
38  CONSUMENTENGIDS MAART 2019

  GELD

Gaat je bloeddruk spontaan omhoog als de jaarlijkse blauwe enveloppe in de bus 
valt? Niet nodig; meestal is de aangifte zo gedaan. Toch besteedt 38% van ons 

panel die (weleens) uit. Ook als de aangifte zo eenvoudig is, dat dat niet hoeft.

GA ZELF
AAN DE SLAG

EENVOUDIGE BELASTINGAANGIFTE?

TEKST HEIDI KLIJSEN, ASHA STUIVENWOLD

Was er in 2018 een grote wijziging in je persoonlijke 
situatie (bijvoorbeeld gescheiden, partner overleden)?

Was er in 2018 een grote wijziging in je financiën (zoals 
hoge zorgkosten of een onverdeelde erfenis uit 2017)?

Was er in 2018 een grote wijziging in je woonsituatie 
(bijvoorbeeld aan- of verkoop woning, emigratie)?

Was je in 2018 ondernemer of zzp’er?

JE KUNT DE AANGIFTE ZELF DOEN

KAN IK MIJN AANGIFTE ZELF DOEN?

NEE

NEE

NEE

NEE
JA

JA

SCHAKEL 
HULP IN

SCHAKEL 
HULP IN

SCHAKEL 
HULP IN

SCHAKEL 
HULP IN

JA

JA

DE UITKOMST GELDT VOOR DE MEESTE SITUATIES, MAAR HET BLIJFT EEN PERSOONLIJKE AFWEGING HOEVEEL ONDERSTEUNING JE WILT. 

©



CONSUMENTENGIDS MAART 2019  39

Er zijn vast mensen die nog 
liever in een tandartsstoel 
liggen dan zich te verdiepen in 
cijfertjes en aftrekposten. Niet 
vreemd als je dan hulp inscha-
kelt om de belastingaangifte 
in te vullen. We vroegen ruim 
10.000 panelleden hoe zij de 
jaarlijkse aangifteperiode 
doorkomen. Daarvan had 
bijna 4 op de 10 dit klusje de 
afgelopen jaren een of meer-
dere keren uitbesteed. 

Van deze groep had 20% 
simpelweg geen zin om zich 
erin te verdiepen. Zij zullen 
het geld voor de adviseur er 
dus waarschijnlijk voor over 
hebben. Ongeveer eenzelfde 
aantal panelleden gaf aan 
iemand in te schakelen om - 
dat hij of zij het zelf niet kan.  
‘Ik ben financieel heel on-
deskundig’, geven diverse 

deelnemers aan ons onder-
zoek aan. Een panellid vindt 
dat ‘de Belastingdienst zeer 
slecht bereikbaar is. Daardoor 
is het bijna niet zelf te doen.’ 
‘Voor ouderen zonder internet 
is het een drama geworden’, 
vindt een ander. ‘Het vooraf 
ingevulde formulier en het 
online werken heeft het er niet 
gemakkelijker op gemaakt.  
Integendeel!’

Bang voor boetes
Meer dan de helft van de 
‘uitbesteders’ was bang 
belastingvoordeel te laten 
liggen of een boete te krij-
gen. Die angsten zijn vaak 

ongegrond. Want bijna 60% 
van deze groep heeft een 
eenvoudige recht-toe-recht-
aan-aangifte met alleen een 
inkomen uit loondienst of pen-
sioen, eventueel een koophuis 
en een spaarrekening of be-
leggingen. En dan is aangifte 
doen in de meeste gevallen 
een fluitje van een cent. Zelfs 
voor een leek.
In een aantal situaties is het 
wel degelijk verstandig om 
hulp in te schakelen bij je 
belastingaangifte (zie ook het 
schema links). Bijvoorbeeld als 
je gedurende het belastingjaar 
bent getrouwd of juist geschei-
den, je een eigen zaak hebt of 
je partner is overleden. 
Ga dan op zoek naar meer 
informatie of schakel een 
deskundige in. Kies dan wel 
het liefst een adviseur die is 
aangesloten bij het Register 
Belastingadviseurs (rb.nl) of 

