 (4530 GD) Terneuzen of worden gemaild naar kwijtschelding@sabewazeeland.nl. 
Belastingschuldige ontvangt hiervan een ontvangstbevestiging. Het beroepschrift wordt binnen drie 
maanden na datum ontvangst door Sabewa Zeeland afgehandeld. Deze termijn wordt verlengd met 
de termijn die belastingschuldige krijgt om aanvullende gegevens op te sturen. 
Indiening van een beroepschrift na de termijn van 10 dagen leidt tot niet- ontvankelijkheid. Als het 
belang van de invordering zich daartegen niet verzet, wordt het beroepschrift ambtshalve beoordeeld. 
Dit geldt niet wanneer een beroepschrift door Sabewa Zeeland wordt ontvangen meer dan 2 maanden 
na datum beslissing op de aanvraag in eerste instantie.   
 
Artikel 44 Ongemotiveerd beroepschrift  
Eén van de vereisten van een administratief beroepschrift is dat de belastingschuldige moet aangeven 
waarom het administratief beroepschrift wordt ingediend, inclusief bewijsstukken die dit ondersteunen. 
Wanneer het administratief beroepschrift niet of onvoldoende is gemotiveerd wordt een aanvullende 
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. 
  
Artikel 45 Inwinnen gegevens ten behoeve van een beroepschrift  
In verband met het uit te brengen advies vraagt de invorderingsambtenaar zo nodig nadere gegevens 
aan belastingschuldige met het verzoek deze binnen veertien dagen te verstrekken. 
Op verzoek van de belastingschuldige kan deze termijn in overleg met de behandelend ambtenaar 
van het beroepschrift worden verlengd. Wanneer hieraan door belastingschuldige niet wordt voldaan, 
wordt een beschikking genomen op basis van de beschikbare gegevens. 
  
Artikel 46 Nader onderzoek en het inwinnen van inlichtingen bij derden  
De invorderingsambtenaar kan in het kader van beroep een nader onderzoek instellen of inlichtingen 
inwinnen bij belastingschuldige of derden. Hieronder valt ook het inwinnen van inlichtingen bij het 



15 
 

Inlichtingenbureau van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid of bij de 
Belastingdienst. 
 
Artikel 47 Intrekken beroepschrift  
De belastingschuldige kan zijn beroepschrift zowel schriftelijk als digitaal 
intrekken. Van de intrekking wordt een schriftelijke bevestiging gestuurd aan de belastingschuldige. 
 
Artikel 48 Opschorten invordering beroepschrift 
1.Op het moment van in behandeling nemen van het beroepschrift, wordt de invordering van het 
aanslagbedrag automatisch opgeschort, tenzij er reeds een betalingsregeling is afgesproken. 
Wanneer belastingschuldige wil dat de machtiging voor een automatische incasso blijft doorlopen, dan 
moet hiervoor per e-mail of brief een verzoek worden gedaan. De e-mail kan gestuurd worden naar 
innen@sabewazeeland.nl. De brief kan gestuurd worden naar Sabewa Zeeland, Postbus 1155 
(4530GD) Terneuzen. 
2. De invordering van het aanslagbedrag wordt niet automatisch opgeschort in het geval van een 
lopende betalingsregeling. Wanneer een belastingschuldige wil dat het aanslagbedrag toch 
opgeschort wordt, dan, moet hiervoor per e-mail of brief een verzoek worden gedaan. De e-mail kan 
gestuurd worden naar innen@sabewazeeland.nl. De brief kan gestuurd worden naar Sabewa 
Zeeland, Postbus 1155 (4530GD) Terneuzen. 
 
 Opschorten invordering bij klacht  
7. De invorderingsambtenaar schort, indien gevraagd, de invordering op als een klacht in behandeling 
is bij de klachtencoördinator van Sabewa Zeeland of bij de Zeeuwse Ombudsman. Deze klacht moet 
wel eerst kenbaar zijn gemaakt aan/door de klachtencoördinator van Sabewa Zeeland, waarbij een 
redelijke termijn wordt gesteld om deze klacht inhoudelijk te beoordelen. 
 
11. Herziening 
Artikel 49 Herziening van beroepszaak 
In geval de burger of Sabewa Zeeland zelf ontdekt dat er een fout is gemaakt bij de beoordeling van 
de aanvraag of het beroepschrift, kan de beoordeling van de aanvraag of het beroepschrift herzien 
worden door middel van een herzieningszaak. Herzieningen kunnen enkel worden gedaan wanneer 
Sabewa Zeeland aantoonbaar een fout heeft gemaakt, die niet verweten kan worden aan de burger. 
 
