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Sabewa Zeeland – maatregelen gevolgen coronavirus 
 
 
We hebben de afgelopen week de nodige vragen gekregen over het betalen van de gemeentelijke en 
waterschapsbelastingen. Sabewa Zeeland neemt een pakket maatregelen om de gevolgen van de 
corona-crisis voor ondernemers, burgers, verenigingen en instellingen te verzachten. Ondernemers, 
burgers, verenigingen en instellingen die geen problemen ondervinden kunnen hun belastingaan-
slag gewoon blijven betalen. Ondernemers, burgers, verenigingen en instellingen die wel problemen 
ondervinden, kunnen uitstel van betaling tot 1 juli 2020 aanvragen. Dit gaat via een speciaal formulier 
op onze website www.sabewazeeland.nl. Zij krijgen meer tijd om aan hun verplichtingen te voldoen. 
 
Aanslagoplegging 
Eind deze week ontvangt iedereen uit de gemeente Veere, Vlissingen, Middelburg, Schouwen-Duiveland en 
Noord-Beveland een aanslag voor de belastingen van het waterschap 2020. Ook verzenden we de gecom-
bineerde aanslagen van de deelnemende gemeenten aan diegenen die nog geen aanslag hebben ontvan-
gen.  
Vanaf 1 april 2020 worden er geen nieuwe aanslagen over 2020 meer verstuurd. Sabewa Zeeland schort 
dit proces op tot 30 juni 2020. 
 
Invordering 
Iedereen die een aanslag heeft ontvangen van Sabewa Zeeland, heeft de keuze om met automatische in-
casso of betaling in twee termijnen te betalen. 

- Automatische incasso: er wordt betaald in 9 termijnen, startend vanaf 31 maart voor deelnemende 
gemeenten (Borsele, Goes, Hulst, Kapelle, Reimerswaal, Sluis, Terneuzen, en Tholen) en 30 april 
voor niet deelnemende gemeenten (Veere, Vlissingen, Middelburg, Schouwen-Duiveland en 
Noord-Beveland); 

- Betaling in twee termijnen: de tweede termijn voor de betaling van de belastingen is voor de ge-
combineerde aanslagen van de deelnemende gemeenten 31 mei 2020 en voor waterschapsbelas-
tingen van de niet deelnemende gemeenten 30 juni 2020. De tweede vervaldag van het gehele 
aanslagbedrag is geldend voor de betaling. Iedereen krijgt de mogelijkheid het gehele bedrag te 
betalen bij de tweede vervaldag.  

 
Als ondernemers, burgers, verenigingen en instellingen voor het feit komen te staan dat de automatische 
incasso of de betaling bij de tweede vervaltermijn niet haalbaar is, dan kunnen zij contact opnemen met 
Sabewa Zeeland voor een betalingsregeling. Dit kan via de website www.sabewazeeland.nl. 
 
Dwanginvordering 
Voor de dwanginvordering houden we een periode tot 1 juli in acht. 

- De deurwaarder heeft geen burgercontacten aan de deur, er zijn geen betekeningen van her-
nieuwde bevelen en geen beslagleggingen. 

- Er wordt geen loonvordering en overheidsvordering uitgevoerd tot 1 juli 2020. 

- Aanmaningen en dwangbevelen voor 2020 worden opgeschort tot na 1 juli 2020. 
 
Balie, telefoon en mail 
Om iedereen zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, zijn wij goed en snel bereikbaar per mail. Vragen 
per mail beantwoorden wij snel. Als iemand liever telefonisch contact wil, werken we met een terugbelver-
zoek. Wij bellen terug op een moment dat het het beste schikt. Baliebezoek is niet meer mogelijk. De balie 
in Terneuzen is gesloten. 
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