ABO-NIEUWS
Februari 2017

Hulp bij het invullen van uw belastingaangifte.
Ook dit jaar bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van
hulp bij het invullen van uw belastingaangifte. Dit wordt
georganiseerd voor donateurs van ABO Hellevoetsluis en de
leden van de 3 ouderenbonden, PCOB, ANBO en Unie KBO,
De invulservice is bestemd voor gehuwde en samenwonende ouderen met een
verzamelinkomen maximaal van ca. € 50.000,-- en indien alleenstaand maximaal
ca. € 35.000,--. Ook als u geen bericht heeft ontvangen van de Belastingdienst dat u aangifte
moet doen, kan het zinvol zijn om toch een aangifte in te sturen. Dit kan bijv. het geval zijn
als u in 2016 giften heeft gedaan of zorgkosten, anders dan de premie aan de
zorgverzekering of het eigen risico, heeft moeten betalen.
Ook kunnen de invullers uw zorg- en/of huurtoeslag beoordelen. Dit is met name van belang
bij wijziging van de hoogte van uw inkomen of na overlijden van een van de partners.
De locatie die gebruikt wordt is de ontmoetingsruimte Hart van Hellevoet. Dit is voorheen de
grote zaal van Voornesteyn. Het adres is De Eik 68, 3224 TD Hellevoetsluis.
Ook dit jaar zullen wij na het invullen de aangifte per e-mail aan u versturen. Het is dus van
belang uw e-mailadres beschikbaar te hebben. Ook kunnen wij uw aangifte op een stick, die
u zelf mee brengt, zetten. Als het niet anders kan, kunnen wij aangifte op papier afdrukken.
De hulp bij het invullen verloopt dit jaar wat anders dan u gewend bent. Oorzaak hiervan is
dat de 3 ouderenbonden, voor de hulp bij het invullen verenigd in de Belastingservice, vanaf
1 januari 2017 een andere werkwijze hanteren. Hieronder staat wat u moet doen als u
ABO-donateur bent en wat als u lid bent van een ouderenbond.
Voor de ABO donateurs
Voor u blijft de werkwijze op grote lijn hetzelfde als vorig jaar.
 Vanaf 13 februari kunt u bellen op werkdagen (niet op donderdagmiddag) van 10.00
tot 17.00 uur met mevrouw Wilma van der Ster tel. 0181 506259 voor het maken van
een afspraak.
 Wat veranderd is, is dat u de machtigingscode niet meer automatisch thuis gestuurd
krijgt. U dient deze zelf bij de Belastingdienst aan te vragen.
o Dit kan telefonisch 088 1236555, bereikbaar op maandag t/m vrijdag van
08.00 tot 22.00 uur. Zorg dat u uw Burgerservicenummer (BSN) bij de hand
heeft.
o De machtigingscode wordt u vervolgens per post toegestuurd.
 Het kan ook per computer. Als u beschikt over een DigiD-code, dan kunt u inloggen
op https://machtigen.digid.nl/ Na het inloggen klik u op ‘machtiging aanvragen’
en volgt u de verdere instructies. De code is direct beschikbaar.
 Heeft u een partner, dan is er ook voor uw partner een machtigingscode nodig. Dus
voor een gezamenlijke aangifte hebben wij 2 machtigingscodes nodig.
 De machtigingscode van vorig jaar is niet meer geldig, dus een nieuwe aanvragen.
 De kosten voor een aangifte zijn hetzelfde als vorig jaar en zijn, afhankelijk van uw
situatie € 10,00, € 7,50 of € 5,00.
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Voor de leden van de Ouderenbonden
In tegenstelling tot voorgaande jaren moet u zich nu van te voren in laten schrijven en wordt
op een later tijdstip uw aangifte behandeld. De ouderenbonden rekenen voor het inschrijven
in hun systeem € 5,50 per persoon. Dit bedrag zal van uw bankrekening worden
afgeschreven middels een automatische afschrijving. Daarnaast betaalt u bij de afspraak
voor het invullen, net als in voorgaande jaren, een bedrag aan de invuller. Deze kosten zijn
hetzelfde als vorig jaar en afhankelijk van uw situatie is dat € 10,-, € 7,50 of € 5,