   
12. Invordering bij afwijzing aanvraag of beroep  
Artikel 50 Voortzetting invordering na afwijzing  
1. Wanneer de invorderingsambtenaar (gedeeltelijk) afwijzend heeft beslist op een 
kwijtscheldingsaanvraag of wanneer het dagelijks bestuur (gedeeltelijk) afwijzend heeft beslist op een 
ingediend beroepschrift, moet het op de aanslag(en) verschuldigde bedrag binnen tien dagen na 
dagtekening van de afwijzende beslissing worden voldaan. 
 
Artikel 51 Betalingsregeling  
1. Op verzoek van belastingschuldige kan bij een afwijzende beslissing zoals genoemd in 
VII artikel 1 tot een betalingsregeling worden overgegaan. Dit verzoek moet binnen tien dagen na 
dagtekening van de afwijzende beslissing worden ingediend bij de invorderingsambtenaar door te 
mailen naar innen@sabewazeeland.nl of door middel van het digitaal loket op de 
website www.sabewazeeland.nl. Het verzoek tot een betalingsregeling kan ook per brief worden 
gedaan, deze kan gestuurd worden naar Sabewa Zeeland, Postbus 1155 (4530GD) Terneuzen. 
2. Voor een verzoek tot een betalingsregeling van gemeentelijke belastingen van de gemeenten 
Veere, Vlissingen, Middelburg, Schouwen-Duiveland kan met de Samenwerking Belastingen 
Walcheren en Schouwen-Duiveland contact opgenomen worden. Voor een verzoek tot een 
betalingsregeling van gemeentelijke belastingen van de gemeente Noord-Beveland kan met deze 
gemeente contact opgenomen worden. 
      
 
 
 
 
 
 

http://www.sabewazeeland.nl/
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13. Bijzondere onrechtvaardige gevallen 
Artikel 52 Hardheidsclausule 
In bijzondere gevallen kan ten gunste van de belastingschuldige worden afgeweken van de 
bepalingen van deze uitvoeringsregeling, indien toepassing van de uitvoeringsregeling tot 
onbillijkheden van overwegende aard leidt. De hardheidsclausule kan enkel na toestemming van de 
directeur worden toegepast. 
 
14. Inwerkingtreding en citeertitel 
Artikel 53 Inwerkingtreding 
1. Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als “Leidraad kwijtschelding Sabewa Zeeland”. Zij 
treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking en werkt, indien deze dag later ligt, terug 
tot en met 1 januari 2023. 
2. Deze beleidsregels zijn van toepassing voor de kwijtschelding voor het belastingjaar 2023 en 
verder. Eerder vastgestelde beleidsregels inzake kwijtschelding worden ingetrokken, met 
dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor 1 januari 
2023 hebben voorgedaan. 
3. De datum van ingang van deze Leidraad is 1 januari 2023. 
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Vergadering Dagelijks Bestuur 
Ingekomen stuk met behandelingsadvies 
 

Datum 
8 december 2022 

onderwerp: 
Wijziging Leidraad Kwijtschelding  

voorstel/advies: in te stemmen met de voorgestelde wijzigingen in de concept-Leidraad Kwijtschelding.  
 
 

Bijlagen:  
Bijlage 1 Concept Leidraad Kwijtschelding Sabewa Zeeland  

 
Beste leden van het Dagelijks Bestuur, 
 
1. Inleiding 
Voor u ligt een voorstel tot wijziging van de Leidraad Kwijtschelding van Sabewa Zeeland. Deze Leidraad is 
vastgesteld door het DB op 19 september 2019 en inmiddels toe aan een herziening. De voorgestelde wij-
zigingen vallen uiteen in 4 categorieën:   

1. Het kwijtscheldingsbeleid in overeenstemming brengen met hoofdstuk II van de Uitvoeringsregeling 
Invorderingswet 1990, de vernieuwde regeling kwijtschelding belastingen medeoverheden en hoofd-
stuk 26 uit de Rijksleidraad Invordering;  

2. Het kwijtscheldingsbeleid in overeenstemming brengen met de huidige werkwijze en mogelijkheden 
binnen de systemen van Sabewa Zeeland;  

3. Veelvoorkomende klachten en misbruik van bepalingen beperken; 
4. De leidraad burgervriendelijker maken in de zin van leesbaarheid en begrijpbaarheid.  

