Aan: de cliënten/adviesraden in Fryslân
Cc: spreekuurhouders en leden FSU team Schuldhulpverlening en het FSU Jongerenteam.
Leeuwarden, 16 juni 2016.

KWIJTSCHELDING WATERSCHAPSBELASTING EN GEMEENTELIJKE
HEFFINGEN
De cliëntenraad Tytsjerksteradiel trok een maand geleden aan de bel: de raad constateerde dat er
verschil was tussen de kwijtscheldingnormen van Waterschap en gemeenten. Dat betrof dan met
name een verschil tussen de bedragen van het vrij te laten vermogen. Het FSU heeft een brief van de
cliëntenraad met bijlagen daarover doorgestuurd naar de collega-cliënten/adviesraden. In de laatste
POC-vergadering werd besloten om een themabijeenkomst te houden over het onrechtvaardige
verschil.
Het FSU heeft ter voorbereiding van de bijeenkomst gecheckt hoe het nu precies zit en reacties
gevraagd van Wetterskip en Hefpunt. De situatie blijkt anders te zijn:
Er is helemaal geen verschil in vermogenstoets tussen Waterschapsbelasting en gemeentelijke
heffingen. Voor beiden wordt dezelfde formule gehanteerd, namelijk de optelsom van:
1. De geldende norm van het inkomen, alleenstaande
= € 972,70
2. Rekenhuur van 1 maand minus de wooncomponent
= huur die je betaalt
(tot maximaal € 710,68) minus de wooncomponent (tot € 204,43 maximale aftrek)
3. Zorgpremie van 1 maand minus de normpremie
= zorgpremie die je
betaalt (bijvoorbeeld € 110,-) minus de normpremie van € 39,-.
De genoemde bedragen gelden voor 2016, de bovenstaande berekening staat ook op de website van
Hef bij ‘Kwijtscheldingsnormen’.
Zit je boven deze optelsom dan is er geen recht op kwijtschelding.
Omdat dezelfde vermogenstoets wordt toegepast is het ook zo dat Hef bij kwijtschelding voor 1
regeling automatisch ook kwijtschelding verleent voor de andere regeling. De normen zijn
gezamenlijk vastgelegd door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Unie van
Waterschappen en het Inlichtingen Bureau. Waterschappen en gemeenten moeten zich houden aan
deze landelijke richtlijnen.
In de brief van de cliëntenraad Tytsjerksteradiel werd in het voorbeeld van een alleenstaande als
vermogensgrens het bedrag van € 5.895,- genoemd. Maar het gaat hier om het vermogen dat
vrijgelaten wordt als je een bijstandsuitkering (Participatiewet) aanvraagt. Het bedrag is per 1 januari
2016 opgehoogd naar € 5.920,-. Dit bedrag is dus alleen van toepassing op de uitkering (zit je boven
dit bedrag dan wordt het meerdere verrekend met je uitkering). Voor de kwijtschelding geldt dit
bedrag echter niet. De vermogensgrens voor een uitkering is dus een stuk hoger dan de
vermogensgrens voor kwijtschelding. Hier wordt door het Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid op de website en in publicaties ook op gewezen.
Jammer dat er onjuiste informatie is toegestuurd aan de cliënten/adviesraden in Fryslân en dat er
mogelijk op grond daarvan onnodige vragen zijn gesteld aan gemeentebesturen. Daarvoor excuses.

1

Wat nog wel blijft staan is het volgende:
1. De vermogensgrens voor kwijtschelding kan in de praktijk duizenden euro’s lager zijn dan de
vermogensgrens die voor de uitkering geldt. Dat is een kromme situatie die helaas al jaren
geldt en bewust is gekozen door het parlement. Een verandering van deze situatie zal via
Tweede en Eerste Kamer moeten gebeuren. Wellicht dat FSU en POC hier actie in kunnen
ondernemen (punt voor het POC-overleg op 29 september).
2. Waterschappen hebben de bevoegdheid om af te wijken van de inkomensnorm van 100%
van de bijstand, naar beneden en naar boven. Er zijn enkele Waterschappen in Nederland die
de norm 90% hanteren. Wetterskip Fryslân houdt 100% aan. Binnen enkele Waterschappen
wordt een discussie gevoerd over het eventueel afschaffen van kwijtschelding. Dat is
natuurlijk heel verontrustend! De wet geeft Waterschappen de bevoegdheid om dit te doen.
Ook hier kunnen FSU en POC actie ondernemen!

Nanne de Jong.
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