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1. Inleiding 
 
In deze rapportage leest u de voortgang van de heffing en inning van de belastingen voor uw waterschap, over 
de periode 1 januari tot en met 30 september van 2018.  
 
In de SLA zijn afspraken gemaakt over de opzet van de rapportage. Als gevolg van de vertraging in de in 
gebruikname van de belastingapplicatie zijn we op dit moment nog steeds niet in staat aan alle vereisten te 
voldoen. We gaan er vanuit dat dit bij de volgende rapportage wel het geval zal zijn. 
 
De bestuurlijke aandachtspunten zijn opgenomen in hoofdstuk 2. In hoofdstuk 3 is een jaarprognose van de 
opbrengst van het lopende heffingsjaar weergegeven. Deze zetten wij af tegen de oorspronkelijk begrote 
opbrengst, zowel in euro’s als in heffingseenheden. De opbrengst van de voorgaande jaren hebben wij in 
hoofdstuk 4 weergegeven, ook hier zetten we de begrote opbrengst (balansposten) af tegen een actuele 
prognose. In de tabellen vindt u de gesaldeerde belastingopbrengsten, dit betekent dat de 
verminderingen/vernietigingen zijn gesaldeerd met de opbrengsten.  
 
De voortgang van de invordering en het verloop van de debiteuren treft u aan in hoofdstuk 5. Tenslotte laten 
hoofdstukken 6, 7 en 8 de ontwikkeling en de voortgang van de afdoening van de beroepen, klachten en 
kwijtschelding zien.  
 

 
2. Samenvatting 
 
De conversie en de in gebruik name van GouwIT heeft ons de afgelopen periode meer tijd gekost dan 
verwacht. Stap voor stap is de nieuwe applicatie in productie genomen. Als gevolg hiervan is de 
aanslagoplegging later opgestart dan wat de oorspronkelijke planning was. Op dit moment zijn de processen 
weer grotendeels in de lucht en wordt er hard gewerkt aan het wegwerken van de ontstane werkvoorraden in 
de te verwerken mutaties, bezwaarschriften en kwijtschelding. Een uitzondering hierop is de 
dwanginvordering. Deze zal de komende maanden worden opgestart. 
 
De planning is geactualiseerd en de bulk van de aanslagen leggen we dit jaar op van mei t/m november. Dat 
betekent dat we uitlopen ten opzichte van een regulier jaar (normaal leggen we op t/m september). We 
leggen maandelijks op, per gemeente en met een spreiding over het gebied van alle waterschappen. We 
zorgen ervoor dat we elke maand een ongeveer even groot kohier versturen, passend bij de 
verwerkingscapaciteit van ons team en de belastingapplicatie. 
 
Sinds kort kunnen we weer bezwaren inboeken in het systeem en in behandeling nemen. Op dit moment 
wordt er hard gewerkt aan het wegwerken van de opgelopen werkvoorraad.  
 
Ten aanzien van de prognose van de belastingopbrengsten worden geen significante afwijkingen voorzien ten 
opzichte van de begroting. 
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3. Belastingopbrengst 2018 
  

Belastingen: WSF begroting   opgelegd   prognose   prognose   prognose   verschil   % t.o.v. 

Opbrengsten heffingsjaar 2018 2018 
  

t/m september 
  

1e kw 2018 
  

2e kw 2018 
  

3e kw 2018 
  

begroting/ 
prognose 

  begroting 

Watersysteemheffing                         

Ingezetenen 23.896.774   23.460.476   23.900.000   23.900.000   23.900.000   3.226   0% 

Gebouwd                      

Binnendijks 41.206.713   36.758.624   41.180.000   41.180.000   41.180.000   -26.713   0% 

Buitendijks 185.913   158.443   190.000   190.000   190.000   4.087   2% 

Ongebouwd                      

Buitendijks onbemalen 25.994   411   30.000   30.000   30.000   4.006   15% 

Buitendijks onbemalen wegen 15.714   341   20.000   20.000   20.000   4.286   27% 

Buitendijks bemalen 25.745   19.336   30.000   30.000   30.000   4.255   17% 

Buitendijks bemalen wegen 846   29   0   0   0   -846   -100% 

Binnendijks onbemalen 96.458   0   100.000   100.000   100.000   3.542   4% 

Binnendijks onbemalen wegen 14.022   1.994   10.000   10.000   10.000   -4.022   -29% 

