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Bestuurslid Studiekring Utrecht Ricardo Dinmohamed over sprekers: 

‘Smaakmakers en studiespecialisten’

Bestuurslid Herman Oost: ‘We organiseren 
negen bijeenkomsten per jaar. In januari is 
er elk jaar een bijeenkomst met als onder-
werp de inkomstenbelasting, waarbij we 
een aanloop nemen naar de aangifteperi-
ode. Op deze avond zijn ook belastingas-
sistenten welkom.’
Collega-bestuurslid Bert Moll: ‘In ons be-
stand zitten ongeveer 300 deelnemers. 
Geen leden want we zijn een stichting, 
geen vereniging. Gemiddeld zijn er 100 tot 
150 personen aanwezig bij een bijeen-
komst. De deelnemers komen voornamelijk 
uit de provincie Utrecht, maar sommigen 
komen uit Noord-Brabant en de Veluwe.’
Over de inhoud van de avonden zegt 
Oost: ‘Het zijn doorgaans verdiepings-
avonden met fiscale onderwerpen. Soms 
hebben we een bekende spreker, zoals 
het Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt. Hij 
kwam de discussie toelichten rondom de 
behandeling van de elektrische auto.’ 

Bestuurslid Ricardo Dinmohamed vult aan: 
‘Het duurde wel twee en een half jaar om 
hem naar ons te halen. Bekende politici 
hebben een overvolle agenda. En daar-
naast houden ze nog een slag om de arm 
omdat er altijd een debat in Den Haag tus-
sen kan komen.’

FIOD
Studiekring Utrecht organiseert regelma-
tig avonden met een bijzonder karakter. 
Oost: ‘We hadden een keer een avond met 
een advocatenkantoor dat gespecialiseerd 
is in fraudeprocedures. Zij lieten ons zien 
hoe de FIOD de druk kan opvoeren en hoe 
je daar als belastingadviseur op kan rea-
geren. Een acteur speelde daarbij de rol 
van een FIOD-ambtenaar.’
Moll: ‘We organiseerden ook een avond 
met een FIOD-ambtenaar over de organi-
satie van de FIOD en hoe de FIOD omgaat 
met belastingadviseurs. Maar meestal 
houden we echte fiscaal inhoudelijke stu-
diebijeenkomsten. En sommige gasten 
kunnen hun verhaal heel goed brengen 
zoals oud-notaris Bernard Schols die ook 
in theaters optreedt.’
Dinmohamed: ‘We zoeken de afwisseling 
tussen smaakmakers en studiespecialisten.’
Het bestuur heeft er geen moeite mee om 
elk jaar een boeiend programma samen te 
stellen. Moll: ‘Ricardo stuurt ons een lijst 

met onderwerpen plus het programma 
van de afgelopen vijf jaar om herhalingen 
te voorkomen.’
Dinmohamed: ‘We halen ook ideeën bij de 
deelnemers op. Dan vragen we tijdens bij-
eenkomsten of ze interessante onderwer-
pen of sprekers op een bierviltje willen 
schrijven.’
Het bestuur komt negen keer per jaar bij 
elkaar. Voorafgaand aan de door hen geor-
ganiseerde bijeenkomsten eten en over-
leggen ze met elkaar. Moll: ‘Op deze manier 
kost het niet veel extra tijd om bestuurslid 
te zijn: je hoeft slechts negen avonden per 
jaar te blokken in je agenda.’

Sfeervol
De bijeenkomsten starten om 19.30 en zijn 
afgelopen om 21.45 uur. Dat het de deel-
nemers vooral om de inhoud gaat, blijkt uit 
het feit dat er na afloop niemand blijft han-
gen. Oost: ‘Bij de eerste avond in het sei-
zoen in september bieden we een gratis 
diner aan. Dan komen er slechts dertig 
mensen eten en zitten er naderhand toch 
130 mensen in de zaal, dat is opmerkelijk.’ 
Op de vraag waarin deze studiekring on-
derscheidend is, antwoordt Moll: ‘De loca-
tie. Restaurant De Engel in het Oude Dorp 
in Houten is een sfeervolle locatie en we 
steunen op deze manier een lokale onder-
nemer.’

Bestuursleden Ricardo Dinmohamed (l) en Bert Moll

Binnen het Register Belastingadviseurs 
(RB) zijn verspreid over het land diverse 
studiekringen actief. In een serie artikelen 
komen de besturen van de verschillende 
studiekringen aan het woord. In deze afle-
vering is het bestuur van Studiekring 
Utrecht aan de beurt. 

■n Studiekring Utrecht
■n Aantal deelnemers: 300
■n Opgericht in 2005
■n Gebied: provincie Utrecht (+deel Noord-

Brabant, Veluwe)
■n Aantal bijeenkomsten: 9 per jaar, waar-

van in januari jaarlijks een bijeenkomst 
over de (aangifte) inkomstenbelasting 

■n Waar: restaurant De Engel, Houten  
(Oude Dorp)

■n Bestuur: Ciel Vos (voorzitter), Ricardo 
Dinmohamed, Bert Moll, Tineke Mulder, 
Herman Oost 
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