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Geachte leden-waterschappen, 

 

Vrijdag 16 september jl. is de Regeling kwijtschelding belasting medeoverheden (de Regeling) in de Staats-

courant gepubliceerd: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2022-23803.pdf .   

Op grond van deze Regeling kunnen decentrale overheden ervoor kiezen om aan personen die kwijtschel-

ding aanvragen toe te staan dat zij over wat extra financiële middelen (denk aan spaargeld) mogen be-

schikken zonder dat dit aan hun recht op kwijtschelding in de weg staat. De Regeling vervangt de Nadere 

regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen (de Nadere regels) die sinds 1996 van 

kracht is geweest. De ruimte die op grond van de nieuwe Regeling aan decentrale overheden wordt gege-

ven, is aanvullend aan de ruimte die op grond van de Nadere regels reeds bestond. 

 

De extra toegestane financiële middelen waarover burgers op grond van de nieuwe Regeling mogen be-

schikken zonder dat dit hun recht op kwijtschelding in gevaar brengt, bedraagt maximaal € 2000,- voor 

echtgenoten. De extra toegestane financiële ruimte die aan alleenstaande ouders en aan personen die 

alleen wonen kan worden geboden, bedraagt respectievelijk 90% en 75% van de verhoging die voor echt-

genoten wordt toegestaan. Het is aan het algemeen bestuur van het waterschap om te bepalen: 

1. of bij de kwijtschelding gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om extra financiële middelen toe 

te staan; en zo ja,  

2. tot welk bedrag aan extra financiële middelen wordt toegestaan.  

We vragen er uw aandacht voor dat sprake is van een generieke maatregel: als een waterschap dus besluit 

om gebruik te maken van de mogelijkheid die de Regeling biedt, moet dit voor een ieder gelden die kwijt-

schelding aanvraagt. Het is dus niet mogelijk om bijvoorbeeld alleen in het geval van AOW’ers extra finan-

ciële middelen toe te staan.  

 

We vragen ook uw aandacht voor het feit dat de Regeling op 17 september jl. in werking is getreden en 

terugwerkt tot 1 januari 2022. Dit betekent: 

1. dat decentrale overheden (als zij dat willen) de extra ruimte al meteen kunnen toepassen op kwijt-

scheldingsverzoeken die met ingang van 17 september jl. zijn ingediend; en  

2. dat decentrale overheden (als zij dat willen) kwijtscheldingsverzoeken over 2022 die eerder dit jaar op 

grond van teveel vermogen zijn afgewezen, opnieuw (en dan dus aan de hand van de nieuwe 
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financiële ruimte) kunnen beoordelen. Een dergelijke herbeoordeling kan ertoe leiden dat personen 

alsnog in aanmerking komen voor kwijtschelding.   

De bepaling over de terugwerkende kracht wekt wellicht de indruk dat het hier om een verplichting gaat. 

Wij benadrukken dat dit niet het geval is: het ministerie van BZK heeft ons op ons verzoek bevestigd dat 

decentrale overheden niet verplicht zijn om -indien zij besluiten om bij de kwijtschelding extra financiële 

middelen toe te staan-  dit terugwerkend tot 1 januari jl. te doen. Het gaat dus om een bevoegdheid om 

terugwerkende kracht toe te passen en niet om een verplichting. 

 

Een afschrift van deze brief sturen wij naar de directeuren van de gemeenschappelijke belastingkantoren 

waarin waterschappen participeren.  

 

Wij hopen u geinformeerd te hebben. Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met Virginia Anches op 

vanches@uvw.nl of via 06-51747049. 

 

 

 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meindert Smallenbroek, 

algemeen directeur 
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