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Aanleiding
Het landelijk hoofdkantoor KBO-PCOB heeft de aansturing van de aangiftecampagne IB
overgedragen aan de afdelingen.
Dit betekent dat de aangiftecampagne op landelijk niveau niet meer geëvalueerd wordt.
Ellen heeft de haar bekende contactpersonen van de KBO-PCOB uitgenodigd om de campagne IH
2017 te evalueren.
Aan de hand van een korte agenda zijn een aantal zaken besproken.
Voorbereiding aangiftecampagne
Elke afdeling of provincie heeft op eigen wijze invulling gegeven aan de voorbereiding op de
campagne.
Ellen geeft aan dat het KNW een omgeving biedt waarbij de invullers hun kennis bij kunnen
houden. Veel afdelingen maken hier ook gebruik van.
In Noord-Holland zijn een aantal trainingsdagen georganiseerd. Allerlei onderwerpen zijn
besproken: bv. machtigen en wetswijzigingen.
Noord-Holland heeft een eigen website voor de invullers. Ook zijn er fiscalisten die geraadpleegd
kunnen worden als achtervang.
In Houten is er vanuit het bestuur niets geregeld. Invullers hebben de online aangifte gebruikt. Er
werd gebruik gemaakt van eherkenning. Vanuit de groep is wel aangegeven e.e.a. aan te kaarten
bij het bestuur.
KBO Brabant heeft aanbevolen het KNW als naslagwerk te gebruiken. Vanuit KBO Brabant is het
verzoek neergelegd meer casuïstiek voor de doelgroep te ontwikkelen.
Zuid-Holland gebruikt het KNW als onderdeel van de opleiding. Ook in deze provincie hebben zelf
georganiseerde lesdagen plaatsgevonden.
Tips vanuit de deelnemers van het overleg:

Blanco aangifte zichtbaar (bv. Met button)

Oefenaangifte bewaren tijdens invullen

Casuïstiek snel zichtbaar
Hulpvragers
De ervaring leert dat de “ jongere “ bejaarde zelf de aangifte invult. Met alle vooringevulde
gegevens gaat dit goed.
Nogmaals wordt benadrukt dat de ouderenorganisaties alleen eenvoudige aangiftes invullen.
Samenwerking bibliotheek
Noord-Holland heeft meegewerkt aan belastingspreekuren in de bibliotheek.
Vanuit Utrecht wordt aangegeven dat in de bibliotheken een bredere doelgroep komt. Niet alleen
ouderen.
Ellen geeft aan dat partijen zelf afspraken kunnen maken over diensten en doelgroep.
Campagne
De invullers komen bij de mensen thuis. Veel hulpvragers hebben niet de mogelijkheid naar een
locatie te komen. Enkele afdelingen hebben wel zittingen of locatie elders.
Het werken met de VIA gegevens maakt het invullen van de aangiften makkelijker.
Nog steeds hebben veel ouderen geen computer.
Digitalisering blijft voor een grote groep lastig.
Veel hulpvragers bellen de invuller die jaarlijks langskomt.

F biljetten
De vraag naar een digitaal F biljet is groot.
Het blanco programma wordt wel gebruikt bij het invullen. Zo is er minder rekenwerk voor de
invuller.
Invullers zouden graag zelf het F biljet voor de hulpvrager ontvangen. Ellen begrijpt dit verzoek,
maar geeft aan dat dit i.v.m AVG niet te realiseren is.
AVG
De nieuwe regelgeving is bekend.
Belangrijk is dat elke organisatie onderzoekt of één en ander goed geregeld is.
Vrijwilligers hebben nu gegevens van hulpvragers thuis. Het is belangrijk dat de hulpvrager daar
toestemming voor geeft.
Ellen geeft aan dat het aan de afdelingsbesturen hier verantwoordelijkheid in te nemen.
Machtigen/Eherkenning
Een aantal afdelingen werkt met eherkenning. Meer informatie over eherkenning is te vinden op
eherkenning.nl.
Het veiligheidsniveau voor de aangifte IB 2018 is nog niet bekend. Zodra hier een besluit over
genomen is zal dit gecommuniceerd worden.
Het werken met de burger-burger machtiging is afgelopen campagne goed gegaan. Inmiddels zijn
de vrijwilligers aan deze methode gewend.
Het machtigingen overzicht is voor verbetering vatbaar volgens de deelnemers van het overleg.
Ellen zegt toe om hierover informatie in te winnen bij Logius.
Ellen geeft, zodra dit bekend is, ook door welke besluitvorming rondom de machtigingscode brief
is genomen.
Rondvraag
Er zijn wat vraagtekens voor Toeslagen. Aangeraden wordt bij het invullen van de aangifte een
proefberekening te maken als men niet zeker weet of het juiste bedrag aan Toeslagen wordt
ontvangen.
Gevraagd wordt de casuïstiek in KNW zo spoedig mogelijk te publiceren. Ook is er vraag naar meer
casuïstiek met betrekking tot de doelgroep ouderen.
Verzoek of de berekening van de Tegemoetkoming Specifieke Zorgkosten meegenomen kan
worden op de aangifte. Dan weet de hulpvrager welk bedrag evt. extra uitbetaald wordt.

Ellen zal aangegeven de opmerkingen intern door te geven.
Prettig om met elkaar gesproken te hebben.

