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VOORSTEL

Het algemeen bestuur besluit de Kwijtscheldingsverordening Waterschap Drents Overijsselse Delta
2023 vast te stellen en deze in werking te laten treden op 1 januari 2023.

SAMENVATTING

Normbedragen vermogen
Op 17 september 2022 is de Ministeriële Regeling kwijtschelding belasting medeoverheden in 
werking getreden. Deze regeling werkt terug tot 1 januari 2022.
Op basis van deze regeling kan het waterschap ervoor kiezen om aan personen die kwijtschelding 
aanvragen bij Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus -Tricijn (hierna: GBLT) toe te staan
dat zij over wat extra financiële middelen mogen beschikken zonder dat dit hun recht op 
kwijtschelding beperkt.
De extra toegestane financiële middelen waarover burgers op grond van deze Regeling mogen 
beschikken, bedraagt maximaal € 2.000 voor echtgenoten. De extra toegestane financiële ruimte 
voor alleenstaande ouders en alleenwonenden, bedraagt respectievelijk 90% en 75% van de 
verhoging voor echtgenoten.
Voorgesteld wordt om de kwijtscheldingsverordening aan te passen, maar niet met terugwerkende 
kracht, waardoor deze verruiming per 1 januari 2023 van toepassing wordt.

Verruiming inkomensnorm alleen AOW
De inkomensnorm voor huishoudens die afhankelijk zijn van alleen een AOW-uitkering wordt gelijk 
gesteld aan die van de bijstand. Hierdoor komt er een grotere groep in aanmerking voor 
kwijtschelding.

BEOOGD EFFECT EN/OF RESULTAAT
De voorgestelde aanpassing van de Kwijtscheldingsverordening leidt tot een verruimde vermogens- 
en inkomensnorm waarbinnen toekennen van kwijtschelding mogelijk is.

KADER
De wettelijke basis voor het verlenen van kwijtschelding door het waterschap ligt in artikel 144, derde 
en vierde lid van de Waterschapswet, de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 en de Regeling 
kwijtschelding belasting medeoverheden.
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ARGUMENTEN
Normbedragen vermogen
Het is mogelijk om de verruiming van de vermogensnorm met terugwerkende kracht met ingang van 1 
januari 2022 in te laten gaan. Geadviseerd wordt om een ingangsdatum van 1 januari 2023 te kiezen. 
Dit omdat er bij GBLT anders een uitvoeringsprobleem optreedt. Tevens wordt geadviseerd om tot de 
maximale verruiming van € 2.000 te besluiten om voor GBLT een eenduidige wijze van uitvoering van 
alle deelnemers mogelijk te maken.

Verruiming inkomensnorm alleen AOW
In bij eerdere besluitvorming over de toepassing van ons kwijtscheldingsbeleid is niet geopteerd voor 
het toepassen van de verruiming van de inkomensnorm voor huishoudens die afhankelijk zijn van een 
AOW-uitkering. Dit leidt ertoe dat huishoudens die vanwege de pensioengerechtigde leeftijd vanuit de 
bijstand in de AOW komen, niet meer in aanmerking komen voor kwijtschelding die ze voorheen wel 
hadden. De bijstandsnormen worden door een besluit van het kabinet “afbouw dubbele 
heffingskorting” namelijk ieder jaar afgebouwd. Het doel van dit besluit is om werken meer lonend te 
maken ten opzichte van een bijstandsuitkering. In voornoemd besluit wordt de AOW-norm ontzien. 
Iemand die de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, behoeft immers niet met een financiële 
prikkel gestimuleerd te worden om uit een uitkeringssituatie te geraken. Het gevolg hiervan is dat de 
AOW-norm op hetzelfde niveau blijft (hier wordt de dubbele heffingskorting niet afgebouwd), waardoor
er een steeds groter verschil ontstaat tussen het netto inkomen van een belastingschuldige die alleen 
AOW heeft en de kwijtscheldingsnorm (de kwijtscheldingsnorm is immers gebaseerd op de 
bijstandsnorm). 
We stellen voor om op grond van de in de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke- en 
waterschapsbelastingen opgenomen mogelijkheid, aan te sluiten bij de “netto AOW-norm” waardoor 
voorkomen wordt dat AOW-ers zonder aanvullend pensioen op termijn niet meer in aanmerking 
komen voor kwijtschelding terwijl ze dat in de bijstandssituatie wel ontvingen.

FINANCIËN
Vermogensnorm
Het is niet mogelijk om aan te geven wat de financiële consequenties zijn bij het toepassen van de 
verruimde vermogensnorm. De uitvoeringskosten voor GBLT zullen nagenoeg niet stijgen, omdat het 
een geautomatiseerd proces betreft. Ook het afboeken van de belastingopbrengst in verband met het 
toewijzen van kwijtschelding is niet te berekenen, omdat GBLT onmogelijk alle dossiers uit
voorgaande jaren opnieuw kan gaan toetsen om te kijken of er met de verruimingsmogelijkheid nu wel
kwijtschelding was verleend. Daarnaast is niet bekend of er door deze verruimingsmogelijkheid 
nieuwe kwijtscheldingsklanten bij komen. In het licht van de hoge energieprijzen en inflatie is het 
aannemelijk dat klanten minder vermogen hebben en hierdoor wellicht in aanmerking komen voor 
kwijtschelding. Uiteraard dient dan ook het inkomen en voertuigbezit aan het normbedrag te voldoen.

Inkomensnorm
De consequenties van de verruiming van de inkomensnorm AOW is door GBLT ingeschat op een 
bedrag aan extra te verlenen kwijtschelding (dus minder belastingopbrengst) van € 100.000. 

(x €1.000) Voorstel Meerjarenraming 
2023-2026

Benodigd krediet (bruto)
Subsidies en/of bijdragen derden (externe dekking)
Jaar oplevering (start kapitaallasten t+1)

Kapitaallasten
Overige exploitatiekosten (-baten) € 100
Impact exploitatierekening € 100

JURIDISCHE EN/OF ORGANISATORISCHE GEVOLGEN
Voor het vaststellen van de Kwijtscheldingsverordening geldt geen inspraaktraject. De verordening 
wordt bekend gemaakt in het Waterschapsblad.
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BIJZONDERE AANDACHTSPUNTEN EN RISICO’S
Geen

OMGEVING; BETROKKENEN, PARTNERS EN DRAAGVLAK
N.v.t.

COMMUNICATIE 
De kwijtscheldingsverordening wordt bekend gemaakt in het Waterschapsblad en zal zichtbaar zijn op 
www.officielebekendmakingen.nl. 

VERVOLG / UITVOERING

BIJLAGEN
1. Concept Kwijtscheldingsverordening Waterschap Drents Overijsselse Delta 2023

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta

de secretaris, de dijkgraaf,
E. de Kruijk D.S. Schoonman

http://www.officielebekendmakingen.nl/

