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Actualiteitendag kwijtschelding 2017 
 
Tijdens deze actualiteitendag kwijtschelding worden alle ontwikkelingen behandeld die voor 

gemeenten en waterschappen in 2017 van belang zijn.  

 

Enkele onderwerpen die tijdens deze dag aan bod komen: 

- Ontwikkelingen in de wet- en regelgeving, zoals de kostendelersnorm, verruiming 

vermogensvrijstelling en de beroepsprocedure; 

- Geautomatiseerde kwijtschelding via het Inlichtingenbureau en de geautomatiseerde toets 2.0; 

- Vermogen als gevolg van een letselschade-uitkering; 

- Studenten, het nieuwe leenstelsel versus de kwijtscheldingstoets; 

- Kwijtschelding voor privé-belastingen van ondernemers; 

- De uitgebrachte rapporten van de Nationale ombudsman in 2016. 

 

Daarnaast wordt van de cursist een actieve houding verwacht. Vragen en casussen meenemen is 

dan ook geen bezwaar, maar geeft juist een extra dimensie aan de actualiteitendag voor alle 

deelnemers. Van elkaar en elkaars “problemen” leren is een nevendoel van deze dag.  

 

Voor wie  

Deze actualiteitendag is geschikt voor beleidsmakers en ambtenaren belast met de invordering bij 

gemeenten, waterschappen en samenwerkingsverbanden en in het bijzonder voor medewerkers 

die verzoeken om kwijtschelding en de administratief beroepschriften kwijtschelding behandelen.  

 

Doel 

Na afloop van deze bijeenkomst bent u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen en de 

daarmee opgedane ervaringen op het terrein van de kwijtschelding. 

 

De inhoud van de actualiteitendag 

In één dag wordt de lesstof behandeld en uitgediept. Daarnaast is er ruimte voor het stellen van 

vragen en het inbrengen van eigen casussen.  

 

Duur en kosten 

1 dag. Het programma vangt aan om 9.00 uur en eindigt om 16.00 uur. Uiteraard wordt er een 

lunch verzorgd. De kosten bedragen € 275,- per cursist (excl. BTW). 

 

Data en locatie 

Afhankelijk van het aantal deelnemers wordt de actualiteitendag gehouden op 31 januari en 7 

februari 2017 op de centraal gelegen locatie van Aristo Utrecht, Brennerbaan 150, goed 

bereikbaar met zowel de auto (gratis parkeergelegenheid) als met het openbaar vervoer (gelegen 

naast station Utrecht Lunetten). Vanzelfsprekend behoort een incompany-sessie ook tot de 

mogelijkheden. 

 

Geef u op via het contactformulier op de website www.deridderba.nl en vermeld hierbij de datum 

van uw voorkeur. 

http://www.deridderba.nl/

