
 KBO Afdeling Gilze     
 

Secretariaat 

Kerkstraat 81 

5126 GB Gilze 

 

www.KBO-Gilze.nl 

 
 

BELASTINGAANGIFTE 
 

Evenals in voorgaande jaren zijn wij gaarne bereid U (wederom) behulpzaam te zijn 

bij het invullen van Uw aangifte(n) Inkomstenbelasting 2018. 

 

Als U vorig jaar door een van onze belastinginvullers bent geholpen, dan kunt U met 

hem contact opnemen voor een afspraak. 

 

De belastinginvullers zijn: 

 

 C. Koks  tel. 0161 – 452340 

 A. Maas  tel. 0161 – 455417 

 G. van Eijck  tel. 0161 – 226020 

 C. van Dongen          tel. 06 - 19940778. 

 

Indien U voor de eerste keer gebruik wilt maken van deze dienst, dan verzoeken wij U 

contact op te nemen met de heer C. Koks, tel. 0161 – 452340. 

 

Hij zal dan Uw gegevens noteren, waarna een van de adviseurs contact met U zal opnemen. 
 

Belastingaangifte over 2018 
 

let op een witte enveloppe! 
 

Senioren die hun belastingaangifte door een belastinginvuller van de 
ouderenbonden laten verzorgen, ontvangen in de loop van februari een brief 

van de Belastingdienst met een speciale machtigingscode. U moet deze 
machtigingscode goed bewaren en meegeven aan uw belastinginvuller die 

voor u de aangifte over 2018 doet. Let op: deze brief zit om 
veiligheidsredenen in een neutrale, witte enveloppe zonder afzender. 

 
Het is handig om alvast alle informatie klaar te hebben wanneer de 

belastinginvuller komt. Des te eerder kan hij aan de gang en kan uw 
aangifte verzonden worden. Zorg ervoor dat u de volgende stukken klaar 

hebt liggen: 

 de jaaropgaven van de SVB, pensioenfondsen en lijfrenteverzekeraars 
over 2018; 

 bij een eigen woning de WOZ- beschikking van de gemeente met als 
peildatum 01-01-2018 en de jaaropgave van de hypotheekverstrekker 

over 2018; 
 beschikking van zorg-/ en huurtoeslag 2018 

 de jaaropgaven van de bank; 
 rekeningen van specifieke zorgkosten; 

 bewijsstukken van gedane giften; 
 de brief van de Belastingdienst met de machtigingscode. 