 
In een voorstel aan uw DB van 6 september 2022 is reeds medegedeeld dat de Leidraad Kwijtschelding 
Sabewa Zeeland in een afzonderlijk traject aan u zal worden voorgelegd, met als streefdatum voor aanpas-
sing 1 januari 2023. Dat er destijds gekozen is voor een aparte Leidraad Kwijtschelding, heeft te maken met 
de omstandigheid dat Sabewa Zeeland niet alleen kwijtscheldingsverzoeken beoordeelt van inwoners van 
deelnemende gemeenten, maar ook van niet-deelnemende gemeenten op grond van (privaatrechtelijke) 
samenwerkingsovereenkomsten. De niet-deelnemers zijn niet aangesloten bij de Gemeenschappelijke Re-
geling Belastingsamenwerking SaBeWa Zeeland en hebben dus geen bevoegdheden gedelegeerd op het 
gebied van het invorderingsbeleid aan het DB van Sabewa Zeeland. Dat betekent dat voor elke aanpassing 
in de Leidraad Invordering een apart collegebesluit van de niet-deelnemers genomen zou moeten worden. 
Om dit te voorkomen heeft Sabewa Zeeland er, bij de reeds vastgestelde leidraad Invordering, voor gekozen 
om het gehele kwijtscheldingshoofdstuk 26 en alle verwijzingen daarnaar, te verwijderen en onder te bren-
gen in de aan te passen Leidraad Kwijtschelding. Naast het onderbrengen van hoofdstuk 26 zijn ook enkele 
eigen (op hoofdstuk 26 aanvullende) beleidskeuzes van Sabewa Zeeland aangepast.  
 
2. Toelichting 
In de inleiding is gesproken over 4 categorieën wijzigingen. Hieronder een toelichting op de voorgestelde 
wijzingen in vier kleuren zoals te lezen in de concept-Leidraad Kwijtschelding. De leeslegenda is als volgt: 
 
Rood gemarkeerd  =   voorstel tot verwijdering door Sabewa, categorie 1, 2 en 3,  
Groen gemarkeerd =   voorstel tot toevoeging door Sabewa, categorie 1, 2 en 3;  
Blauw gemarkeerd =   voorstel tot toevoeging door Sabewa, categorie 4;   
Geel gemarkeerd   =   voorstel tot aanpassen van landelijke tarieven van de VNG  
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De toelichting in dit voorstel beperkt zich tot de rood, groen en blauw gemarkeerde wijzigings- of verwijde-
ringsvoorstellen op hoofdlijnen. Kleine wijzigingen, tekstuele aanpassingen en te wijzigen tarieven worden 
in deze toelichting niet meegenomen.  
 
Voorstellen tot verwijdering, rood gemarkeerd  
De voorstellen tot verwijdering zijn per hoofdcategorie in te delen in subcategorieën, die in het advies opge-
somd zijn van a tot en met j. Hieronder een toelichting per categorie.  
 
2.1. In overeenstemming met de wettelijke bepalingen en de Rijksleidraad Invordering  
a) Geen bevoegdheid van het DB van Sabewa Zeeland 
Verwijderen van voorstellen over belastingsoorten in de bijlage, het vaststellen van de kwijtscheldingsnorm 
en kwijtschelding van de privébelastingen voor ondernemers en de kosten voor kinderopvang, zoals onder 
de huidige artikelen 2 en 4, pagina 4, 5, pagina 6 en artikel 13, pagina 9 opgenomen. De belastingsoorten 
waarvoor kwijtschelding mogelijk is en de aanvullende beleidskeuzes, staan in de belastingverordeningen, 
die de raden en het AB vh. WS jaarlijks vaststellen. Deze vermelden in (de bijlage bij) de Leidraad heeft, 
gelet op de jaarlijkse aanpassingen die zullen worden doorgevoerd, geen juridische status en kan onjuiste 
informatieverstrekking tot gevolg hebben. 
 
b) Dwangsom, artikel 5 ,pagina 5 
In artikel 1 lid 2 van de Invorderingswet staat dat o.a. afdeling 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht niet 
van toepassing is. De dwangsomregeling (artikel 4:17 Awb) valt hieronder. Daarom is dit artikel overbodig. 
Het veronderstelt bovendien dat de dwangsom ‘uit te schakelen’ is via een beleidsregel en dat klopt niet.  
 
c) Voertuigruil en verkoop voertuig, artikel 35 en 36, pagina 8 
Omdat het bezit van een motorvoertuig reeds terugkomt in het nu voorgestelde artikel 19, is het artikel 
over voertuigruil niet meer relevant omdat dit slechts een andere wijze is van bezit. Daarnaast spreekt het 
voor zich dat de verkoopopbrengst van de auto tot het vermogen wordt gerekend, omdat dit niet is uitge-
sloten van vermogen op grond van artikel 12 lid 2 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet. Dit maakt 
dat de bepaling over de verkoop van een voertuig nietszeggend is.   
 
