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Raadsinformatiebrief gewijzigde Leidraad Kwijtschelding 2020
Geachte heer/mevrouw,
Aanleiding
Naar aanleiding van het Bestuurlijk Overleg in juni 2019 is de Leidraad Kwijtschelding op een aantal
belangrijke punten aangepast. Dit heeft vooral betrekking op het autobezit en het vermogen bijv. voor
het sparen voor (klein)kinderen. Dit zijn punten waarover in het verleden klachten binnen zijn
gekomen.
De wijzigingen in de leidraad scheppen niet alleen meer ruimte om voor kwijtschelding in aanmerking
te komen, maar ook duidelijkheid wanneer je niet voor kwijtschelding in aanmerking komt.
Inleiding
Al meerdere jaren voert Sabewa Zeeland de kwijtscheldingsprocedure uit voor de Samenwerking
Belastingen Walcheren en Schouwen-Duiveland. Dit is zeker niet altijd naar tevredenheid verlopen,
maar twee jaar geleden is er een gezamenlijk (digitaal) verbeteringstraject ingezet met ambtenaren
van Sabewa Zeeland en ambtenaren van de Samenwerking Belastingen. Dit verbetertraject heeft in
eerste instantie wel tot de nodige invoeringsproblemen geleid in 2018. Hierdoor is de afhandeling van
aanvragen (fors) vertraagd in 2018.
Maar in 2019 heeft dit verbetertraject zijn vruchten afgeworpen en zijn de aanvragen tijdig
afgehandeld conform de overeengekomen afspraken. Ook zijn er het afgelopen jaar duidelijk minder
klachten binnengekomen. Ook de hulporganisaties voor het aanvragen van kwijtschelding hebben
aangegeven tevreden te zijn over de nieuwe procedure. In juni 2019 heeft er een bestuurlijk overleg
plaatsgevonden waarbij de intentie is uitgesproken om de samenwerking (meerjarig) voort te zetten.
Tijdens het bestuurlijk overleg in juni 2019 zijn er ook diverse zaken besproken die naar de mening
van de bestuurders beter kunnen. Dit zijn o.a. wijzigingen in de leidraad met betrekking tot het
autobezit en het vermogen bijv. voor het sparen voor (klein)kinderen en het sparen voor een uitvaart.
Dit zijn punten waarover vaak klachten binnen komen. De wijzigingen (zie bijlage Wijzigingen
Leidraad) scheppen niet alleen meer ruimte om voor kwijtschelding in aanmerking te komen, maar
ook meer duidelijkheid wanneer je niet voor kwijtschelding in aanmerking komt.
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Het doel sparen voor onder andere (klein)kinderen wordt niet meer als vermogen meegenomen. Dit
staat nog niet in de leidraad omdat dit impliciet uit de wetgeving voortvloeit. Voor alle duidelijkheid is
afgesproken, dat Sabewa Zeeland dit alsnog in de leidraad voor 2021 zal opnemen.
Voor wat betreft het autobezit in het geval van aankoop, verkoop of het bezit van een 2e auto tot een
bedrag van € 2.269, wordt dit niet meer als verwijtbaar gedrag gezien. De term verwijtbaar gedrag
werd gehanteerd omdat de aanvrager hier ook de aanslag belastingen van had kunnen betalen.
Het sparen voor een uitvaart, op een vrij opneembare spaarrekening, blijft wel meegenomen worden
als vermogen.
Betere communicatie naar de inwoners
Bestuurlijk is er ook aandacht gevraagd voor duidelijkere en snellere communicatie richting de
inwoners. Om deze punten te verbeteren heeft Sabewa Zeeland een aantal verbetertrajecten ingezet
zoals een telefoonteam voor de frontoffice en cursussen om te schrijven op B1 niveau.
Wat gaat er gebeuren
Er wordt een driejarige overeenkomst gesloten met Sabewa Zeeland. De Leidraad Kwijtschelding incl.
de wijzigingen zal worden vastgesteld en worden gepubliceerd.
De wijzigingen in de leidraad zijn eind 2019 ook besproken in een gezamenlijke bijeenkomst met de
hulporganisaties die inwoners helpen met het indienen van een kwijtscheldingsaanvraag.
Wij gaan er vanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris,
de burgemeester,

