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In de brief van 18 maart 2010 verzoekt u het College bescherming persoonsgegevens (CBP) te 
adviseren, als bedoeld in artikel 51, tweede lid van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), 
over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Waterschapsbesluit in verband met de automatische 
kwijtschelding van waterschapsbelastingen (hierna: het ontwerpbesluit). Het voorstel tot 
wijziging geschiedt mede op voordracht van de Minister van Sociale Zalen en Werkgelegenheid, 
wegens de medebetrokkenheid van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen. Hiermee 
voldoe ik aan uw verzoek.  
 
Aanleiding voor het ontwerpbesluit  
Met dit ontwerpbesluit wordt beoogd de geautomatiseerde kwijtschelding van de 
waterschapsbelasting te realiseren. Door de onderhavige wijziging is er een grondslag voor het 
gegevensverkeer tussen het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), de Dienst 
Wegverkeer (RDW), de rijksbelastingdienst, de colleges van burgemeesters en wethouders en de 
waterschappen. De kwijtscheldingstoets zal door de Stichting Inlichtingenbureau worden 
uitgevoerd. 
 
De Stichting Inlichtingenbureau, dat is opgericht door het Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid en Vereniging van Nederlandse Gemeenten, voert momenteel voor gemeenten 
een geautomatiseerde kwijtscheldingstoets uit voor de gemeentelijke belastingen.  
Deze geautomatiseerde toets heeft tot doel de administratieve lasten voor burgers te verlagen en 
de afhandeltermijnen te verkorten. Een huishouden heeft recht op kwijtschelding van 
gemeentelijke belastingen indien wordt voldaan aan bepaalde inkomens- en vermogenscriteria. 
Of deze hoger of lager zijn dan de vastgestelde norm kan geautomatiseerd worden vastgesteld. 
De Stichting Inlichtingenbureau doet dit via elektronische gegevensuitwisseling met 
gemeentelijke belastingdiensten, het UWV, de RDW en de rijksbelastingdienst.  
Om deze geautomatiseerde toets te mogen uitvoeren gelden de volgende criteria: 
a. in het voorgaande jaar heeft de betrokken verzocht om kwijtschelding; 
b. in het voorgaande jaar had de betrokkene recht op kwijtschelding; 
c. betrokkene heeft toestemming gegeven voor geautomatiseerde toetsing. 
Indien burgers geen gebruik willen maken van deze geautomatiseerde toets, behouden ze altijd 
het recht om een ‘gewone’ aanvraag tot kwijtschelding te doen. 
 
De voorgestelde wijzigingen 
 Het Waterschapsbesluit 
Indien een belastingschuldige een aanvraag heeft ingediend tot het verlenen van kwijtschelding 
van belasting op basis van artikel 26 van de Invorderingswet 1990 zijn de colleges van 
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burgemeester en wethouders, de rijksbelastingdienst en de RDW gehouden desgevraagd 
inlichtingen te verstrekken aan de dagelijkse besturen van de waterschappen in verband met de 
vermogenspositie van de belastingschuldige ten behoeve van de beoordeling van deze aanvraag 
(artikel 6.17, eerste lid, van het Waterschapsbesluit).    
De Stichting Inlichtingenbureau is bewerker in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens 
voor het verwerken van de gegevens die noodzakelijk zijn voor de beoordeling van de 
kwijtscheldingsverzoeken (artikel 6.17, tweede lid, van het Waterschapsbesluit). 
 
 Het Besluit Suwi 
Artikel 5.9. van het Besluit Suwi regelt de gegevensverstrekking door het UWV, waaronder de 
verstrekking aan colleges van burgemeester en wethouders (artikel 5.9.onder g van het Besluit 
Suwi), indien deze gegevens noodzakelijk zijn voor het verlenen van kwijtschelding als bedoeld 
in artikel 255 van de Gemeentewet. Aan deze bepaling worden de besturen van waterschappen 
toegevoegd, voor zover zij deze gegevens nodig hebben voor het verlenen van kwijtschelding van 
waterschapsbelastingen. 
 
Beoordeling van het wetsvoorstel 
Het CBP gaat er vanuit dat ook hier geldt dat de belastingschuldige zèlf bij de eerste aanvraag tot 
kwijtschelding van de waterschapsbelasting moet aangegeven, dat hij gebruik wil maken van de 
geautomatiseerde kwijtscheldingsmogelijkheid. Is dat het geval dan heeft het CBP geen 
aanleiding tot het maken van inhoudelijke opmerkingen. 
 
Indien u behoefte heeft aan een nadere toelichting op het advies, dan ben ik daartoe graag bereid.  
Een afschrift van dit brief is ook gestuurd naar de heer ir. A.G. Nijhof MBA, de Directeur-
Generaal Water. 
     
Hoogachtend, 
 
Het College bescherming persoonsgegevens, 
Voor het College, 
 
Mw. mr. dr. J. Beuving 
Lid van het College 
            
            
            
            
            
     
 
 