d) Verouderde bepalingen, niet in lijn met de Rijksleidraad, pagina 9  
De artikelen over de woonlasten meerpersoonshuishoudens, recht op belastingteruggave en de uitkering 
oorlogsslachtoffers, zijn verouderd en niet meer in lijn met de Rijksleidraad. Daarnaast komt de belastingte-
ruggave in een andere vorm terug, namelijk onder artikel 4 sub a (het niet verlenen van kwijtschelding).  
 
e) Uitkering in de zin van schade rekenen tot het vermogen, artikel 23 , pagina 10  
Alleen een uitkering in de zin van immateriële schade meenemen in het vermogen verwijderen. Een eenma-
lige uitkering inzake schadeloosstelling kan de vergoeding van diverse schades omvatten (letsel, smarten-
geld, schade aan een woning etc.) Onderscheid tussen verschillende schades met als doel schadeherstel, 
levert ongelijke situaties op. Daarom het voorstel om alle schades in een artikel onder te brengen en tot het 
vermogen te rekenen. Dit sluit immers aan bij de Rijksregeling. Een tegemoetkoming van het Rijk voor de 
toeslagenaffaire (waaronder emotioneel leed) wordt voor kwijtschelding ook tot het vermogen gerekend.  
 
f) Alimentatie en studenten in de zin van betalingscapaciteit, artikel 30 en 31, pagina 11 
Sabewa betrekt de alimentatie conform de uitvoeringsregeling Invorderingswet bij de berekening van het 
inkomen, maar alleen als dit feitelijk zo is. Als Sabewa op basis van financiële gegevens geen aankno-
pingspunten heeft dat iemand alimentatie ontvangt, dan is het feit dat iemand daar wellicht wel recht op 
heeft nooit een reden om af te wijzen. De huidige bepaling over studenten en betalingscapaciteit is weinig 
concreet en sluit niet aan bij de bestaande praktijk. Beide bepalingen zijn nu in overeenstemming gebracht 
met de Rijksleidraad en bestaande praktijk.  

g) Bepalingen, welke reeds terugkomen in de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990, artikel 20,21 en 
28, pagina 12 
De bepalingen welke zien op teveel ontvangen kindgebonden budget en extra vrijstellingen, verwijderen. 
De extra vrijstelling voor burgers geboren voor 31 december 1934 komt terug in artikel 12 lid 2 onder f van 
de Uitvoeringsregeling Invorderingswet. De extra vrijlating van de toeslagen van de Belastingdienst onder 
artikel 12 sub d van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet. Daarnaast is kindgebonden budget, kinderop-
vangtoeslag, huurtoeslag en zorgtoeslag vrijgesteld van vermogen, zodat het teveel ontvangen daarvan 
geen toegevoegde waarde heeft.  
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2.2. In overeenstemming met de werkwijze en systemen binnen Sabewa Zeeland  
h) Kwijtschelding en kosten van vervolging, artikel 14, pagina 13 
In het huidige artikel 14 staat opgenomen dat de invorderingskosten (zoals de kosten voor een aanmaning 
en dwangbevel) ongeacht de uitspraak op het verzoek om kwijtschelding moeten worden betaald. Het 
voorstel is om dit deel te verwijderen en te vervangen door de toevoeging dat invorderingskosten bij volle-
dige kwijtschelding niet in rekening worden gebracht. “Ongeacht de uitspraak” zou immers betekenen dat 
bij het niet-, beperkt of volledig verlenen van kwijtschelding de invorderingskosten moeten worden betaald.  
Systeemtechnisch verleent Sabewa al jaren kwijtschelding voor invorderingskosten in het geval van volle-
dige kwijtschelding. Sociaal is dit ook wenselijk. Kwijtschelding wordt immers verleend aan burgers die 
weinig tot geen vermogen en betalingscapaciteit hebben, zodat de invorderingskosten veelal niet kunnen 
worden betaald. Het aangepaste artikel is daarmee nu in overeenstemming gebracht.  
 
2,3. Veelvoorkomende klachten en misbruik van bepalingen beperken  
i) Opschorten invordering bij klacht , onder titel 11, pagina 15 
Het opschorten van de invordering bij een klacht in behandeling bij de klachtencoördinator van Sabewa 
Zeeland of de Zeeuwse Ombudsman verwijderen. De ervaring leert dat deze bepaling dikwijls misbruikt 
wordt om onder de invordering uit te komen. Bovendien duren met name procedures bij de Zeeuwse Om-
budsman vaak zeer lang, meer dan een jaar is niet ongebruikelijk. Ondertussen loopt het aanslagproces 

door en lopen de kosten voor de burger op. Dat is ook niet wenselijk vanuit het oogpunt van invordering. 
 
j) Motorvoertuig, aanschaf door derden, artikel 16 lid 6, pagina 8 
Verwijderen van de bepaling over de aanschaf door derden. De aanschaf door derden, ongeacht de waarde 
van de auto, wordt niet meer rechtstreeks uitgezonderd van vermogen, tenzij de auto is aangeschaft door 
de Gemeentelijke Sociale Dienst of het Uitvoeringsinstituut of de ontvanger aannemelijk kan maken dat het 
motorvoertuig onmisbaar is voor de uitoefening van het beroep of invaliditeit of ziekte. Dan heeft het namelijk 
een specifiek doel. Zo wordt voorkomen dat burgers voertuigen kopen voor elkaar zodat dit dan niet tot het 
vermogen voor kwijtschelding wordt gerekend.  
 