Binnendijks bemalen 17.076.712   15.832.094   17.080.000   17.080.000   17.080.000   3.288   0% 

Binnendijks bemalen wegen 1.520.545   850.541   1.520.000   1.520.000   1.520.000   -545   0% 

Natuur 1.280.184   78.789   1.280.000   1.280.000   1.280.000   -184   0% 

Verontreinigingsheffing                      

Bedrijven 683.540   615.814   620.000   680.000   680.000   -3.540   -1% 

Woningen 1.092.571   1.039.425   1.100.000   1.100.000   1.100.000   7.429   1% 

     ,                  

Zuiveringsheffing                      

Bedrijven 15.764.320   12.410.680   15.830.000   15.690.000   15.690.000   -74.320   0% 

Woningen 36.191.919   35.354.604   36.200.000   36.200.000   36.200.000   8.081   0% 

                            

Totaal bruto belastingopbrengst 139.077.970   126.581.601   139.090.000   139.010.000   139.010.000   -67.970   -0,05% 

                       

Kwijtschelding en oninbaar                      

Kwijtschelding -3.170.000   -2.286.380   -3.170.000   -3.170.000   -3.029.000   141.000   -4% 

Oninbaarheid -770.000   -4.777   -1.120.000   -1.120.000   -1.120.000   -350.000   45% 

Totaal netto belastingopbrengst 135.137.970   124.290.444   134.800.000   134.720.000   134.861.000   -276.970   0% 

 Tabel 1: Belastingopbrengst in 2018 met betrekking tot heffingsjaar 2018 
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De belastingopbrengst 2018 op basis van heffingseenheden ziet er als volgt uit: 
 

Belastingen:  WSF begroting   opgelegd   prognose   prognose   prognose   verschil   % t.o.v. 

Opbrengsten heffingsjaar 2018 2018   t/m september   2018 1e kw   2018 2e kw   2018 3e kw   
begroting/ 
prognose 

  begroting 

  eenheden   eenheden   eenheden   eenheden   eenheden   eenheden     

                       
Watersysteemheffing                      

Ingezetenen 279.201   274.103   279.238   279.238   279.238   38   0,01% 

Gebouwd                      

  Binnendijks 64.841.000.000   57.842.000.000   64.799.000.000   64.799.000.000   64.799.000.000   -42.000.000   -0,06% 
  Buitendijks 1.170.000.000   997.100.000   1.196.000.000   1.196.000.000   1.196.000.000   26.000.000   2,22% 

  66.011.000.000   58.839.100.000   65.995.000.000   65.995.000.000   65.995.000.000   -16.000.000     

                      

Ongebouwd                      

  Buitendijks onbemalen 2.150   34   2.481   2.481   2.481   331   15,41% 

  Buitendijks onbemalen wegen 260   6   331   331   331   71   27,28% 

  Buitendijks bemalen 710   533   827   827   827   117   16,53% 

  Buitendijks bemalen wegen 10   0   0   0   0   -10   -100,00% 

  Binnendijks onbemalen 1.995   0   2.068   2.068   2.068   73   3,67% 

  Binnendijks onbemalen wegen 145   21   103   103   103   -42   -28,68% 

  Binnendijks bemalen 235.476   218.313   235.521   235.521   235.521   45   0,02% 

  Binnendijks bemalen wegen 12.580   7.037   12.575   12.575   12.575   -5   -0,04% 

Natuur 279.516   17.203   279.476   279.476   279.476   -40   -0,01% 

  532.842   243.147   533.384   533.384   533.384   542     

                       

Verontreinigingsheffing                      

Bedrijven 11.950   10.766   10.839   11.888   11.888   -62   -0,52% 
Woningen 19.101   18.172   19.231   19.231   19.231!   130   0,68% 

                       

Zuiveringsheffing                      

Bedrijven 275.600   216.970   276.748   274.301   274.301   -1.299   -0,47% 

Woningen 632.726   618.087   632.867   632.867   632.867   141   0,02% 

 
Tabel 2: Heffingseenheden in 2018 met betrekking tot heffingsjaar 2018
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Toelichting afwijkingen 
 
Watersysteemheffing gebouwd 
Op basis van de huidige informatie wordt een toename geraamd van 3%. Hiermee was ook in de vorige 
rapportages rekening gehouden. 