mr. drs. ing. M. van Vliet

drs. A.R.B. van den Tillaar

Blad 2 behorend bij 1168304 / 1169396

Wijzigingen Leidraad Kwijtschelding 2020
Toelichting
In 2019 heeft Sabewa Zeeland de Leidraad Kwijtschelding opnieuw bekeken. Hierbij is gekeken of
de informatie die in de Leidraad vermeld staat, juist is. Daarnaast is er kritisch gekeken of de
informatie ook begrijpelijk en goed leesbaar is voor de burger. Naar aanleiding hiervan zijn verschillende wijzigingen naar voren gekomen. Hetgeen aangepast is, is in het rood aangegeven. Op
de wijzigingen wordt in dit voorstel ingegaan.
Pagina 1
Artikel 26 van de Leidraad Invordering 2008 is toegevoegd, aangezien deze Leidraad Invordering
ook geldende wet- en regelgeving is waar Sabewa Zeeland zich aan dient te conformeren.
Hoofdstuk 1 artikel 1: toepassing Leidraad Invordering
In artikel 1 is de geldende Leidraad Invordering niet meer bij naam genoemd maar wordt er verwezen naar de geldende Leidraad Invordering. Wanneer de Leidraad Invordering wijzigt, hoeft de
Leidraad Kwijtschelding niet opnieuw aangepast te worden maar is de nieuwe Leidraad Invordering
van toepassing door artikel 1 van hoofdstuk 1 Leidraad Kwijtschelding.
Hoofdstuk 1, artikel: belastingsoorten
In artikel 2 stond in de vorige Leidraad Kwijtschelding per deelnemer de belastingsoorten aangegeven waarvoor kwijtschelding mogelijk is. Dit is echter aan verandering onderhevig. De belastingsoorten waar kwijtschelding voor mogelijk is bij niet-deelnemers, stonden niet uitgeschreven.
In deze Leidraad Kwijtschelding is ervoor gekozen de lijst met de belastingsoorten per deelnemer
als bijlage toe te voegen aan de Leidraad, zodat niet voor elke wijziging van een deelnemer of
niet-deelnemer, de Leidraad Kwijtschelding aangepast moet worden. Op deze manier kan de bijlage makkelijk aangepast worden, terwijl de Leidraad Kwijtschelding hetzelfde blijft.
Hoofdstuk 1, artikel 3: samenwerking
Bij artikel 2 stond opgenomen dat Sabewa Zeeland een samenwerkingsovereenkomst heeft met de
Samenwerking Belastingen Walcheren en Schouwen-Duiveland en de gemeente Noord-Beveland
voor de kwijtschelding. Dit is nu opgenomen in artikel 3.
Pagina 2
Hoofdstuk 2, artikel 1, 3 en 4: procedure kwijtschelding
In de artikelen 1, 3 en 4 is duidelijker en uitgebreider beschreven wat de huidige procedure voor
de kwijtschelding is. Inhoudelijk is hier niets in aangepast ten opzichte van het proces in 2019,
maar wel ten opzichte van hoe het proces beschreven was in de vorige Leidraad Kwijtschelding.
De processtappen bij de kwijtschelding zoals deze genomen zijn in 2019 (kwijtschelding vooraf,
toetsing van kwijtscheldingsverzoek, beoordeling van kwijtscheldingsverzoek), zijn in artikel 1, 3
en 4 duidelijk verwoord.
Pagina 3
Hoofdstuk 3, artikel 2 en 3: juistheid aanvraag kwijtschelding
In de artikelen 2 en 3 van hoofdstuk 3 is het proces van de aanvraag kwijtschelding en het aanleveren van stukken wat duidelijker beschreven. Hierbij is er een splitsing gemaakt tussen een aanvraag kwijtschelding via de verkeerde weg of met onjuiste gegevens en een aanvraag kwijtschelding waarbij stukken ontbreken. In artikel 2 wordt er daarnaast verwezen naar de formulierenbrigades. In hoofdstuk 3 is aangevuld waar een burger aanvullende stukken naar toe kan sturen.
Inhoudelijk is er aan de procedure niet gewijzigd.
Hoofdstuk 3, artikel 4: intrekken kwijtscheldingsverzoek
In hoofdstuk 3 artikel 4 is aangegeven dat de burger altijd een schriftelijk bevestiging krijgt wanneer hij/zij het verzoekschrift intrekt.
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Hoofdstuk 4, artikel 1: opschorten invordering
In hoofdstuk 4 artikel 1 is het (e-mail)adres genoteerd waar de burger een verzoek om doorbetaling
kan indienen.
Hoofdstuk 5, artikel 4: herziening van verzoekschrift
Artikel 4 is extra toegevoegd. Hierin wordt aangegeven dat er een herziening gemaakt wordt op
het kwijtscheldingsverzoek, wanneer Sabewa Zeeland een fout heeft gemaakt. Dit artikel is toegevoegd om te voorkomen dat Sabewa Zeeland haar fout in beroep corrigeert. Wanneer Sabewa
Zeeland een fout heeft gemaakt en dit ook aangetoond kan worden, wordt deze fout door middel
van een herzieningszaak herstelt. De burger behoudt daarmee het recht om in administratief beroep te gaan tegen de uitspraak op het kwijtscheldingsverzoek.
Pagina 5
Hoofdstuk 6, artikel 6: opschorten invordering
Artikel 6 is een nieuw toegevoegd artikel. Dit artikel staat in gelijke strekking wel in hoofdstuk 4,
voor het opschorten van de invordering bij een verzoekschrift. Wanneer een beroepschrift in behandeling genomen wordt, wordt de invordering echter ook opgeschort. Om die reden is dit artikel
ook opgenomen in hoofdstuk 6, beroep.
Pagina 6
Hoofdstuk 6, artikel 7: opschorten invordering bij klacht
In artikel 7 is aangegeven dat de invordering bij een klacht bij de Zeeuwse Ombudsman kan worden
stopgezet. In de praktijk blijkt echter dat veel burgers willen doorbetalen, aangezien het bedrag
anders erg oploopt. Wanneer zij naar aanleiding van de klacht bijvoorbeeld toch niet behoeven te
betalen, krijgen zij alsnog hun geld terug. Daarom is ervoor gekozen om de invordering enkel stop
te zetten wanneer hierom gevraagd wordt door de burger. Dit geldt niet alleen voor een klacht
bij de Zeeuwse Ombudsman, maar ook voor een klacht bij de klachtencoördinator van Sabewa
Zeeland.
Hoofdstuk 6, artikel 8: herziening van beroepszaak
Ook in het hoofdstuk beroep is een artikel opgenomen voor de mogelijkheid een herziening te
doen wanneer Sabewa Zeeland aantoonbaar een fout heeft gemaakt bij de beoordeling van het
beroepschrift. Dit artikel is verder gelijk aan artikel 4 van hoofdstuk 5.
Hoofdstuk 7, artikel 2: betalingsregeling
Aan artikel 2 is een adres toegevoegd waarnaar een verzoek om een betalingsregeling kan worden
verzonden. Daarnaast is aangegeven waar een verzoek om een betalingsregeling bij de gemeenten
Veere, Vlissingen, Middelburg, Schouwenduivenland en Noord-Beveland kan worden ingediend.
Sabewa Zeeland krijgt veel vragen over waar een verzoek om een betalingsregeling voor bovengenoemde gemeenten kan worden ingediend.
Pagina 7/8
Hoofdstuk 8, artikel 7, 8, 9: autobezit
In de praktijk waren er veel vragen en onduidelijkheden rondom het autobezit. Om die reden
heeft het Algemeen Bestuur van Sabewa Zeeland in haar vergadering van 14 juni 2019 de Leidraad Kwijtschelding met betrekking tot autobezit aangepast. Deze wijzigingen zijn nog niet langs
alle gemeenteraden geweest, daarom zullen deze aanpassingen in dit voorstel nogmaals besproken worden. Deze wijzigingen zijn in 2019 al wel toegepast.
Aankoop auto
Wanneer een burger kwijtschelding aanvraagt en in het belastingjaar of binnen 6 maanden
voorafgaand aan de dagtekening van de eerstvolgende belastingaanslag een auto heeft aan-
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geschaft zonder dat de aanschaf noodzakelijk is in verband met medische redenen of uitoefening van werk, werd dit als verwijtbaar gedrag gezien. Door deze bepaling werden geregeld
kwijtscheldingsverzoeken afgewezen, enkel omdat de burger een auto heeft aangeschaft. Dit
gaat in de meeste gevallen om auto’s van rond de € 1000 of minder. Dit autobezit werd dan
ook niet afgewezen op grond van de waarde van de auto, maar op grond van verwijtbaar
gedrag van de aanschaf van de auto.
In Zeeland is het openbaar vervoer in veel plaatsen niet goed ontwikkeld. Ook zijn de afstanden in Zeeland groter dan in de rest van Nederland. Alleen al om te voorzien in de dagelijkse
behoeften, moet men soms al een paar kilometer rijden. Om die reden hebben inwoners van
Zeeland vaak een auto nodig. Autobezit kan een belemmering zijn voor het ontvangen van
kwijtschelding. Dit is wettelijk gezien echter pas wanneer de auto meer waard is dan € 2269.
De aanschaf van een auto die minder waard is dan € 2269 werd echter als verwijtbaar gedrag
gezien. Dit zorgde ervoor dat jaarlijks meerdere burgers geen kwijtschelding ontvingen omdat zij een auto gekocht hadden, terwijl de auto minder waard is dan de wettelijke grens. In