Voorstellen tot toevoeging, groen gemarkeerd  
De voorstellen tot toevoeging zijn per hoofdcategorie in te delen in subcategorieën, die in het advies opge-
somd zijn van k tot en met r. Hieronder een korte toelichting per categorie.  
 
2.4.  In overeenstemming met de wettelijke bepalingen en de Rijksleidraad Invordering  
 
k) Wanneer wordt geen kwijtschelding verleend, artikel 4 pagina 4  
In overeenstemming met de Rijksleidraad is deze bepaling opgenomen. In afwijking van de leidraad is er-
voor gekozen om deze bepaling direct op te nemen onder de algemene beginselen van het kwijtschel-
dingsbeleid. Dit ondervangt veel opvolgende artikelen in de leidraad en biedt duidelijkheid vooraf.  

l) Motorvoertuigbezit, artikel 16, pagina 8  
Het oude artikel voertuigbezit is vervangen door motorvoertuigbezit omdat dit artikel betrekking heeft op-
een auto en motor en dus niet alle voertuigen. Daarnaast is het bezit van een motorvoertuig tot een be-
paalde waarde, uitgezonderd van het vermogen. Daarnaast is de bewijslast voor het niet in aanmerking 
nemen van een motorvoertuig als vermogensbestanddeel in overeenstemming gebracht met de Rijkslei-
draad.  
 
m) Hardheidsclausule bij vermogen onroerende zaak, artikel 20, pagina 9 
In overeenstemming gebracht met de Rijksleidraad. Dit artikel maakt het voor oudere belastingschuldigen, 
-in uitzonderlijke gevallen- mogelijk om toch uitstel van betaling onder voorwaarden te verlenen.  
  
n) Berekening betalingscapaciteit WSNP, artikel 29, ,pagina 11  
In overeenstemming met de Rijksleidraad. Deze toevoeging bevat een meer uitgebreidere onderverdeling 
in vermogen en inkomen bij een schuldsaneringstraject.  
 
o) Vakantiegeld, artikel 32, pagina 12 
In overeenstemming met Rijksleidraad. Het reëel genoten vakantiegeld wordt ook als vermogen in aan-
merking genomen.    
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p) Kwijtschelding van belastingen voor ondernemers, Saneringsakkoord, artikel 37, pagina 12 
In de huidige leidraad komt een bepaling terug voor ondernemers ten aanzien van de kwijtschelding van 
privé-belastingen. Dit is echter één van de beleidskeuzes die binnen de vaststellingsbevoegdheid van de 
gemeenteraden en het AB vh. WS vallen, zodat dit niet toekomt aan uw DB. In overeenstemming met de 
Rijksleidraad is het wel mogelijk om kwijtschelding te verlenen bij een saneringsakkoord, tenzij de raad / 
het AB vh. WS op grond van artikel 28, eerste lid onder b van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 
anders heeft besloten. Daarnaast dient het saneringsakkoord in al zijn onderdelen te zijn nagekomen.    
 
2.5 In overeenstemming met de werkwijze en systemen binnen Sabewa Zeeland 
q) Toetsing automatische kwijtschelding, artikel 7, pagina 5 
Indien bij de toetsing voor automatische kwijtschelding belemmeringen worden geconstateerd door Stich-
ting Inlichtingenbureau, stelt Sabewa Zeeland de burger in de gelegenheid om dit te onderbouwen door 
het gericht op de belemmering aanleveren van gegevens. Sabewa Zeeland zal dit verzoek zelf beoorde-
len, hetgeen kan leiden tot een toekenning, gedeeltelijke toekenning of een afwijzing van het kwijtschel-
dingsverzoek. Binnen Sabewa Zeeland is hiervoor een nieuwe werkwijze in de maak, welke naar verwach-
ting per 1 januari 2023 en na bekendmaking aan de burger, inwerking zal treden.  
 
r) Opschorten invordering en betalingsregelingen, artikel 38 en 48, pagina 13 en 15  
Bij lopende betalingsregelingen wordt de invordering bij het indienen van een aanvraag of in geval van een 
beroepschrift op dit moment niet automatisch opgeschort. Dit heeft te maken met systeemtechnische ob-
stakels. Wel kan een burger hier handmatig om verzoeken. De aanwijzing voor de burger tot een handma-
tig verzoek, is opgenomen in beide artikelen.   
 
