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Aangifte in de personenbeiasting - Hulp en communicatie

Geachte heer Dries, heer Snijkers,

We wilien u graag bedanken voor de geformuleerde bezorgdheden met betrekking tôt het invulien 
van de beiastingaangiften en zullen hier in de mate van het mogelijke rekening mee proberen te 
houden.

Vorig jaar verliep het invulien van aangiften uitsluitend via telefoon en werd dit positief geëvalu- 
eerd door zowei de burgers en onze medewerkers. Invulsessies organiseren bîj de lokale bestu- 
ren lijkt ons ook dit jaar niet aangewezen gezien de situatie waarin ons land zich momenteel nog 
steeds bevindt, maar we hopen via de hieronder vermelde alternatieven een passende opiossing 
te bieden aan aile burgers die hulp wensen.

Ailereerst wilien wij verduidelijken dat de doelgroep niet sterk wordt beperkt en dat het met de 
bedoeling is om enkel mensen te helpen die zich richten tôt het OCMW. De telefoonnummers om 
een afspraak te maken met een ambtenaar voor het invulien van de belastingaangifte zullen 
gedrukt worden op aile papieren aangifteformuiieren.

in principe kan iedereen hulp vragen bij het invulien van de aangifte, enkel mensen die een voor- 
stel van vereenvoudigde aangifte (WA) ontvangen verwijzen we telefonisch door naar het be- 
voegd kantoor voor vragen of mogelijke wijzîgingen. Voor het bepalen van de doelgroep WA 
werden verschillende verbeteringen doorgevoerd en worden (onder andere) de mensen uitgeslo- 
ten die vorig jaar kosten voor kinderopvang hebben aangegeven in hun aangifte. Vorig jaar is de 
teiefonische hulp voor de doelgroep WA zeer vlot verlopen.

Wat betreft het voorstel tôt samenwerking met de gemeenten en OCMWs is de admmistratie van 
mening dat de aanwezigheid van een medewerker van de gemeente of het OCMW tijdens de 
afspraak volkomen gerechtvaardigd is. Deze redenering is logisch aangezien de belastingplich- 
tige, wanneer deze via het lokale niveau een afspraak vraagt, met zelf in staat is om rechtstreeks
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een afspraak kan maken met de administratie. Om de een of andere reden (taalprobleem, anal- 
fabetisme, enz.) is de aanwezigheid van een andere persoon vereist om hem bij te staan bij zijn 
poging om zijn aangifte in te vullen.

Echter, om beter te kunnen beantwoorden aan de vraag naar steun van de meest kwetsbare 
groepen, werd er daarnaast beslist om ook afspraken mogeiijk te maken in onze kantoren vanaf 
de maand september 2021. Concreet zullen belastingplichtigen, die ons telefonisch contacteren 
tijdens de maanden mei en juni 2021 en een afspraak in een van onze kantoren wensen, gedu- 
rende de zomermaanden (in juli / augustus) een brief ontvangen met een uitnodigmg voor een 
bepaalde datum in september in een van de gebouwen van de FOD Financiën {dit wegens vei- 
ligheids- en logistieke redenen). Deze in september ingevulde aangiften zullen uiteraard niet als 
laattijdig beschouwd worden Dit is wat we eveneens hebben georganiseerd in oktober 2020 
alvorens onze gebouwen opnieuw moesten sluiten vanwege de verstrenging van de coronamaat- 
regelen.

Het is voor de administratie noodzakelijk om gedurende deze volledige période te werken op 
afspraak aangezien we ervoor moeten zorgen dat we ailes vlot kunnen organiseren zonder lange 
wachtrijen en dat ailes verloopt met inachtneming van de op dat moment van toepassing zijnde 
coronamaatregeien.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben gemformeerd. 
Met vriendelijke groeten,

’MnnHf- D*9'taalonciertekenddoor
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