18

¬ uw job, ons werk

AGendA
ACADEMIE – OKRA

. ma 6.3: ‘Verslavingen’. In CC de
Mozaïek, Kortessem om 14:00. Info:
0475 98 63 36
. do 9.3: ‘Suikerziekte’. In de Bammerd, ingang via Salvialaan, Heers
om 14:00. Info: José Larminier, tel.
0473 75 39 62
. do 9.3: lezing over componist
Telemann. In C-Mine, kleine zaal om
14:00
. ma 13.3: ‘de ziekte van Alzheimer’.
In de Markthallen, Markt 2, Herkde-Stad om 14:00. Meer info: Magda
Mertens, 013 55 20 95
. ma 20.3: ‘Osteoporose’. In de
Soeverein, Sportveldenstraat 10,
Lommel om 14:00. Inschrijven: Stan
Bresseleers, tel. 0494 70 46 25

FAMILIEONTBIJT – OKRA

. zo 12.3: prijs volw. 12 €, -10 j. 5 €.
In OC Sint-Katarina, n. Cleynaertslaan, Hasselt tussen 9:00 en 11:00.
Info en inschrijven: Freddy Janssens,
011 22 74 78

FILM – OKRA

. di 7.3: iedere eerste dinsdag van de
maand om 14:00. een initiatief van
Okra Academie Lommel i.s.m. Utopolis Cinema Plus Lommel en
davidsfonds Lommel
. vr 10.3: OKRA Sint-Truiden speelt,
i.s.m. Cinema Cameo, naamsevest
45, een recente film om 14:00. Info:
Jos Lacroix, 0477 40 31 57

SAVE THE DATE
RERUM NOVARUM
23.05.2017
vanaf 18.00 u
Meer info volgt later.

FIETSVAKANTIE
IN DE VELUWE
19-22.06.2017

25 - 40 personen

Prijs: vanaf 344 € p.p.
Inbegrepen: vervoer met aanhangwagen voor fietsen / vol pension (incl. lunchpakket) / uitstappen / annulerings- en reisverzekering / Okra-reisbegeleiding
Niet inbegrepen: eventueel huur
van fiets (standaard fiets 8 €/dag,
elektrische fiets 18,50 €/dag.
Info: OKRA reizen, tel. 011 26 59 44,
limburg@okrareizen.be

Visie ¬ vrijdag 24 februari 2017

Wonen in België, werken in Nederland

Nederlandse belastingaangifte
inkomsten 2016 voor grensarbeiders
Voor grensarbeiders komt de periode om in Nederland hun belastingaangifte 2016 in te dienen er
met rasse schreden aan. Wie een
aangiftebrief van de Nederlandse
belastingdienst ontvangt, is verplicht er gevolg aan te geven. De
aangifte ‘buitenland’ komt op 1
maart 2017 online op www.belastingdienst.nl/internationaal.

BELASTINGZITDAGEN

ACV-DIENST GRENSARBEIDERS NEDERLAND
ACV-leden grensarbeiders (controle lidmaatschap ten persoonlijke titel!) kunnen
op onderstaande plaatsen en data terecht om hun aangifte te laten invullen.

DATUM

PLAATS

UUR

wo 8 ma

Maaseik, Maastrichtersteenweg 17

14-17 uur

do 16 ma

Tongeren, Elisabethwal 6

14-17 uur

Tijdig aangifte doen!

wo 22 ma

Neerpelt, Norbertinessenlaan 1

14-17 uur

do 30 ma

Maasmechelen, Heirstraat 249

14-17 uur

De Nederlandse aangiftes moeten ingeleverd zijn voor 1 juli 2017. Word je niet aangeschreven door de belastingdienst, dan
hoef je ook niet voor die datum aangifte te
doen. Voor spontane aangiftes geldt een
indieningstermijn van 5 jaar. Dat betekent dat aangiftes van voorbije jaren nu
nog kunnen worden gedaan met terugwerkende kracht tot 2012. Toch kan het
van belang zijn om voor 1 juli aangifte te
doen. Wie geen verzoek heeft ontvangen,
is immers verplicht aangifte te doen als
het bij te betalen bedrag minstens € 45
bedraagt. Door op tijd aangifte te doen,
wordt voorkomen dat er belastingrente
(interest) moet worden betaald. Er zal
geen belastingrente aangerekend worden
als je aangifte doet voor 5 april en de
belastingdienst een aanslag oplegt voor 1
juli. Ook als je voor een teruggaaf in aanmerking komt, is het aan te raden aangifte te doen. Zo kan bijvoorbeeld het feit dat
je een onvolledig jaar in Nederland werkte, aanleiding geven tot een teruggaaf.
Ook de inkomensafhankelijke combinatiekorting kan een teruggaaf opleveren,
net zoals de aftrek hypotheekrente van de
in België gelegen eigen woning. Je kan tijdens de gewone zitdagen van de dienst
ACV-Grensarbeiders (zie www.acvgrensarbeiders.be) als ACV-lid steeds terecht
om je persoonlijke situatie te laten bekijken. Tijdens deze spreekuren worden
geen aangiftes ingevuld.