Voorstellen tot toevoeging categorie 4, blauw gemarkeerd  
Beleidsregels hebben interne werking. Dat wil zeggen dat Sabewa Zeeland hier bij het beoordelen van kwijt-
scheldingverzoeken aan gebonden is maar ze geen verplichtingen voor burgers in het leven roepen. Des-
ondanks kan de burger een beschikking wel aan deze beleidsregels toetsen dan wel een klacht /administra-
tief beroep hierop baseren. Daarom is het van belang om de leidraad voor de burger -in samenhang met de 
overige communicatie die nog gaat plaatsvinden over de wijzigingsvoorstellen- leesbaar en duidelijk te ma-
ken. Om hier aan tegemoet te komen, is er een inhoudsopgave toegevoegd met een logische indeling in het 
kwijtscheldingsproces. Ook zijn de bepalingen over kwijtschelding gesplitst in bepalingen over vermogen en 
betalingscapaciteit. Onder titel 1. pagina 3 is een inleiding en begrippenlijst opgenomen zodat het voor de 
burger duidelijk is wat dit beleidsstuk precies omvat. Tot slot zijn er directe “doorklik links” opgenomen naar 
de website van Sabewa Zeeland zodat voor de burger snel inzichtelijk is  waar de belastingverordeningen 
staan en welke formulierenbrigade in de regio hulp kan bieden.    
 
3. Voorstel jaarlijkse wijzigingsronde 
Zoals in DB voorstel van 6 september 2022 reeds aangegeven, publiceert de VNG tweemaal per jaar wijzi-
gingsvoorstellen voor de Leidraad Invordering, waarvan het hoofdstuk kwijtschelding onderdeel uitmaakt. 
Het is wenselijk eventuele wijzigingen met betrekking tot het hoofdstuk kwijtschelding door te blijven voeren 
in de leidraad Kwijtschelding, alsmede de in geel aangegeven tarieven jaarlijks aan te passen. Sabewa 
Zeeland stelt daarom voor jaarlijks eenmaal een voorstel tot wijziging van de leidraad Kwijtschelding voor te 
leggen aan het DB.  
 
4. Voorstel 
Sabewa Zeeland adviseert het DB om in te stemmen met de in de concept-Leidraad Kwijtschelding en onder 
punt 2 toegelichte wijzigingsvoorstellen, alsmede met het voorstel om de Leidraad Kwijtschelding eenmaal 
per jaar in overeenstemming te brengen met de veranderde wet- en regelgeving, steeds na vaststelling van 
het DB. 
 
 
dhr. E.H.J. van den Dobbelsteen MSc, 
Directeur 
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Besluit 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van Sabewa Zeeland op 8 december 2022. 
 
dhr. J.H. Herselman, dhr. E.H.J. van den Dobbelsteen MSc, 
Voorzitter Directeur 



Gevolgen VZG-rapport Afspraken over samenwerken met gemeenschappelijke regelingen in 

Zeeland 

 

Termijnen Begroting 

Huidige en veranderde situatie op basis van data 2023. 

Voor het AB zijn hierbij de vastgestelde data voor 2022 vertaald naar 2023. De datum van het AB 

komt dan uit op 16 juni 2023 

 

Huidige situatie Veranderde situatie 

Begroting uiterlijk 21 april naar raden Begroting uiterlijk 30 april naar raden 

Raden kunnen binnen 8 weken na 21 april 
zienswijze indienen 

Raden kunnen binnen 12 weken na 30 april 
zienswijze indienen 

Vaststelling door AB op 16 juni Vaststelling door AB uiterlijk 13 september (in 
september i.v.m. zomerreces conform 
onderstaande schematische weergave 
begrotingsproces) 

AB zendt voor 1 augustus de begroting naar 
Gedeputeerde Staten. 

AB zendt voor 15 september de begroting naar 
Gedeputeerde Staten 

 

Schematische weergave begrotingsproces: 

 
 

Termijnen Jaarrekening 

Huidige en veranderde situatie op basis van data 2023. 

Door de veranderde termijnen voor de begroting kan de begroting op z’n vroegst op 28 juli door het 

AB worden vastgesteld. Tot op heden worden de begroting van het volgende jaar en de jaarrekening 

over het afgelopen jaar tegelijk vastgesteld door het AB. Omdat de jaarrekening voor 15 juli naar 

Gedeputeerde Staten moet worden verstuurd, is dat in de veranderde situatie niet meer mogelijk.  

