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Rekenmodule kwijtschelding 
 
De introductie van de kostendelersnorm in de kwijtscheldingsregeling is een feit. Nu blijkt dat 
niet alle kwijtscheldingsapplicaties hier even goed mee uit de voeten kunnen. Het aanpassen 
van de software is niet eenvoudig en hier worden door de softwareleveranciers hoge 
(maatwerk)kosten voor in rekening gebracht. 
 
Een aantal gemeenten en samenwerkingsorganisaties hebben De Ridder Belastingadvies & 
Consultancy gevraagd om hier een oplossing voor te bieden. Het resultaat is een 
rekenmodule in Excel die zonder bijkomende kosten volledig aansluit bij de door uw 
organisatie vastgestelde beleidskeuzes. Voorbeelden van beleidskeuzes zijn: welke 
kwijtscheldingsnormen worden gehanteerd, neemt u de kosten voor kinderopvang in 
aanmerking als uitgaven, hoe gaat u om met het salderen van de saldi van verschillende 
bankrekeningen en geldt de wettelijke vrijstellingsdrempel voor een auto ook voor motoren, 
scooters, etc. 

 
Hoe werkt het? 

In één tabblad vult u (net als in de gebruikelijke software) de relevante inkomsten en uitgaven 
in en geeft u aan wat de gezinssamenstelling van het huishouden is. Het invullen hiervan 
resulteert in het tweede tabblad automatisch tot de berekening van de betalingscapaciteit en 
een oordeel over het vermogen. Het uitprinten van dit tabblad past precies op één pagina A4-
formaat, die u bij de uitspraak op een verzoek om kwijtschelding als bijlage kunt meesturen. 
 

De kosten 
Voor het leveren van de rekenmodule, inclusief het aanpassen naar de door uw organisatie 
vastgestelde beleidskeuzes, wordt eenmalig een bedrag van € 450,- excl. BTW in 
rekening gebracht. Vanzelfsprekend wordt na afname van de rekenmodule een toelichting bij 
u op locatie gegeven. Wijzigingen die in de wet- en regelgeving optreden (zoals halfjaarlijks 
het aanpassen van de normbedragen) worden kosteloos tot en met eind 2019 voor u 
verzorgd. Hierna kunt u deze zelf in de rekenmodule aanpassen. 

 
Meer informatie 

Op de volgende pagina’s is een voorbeeld van het invultabblad en de uitkomst opgenomen.  
 

Wilt u meer informatie, neem dan contact op met  
De Ridder Belastingadvies & Consultancy  

via telefoonnummer 06 - 81 29 23 77 of per mail op info@deridderba.nl.  
U kunt ook het contactformulier op de website deridderba.nl gebruiken. 

 

mailto:info@deridderba.nl
https://www.deridderba.nl/contact
http://www.deridderba.nl/


Datum indiening verzoek 7-3-2018 xx-xx-xxxx Categorie 1 Categorie Normen 1-1-2018
Aantal kostendelers 3 1 Echtgenoten, beide < AOW

Netto inkomsten per maand: 2 Echtgenoten, 1 > AOW
Belastingschuldige Partner 3 Echtgenoten, beide > AOW

Geboortedatum 2-7-1980 30-10-1982     xx-xx-xxxx 4 Alleenstaande (+ -ouder) < AOW
Inkomsten per maand 5 Alleenstaande (+ -ouder) > AOW
Loon € 1,400.00
Vakantiegeld loon € 98.00
Vakantiegeld anders dan loon (zelf invullen) € 40.00      
Uitkering ww/zw/wao € 500.00      

Geboortedatum kinderen Fiscaal partner
1

     2
3
4
5

Overige inkomsten: 6      
     7

     8
     9

 

Uitgaven per maand      Bankrekening Saldo Bank

1 € 1,000.00 ING

Rekenhuur of subsidiabele huur € 550.00 2 -€ 300.00 ING

   of 3 € 1,000.00 ABN

Subsidiabele huur 4 -€ 250.00 SNS
Bruto huur 5 € 500.00 ASN
Totaal servicekosten
Netto huur Motorvoertuigen Kenteken Waarde
subsidiabele servicekosten 1 12-XT-GT € 2,000 Auto met hoogste waarde bovenaan
Huurtoeslag € 100.00 2 63-BG-FR € 500
Bijdrage huurlasten 3
Bijdrage woonkostentoeslag 4

5    
Hypotheekrente per maand 6

7
Premie ziektekostenverzekering € 235.00           
Ontvangen zorgtoeslag € 100.00      Overig vermogen Waarde Hypotheekschuld Kenmerk / adres

Aanhangwagen € 300.00 WL-23-56

Ontvangen kindgebonden budget

     
Te betalen alimentatie voor kinderen
Te betalen alimentatie aan vroegere echtgenoot

Betaling op belastingschulden           
     

Kosten kinderopvang
Ontvangen kinderopvangtoeslag

Eén van           
deze drie     
invullen

Rekeningnummer

NL01INGB0123456789

NL01INGB0123456789

NL02ABNA0987654321

NL03SNSB0147258369
NL04ASNB0369258147



Inkomsten per maand Uzelf Partner
Loon € 1,400.00
Uitkering ww/zw/wao € 0.00 € 500.00

Vakantiegeld € 98.00 € 40.00

Totaal inkomsten € 2,038.00 (A)

Uitgaven per maand
Betaling op belastingschulden € 0.00 (B)

Rekenhuur of subsidiabele huur € 550.00
Huurtoeslag € -100.00
Normhuur € -208.14 € 161.24 (C) *

Premie ziektekosten € 235.00
Zorgtoeslag € -100.00
Normpremie € -81.00 € 54.00 (D)

Alimentatie (partner en/of kinderen) € 0.00 (E)

Maximale kindgebonden budget € 0.00
Ontvangen kindgebonden budget € 0.00 € 0.00 (F)

Uitgaven kinderopvang € 0.00 € 0.00 (G)

Totaal uitgaven (B+C+D+E+F+G) € 215.24 (H)

Netto-besteedbaar inkomen (A - H) € 1,822.76
Kwijtscheldingsnorm € 1,228.34 -
Betalingscapaciteit per maand x 80% € 475.53

Betalingscapaciteit per jaar € 5,706.39

* In verband met kostendelers worden de netto-woonlasten verdeeld

Vermogen
Financiële Middelen Bank Totaalsaldo
Saldo per bank > € 0,00 ING € 700.00

ABN € 1,000.00 (J)
SNS € 0.00
ASN € 500.00

Vrijstellingsdrempel financiële middelen = € 1,724.20 (K)
Vermogen financiële middelen (J - K) € 475.80

Meerdere motorvoertuigen Kenteken: 12-XT-GT 63-BG-FR           
Waarde motorvoertuigen is hoger dan het bedrag waarvoor om kwijtschelding wordt verzocht.

Overig vermogen Waarde Schuld
Aanhangwagen € 300.00

}

Overwaarde
€ 300.00