haar vergadering van 14 juni 2019 heeft het Algemeen Bestuur van Sabewa Zeeland daarom
besloten om een auto met een waarde van minder dan € 2269 buiten beschouwing te laten
bij de beoordeling van een kwijtscheldingsverzoek.
Verkoop auto
Ook de verkoop van een auto werd gezien als verwijtbaar gedrag, als met dat bedrag de
belastingaanslag kon worden betaald. Dit was ook het geval als het bankvermogen, inclusief
de opbrengsten van de verkochte auto, geen belemmering vormde voor kwijtschelding.
Daarom heeft het Algemeen Bestuur in haar vergadering van 14 juni 2019 besloten om de
verkoop van de auto niet als verwijtbaar gedrag te zien, maar de opbrengsten van de verkochte auto enkel mee te nemen bij de beoordeling van het (bank)vermogen.
Bezit meerdere voertuigen
Daarnaast regelde artikel 7 dat wanneer de belastingschuldige en/of diens inwonende partner
op het moment van indienen van het kwijtscheldingsverzoek in het bezit is/zijn van twee of
meer auto's en er kan geen verklaring van een arts worden overlegd waaruit de onmisbaarheid
van de auto blijkt, de waarde van de auto met de hoogste waarde werd meegenomen in de
berekening van het vermogen. Dit was echter ten nadele van de burger die twee auto’s heeft,
ten opzichte van de burger die één auto heeft. Het Algemeen Bestuur heeft in haar vergadering van 14 juni 2019 dan ook besloten om bij het bezit van twee of meer auto’s met een
waarde onder de € 2269, de waarde van de auto met de hoogste waarde niet mee te nemen
in de berekening van het vermogen.
(In)ruil van een auto
Tot slot regelde artikel 8 dat bij (in)ruil van een auto de meerwaarde wanneer deze hoger of gelijk
is aan de optelsom van de belastingbedragen, als verwijtbaar gedrag werd gezien en volledig meegenomen werd als vermogen, tenzij deze meerwaarde door een derde is betaald. Dit was ook het
geval als de waarde van de nieuwe auto lager is dan € 2269. Het Algemeen Bestuur heeft in haar
vergadering van 14 juni 2019 besloten om de (in)ruil van een auto alleen mee te nemen in de
beoordeling van het kwijtscheldingsverzoek als de waarde van de nieuwe auto meer is dan de
wettelijke grens van € 2269. Wanneer de nieuwe auto een waarde heeft van minder dan € 2269,
vormt dit geen belemmering voor het verlenen van kwijtschelding.
Hoofdstuk 8, artikel 11: overig aanwezig vermogen eigen woning
In de praktijk worden wel eens situaties gesignaleerd waarbij een burger een kapitaalverzekering
heeft voor zijn/haar eigen woning. Een kapitaalverzekering is een levensverzekering die speciaal
bestemd is voor het sparen voor de aflossing van de eigenwoningschuld. De burger kan niet aan
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dit geld komen. Toch zegt artikel 11 van hoofdstuk 8 dat aan de hypotheek gekoppelde verzekeringen die een kapitaal uitkeren bij leven of overlijden met als doel de hypotheek af te lossen, als
vermogen moeten worden meegenomen. Sabewa Zeeland heeft onderzoek gedaan of een kapitaalverzekering bij de aanvraag kwijtschelding buiten beschouwing kan worden gelaten, zodat
deze niet wordt meegerekend bij het vermogen. Dit is juridisch gezien helaas niet mogelijk. Een
kapitaalverzekering dient altijd te worden beschouwd als vermogen.
Pagina 9
Hoofdstuk 8, artikel 20: teveel ontvangen kindgebonden budget/kinderopvangtoeslag/huurtoeslag/zorgtoeslag
Wanneer vermogen aantoonbaar wordt veroorzaakt door teveel ontvangen kindgebonden budget
of kinderopvangtoeslag, wordt dit niet tot het vermogen gerekend. Dat was al zo in de vorige
Leidraad Kwijtschelding. Dit geldt echter ook voor teveel ontvangen huurtoeslag en teveel ontvangen zorgtoeslag. Dat was nog niet opgenomen in de Leidraad Kwijtschelding en is nu toegevoegd aan artikel 20. Daarnaast is overbodige informatie en informatie die niet meer van toepassing is, uit dit artikel gehaald.
Hoofdstuk 8, artikel 21: extra vrijlating van toeslagen Belastindienst
Artikel 21 van de Leidraad Kwijtschelding gaf al aan dat door de Belastingdienst Toeslagen toegekende bedrag van één maand kindgebonden budget, niet tot het vermogen wordt gerekend. Dit
geldt echter ook voor de kinderopvangtoeslag, dit was nog niet opgenomen in de Leidraad Kwijtschelding. Daarnaast wordt de betaalde huur inclusief alle servicekosten minus de normhuur als
extra vermogensvrijstelling gerekend en ook de ziektekostenprecies minus het normbedrag wordt
als extra vermogensvrijstelling gerekend. Dit is nu in artikel 21 van hoofdstuk 8 opgenomen.
Pagina 10
Hoofdstuk 8, artikel 28: extra vrijstelling voor burgers geboren voor 31-12-1934
In het gesprek tussen de deelnemende en niet-deelnemende gemeenten van Sabewa Zeeland,
heeft de Samenwerking Belastingen Walcheren en Schouwen-Duiveland vragen gesteld over het
sparen voor een uitvaart. Zij hebben aangegeven veel vragen te krijgen van burgers die sparen
voor hun uitvaart, maar waarbij dit spaargeld in de kwijtschelding gezien wordt als vermogen.
Sabewa Zeeland heeft onderzocht of spaargeld voor een uitvaart buiten beschouwing kan worden
gelaten bij het beoordelen van het kwijtscheldingsverzoek.
Artikel 27 van de Leidraad Kwijtschelding geeft aan dat de uitkering van een uitvaartverzekering
ten gevolge van het overlijden van de belastingplichtige of diens partner buiten beschouwing gelaten moet worden bij de beoordeling van de aanvraag. Het hebben van een uitvaartverzekering
is echter de enige wijze waarop dit buiten beschouwing kan worden gelaten. De Invorderingswet
1990 zegt namelijk dat alleen een vrijstelling mag worden gegeven als deze is vastgelegd in een
verzekeringsvorm.
Sinds 1 januari 2016 is het ook niet meer mogelijk om te banksparen voor de kosten van een
uitvaart op een geblokkeerde spaarrekening. Banksparen betekent dat een burger het geld op een
geblokkeerde rekening zet en spaart voor een bepaald doel. Sinds 2010 was dit ook mogelijk voor
een uitvaart maar deze mogelijkheid is per 1 januari 2016 weer opgeheven. Het is helaas dan ook
niet mogelijk om tegemoet te komen aan de wens van de Samenwerking Belastingen Walcheren
en Schouwen-Duiveland.
Voor burgers die op 31 december 1999 reeds 65 jaar of ouder zijn, geldt nog wel de oude vermogensvrijstelling van € 2269 per persoon. Dit is wettelijk bepaald en Sabewa Zeeland heeft ervoor
gekozen dit ter verduidelijking voor de burger ook op te nemen in de artikel 28 van hoofdstuk 8
van de Leidraad Kwijtschelding.
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Pagina 11
Hoofdstuk 9, artikel 1: Inwerkingtreding
De nieuwe Leidraad Kwijtschelding treedt, indien vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Sabewa Zeeland, vanaf 1 januari 2020 in werking.
Hoofdstuk 9, artikel 4: Hardheidsclausule
De hardheidsclausule is extra toegevoegd in de Leidraad Kwijtschelding. In enkele gevallen wordt
in bijvoorbeeld de klachtenprocedure een situatie tegengekomen waarbij toepassing van de regels
zoals deze vastgelegd zijn in wet- en regelgeving en ook in deze Leidraad Kwijtschelding, onbillijkheden met zich mee brengt. Er dient dan maatwerk geleverd te worden, maar hiervoor is niet
altijd een rechtsgrond. Om die reden heeft Sabewa Zeeland ervoor gekozen om een hardheidsclausule op te nemen in deze Leidraad Kwijtschelding. Dit artikel zal in uitzonderlijke situaties
gebruikt worden en hier kan geen beroep op gedaan worden wanneer een regeling door persoonlijke omstandigheden slecht uitpakt voor de burger. Om deze hardheidsclausule toe te passen, is
er altijd toestemming nodig van de directeur van Sabewa Zeeland.
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Het dagelijks bestuur van Sabewa Zeeland;
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Gelet op het bepaatde in:
Artikel 26 lnvorderingswet 1990;
Hoofdstuk ll van de Uitvoeringsregeling lnvorderingswet;
Artiket 26 Leidraad lnvordering 2008;
Artikel 4:81 Awb;
Artikel 18 van de Gemeenschappetijke Regeling Sabewa Zeetand;
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Besluit vast te stetlen het volgende:

Leidraad kwijtschelding gemeentelijke- en waterschapsbelastingen

l. Aleemeen
Toepassinq Leidraad lnvorderine
1. Op het kwijtschetdingsreglement is de paragraaf over kwijtschetding in de getdende
Leidraad lnvordering Belastingsamenwerking Sabewa Zeetand en de daarop
votgende wijzigingsbestuiten van toepassing.
Betastinqsoorten
ln bijtage 1 van deze Leidraad Kwijtschetding is per deetnemer vermeldt voor welke
belastingsoorten kwijtschetding mogetijk is.

2.

Samenwerkinq
Sabewa Zeeland is voor de beoordeling van kwijtschetdingsverzoeken een
samenwerkingsovereenkomst aangegaan met de Samenwerking Belastingen Watcheren en
Schouwen-Duiveland en de gemeente Noord-Bevetand. ln bijtage 1 van deze Leidraad
Kwijtschetding is ook voor deze gemeenten vermetdt voor wetke betastingsoorten
kwijtschetding mogetijk is.

3.

Kwiitschetdinqsnorm
Op grond van de Waterschapswet en de Gemeentewet zijn afwijkende regels gestetd
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.

4.

Aanvraaqformulier
5. Een aanvraag om kwijtschetding moet worden ingediend op het daarvoor bestemde
aanvraagformutier op de website. Het formulier kan door de betastingplichtige
zijnlhaar gemachtigde, curator of bewindvoerder digitaat worden ingediend. Voor
burgers die niet digitaat vaardig zijn of niet over een DigiD intogcode beschikken, is
een vangnet gecreëerd. ln elke gemeente is een formulierenbrigade beschikbaar die de
burger kan hetpen bij het indienen van het kwijtschetdingsverzoek. Deze organisaties
beschikken ook over een code om in te loggen.
Dwangsom

6. Op bestissingen op kwijtschetdingsverzoeken is de regelgeving
dwangsom niet tijdig beslissen niet van toepassing.

L

met betrekking tot de

ll. Toetsins
Procedure kwi i tscheldins vooraf
1. Wanneer een burger in het voorgaande jaar gehete of gedeeltetijke kwijtschetding
toegekend heeft gekregen, worden de gegevens van deze burger voor de aanslagoplegging
getoetst door de Stichting lnlichtingenbureau. Stichting lntichtingenbureau 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 Gebruikershandteiding
Kwijtschetding die op hun website gepubticeerd is. Wanneer er geen belemmeringen zijn,
ontvangt de burger een nutaanslag voor de belastingsoorten die voor kwijtschetding vatbaar

zijn.
lndienen van kwii tschetdinesverzoek
2. Als belastingschutdige op basis van de automatische toetsing als bedoetd in ll artikel f
niet in aanmerking komt voor kwijtschetding vooraf, kan alsnog een aanvraagformutier
kwijtschetding worden ingediend.

ïoetsi ne van kwi i tscheldinqsverzoek
3. Gegevens van alle ingezonden verzoeken om kwijtschetding worden getoetst
door de Stichting lnlichtingenbureau en Sabewa Zeeland. Hiervoor is toestemming van de
betastingschutdige nodig. Deze wordt gevraagd via het aanvraagformulier. De Stichting
lntichtingenbureau van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgetegenheid toetst het
inkomen, het vermogen en de aanwezigheid van kenteken(s). Daarnaast toetst Sabewa
Zeeland indien nodig het bezit eigen woning, teruggave Rijksbetastingdienst, atimentatie,
studiefinanciering, buitentands pensioen en overige bijzonderheden. Wanneer er geen
betemmeringen zijn, wordt er kwijtschetding toegekend.
Beoordetine van kwi itscheldi nesverzoek
4. Wanneer er bij de toetsing door de Stichting lnlichtingenbureau en Sabewa Zeeland één of
meer belemmeringen voor de toekenning van kwijtschetding worden gevonden, wordt er een
beoordeting gemaakt van het verzoek. lndien nodig worden er aanvullende stukken
opgevraagd bij de burger. Dit kan leiden tot toekenning, gedeettetijke toekenning of
afwijzing van het kwijtschetdingsverzoek.
Ondernemers
Het is ook mogetijk voor kleine ondernemers kwijtschetding aan te vragen voor de
privébelastingen. Uit de bij het aanvraagformulier gevoegde toelichting blijkt welke
stukken extra nodig zijn voor de beoordeling van het kwijtschetdingsverzoek.

