
 

 

 

 

    

 
Hulp bij het invullen van uw belastingaangifte 

 
Ook als u geen bericht heeft ontvangen van de 
Belastingdienst dat u aangifte moet doen, kan het zinvol zijn 
om toch aangifte te doen. Bijvoorbeeld als u in 2020 voor het 
eerst AOW heeft ontvangen. Of als u bepaalde aftrekposten 
heeft, kan het zijn dat u geld terug krijgt. Het betreft zaken als 
giften geschonken in 2020 of als u zorgkosten heeft gehad, 
anders dan de premie aan de zorgverzekering of het eigen 
risico, zoals de gemaakte kilometers voor doktersbezoek of 
het op medisch voorschrift volgen van een dieet.   

In het ABO-Nieuws van februari hebben wij uitgebreid de hulp bij het invullen van uw 
belastingaangifte toegelicht. Voor de mensen die dit artikel gemist hebben: U kunt bellen met 
Wilma van der Ster, tel. 0181 50 62 59 om een afspraak te maken. Dit kan op werkdagen 
tussen 10.00 en 17.00 uur (niet op donderdagmiddag). 

 
 
Huur- en Zorgtoeslag 

De ABO-vrijwilligers die hulp geven bij het invullen van uw belastingaangifte kunnen u ook 
helpen bij het wijzigen en aanvragen van, of beoordelen of u in aanmerking komt voor 
toeslagen. Toeslag over 2020 kan aangevraagd worden tot 1 september 2021.   
 
De overheid hanteert een aantal grenzen bij de toeslagen.   
- Voor de huurtoeslag is dat over 2020 een maximale huur 
van € 752 incl. servicekosten en het maximale 
verzamelinkomen ligt rond de € 32.000 voor een 
alleenstaande en voor partners € 41.800 per jaar.  
- Voor de zorgtoeslag is het maximale inkomen rond de € 
31.130 voor een alleenstaande en voor partners rond de € 
39.970.  
Omdat de gegevens met elkaar samenhangen, kan het zijn 
dat u met een iets hoger bedrag toch in aanmerking komt 
voor toeslag.  
 
Voor mensen onder de AOW-leeftijd liggen de inkomensgrenzen wat lager. Met name bij 
wijziging van de hoogte van uw inkomen of na overlijden van een van de partners kan het 
effect op uw toeslag groot zijn.  
 
In de periode van half februari t/m begin april kunt u voor het maken van een afspraak 
terecht bij Wilma van der Ster, 0181-506259 op werkdagen tussen 10 en 17.00 uur. Na deze 
periode kunt u contact opnemen met Gré Koster, 0181-316140.  
 
 

Fijn je te horen! 
Voor u gelezen: “Iemand ontmoeten is lastig in deze tijd. Daarom biedt Push met Fijn je te 
horen! De mogelijkheid een vraag te stellen of gewoon even een praatje te maken. Dit kan 
op telefoon 06 4484 5075. U kunt bellen, WhatsAppen en zelfs videobellen.“   
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Puzzel van de maand                                                                            
Deze maand hebben we voor u een kruiswoordpuzzel. De oplossing, die dit jaar bij ABO 

hoort, vindt u door na het invullen de bijbehorende letters in de vakjes bij Oplossing te zetten. 

De oplossing kunt u voor eind maart sturen naar het ABO-secretariaat, per post naar p/a 

Largostraat 8, 3223 PN Hellevoetsluis of per e-mail abo.hellevoet@gmail.com  Voor de 

goede oplossing is een aardigheidje beschikbaar. 
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Horizontaal 

1. Middelpunt van een stad; 7 Opwindend en spannend;12 Jongensnaam; 13. Elektronische 

post; 14 Geheel gevuld; 15 Voorzetsel; 17 Onbeschaafd en grof; 19 lusthof; 21. Technische 

school (afk.); 22.asvaas; 24. Nagel met platte kop; 27. Kledingstuk; 28. Leidsel; 30. Oost-

Europeaan; 31. Heidemeertje; 32. Publieke golfbeweging; 33. Familielid; 35. Aangename 

tijdsbesteding 37 Projectieplaatje; 38 Van nut zijnde; 39. Duw of zet; 40. Ervaren zeeman.  

Verticaal 

1. Stukjes geroosterd brood; 2. Landcode van Nederland; 3. Ogenblik; 4. Verschijnsel van 

vuur; 5. Plaats in Drenthe; 6. Snaarinstrument; 7. Ontkleuren; 8. Wild zwijn; 9. Elektrisch 

geladen deeltje; 10. Oude lengtemaat; 11. Deel van een maaltijd; 16. Voor (in samenst.); 18. 

In de grond levend zoogdier; 20. Naaldboom; 21. Ten aanzien van (afk.); 23. Boomvrucht; 

25. Autoped; 26. Noeste vlijt; 27. Tijdsperiode; 29. Insect; 32. Vragend voornaamwoord; 34. 

Noot; 36. Bijwoord; 37. Lidwoord.  

Oplossing 
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