
  Kwijtschelding  

  voor ondernemers  

 

De Ridder Belastingadvies & Consultancy 

KVK-NUMMER: 63593947 

 

Uitstel of nú behandelen? 

Nu steeds meer lokale overheden hebben besloten om de "kleine ondernemer" tegemoet te 

komen bij de betaling van de lokale belastingen, blijkt de behandeling van een verzoek om 

kwijtschelding van een ondernemer niet zo eenvoudig te zijn. 

De wetgever heeft immers geen specifieke regels vastgesteld over de wijze waarop de 

verzoeken behandeld moeten worden. Er zijn eigenlijk twee varianten denkbaar: 

a) het verlenen van uitstel tot het moment dat alle voor de berekening benodigde gegevens 

bekend zijn; 

b) op basis van de meest recente (en dus historische) gegevens een inschatting van de 

inkomsten en uitgaven maken (net als bij particulieren) en deze gegevens gebruiken voor 

de behandeling van een verzoek wat betrekking heeft op het lopende jaar. 

Beide opties geven een verdedigbare invulling van de bedoeling van de wetgever: op basis van 

een financiële afweging beoordelen of een ondernemer niet anders dan met buitengewoon 

bezwaar een belastingaanslag kan betalen.  

Samenwerken of uitbesteden 

De kennis om dergelijke verzoeken te behandelen is vaak niet bij u in huis. U kunt er dan voor 

kiezen om de verzoeken zelf te behandelen onder begeleiding van een expert, óf de verzoeken 

waar u zelf niet aan toe komt uit te besteden. De Ridder Belastingadvies en Consultancy is 

voor beide varianten de juiste partner om mee in zee te gaan. 

Zo heeft de gemeente Amsterdam er in 2016 voor gekozen om een projectteam (bestaande uit 

eigen en ingehuurde medewerkers) in te zetten, die onder begeleiding en verantwoordelijkheid 

van De Ridder Belastingadvies en Consultancy de werkvoorraad van 4.300 dossiers hebben 

weggewerkt. Andere organisaties, zoals de gemeenten Hoorn en Heerenveen, kiezen voor 

uitbesteding aan deze ervaren partner, waarbij een stukstarief wordt gehanteerd.  

Heldere prijsafspraken 

Voor opleiding en begeleiding van uw medewerkers kan in onderling overleg en gericht op de 

(te verwachten) aantallen een planning gemaakt worden, waarbij nadere prijsafspraken 

worden gemaakt. Kiest u voor volledige uitbesteding, dan is het tarief voor de beoordeling van 

een ondernemersdossier € 85,- exclusief BTW. Het komt echter voor dat tijdens de 

behandeling van een dossier blijkt dat geen (volledige) toets op het ondernemersinkomen 

en/of (noodzakelijke) bedrijfsvermogen behoeft te worden uitgevoerd. Omdat een dergelijk 

dossier minder arbeidsintensief is, betaalt u voor deze dossiers € 45,-. Zo betaalt u nooit 

teveel voor een dossier. 

Kies voor een professionele aanpak 

Wilt u uw ondernemers op basis van een goede onderbouwing op het recht op kwijtschelding 

laten toetsen, neem dan vrijblijvend contact op via het contactformulier op www.deridderba.nl 

Of vraag direct om een offerte als één van de bovenstaande beschreven varianten u 

aanspreekt. Dat kan telefonisch via 06 - 81 29 23 77 of per mail op info@deridderba.nl  
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