5.

Kwiitscheldinq per betastineiaar
6. Op het aanvraagformulier kwijtschetding kan voor meerdere aanslagen tot maximaal 3
belastingjaren terug, gerekend vanaf moment waarop kwijtschetding wordt
aangevraagd, tegetijk kwijtschetding worden aangevraagd. Dit is niet mogetijk wanneer
voor deze aanslagen eerder een kwijtscheldingsverzoek werd gedaan of wanneer de
belastingaanstag(en) meer dan 3 maanden geteden voltedig zijn betaatd.
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lll. Vormvereisten
Ontvansstbevestiqins
1. De ontvangst van het aanvraagformulier wordt aan belastingschutdige schriftetijk of
digitaat bevestigd. Hierin wordt de afhandelingstermijn vermeld.
De afhandetingstermijn voor verzoeken is maximaal zes maanden na ontvangst van
het votledig ingevulde aanvraagformutier met bijbehorende bijtagen. Gestreefd wordt
om het dossier binnen drie maanden af te doen.

Juistheid ingevulde formulier
2. Wanneer de aanvraag niet is gedaan door middel van het vastgestelde digitate
aanvraagformutier of wanneer dit formulier onjuist of onvotledig is ingevutd, krijgt
belastingschutdige een brief waarin hem de eenmatige mogetijkheid wordt gegeven een
juist digitaal aanvraagformutier met bijtagen in te dienen. Daarnaast wordt de burger
in deze brief gewezen op de mogetijkheid om hutp te vragen bij de aanvraag
kwijtschetding bij één van de formutierenbrigades.

Juistheid/vot

3.

d stukken
wordt pas verder in behandeting genomen nadat een juist
aanvraagformulier en de juiste stukken zijn ontvangen. Wanneer niet de juiste stukken
of geen/niet atle stukken zijn ontvangen, krijgt de belastingschutdige een brief waarin
hem de eenmalige mogetijkheid wordt gegeven de (juiste) stukken aan te leveren. De
afhandetingstermijn wordt dan verlengd met de termijn die betastingschutdige krijgt
om aanvutlende gegevens op te sturen. ln beginsel is dit 14 dagen. De aanvutlende
stukken kunnen gemaild worden naar innen@sabewazeetand.n[ of per post gestuurd
worden naar Sabewa Zeeland, Postbus 1155 (4530GD) Terneuzen.
De aanvraag

tijd nodig heeft voor het aanleveren van stukken, kan
aanvragen. Wanneer stukken alsnog niet tijdig worden ontvangen of niet
de juiste stukken worden toegezonden, wordt de aanvraag afgewezen.
Ats belastingschuldige meer

hiilzij uitstel

lntrekken
nqsverzoek
4. De betastingschutdige kan het kwijtschetdingsverzoek zoweI schriftetijk ats digitaat
intrekken. Van de intrekking wordt een schriftetijke bevestiging gestuurd aan de
betastingschutdige.
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lV. lnvorderinq bii indienen aanvraae
Opschorten invorderinq
1. Op het moment van in behandeling nemen van de aanvraag, wordt de invordering van
het aanslagbedrag automatisch stopgezet. Wanneer belastingschutdige wil dat de
machtiging voor automatische incasso btijft doortopen, moet hiervoor per e-maiI of
brief een verzoek worden gedaan. De e-mail kan gestuurd worden naar innen@
sabewazeeland.nl. De brief kan gestuurd worden naar Sabewa Zeetand, Postbus 1155
(4530GD) Terneuzen.
Kwiitscheldinq en kosten van vervolqinq
2. Ongeacht de uitspraak op het verzoek om kwijtschetding moeten bij niet tijdig betalen
de invorderingskosten voltedig worden betaald. Het betreft de volgende kosten:
kosten van de aanmaning
kosten van het dwangbevel
kosten van het betekenen van een hernieuwd bevel
kosten van het proces-verbaal van beslag
kosten van de akte van betekening
atle overige aan derden toekomende bedragen in verband met bestagtegging

o
.
o
r
o
.

V. Beschikkine
Beoordelinq aanvraae kwiitscheldine
1. Bij de behandeling van de aanvraag wordt beoordeeld of betastingschuldige de
belastingaanstag(en) geheel of gedeettetijk kan betalen. Hierbij wordt het vermogen
en/of de betalingscapaciteit van belastingschuldige getoetst. Daarnaast kunnen er
redenen bestaan om de aanvraag direct of op grond van bijzondere omstandigheden af
te wijzen. Deze zijn opgesomd onder Vlll van deze Leidraad.
Geqevens

2.

bii beoordeline aanvraae kwiitschetdinq

De invorderingsambtenaar neemt een beslissing waarbij de volgende zaken in de
beoordeling worden meegenomen:
de op het aanvraagformulier verstrekte gegevens;
de (eventueel) gevraagde aanvullende gegevens of bescheiden;
de gegevens die hem uit andere hoofde bekend zijn, waarbij ook eerder ingediende
aanvragen om kwijtschetding behoren;
uit onderzoek van derden verkregen inlichtingen.

.
.
.
o

Nader onderzoek en het inwinnen van inlichtinqen
kan in het kader van de aanvraag een nader onderzoek
instetlen of inlichtingen inwinnen bij belastingschutdige of derden. Hieronder valt ook
het inwinnen van inlichtingen bij het lntichtingenbureau van het Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid.

3. De invorderingsambtenaar

Herzienins
verzoekschrift
ln geval de burger of Sabewa Zeeland ontdekt dat er een fout is gemaakt door Sabewa
Zeetand 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 Zeetand aantoonbaar een fout heeft
gemaakt, die niet verweten kan worden aan de burger.