Vanaf 13 februari kunt u op werkdagen (niet op donderdagmiddag) van 10.00 tot
17.00 uur bellen met mevrouw Wilma van der Ster tel. 0181 506259 voor het maken
van een afspraak voor een inschrijvingsdag. Het is op zo’n dag tussen bepaalde
tijden vrije inloop. Wilma zal u aangeven tussen welke tijden u terecht kan
U hoeft voor het inschrijven niet al uw papieren, zoals jaaropgaves mee te nemen.
Wel dient u bij het inschrijven uw bankpas bij u te hebben, zodat wij het juiste
nummer van uw bankrekening kunnen invullen op het formulier waarmee u
toestemming geeft tot het afschrijven van de € 5,50.
Verder heeft u bij de inschrijving nodig:
o uw naam, adres en geboortedatum
o BSN nummer (handig is het als u een legitimatiebewijs bij u heeft, daar staat
het op)
o Van welke bond u lid bent en uw lidmaatschapsnummer, dus neem uw pasje
mee.
Bij deze inschrijving maakt degene die u inschrijft gelijk met u een vervolg afspraak
voor het invullen van uw aangifte.
Bij de inschrijving vragen wij voor u een machtigingscode aan. U zult deze vervolgens
per post thuis ontvangen. Deze brief dient u dan mee te nemen naar de afspraak
voor het invullen.

De lijst met benodigde papieren voor het invullen van uw aangifte treft u hieronder aan. Voor
alles geldt indien het voor u van toepassing is.
1.
2.
3.
4.
5.

De machtigingscode van u en ook van uw partner als u samen aangifte doet.
Het verzoek van de belastingdienst om aangifte te doen.
De uitdraai van uw aangifte van 2015.
Eventuele ontvangen voorlopige aanslagen 2016.
Voor de controle op de toeslagen hebben wij nodig de beschikkingen van de
Belastingdienst van de huur- en zorgtoeslag 2016 en de opgave van de huur van
1 juli 2016 die u heeft ontvangen van de Woningstichting.
6. De jaaropgaven van de uitkeringsinstantie en/of werkgever en/of van bijverdiensten.
7. De opgaven van de saldo’s van uw bankrekeningen per 1 januari 2016. Dit is van belang
als u op 1 januari 2016 meer bezit dan € 48.874,-- voor gehuwden/fiscale partners en
€ 24.437,-- voor alleenstaanden. Hierbij tellen bijv. ook beleggingen of een 2 e huis.
Voor de controle op de huurtoeslag is ook de stand van het vermogen per 1 januari
2016 van belang.
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8. Voor bezitters van een eigen woning:



De jaaropgave van de hypotheekverstrekker;
Het aanslagbiljet Gemeentelijke heffingen over 2016. U heeft deze begin 2016
ontvangen en is nodig voor de opgave van de WOZ-waarde.

9. De opgave van eventuele ziektekosten. Het gaat bij ziektekosten niet om het eigen
risico, maar om de eigen bijdrage. Dit zijn die kosten die niet vergoed zijn door bijv. uw
Zorgverzekering, maar die u zelf heeft betaald. Vaak staan deze op het jaaroverzicht
2016 van uw zorgverzekeraar vermeld als eigen bijdrage. Het gaat om:
 Geneeskundige hulp van huisarts, tandarts, fysiotherapeut of specialist;
 Aanschaf van steunzolen, gehoorapparaten, batterijen voor gehoorapparaten,
kunstgebit, implantaten en andere gebitsprothesen, enz.;
 Andere hulpmiddelen op medisch gebied. Let op: kosten van rollators,
scootmobiel, loopstokken e.d. zijn niet meer aftrekbaar.
 Opgave van voorgeschreven medicijnen, die niet zijn vergoed;
 Reiskosten of aantal kilometers naar de arts en/of ziekenhuis
(afsprakenkaartje is hierbij handig!) en/of voor ziekenbezoek bij langdurige
opname
 Dieetverklaring van arts, specialist of diëtiste.
10. De opgave van eventuele giften en welke bedrag aan welke instelling is geschonken.
Maakt u gebruik van periodieke giften dan hebben wij ook de overeenkomst nodig voor
het RSIN fiscaal identificatienummer. .
11. Overlijden van een echtgenoot/fiscaal partner in 2016.