wo 5 apr

Bilzen, Stationlaan 44

14-17 uur

wo 12 apr

Genk, Dieplaan 19

14-17 uur

wo 19 apr

Bree, Grauwe Torenwal 13

14-17 uur

wo 17 mei

Bilzen, Stationlaan 44

14-18 uur

wo 24 mei

Maaseik, Maastrichtersteenweg 17

14-18 uur

wo 7 jun

Neerpelt, Norbertinessenlaan 1

14-18 uur

wo 14 jun

Bree, Grauwe Torenwal 13

14-18 uur

do 22 jun

Maasmechelen, Heirstraat 249

14-18 uur

wo 28 jun

Hasselt, Mgr. Broekxplein 1 (gelijkvloers)

14-17 uur

Gebruikersnaam/wachtwoord
of DigiD?
Heb je voor het inkomstenjaar 2015 digitaal aangifte gedaan in Nederland, dan
beschik je al over een gebruikersnaam en
wachtwoord. Doe je voor het eerst een
digitale aangifte en heb je de inloggegevens nog niet, dan dien je een gebruikersnaam en wachtwoord aan te vragen via
www.belastingdienst.nl/internationaal.
Aangifte doen met DigiD kan enkel als je
de Nederlandse nationaliteit hebt. Veel
Nederlanders beschikken al over een dergelijke code. Is dat niet het geval, dan kan
je deze aanvragen via digid.nl. Zonder
DigiD of gebruikersnaam/wachtwoord
kan de ACV-dienst Grensarbeiders je
aangifte NIET invullen.

Kwalificerende buitenlandse
belastingplicht & inkomensverklaring 2016
Als je bepaalde aftrekposten, zoals bv.
ziektekosten en hypotheekrente, wil in-

WAT MEEBRENGEN?
Naast je inloggegevens dien je de jaaropgaaf 2016 -of bij gebrek daaraan het
laatste loonbriefje van 2016- voor te leggen. Had je in 2016 ook Belgische
inkomsten, dan breng je ook die fiche(s) mee. Het inkomen van de partner is
eveneens van belang (Nederlandse jaaropgaaf, Belgische fiscale fiche(s) of
individuele rekening). Voor de aftrek eigen woning moet de waarde van de
woning op datum van 01.01.2015 gekend zijn. Niet het kadastraal inkomen,
wel de waarde van de woning indien deze voor vrije verkoop zou zijn aangeboden. Ook dien je een opgaaf van de in 2016 betaalde interesten mee te
brengen. Als het ACV het voorbije jaar je aangifte invulde, breng dan zeker
de berekening mee die je toen ontving. Is je lening pas afgesloten in 2016,
dan kunnen ook de kosten ivm. het afsluiten van die lening ingebracht worden (bv. notariskosten). Werd je lening afgesloten of geherfinancierd na
01.01.2013, dan moet je ook meedelen aan welk rentepercentage je leende.
Om te bepalen of je kwalificeert, moet je alle niet in Nederland belaste
inkomsten meedelen op peildatum 1 januari 2016. ‘Niet in Nederland
belaste inkomsten’ zijn inkomsten uit loondienst of uitkeringen uit België,
maar ook alles wat tot ‘het vermogen’ behoort, zoals het saldo van alle
Nederlandse én Belgische bankrekeningen (zichtrekeningen én spaarrekeningen), de waarde van aandelen, obligaties, enz. in Nederland en België, de
waarde van levensverzekeringen en pensioensparen, de waarde van een
tweede woning en ander onroerend goed, maar ook de waarde van alle
schulden (uitgezonderd de hypothecaire lening van de eigen woning) zoals
bv. een persoonlijke lening.
Het feit dat je je vermogen dient op te geven, wil niet zeggen dat Nederland
dit ook effectief zal belasten. Behalve als het gaat over in Nederland gelegen onroerende goederen, zal België hierover heffingsrechten hebben. De
informatie over het vermogen speelt enkel een rol in het beoordelen van de
vraag of je kwalificeert of niet. Als je geen aftrekposten inbrengt, zijn bovengenoemde gegevens niet noodzakelijk.
De extra invuldagen zijn specifiek bedoeld voor volgende aangiftes: online
buitenlandaangifte 2016 en papieren C-aangifte 2016. Voor een M-biljet
maar ook voor aangiftes waarbij de bijleenregeling (huis verkocht en een
nieuw gekocht) van toepassing is, word je verzocht een afspraak te maken
bij de ACV-dienst Grensarbeiders via het algemeen nummer 011-30.60.00
of via mail naar grensarbeiders@acv-csc.be.

brengen zal je moeten bewijzen dat je
‘kwalificeert’. Dat geldt ook voor de aanvraag ‘heffingskorting niet-werkende
partner’. Kwalificeren betekent dat je
wereldinkomen voor minstens 90% in
Nederland is belast. Het bewijs daarvoor
is een inkomensverklaring die afgestempeld is door de belastingcontrole waaronder je in België valt. Die inkomensverklaring hoef je niet voor te leggen als je de
aangifte laat invullen, maar moet later

worden nagestuurd. De Belgische taxatiediensten zullen de formulieren in principe pas vanaf november 2017 afstempelen.
Dat neemt niet weg dat je je aangifte wel
tijdig moet indienen. Een aanslag zal echter pas volgen nadat de verklaring bij de
Nederlandse fiscus is toegekomen. Daardoor loopt de verwerking in Nederland
behoorlijk wat vertraging op en zal een
eventuele teruggaaf langer op zich laten
wachten.