4.
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Vl. Beroeo
Administratief be
tesen de beschikkins van de i nvorderinssambtenaar
Binnen tien dagen na dagtekening van de beschikking op de aanvraag kwijtschetding
kan schriftelijk beroep worden ingesteld. Het beroepschrift kan worden verzonden aan
sabewa Zeeland, Postbus 1155 (4530 GD) Terneuzen of worden gemaild naar
innen@sabewazeetand. nt. Betastingschuldige ontvangt hiervan een
ontvangstbevestiging. Het beroepschrift wordt binnen drie maanden na datum
ontvangst door Sabewa Zeetand afgehandeld. Deze termijn wordt verlengd met de
termijn die belastingschuldige krijgt om aanvullende gegevens op te sturen.
lndiening van een beroepschrift na de termijn van 10 dagen teidt tot nietontvankelijkheid. Als het betang van de invordering zich daartegen niet verzet, wordt
het beroepschrift ambtshatve beoordeetd. Dit getdt niet wanneer een beroepschrift
door Sabewa Zeeland wordt ontvangen meer dan 2 maanden na datum bestissing op de
aanvraag in eerste instantie.
Oneemotiveerd beroepschrift
Eén van de vereisten van een administratief beroepschrift is dat de
belastingschutdige moet aangeven waarom het administratief beroepschrift wordt
ingediend, inctusief bewijsstukken die dit ondersteunen. Wanneer het administratief
beroepschrift niet of onvoldoende is gemotiveerd wordt een aanvultende 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.

2.

lnwin nen
ten behoeve van een beroeoschrift
ln 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 belastingschutdige kan deze termijn in overleg met de behandelend
ambtenaar van het beroepschrift worden verlengd. Wanneer hieraan door
belastingschutdige niet wordt voldaan, wordt een beschikking genomen op basis van de
beschikbare gegevens.

3.

Nader onderzoek en het inwin nen van inlichtineen bii derden
De invorderingsambtenaar kan in het kader van beroep een nader onderzoek instellen
of inlichtingen inwinnen bij belastingschutdige of derden. Hieronder valt ook het
inwinnen van intichtingen bij het lnlichtingenbureau van het Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgetegenheid of bij de Belastingdienst.

4.

lntrekken beroepschrift
5. De betastingschutdige kan zijn beroepschrift zowel schriftetijk als digitaal
intrekken. Van de intrekking wordt een schriftetijke bevestiging gestuurd aan de
belastingschutdige.
Opschorten invorderinq
6. Op het moment van in behandeling nemen van het beroepschrift, wordt de invordering
van het aanslagbedrag automatisch stopgezet. Wanneer belastingschutdige wit dat de
machtiging voor automatische incasso btijft doortopen, moet hiervoor per e-mait of
brief een verzoek worden gedaan. De e-mail kan gestuurd worden naar innen@
sabewazeetand.nt. De brief kan gestuurd worden naar Sabewa Zeeland, Postbus 1155
(4530G0) Terneuzen.
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Opschorten invorderine bii klacht
De invorderingsambtenaar schort, indien gevraagd, de invordering op ats 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 inhoudetijk te beoordelen.

7.

Herzieninq van beroepszaak
8. ln geval de burger of Sabewa Zeeland zetf ontdekt dat er een fout is gemaakt bij de
beoordeting van het beroepschrift, kan de beoordeling van het beroepschrift herzien
worden door middel van een herzieningszaak. Herzieningen kunnen enket worden
gedaan wanneer Sabewa Zeetand aantoonbaar een fout heeft gemaakt, die niet
verweten kan worden aan de burger.

Vll. lnvorderino bii afwi zing aanvraas of beroeo
Voortzettine invorderinq na afwiizinq
1. Wanneer de invorderingsambtenaar (gedeettetijk) afwijzend heeft bestist op een
kwijtschetdingsaanvraag of wanneer het dagetijks bestuur (gedeettetijk) afwijzend
heeft beslist op een ingediend beroepschrift, moet het op de aanslag(en) verschutdigde
bedrag binnen l0 kalenderdagen worden votdaan.
Betalinqsreeelinq
2. Op verzoek van belastingschuldige kan bij een afwijzende beslissing zoats genoemd in
Vll artiket I tot een betalingsregeting worden overgegaan. Dit verzoek moet binnen tien
dagen na dagtekening van de afwijzende bestissing worden ingediend bij de
invorderingsambtenaar door te maiten naar innen@sabewazeeland.nI of door middel
van het digitaat loket op de website www.sabewazeeland.n[. Het verzoek tot een
betalingsregeting kan ook per brief worden gedaan, deze kan gestuurd worden naar
Sabewa Zeeland, Postbus I 155 (4530GD) Terneuzen.
Voor een verzoek tot een betatingsregeting van gemeentetijke belastingen van de
gemeenten Veere, Vlissingen, Middetburg, Schouwen-Duiveland kan met de
Samenwerking Belastingen Watcheren en Schouwen-Duiveland contact opgenomen
worden. Voor een verzoek tot een betalingsregeting van gemeentetijke betastingen van
de gemeente Noord-Beveland kan met deze gemeente contact opgenomen worden.
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Vlll. Biizondere bepalineen
Salderen

1.

n

Wanneer belastingschutdige meerdere bankrekeningnummers heeft bij verschittende
bankinsteltingen, wordt het positieve saldo van a[[e rekeningnummers bij etkaar
opgetetd. Wanneer één of meerdere van deze bankrekeningen een negatief satdo
heeft, wordt dit negatieve saldo atteen in mindering gebracht op een positief satdo bij
dezetfde bankinstelling. Wanneer dit negatieve saldo niet verrekend kan worden met
een positief saldo bij dezetfde bankinstetling, zal dit negatieve satdo voor de
berekening van het vermogen niet meetetlen.

Contante) qetdopnamen / erote overboekinqen
2. Wanneer uit de verstrekte gegevens btijkt dat grote bedragen (die getijk zijn of hoger
dan het totale aanslagbedrag waarover kwijtschetding kan worden aangevraagd)
opgenomen of overgeboekt worden, kunnen deze bedragen bij het vermogen worden
opgeteld of als verwijtbaar worden gezien. Aan betastingschutdige wordt geen
(gedeettetijke) kwijtschelding verleend als het aan belastingschutdige kan worden
toegerekend dat de belastingaanslag niet (gedeettetijk) kan worden votdaan.
Vermoqen van kinderen
3. Wanneer de inwonende kinderen van betastingschutdige beschikken over een eigen
vermogen, wordt dit vermogen bij de beoordeling niet in aanmerking genomen. Een
nader onderzoek kan worden ingesteld wanneer btijkt dat er vermogen van ouder(s) bij
het banksatdo van het (de) kind(eren) wordt bijgeschreven. Wanneer de rekening op
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 getaten.

Voertuiebezit
Een voertuig met kenteken waaryan de waarde op het moment van indienen van de
aanvraag €2.269 of meer bedraagt staat kwijtschelding in de weg. Bij de vaststetting
van deze waarde maakt Sabewa Zeeland gebruik van de taxatiewaarde via AutoDNA.nt,
de dagwaarde via RDW Kenteken of de waarde via ANWB Koerstijst. Wanneer de waarde
van een voertuig niet via deze websites vastgestetd kan worden, zal nader onderzoek
plaatsvinden via marktplaats.nl of Autoscout24.nl dan wel andere websites.