Voor het invullen van een aangifte heeft u geen machtigingscode nodig.
Mogelijk heeft de Belastingdienst u reeds een papieren aangifteformulier toegestuurd,
een F-formulier. U kunt dit formulier dan meenemen.
Omdat ook de eventuele huur- en zorgtoeslag verder moet worden nagegaan, is er
meer tijd nodig voor het afhandelen van uw aangifte. Wij verzoeken u bij het maken
van een afspraak te melden dat er sprake is van een overlijden zodat er meer tijd
voor u gereserveerd kan worden of een aparte afspraak gemaakt kan worden.

Verder alle papieren waarvan u denkt dat deze van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld inzake
aan- of verkoop van een huis, studiekosten, partneralimentatie.

ABO heeft een nieuw activiteit - Er gaat gewandeld worden!
Vanaf 20 februari wordt er om de week op maandagochtend
gewandeld. Het uitgangspunt is om op een ochtend met elkaar een
uurtje te wandelen. Er wordt rekening gehouden met ieders
mogelijkheden. Regelmatige lichaamsbeweging draagt op allerlei
manieren bij aan een goede gezondheid. Dit willen wij ook bereiken
door lekker buiten te bewegen. En…… het leuke van wandelen is
dat “lopende weg” een praatje maken eigenlijk vanzelf gaat.
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Vervolg wandelen
Deelname is gratis. De ABO vindt wandelen een mooie uitbreiding op haar activiteiten en zal
als stimulans gedurende de maanden februari, maart en april de deelnemers na afloop van
een wandeling op een kopje koffie/thee trakteren in het Hart van Hellevoet.
Verzamelen op maandagochtend om 10.15 uur in de hal van Hart van Hellevoet,
aan de Eik 68, 3224 TD Hellevoetsluis.
Vertrek om 10.30 uur en terugkomst 11.30 uur.
Zoals gezegd: de 1e keer is op 20 februari en vervolgens op elke maandag 14 dagen
verder.
De begeleider is mevrouw Jozien Bolte. Wilt u verdere informatie, u kunt haar bereiken op
telefoon 06 46 33 75 44 of per email naar jozien.bolte@upcmail.nl
Schroom niet om mee te doen. Alleen het uitgangspunt ligt vast, met elkaar gaat u onder
leiding van Jozien invulling geven hoe deze activiteit vorm krijgt.

Rondvaart met High-Tea langs de molens van Kinderdijk
ABO organiseert in maart een uitstapje naar
Kinderdijk. Met een rondvaartboot varen we door het
mooie natuurgebied langs de unieke molens van
Kinderdijk. Vanaf het water heeft u een prachtig
uitzicht op de molens en de kapitein zal u de mooiste
verhalen vertellen over dit gebied. U heef de
gelegenheid bij de molens uit te stappen en rond te
lopen om foto’s te maken.
Na de rondvaart wacht u een heerlijke High-Tea.

Datum: 31 maart 2017
Vertrek vanuit Hart van Hellevoet 10:00 uur. Rondvaartboot vertrekt om 11:00 uur
High tea rond 13:00 uur. Terug naar Hellevoetsluis rond 15:00 uur
Bij veel belangstelling is de mogelijkheid om een extra rondvaart te maken in de middag.
Tarief: donateurs € 16,50 - geen donateur € 17,50 - vervoerskosten € 7,50
Opgeven voor de rondvaart / high tea bij Jan de Vries, email jdvr@chello.nl of 0181-323681

Tivoli (24 februari) en De Snerttram(26 februari)
Zoals u in de plaatselijke bladen hebt kunnen lezen, zijn nog wat plaatsen beschikbaar voor
Tivoli. Dus meldt u direct aan bij Jan de Vries en verheug u op een gezellige filmvoorstelling!!
De snerttram voor 26 februari is volgeboekt.
ABO - Postbus 186 - 3220 AD Hellevoetsluis. Website: www.abohellevoetsluis.nl
E-mail: abo.hellevoet@gmail.com, - Tel.: 06-30126133 - Bank: NL89INGB0007133738
Pagina 4 / 4

