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Vanaf het moment dat de belastingaanslagen worden verzonden, komen de eerste 

vragen over kwijtschelding al snel binnen. Jaarlijks heeft u met een piek van 

werkzaamheden te maken, om een hoeveelheid kwijtscheldingsverzoeken weg te 

werken. U wilt dit op een correcte en zo pragmatisch mogelijke wijze benaderen. Voor 

medewerkers die deze verzoeken behandelen, verzorgt De Ridder Belastingadvies & 

Consultancy een vierdaagse cursus kwijtschelding. 

 

Wat komt tijdens de cursus aan bod 

De wetgeving schrijft voor dat het beoordelen van een verzoek om kwijtschelding uit drie 

te toetsen onderdelen bestaat:  

1. is er sprake van vermogen waaruit de belastingaanslag kan worden voldaan? 

2. is er sprake van betalingscapaciteit waaruit de belastingaanslag kan worden voldaan? 

3. als het antwoord op 1 en 2 nee (of: niet volledig) is: zijn er bijzondere 

omstandigheden die alsnog kwijtschelding in de weg staan? 

 

De cursus richt zich op het antwoord op deze drie vragen. Hierbij wordt een efficiënte en 

pragmatische behandeling van de te toetsen onderdelen gehanteerd. De cursist leert om 

aan de hand van de wetgeving snel te kunnen beoordelen: 

 wat onder vermogen wordt verstaan en welk vermogen kwijtschelding in de weg 

staat; 

 wat onder inkomsten en uitgaven wordt verstaan om de betalingscapaciteit te kunnen 

berekenen; 

 welke bijzondere omstandigheden er voor kunnen zorgen dat geen kwijtschelding 

wordt verleend. 

 

Na afloop van de cursus is de cursist in staat om de wetgeving op een correcte wijze te 

hanteren en efficiënt in praktijk te brengen. Vanzelfsprekend wordt tijdens de cursus 

ingegaan op de actualiteiten en recente ontwikkelingen. 

 

De locatie 

De cursus wordt verzorgd in Utrecht bij Aristo. Deze locatie is gunstig gelegen voor het 

openbaar vervoer, tegenover NS station Utrecht Lunetten. Ook is er rondom het gebouw 

de mogelijkheid van gratis parkeren. 

 

De kosten 

Voor de vierdaagse cursus bedragen de kosten € 1.250,- excl. BTW. In de prijs is niet 

alleen het studiemateriaal (handouts van de dia’s en een digitale Informatiemap 

kwijtschelding) begrepen, maar ook dagelijks koffie, thee, frisdrank en een uitgebreide 

lunch. 

 

Cursusdata 

De cursusdata zijn: donderdag 23 februari, 2 maart, 9 maart en 16 maart 2017.  

Indien gewenst is het ook mogelijk de cursus bij u in huis te verzorgen. 

 

Meer informatie 

Voor meer informatie over deze cursus kunt u contact opnemen met De Ridder 

Belastingadvies & Consultancy via telefoonnummer 06 - 81 29 23 77 of per mail op 

info@deridderba.nl.  

 

Inschrijven kan met het contactformulier op de website www.deridderba.nl 

mailto:info@deridderba.nl
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