4.

Aantonen onmisbaarheid voertuiq weeens qezondheidsredenen of uitoefeninq van beroep
5. Wanneer het in bezit zijnde voertuig absotuut onmisbaar is in verband met
invatiditeit of ziekte van belastingschuldige, van zijnlhaar inwonende partner of een
minderjarig inwonend gezinslid zonder eigen (PGB)inkomen, moet belastingschutdige
dit aantonen via een verklaring van een arts. Een invatidenparkeerkaart wordt ook
geaccepteerd. Wanneer de in bezit zijnde voertuig absoluut onmisbaar is in verband
met de uitoefening van beroep, dient dit door betastingschutdige aangetoond te
worden door middel van een werkgeversverklaring.
Aanschaf door derden
6. Wanneer de op naam van betastingschuldige en/of inwonende partner staande
voertuig is aangeschaft door een derde, moet belastingschuldige aantonen dat het
voertuig door een derde is aangeschaft.

Meerdere ke ntekens oD naam
7. Wanneer betastingschutdige en/of diens inwonende partner op het moment van
indienen van het kwijtschetdingsverzoek in het bezit is/zijn van twee of meer
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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.
Voertuiqruil

8. Wanneer een voertuig door (in)ruit in het bezit van de betastingschuldige

of zijnlhaar
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 vertenen van kwijtschetding. Wanneer het nieuwe voertuig een waarde heeft
van minder dan € 2269, vormt dit geen belemmering voor het vertenen van
kwijtschetding.

Verkoop voertuiq
9. De verkoop van een voertuig wordt niet gezien als verwijtbaar gedrag. De
opbrengsten van het verkochte voertuig worden we[ meegenomen bij de
beoordeting van het (bank)vermogen.
Vermoqen onroerende zaak
10. Bij de waardebepating 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 geldtening (afgesloten voor
aanschaf of verbeteringen) in mindering gebracht. Onderhandse geldteningen worden
buiten beschouwing gelaten.

lndicaties 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 overtegd, wordt
voor de berekening van het vermogen de WOZ waarde meegenomen als zijnde de
marktconforme waarde.
Overiq aanweziq vermoqen eiqen woninq
11. De opbouw van vermogen in de spaarhypotheek wordt in mindering gebracht op de totate
hypothecaire geldlening. Aan de hypotheek gekoppelde verzekeringen die een kapitaal
uitkeren bij leven of overlijden met als doet de hypotheek af te tossen worden als
vermogen meegenomen. Een kapitaatverzekering die alleen uitkeert bij overlijden,
bijvoorbeeld een begrafenisverzekering met uitkering in getd of natura, met ats doel de
verzorging van de uitvaart, wordt niet meegenomen als vermogen.
Woontasten meerpersoonshuishouden
12. Wanneer de betastingschutdige met tenminste twee personen van l8 jaar of ouder een
gezamenlijke huishouding voert en wanneer de belastingschutdige met één of meer
btoedverwanten in de eerste graad van 18 jaar of ouder een gezamentijke huishouding
voert dan wel op één adres staat ingeschreven, wordt bij de berekening van de
betalingscapaciteit geen rekening gehouden met de te betaten huur. Behalve wanneer
via bewijsstukken aangetoond wordt dat de woonlasten niet gedeeld kunnen worden.
Uiteaven in verband met kosten kinderopvanq
13. Bij de berekening van de betalingscapaciteit wordt atteen 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.
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Belastineteruqqave lrecht oo)
14. wanneer naar aanleiding van de aangifte lnkomstenbelasting/premie
Volksverzekeringen een teruggave van de Rijksbel,astingdienst wordt ontvangen, moet
deze teruggave voltedig gebruikt worden voor de betating van de tokate
belastingaanslagen. Uitzondering hierop is de teruggave van specifieke zorgkosten.
Deze teruggaaf behoeft niet gebruikt te worden voor de betating van lokate
belastingaanslagen. Dit betreft zowel de reguliere teruggaaf ats de teruggaaf in
verband met Tegemoetkoming Specifieke Zorgkosten (TSZ).
Betatinsen oo
lastinsschulden
15. Bij de berekening van de betatingscapaciteit wordt atteen rekening gehouden met
aantoonbare maandetijkse aftossingen/verrekeningen op belastingschutden. Bij deze
berekening wordt echter geen rekening gehouden met (aftossingen op)
belastingschulden die binnen 12 maanden na datum aanvraag worden opgetegd.
Betatinqen aan andere schuldeisers
16. Bij de berekening van de betalingscapaciteit wordt geen rekening gehouden met
aflossingen op schulden aan andere schutdeisers dan de betastingdienst. Dit ongeacht
het doel waaryoor deze schulden zijn aangegaan.
passinq is verklaard
Berekenins betalin
wanneer WSNP van
17. Yoor 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 belastingschutdige en/of zijnlhaar partner.

Alimentatie en berekenine betalinqscapaciteit
f 8. Bij de berekening van de betalingscapaciteit wordt uitgegaan van het recht op kinderen partneralimentatie. Alleen als kan worden aangetoond dat ondanks verrichte
inspanningen door het Landetijk Bureau lnning Onderhoudsbijdrage en de inschaketing
van deurwaarders de alimentatie niet kan worden geind, zal het recht op atimentatie
niet worden betrokken bij de berekening van de betatingscapaciteit. Bij de berekening
van de betatingscapaciteit wordt alteen rekening gehouden met het bruto
alimentatiebedrag.
Studenten en betalinqscapaciteit
19. Wanneer de betastingschutdige studiefinanciering ontvangt via de DUO wordt bij het
berekenen van het inkomen van een student uitgegaan van een vast (forfaitair) bedrag.
Daarnaast worden a[[e overige inkomsten meegenomen bij de berekening van de
betalingscapaciteit. Bij de berekening van de betatingscapaciteit wordt het eventuele
cotlegegeldkrediet en lening delen buiten beschouwing getaten.
TeveeI ontvanqen kindqebonden budeet/kinderopvanqtoestae/huurtoestaq/zoretoeslaq
20. Wanneer de bank- of spaarrekening een te hoog saldo laat zien en dit aantoonbaar
wordt veroorzaakt door teveel ontvangen kindgebonden budget, kinderopvangtoeslag,
zorgtoestag of huurtoestag worden de gereserveerde bedragen niet tot het vermogen
gerekend.
Extra vrii
nq van toeslaeen Belastinedienst
21. De door de Belastingdienst toegekende toeslagen nametijk de kinderopvangtoeslag en
het kindgebonden budget worden als extra vermogensvrijstetling gerekend. Daarnaast
wordt de betaalde huur inclusief alte servicekosten minus de normhuur als extra
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vermogensvrijstetling gerekend. De te betalen ziektekostenpremie wordt minus het
normbedrag ats extra vermogensvrijstelting gerekend.
Eenmatiqe uitkerinq inzake schadetoosste[[inq. verzekerine
22. Een eenmatig verstrekte verzekeringsuitkering bestemd voor schadeherstel wordt,
gedurende drie maanden na ontvangst van dit bedrag, niet tot het vermogen gerekend.