Watersysteemheffing ongebouwd 
Voor het ongebouwd worden de cijfers van de begroting aangehouden. In het nieuwe belastingsysteem en bij 
toekomstige bestandsbijwerkingen, zullen de basisregistraties als bronbestand dienen.  De overgang naar deze 
basisregistratieve vastlegging van gegevens kan verschillen veroorzaken in de totale oppervlakte. Daarnaast 
registreert de nieuwe belastingapplicatie het ongebouwd iets anders dan de belastingapplicatie die bij Hefpunt 
werd gebruikt. Om foutieve aanslagen te voorkomen worden de aanslagen dit jaar later opgelegd.  In het 4e 
kwartaal zal samen met de waterschappen worden ingezet op een goede analyse. 

Uitspraak HR Waddenzee 
Vrijdag 22 juni 2018 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in de cassatiezaak tegen Wetterskip Fryslân over de 
heffing in de Waddenzee. De Hoge Raad heeft geconcludeerd dat de heffing in de Waddenzee niet mogelijk is 
omdat het beheer bij het Rijk berust. Wetterskip Fryslân mag dus niet meer heffen waar Rijkswaterstaat het 
waterbeheer voert.  
In 2014 zijn er door Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer bezwaren ingediend tegen de heffing in de 
Waddenzee. Gelet op de uitspraak van de Hoge Raad moeten alle vanaf 2014 opgelegde heffingen 
watersysteem ongebouwd/natuur van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten m.b.t. percelen gelegen in de 
Waddenzee vernietigd worden. De afhandeling van deze bezwaren moet nog plaatsvinden.   
 
Wat betreft de aanslag oplegging in 2018 is met het waterschap afgesproken dat de betreffende percelen in 
eerste instantie geblokkeerd worden. Wetterskip Fryslân levert hiervoor een lijst aan met de percelen. Dit om 
te voorkomen dat er aanslagen opgelegd worden die achteraf onterecht blijken. Zodra Wetterskip Fryslân 
intern bepaald heeft welke percelen wel en welke niet aangeslagen mogen worden dan wordt dit doorgegeven 
aan het Noordelijk Belastingkantoor zodat het kan worden verwerkt in de belastingapplicatie.  
Het financiële effect hiervan, zowel voor het huidige heffingsjaar als oudere heffingsjaren, is nu nog niet aan te 
geven. In de volgende rapportage komen we daar op terug. 
 

Verontreinigingsheffing 
Ten opzichte van het 2e kwartaal worden geen wijzigingen voorzien. 

Zuiveringsheffing 
Ten opzichte van het 2e kwartaal worden geen wijzigingen voorzien. 

Bezwaar indeling in waterklasse 8 door zorginstellingen  
Momenteel hebben we een aantal bezwaarschriften in behandeling van diverse zorginstellingen tegen de 
ingedeelde waterklasse. De zorginstellingen zijn van mening dat de indeling in waterklasse 7 moet 
plaatsvinden in plaats van in waterklasse 8. De bezwaarschriften zijn aangehouden totdat er uitspraak wordt 
gedaan in een gerechtelijke (beroeps)procedure bij het belastingkantoor BGHU Utrecht. Deze uitspraak is er 
zeer recent geweest. Hierin staat dat de zorginstellingen waar het bij het beroep om ging moeten worden 
ingedeeld in klasse 7. Het financiële effect hiervan, zowel voor het huidige heffingsjaar als oudere 
heffingsjaren, is nu nog niet aan te geven.  Op dit moment speelt dit alleen bij Wetterskip Fryslân maar dit kan 
zijn effect ook hebben bij de overige waterschappen. De afhandeling van de bezwaarschriften is net opgestart, 
bij het volgende kwartaal zullen we rapporteren over de financiële effecten. 

Kwijtschelding en Oninbaarheid 

Voor de kwijtschelding voorzien we op basis van een prognose van de nog te ontvangen verzoeken een 
meevaller van € 141.000. Voor de oninbaarheid voorzien we geen afwijking ten opzichte van de vorige 
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rapportage. Doordat de dwanginvordering achterloopt op de planning zal de oninbaarheid naar verwachting 
wel voor een groot deel uiteindelijk in 2019 geboekt gaan worden. 