 

Huidige situatie Veranderde situatie 

Voor 15 april concept-jaarrekening naar raden 
exclusief voorstel resultaatbestemming 

Voor 24 maart concept-jaarrekening naar raden 
met voorgenomen besluit resultaatbestemming 
(afspraak, geen wetswzijging) 

Uiterlijk 9 juni wordt een voorstel voor de 
resultaatbestemming verzonden naar de AB-
leden 

 



Vaststelling jaarrekening en 
resultaatbestemming door AB op 16 juni 

Vaststelling jaarrekening en 
resultaatbestemming door AB op 16 juni 

AB zendt voor 15 juli de jaarrekening naar 
Gedeputeerde Staten 

AB zendt voor 15 juli de jaarrekening naar 
Gedeputeerde Staten 

 

Termijnen Bestuursrapportage 

In de huidige situatie wordt de bestuursrapportage opgesteld naar de situatie van 1 juli van het huidige 

jaar en vastgesteld in het AB van oktober. De bestuursrapportage wordt niet afzonderlijk naar de 

raden verstuurd. 

Volgens het VZG-rapport moet er alleen een rapportage opgesteld wordt als er belangrijke financiële 

ontwikkelingen zijn die voor de opdrachtgever belangrijk zijn. De rapportage moet dan worden 

opgesteld naar de situatie op 1 juni van het huidige jaar en uiterlijk 15 juli naar de raden worden 

verstuurd. 

Termijnen Begrotingswijziging 

Voor het AB zijn hierbij de vastgestelde data voor 2022 vertaald naar 2023. De data van het AB 

komen dan uit op 10 maart, 16 juni 2023, 20 oktober 2023 en 15 december 2023.  

 

In de veranderde situatie kan het AB een begrotingswijziging uiterlijk tot 30 september voorlopig 

vaststellen en mag een begrotingswijziging alleen nog naar aanleiding van een tussentijdse 

rapportage worden vastgesteld.  

 

 

Huidige situatie Veranderde situatie 

Begrotingswijziging uiterlijk 20 oktober naar 
raden 

Begrotingswijziging uiterlijk 29 september naar 
raden 

Raden kunnen binnen 8 weken na 20 oktober 
zienswijze indienen 

Raden kunnen binnen 12 weken na 30 
september zienswijze indienen 

Vaststelling door AB op 15 december Vaststelling door AB op 15 december 

 

Overige belangrijke wijzigingen 

 In de begroting moet een analyse van de laatste vastgestelde jaarrekening worden 

opgenomen en het effect hiervan op de begroting. 

 De meerjarenraming wordt niet vastgesteld maar voor kennisgeving aangenomen. Wordt dit 

een afzonderlijk document naast de begroting? 

 De begroting en begrotingswijziging worden op hoofdlijnen vastgesteld. Onderliggende 

specificaties kunnen het op het niveau van bestuurder en directie blijven.  

 Het uitgangspunt is dat een positief jaarrekeningresultaat wordt toegevoegd aan de algemene 

reserve. 

 

Advies Marco: 

 De wetswijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen is al ingegaan per 1 juli 2022. 

Het is belangrijk om de data van het Algemeen Bestuur voor 2023 af te stemmen op de 

gewijzigde regelgeving en daarmee ook de data van het DB waarin de stukken vastgesteld 

worden. De termijnen voor de jaarrekening zijn niet veranderd. Het verzenden van de 

jaarrekening 12 weken voor vaststelling door het AB is een Zeeuwse afspraak.  

 



 

 
 

  
 
 

Voorstel vergaderschema 2023 
 
 
aan : Dagelijks Bestuur Sabewa Zeeland 
van : Sabewa Zeeland 
datum : 8 december 2022 
onderwerp : Vergaderschema 2023 

 
 
Beste leden van het Dagelijks Bestuur, 
 
Hierbij een voorstel voor het vergaderschema voor het kalenderjaar 2023. 
Wanneer het vergaderschema is vastgesteld, draagt Sabewa Zeeland zorg voor  
het inplannen van deze vergaderdata. 
 

 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Erik van den Dobbelsteen 
Directeur 

BC 02.03.2023 
 
 

 
Concept jaar-
rekening 2022 
Concept be-
groting 2023 

06.04.2023  
Verdiepende 
thema’s 
Visiedocu-
ment 2024-
2027 

15-06.2023  
Vaststelling 
jaarrekening 
2022 

 
 
Vaststelling 
begroting 
2023 

23.11.2023  
Eventueel vast-
stellen wijzigingen 
leidraad en begro-
tingswijziging 

DB 09.03.2023 13.04.2023 29.06.2023 31.08.2023 07.12.2023 

AB 17.03.2023 
 

07.07.2023 08.09.2023 15.12.2023 
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Rapport van bevindingen onderzoek 
uitvoering en interne beheersing van het 
WOZ-proces 