Uitkerins letselschade/sm
ld. immateriële schade
23. Een uitkering letselschade/smartengeld wordt vottedig meegenomen wanneer dit een
uitkering in het kader van immateriëte schade betreft.
Uitkerinq oorloesslachtoffers
24. Een uitkering op grond van de Wet uitkeringen burger-oorlogsstachtoffers 1940-1945
wordt vottedig buiten beschouwing gelaten.
Verhuiskostenvereoedinq / inrichtinqskosten
25. Een verhuiskostenvergoeding dan wel inrichtingskosten op basis van een lening wordt
gedurende een periode van 6 maanden buiten beschouwing gelaten.
Eenmatise uitke
n minimareeetinsen
26. De uitkering op grond van de minimaregetingen (Tegemoetkoming Chronisch Zieken en
gehandicapten, individuele inkomenstoeslag, koopkrachttegemoetkoming) worden
gedurende één maand buiten beschouwing getaten. Overige uitkeringen over
vergoedingen achteraf worden niet in mindering gebracht op een eventueet aanwezige
saldo, omdat vergoedingen achteraf votgen op reeds door belastingschuldige gemaakte
kosten.

Uitkerinq uitvaartverzekerinq
27. De uitkering van een uitvaartverzekering ten gevotge van het overlijden van de
betastingplichtige of diens partner wordt buiten beschouwing gelaten bij de
beoordeting van de aanvraag. Overige uitkeringen die niet direct bestemd zijn voor de
verzorging van de uitvaart van de betastingschutdige of zijn echtgenoot worden wel
betrokken bij de beoordeting van de aanvraag.
Uitkeringen op grond van een overtijdensrisicoverzekering en /of levensverzekering
worden niet buiten beschouwing gelaten.
Extra vriistetline voor burgers geboren voor 31 -12-1934
28. Voor personen geboren vóór 31-17-1934 getdt een extra vrijstetting van € 2.269,-- in
verband met reservering voor uitvaartkosten.
Ziektekosten
29. Bij de berekening van de betalingscapaciteit wordt rekening gehouden met de door
betastingschutdige te betalen maandelij kse ziektekostenpremie inctusief de premie
voor aanvultende verzekeringen. Atle 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.
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lX. lnwerkingtreding
lnwerkinetredine

1.
Z.

3.

Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als "Leidraad kwijtschetding gemeentetijkeen waterschapsbelastingen". Zij treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking
en werkt, indien deze dag later [igt, terug tot en met 1 januari 2020.
Deze beleidsregels zijn van toepassing voor de kwijtschetding voor het betastingjaar 2020 en
verder. Eerder vastgestetde beleidsregels inzake kwijtschetding worden ingetrokken, met
dien verstande dat zij van toepassing btijven op de belastbare feiten die zich voor 1 januari
2020 hebben voorgedaan.
De datum van ingang van deze Leidraad is I januari 2020.

Hardheidsclausule

4. ln bijzondere

gevatlen kan ten gunste van de betastingschutdige worden afgeweken van
de bepatingen van deze uitvoeringsregeting, indien toepassing van de
uitvoeringsregeting tot onbittijkheden van overwegende aard leidt. De
hardheidsclausule kan enket na toestemming van de directeur worden toegepast.

ïerneuzen, 19 december 2019
Het

ijks bestuur

J.H.

n,

\-'--

Zeeland

mw. drs. T.L.C.
r

1.1.

Bij lage I
Belastingsoorten waaryoor kwijtschetding mogetijk is per deelnemer:
Borsele

afvalstoffenheffing - met uitzondering van de extra GFT (groen) of restafvat (grijze)
container of grove huishoudetijke afvalstoffen of grof tuinafvat of het op aanvraag
inzamelen van witgoed;
rioolheffing gebruikersdeel

tlm

150 m3

Goes

afvalstoffenheffing
rioolheffing gebruik woningen
Hulst

afvalstoffenheffing - met uitzondering van de extra GFT- of restafvalcontainer, het
ophaten van grove huishoudelijke afvalstoffen, grof tuinafval en witgoed
rioolheffi ng gebruik woningen

Kapelle

-

-

-

afvalstoffenheffing met uitzondering van de extra GFT- of restafvalcontainer, het
ophaten van grove huishoudelijke afvatstoffen, grof tuinafval en witgoed. Voor Diftar
wordt geen kwijtschelding verleend indien het aantal aanbiedingen het maximum aantal
overstijgt. Het maximum aantal is vermeld in de verordening afvalstoffenheffing van de
gemeente Kape[[e.
rioolheffing gebruik woningen
hondenbelasting

Middetburg

-

afvalstoffenheffing
rioolheffing gebruik woningen

Noord-Beveland

-

afvalstoffenheffing
rioolheffing gebruik woningen

Reimerswaal

-

afvalstoffenheffing
rioolheffing gebruik woningen

Schouwen-Duiveland

-

Stuis

afvalstoffenheffing - voor Diftar wordt geen kwijtschetding verleend indien het aantal
aanbiedingen het maximum aantal overstijgt.
rioolheffing gebruik woningen

afvalstoffenheffing - met uitzondering van de extra GFT- of restafvatcontainer, het
ophalen van grove huishoudelijke afvalstoffen, grof tuinafvat en witgoed
rioolheffing gebruik woningen

L2

Terneuzen

-

Thoten

afvalstoffenheffing - met uitzondering van de betasting die is geheven op een perceel
dat bij aanvang van de betastingpticht wordt gebruikt ats niet-permanente bewoonde
woning, voor het inzameten van grove huishoudelijke afvatstoffen en snoeiafval en een
extra lediging van een container.

afvalstoffenheffing - met uitzondering van de extra GFT- of restafvalcontainer,
het ophalen van grove huishoudelijke afvalstoffen, grof tuinafval en witgoed
rioolheffing gebruik woningen
hondenbelasting voor de eerste hond

Veere

afvalstoffenheffing
rioolheffing gebruik woningen
Vlissingen

-

afvalstoffenheffing
rioolheffing gebruik woningen

Waterschap Scheldestromen

-

zuiverings-/verontreinigingsheffing woonruimte
watersysteemheffing ingezetenen
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