
Hulp KBO bij belastingaangifte 

Een feest is het eigenlijk nooit, de jaarlijkse belastingaangifte. AOW-gerechtigden hebben 

daarbij nog een beetje mazzel, want zij kunnen een beroep doen op de voordelige 

belastinginvulhulp van KBO Kring Tilburg. Deze vrijwilligers geven ook financieel advies, 

bijvoorbeeld over gemiste toeslagen. Ook mensen die geen lid zijn van deze ouderenbond, 

mogen van die service gebruikmaken. 

Coördinator van dit project binnen KBO is al jaren Richard van Assouw. Tevreden constateert hij dat 

het vrijwilligersbestand goed op peil is gebleven. “Ongeveer vijf mensen vonden het genoeg geweest, 

omdat ze het al jaren hadden gedaan of omdat ze inmiddels boven de tachtig zijn, maar voor hen 

hebben we vijf nieuwe vrijwilligers gekregen, dus we zitten in totaal weer rond de dertig mensen. 

Gelukkig is niemand afgevallen vanwege gezondheidsproblemen.” De nieuwe invullers hebben 

inmiddels een opstartcursus gekregen. “De rest moet deze maand bij wijze van opfriscursus een 

praktijkopgave maken waarin allerlei probleempjes zijn verwerkt. Doe je dat goed, dan krijg je weer 

je vrijwilligerspas.” 

Mensen die gebruik willen maken van de belastinginvulhulp van KBO, betalen een 

onkostenvergoeding van 12 euro. Aanvragers moeten verder minimaal de AOW-leeftijd hebben en 

de inkomensgrens bedraagt maximaal 30.000 euro voor een alleenstaande en maximaal 50.000 euro 

voor gehuwden en samenwonenden. “De grootte van het vermogen speelt geen rol”, benadrukt Van 

Assouw. “Dus ook al heb je net je huis verkocht en heb je drie ton op de bank staan, dan helpen wij 

toch.” 

 

Coördinator Richard van Assouw is blij dat er voldoende vrijwilligers voor de belastingservice van 

KBO zijn (foto: Aldert van der Burg) 



 

Zelf bellen 

Mensen die KBO nog niet eerder heeft geholpen, kunnen zelf bellen; het telefoonnummer is nog 

steeds 06-39830001. Wie vorig jaar door de invullers is benaderd, hoeft niets te doen: de vrijwilliger 

neemt contact op met de senior. Van Assouw: “Verder krijg je ook deze keer automatisch de 

machtigingscode door de Belastingdienst toegestuurd. Zo niet, dan moet je die vóór 1 maart 

aanvragen. Zonder code kunnen de invullers niet werken.” 

In totaal heeft KBO Kring Tilburg afgelopen jaar ongeveer 2.500 mensen in de gemeente geholpen. 

Van Assouw: “Normaal gesproken moet de belastingaangifte vóór 1 mei bij de Belastingdienst binnen 

zijn, maar vanwege de problemen met corona mochten we vorig jaar tot eind december doorgaan 

met helpen bij het invullen zonder uitstel aan te vragen.” 

Elk jaar veranderen er wel dingen in de belastingwetgeving, bijvoorbeeld in box 3 dit jaar. “Gelukkig 

heeft onze doelgroep daar weinig last van”, weet de coördinator, “behalve als het huis wordt 

verkocht. Dan weten ze ons wel te vinden voor de aangifte.” 

Van Assouw realiseert zich dat er momenteel veel te doen is rond de Belastingdienst, onder meer 

door de toeslagenaffaire. “Onze belastinginvulservice wordt georganiseerd door KBO Brabant en die 

onderhoudt gelukkig een uitstekende relatie met de Belastingdienst. Van alle kommer en kwel 

hebben wij dus geen last.” 

Stadsnieuws besteedt regelmatig aandacht aan de initiatieven van KBO. Iedere 50-plusser kan bij 

deze ouderenbond terecht voor uiteenlopende activiteiten. Meer info: 06-46244027. 