 
 



 6 

4. Belastingopbrengst voorgaande jaren 
 

  
totaal 

  
totaal realisatie verwachting nog  

  
prognose  

  
prognose  

  
prognose  

  
Verschil  % t.o.v. 

balansposten oude heffings- op te leggen  2018 1e kw 2018 2e kw 2018 3e kw prognose/ balansposten 

  31-12-2017   jaren per 30-09-2018               balansposten    

  €   € €   €   €   €   € % 

Watersysteemheffing                           

Ingezetenen 0   16.803     0   20.000   20.000   20.000 n.v.t. 

Gebouwd                           

  Binnendijks 770.000   74.050 700.000   770.000   770.000   770.000   0 0% 

  Buitendijks 0   3.182     0   0   0   0 n.v.t. 

Ongebouwd                           

  Buitendijks onbemalen 0   0     0   0   0   0 n.v.t. 

  Buitendijks onbemalen wegen 0   0     0   0   0   0 n.v.t. 

  Buitendijks bemalen 0   0     0   0   0   0 n.v.t. 

  Buitendijks bemalen wegen 0   0     0   0   0   0 n.v.t. 

  Binnendijks onbemalen 0   0     0   0   0   0 n.v.t. 

  Binnendijks onbemalen wegen 0   0     0   0   0   0 n.v.t. 

  Binnendijks bemalen 151.000   41.216 110.000   150.000   150.000   150.000   -1.000 -1% 

  Binnendijks bemalen wegen 0   125     0   0   0   0 n.v.t. 

Natuur 0   30     0   0   0   0 n.v.t. 

Verontreinigingsheffing                           

Bedrijven 406.000   191.137 200.000   390.000   390.000   390.000   -16.000 -4% 

Woningen 0   4.234     0   0   0   0 n.v.t. 

                            

Zuiveringsheffing                           

Bedrijven 2.303.000   527.764 1.770.000   2.300.000   2.300.000   2.300.000   -3.000 0% 

Woningen 195.000   104.436 90.000   200.000   190.000   190.000   -5.000 -3% 

                            

Totaal bruto belastingopbrengst 3.825.000   962.977 2.870.000   3.810.000   3.820.000   3.820.000   -5.000 0% 

                            

      totaal realisatie          
 

 

      oude heffings-     
 

 
 

 
 

 

      jaren           

Kwijtschelding en oninbaar     €           

Kwijtschelding       -338.350           

Oninbaar     -270.715           

 Tabel 3: Belastingopbrengst in 2018 met betrekking tot voorgaande heffingsjaren
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5. Invordering 
 
5.1 Voortgang invordering 
  

Opgelegd bedrag Openstaand Openstaand SLA  Afwijking  

30-09-2018 30-09-2018 30-09-2018 
31-12-
2018 

  
 

€ € % % % 

2018 128.051.527 87.865.776 68,6 11,6 -57,0 

2017 139.209.509 4.817.945 3,5 0,7 -2,8 

2016 138.434.142 402.006 0,3 0,4 0,1 

2015 135.046.538 182.335 0,1 0,2 0,1 

Voorgaande jaren   260.378       

Totaal 540.741.716 93.528.440       

Tabel 4: Voortgang invordering 

 
Bovenstaande tabel geeft de voortgang van de invordering per kalenderjaar weer.  
 
Ruim 60% van de belastingschuldigen betalen hun aanslag met automatische incasso. Doordat de 
aanslagoplegging in 2018 later is gestart vertraagt ook de opbrengst van automatische incasso. Hierdoor zal in 
2018 het percentage openstaande vorderingen achterblijven op de SLA zijn. In 2019 zullen de SLA 
doelstellingen wel gerealiseerd gaan worden. 
 