Belastingsamenwerking SaBeWa Zeeland 

 
Samenvatting 
Dit onderzoek beoordeelt de tijdigheid van het verzenden 
van de WOZ-beschikkingen, de voortgang en kwaliteit van 
de bezwaarafhandeling, de juistheid en actualiteit van de 
objectkenmerken (waaronder de overgang naar en 
borging van gebruiksoppervlakte), het taxatieproces van 
woningen en niet-woningen, de synchronisatie met de 
Landelijke Voorziening WOZ (LV WOZ) en  de aansluiting 
van de WOZ-administratie op de andere basisregistraties 
 
Uit ons onderzoek blijkt dat de uitvoering van de Wet 
WOZ in deze organisatie bij de gecontroleerde 
onderwerpen voldoende is. 
 

Toelichting 
We hebben geconstateerd dat SaBeWa bij de meeste 
onderwerpen voldoet aan de geldende eisen en dat de 
afdeling op onderdelen "in opbouw" is. We hebben 
daarnaast geconstateerd dat de borging van de 
verschillende processen nog wel aandacht verdiend. De 
uitdaging is om de komende periode de 
borgingsmaatregelen meer expliciet te maken en deze 
borgingsmaatregelen een plaats te geven in de sturing en 
beheersing van de organisatie.  
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PROCES BEOORDELING INTERNE BEHEERSING 

  
Beoordeeld is de uitvoering en 
borging van de processen 

Moet op 
onderdelen 
verbeterd 
worden 

 
Voldoende 

 
Goed 

1. Beschikkingen  X   

2. Afhandeling bezwaarschriften  X  

3. Synchronisatie LV WOZ   X 

4. Objectkenmerken X    

5. Woningen  X  

6. Niet-woningen   X 

7. Aansluiting op de BAG X   

8. Aansluiting op de BRK   X 

9. Aansluiting op het Handelsregister  X  

10. Vakbekwaamheid Dit onderdeel is wel besproken, maar heeft geen 
invloed op het eindoordeel 

Eindoordeel  X  

 
De kwaliteit van de uitvoering van de Wet WOZ wordt door uw organisatie  geborgd door interne 
beheersingsmaatregelen. De organisatie voldoet bij zes geselecteerde onderdelen van het WOZ-
proces aan de eisen die de Waarderingskamer stelt in de Waarderingsinstructie. 

 

Beschikkingen 
 Er is momenteel nog sprake van een achterstand bij het verzenden van de beschikkingen. 

We hebben bij ons oordeel meegewogen dat de organisatie proportionele maatregelen 
heeft genomen en dat de verwachting is dat de achterstanden snel zijn ingelopen. 

 

Bezwaarhandeling 
 De meeste bezwaarschriften worden tijdig afgehandeld 
 De organisatie heeft een evaluatie uitgevoerd naar de bezwaarafhandeling en er zijn 

relatief weinig gegronde bezwaren 
 

Landelijke voorziening WOZ 
 De synchronisatie tussen de gemeentelijke WOZ-administratie en de LV WOZ verloopt 

goed. 
 

Objectkenmerken 
 De kwaliteitscontroles zijn nog niet volledig uitgevoerd. Dit geldt voornamelijk voor de 

secundaire kenmerken. 
 De juistheid en de volledigheid van de primaire objectkenmerken is naar behoren.  
 De juistheid en de volledigheid van de secundaire objectkenmerken is nog niet naar 

behoren.  
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Woningen 
 De kwaliteitscontroles zijn naar behoren uitgevoerd. 
 

Niet-woningen 
 De kwaliteitscontroles zijn naar behoren uitgevoerd. 
 

Aansluiting WOZ op de BAG 
 De WOZ is nog onvoldoende afgestemd op de BAG 
 

Aansluiting WOZ op de BRK 
 De WOZ is nagenoeg volledig afgestemd op de BRK 
 

Aansluiting WOZ op het HR 
 De WOZ is nagenoeg volledig afgestemd op het HR 
 

Vakbekwaamheid 
 De vakbekwaamheid is goed geborgd 
 

Eindoordeel versus algemeen oordeel 
Het eindoordeel van dit onderzoek is in lijn met ons algemeen oordeel van 3 sterren.  
 

Aandachtspunten 

 Het tijdig verzenden van de beschikkingen naar waardepeildatum 1 januari 2021 

 Het tijdig afhandelen van de bezwaarschriften naar waardepeildatum 1 januari 2021 

 de afstemming van de WOZ met de BAG 

 de juistheid van de secundaire kenmerken 
 
We gaan ervan uit dat u de bovengenoemde punten oppakt.  


