
 

Aan diegenen die gebruik maken van de belastinginvulservice van de KBO. 

 

 

    

                                                                                                  Veldhoven, januari 2016 

Beste mensen,                                                                    

 

De laatste 10 jaar  is de belastingdienst druk doende geweest, al dan niet met succes, om de 

papierstroom van de Inkomstenbelasting, Huur- en Zorgtoeslagen te verminderen. 

 

Zij zijn overgestapt van papieren aangifte I.B. naar een digitale aangifte en vervolgens naar VIA. 

VIA  staat voor “Vooraf Ingevulde Aangifte door de belastingdienst zelf “ 

Controle en zo nodig correctie is voor rekening van de cliënt, die uiteindelijk verantwoordelijk blijft 

voor zijn eigen aangifte. 

Ook het aanvragen en wijzigen van toeslagen gaat nu via de elektronische weg. 

U merkte van deze veranderingen niet zo veel. Wij als invulhulpen kregen via de ouderenbonden 

c.q. belastingdienst de faciliteiten om deze veranderingen, met onze eigen computer voor u te 

realiseren. 

 

Velen van U hebben inmiddels van de  “belastingdienst” een mededeling ontvangen  dat U 

voortaan niet meer “op papier” op de hoogte wordt gesteld van uw eventuele huur- en of 

zorgtoeslag, maar alleen digitaal. ( Dus geen post meer op de “deurmat”).  

 

De werkwijze van de invulhulpen verandert niet,(aangiftes en toeslagen) maar  om voor U de  

correspondentie met de Instanties van de overheid te verzorgen is niet mogelijk en ook niet 

wenselijk. 

.  

Nu is het woord aan u zelf !! 

 

Dat betekent voor u: aanvragen Digid-code, Mailadres en aanmelden bij MijnOverheid.nl. 

Behalve dat: eventueel het aanschaffen van een computer, iPad  of anders, kennis vergaren en 

aan de slag gaan. 

Het is ook mogelijk dat u een ander persoon machtigt om dit voor u te regelen samen met het  

verzorgen van de digitale post.( familielid, goede vriend, etc.) 

 

De toeslagen blijven gewoon uitgekeerd en de uitnodiging tot het doen van aangifte  komt volgend 

jaar nog op papier. Meerdere veranderingen zullen stap voor stap plaatsvinden beginnend in 2017. 

 

Voor  diegene die deze veranderingen naar digitaal “nog” niet kunnen maken, biedt de 

Belastingdienst een (tijdelijke !!!! ) oplossing.  

 

Uw belastinginvulhulp  zal u benaderen of U deze stap kunt  en wilt zetten of  dat u er niet aan toe  

bent. Zo nodig melden zij U aan voor de (tijdelijke) oude werkwijze. 

Wij  hebben nu nog even tijd ivm de tijdelijke oplossing, maar deze stap zal in 2016 grotendeels 

gemaakt moeten worden.  

 

Wij  hopen en verwachten dat er van de Ouderenbonden/SeniorWeb/Belastingdiensten hulp cq. 

cursusaanbod komt om u verder wegwijs te maken op de digitale snelweg. 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Uw belasting-invulhulp  

                                                          

P.M.J. de Greef 

 

 