De dwanginvordering is eveneens vertraagd gestart. De GOUW-applicatie werkt inmiddels tot en met het 
versturen van de berichten herinneringen, aanmaningen en postdwangbevelen. De gehele beslagmodule is 
nog niet geactiveerd. Alle acties vanuit dwanginvordering vinden hierdoor vertraagd plaats met als gevolg dat 
in 2019 nog een groot deel van 2018 en 2017 zal moeten worden verwerkt. De maandelijks geplande 
invorderingsberichten zijn voor het eerst verstuurd vanuit de applicatie in juni dit jaar. Eind oktober is een 
tweede lichting verstuurd vanwege niet verwerkte mutaties van reacties op de eerste lichting in juni. We 
verwachten nu over te kunnen gaan op de regulier maandelijkse herhaling. Aantallen worden kleiner en 
daardoor beter behapbaar voor het klantcontactcentrum. In de loop van 2019 verwachten we verschil fors te 
kunnen verkleinen. 
 
In de periode 1 januari tot en met 30 september 2018 zijn 2.463 aanmaningen en 1.548 postdwangbevelen 
verzonden. 
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5.2  Verloop belastingdebiteuren 
 

  1-1-2018 kohieren verminderingen kwijtschelding oninbaar overige ontvangsten 30-09-2018 

    
         

Vorige 
heffingsjaren 

18.934.037 1.331.515 321.062 338.350 269.515 740 12.896.557 6.439.329 

Heffingsjaar 
2018 

0 
126.744.471 162.823 2.288.039 4.777 -1.744 37.201.466 

87.089.111 

Totaal 18.934.037 128.075.986 483.885 2.626.389 274.291 -1.004 50.098.023 93.528.440 

Tabel 5: Verloop belastingdebiteuren 
 

Afdrachten 
Januari 4.779.851 

Februari 3.772.627 

Maart 2.089.275 

April 8.109.000 

Verrekend eerste half jaar 4.054.118 

Juli + augustus 19.048.688 

September 1.283.000 

Te verrekenen tot en met september 6.961.464 

 50.098.023 

 
6. Beroepen 
 
Het verloop van het aantal beroepen over de periode 1 januari tot en met 30 september is als volgt: 
 

WSF    2017   2018 

Stand 1 januari    2  5 

Ontvangen tot en met 30 september   6  1 

Afgehandeld tot en met 30 september   -3  -5 

          

Stand 30 september    5   1 

Tabel 6: Verloop beroepen 
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7. Klachten 
 
Het verloop van het aantal klachtendossiers ove de periode 1 januari tot en met 30 september is als volgt: 
 
      2018 

      

Stand 1 januari      0 

Ontvangen tot en met 30 september     84 

Afgehandeld tot en met 30 september     -84 

       

Stand 30 september     0 

Tabel 7: Verloop klachten 
 
Het betreft hier enkel de klachten waarvan een dossier aanwezig is. De klachten zijn ontvangen en 
afgehandeld voor het gehele werkgebied van het Noordelijk Belastingkantoor. De ontvangen klachten hebben 
betrekking op meerdere heffingsjaren.  

 
 
8. Kwijtschelding 
 
Het verloop van de kwijtscheldingsverzoeken over de periode 1 januari tot en met 30 september is als volgt: 
 
      2018 

      

Ontvangen tot en met 30 september     7.830 

Afgehandeld tot en met 30 september     - 5.984  

       

Tabel 8: Kwijtschelding 
 
De ontvangen kwijtscheldingsverzoeken betreft de kwijtscheldingsverzoeken die zijn ingeboekt in de periode 1 
januari tot en met 30 september van 2018 betrekking hebbend op Wetterskip Fryslân. De verzoeken waarbij 
nog geen aanslag bekend was en de verzoeken die nog niet gekoppeld zijn aan een aanslag zijn niet 
meegenomen in deze cijfers. Daarnaast is de automatische kwijtschelding hierin niet meegenomen.  
 
De onderverdeling van de afgehandelde verzoeken van Wetterskip Fryslân is als volgt: 
 

    2018 

     

Aantal automatische kwijtschelding verontreinigingsheffing   2 

Aantal automatische kwijtschelding watersysteemheffing   10.310 

Aantal automatische kwijtschelding zuiveringsheffing   10.336 

Automatische kwijtschelding verontreinigingsheffing in euro's   € 68,48 

Automatische kwijtschelding watersysteemheffing in euro's   € 882.427,86 

Automatische kwijtschelding zuiveringsheffing in euro's  € 1.060.362,32 

     

Aantal verzoeken handmatig toegewezen   3.383 

Handmatig toegewezen in euro's   € 690.685,10 

Tabel 9: Onderverdeling afgehandelde kwijtscheldingsverzoeken 