  GELD

CHECK
DE VOORINGEVULDE 

BEDRAGEN OP JE AANGIFTE 
ZORGVULDIG; ZE ZIJN LANG 

NIET ALTIJD CORRECT

In een aantal situaties is 
het zeker verstandig om een 
deskundige in te schakelen

het mee eens. Slechts 9% is 
het oneens met deze stelling. 
Met zelf aangifte doen spaar 
je algauw enkele tientjes tot 
zelfs honderden euro’s uit. 
 Bijkomend voordeel is dat je 
zelf het best op de hoogte 
bent van je situatie. Begin 
2015 lieten wij 15 mystery-  
onderzoekers hun aangifte 
doen bij een adviseur en  
daarnaast zelf invullen. Toen 
bleek dat adviseurs soms 
slordigheidsfouten maken die 
je zelf niet snel overkomen.  
Zo was er een die per onge- 
luk de geboortedatum van  
de partner had ingevuld bij 
een aangifte. En zelf weet je 
toch het best of je bepaalde  
ziektekosten hebt gemaakt  

62%
VAN DE PANELLEDEN 

IS VAN PLAN DE KOMENDE 
AANGIFTE ZELF TE 

GAAN DOEN

MET DE GRATIS E-MAILREEKS de Belastingcoach ontvang 
je het hele jaar door informatie over wijzigingen in het 

belastingstelsel, een stappenplan voor de aangifte en veel 
praktische tips. Zo haal je het maximale uit je aangifte. 

Ga naar consumentenbond.nl/belastingcoach.

DE BELASTINGCOACH



de Nederlandse Orde van 
Belastingadviseurs (nob.net) 
of vraag in je omgeving naar 
ervaringen met goede advi-
seurs. Leden van een vakbond 
of ouderenbond kunnen bij 
die bond vaak gratis of voor-
delig hulp krijgen. 
Maar in de meeste gevallen 
kun je de aangifte prima zelf 
invullen, vinden wij. En daar is 
zo’n twee derde van ons panel 
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  GELD

DE BELASTING-
GIDS

De Belastinggids 2019 is 
een aanrader als je zelf 
belastingaangifte gaat 
doen en/of meer over 

fiscale onderwerpen wilt 
weten. De gids helpt je 
stap voor stap door de 
aangifte, gaat in op de 
belangrijkste wijzigin-

gen en tarieven en geeft 
veel geldbesparende 
tips. Te bestellen via 

consumentenbond.nl/
webwinkel voor €19 (le-
den) en €24 (niet-leden).

als hulpmiddel, met 50%. En 
zo’n 25% maakt gebruik van 
een belastinggids, zoals die van 
de Consumentenbond. 
Anderen schakelen liever 
iemand uit hun omgeving in. 
‘Even ruggensteun en bevesti
ging zoeken’, noemt een panel
lid dit. Een ander zegt: ‘Ik heb 
geen gecompliceerde zaken, en 
als dit een keer wel het geval is, 
bel ik m’n zus. Zij werkt op een 
accountantskantoor.’

Fouten
Daar komt nog bij dat het 
uitbesteden van je aangifte 
helaas geen garantie geeft dat 

het ook goed gebeurt. Bijna 
1 op de 10 panelleden die de 
aangifte de afgelopen jaren 
uitbesteedden, kwam daarna 
weleens in de problemen. 

Extra tijd nodig? Vraag 
voor 1 mei uitstel aan voor 
het indienen van je aangifte

Zo meldt een van hen: ‘De 
belastingconsulent gaf aan 
dat ik recht zou hebben op 
zorgtoeslag. Die heb ik toen 
inderdaad gekregen. Totdat ik 
een aantal maanden later een 
brief van de Belastingdienst 
ontving waarin stond dat ik de 
toeslag moest terugbetalen, 
gezien de hoogte van mijn 
inkomsten.’ 
Soms zit een vergissing wel  
in een heel klein hoekje, zo 
 ervaarde een ander panellid. 
‘De expert die mijn aangifte 
invulde, had de komma ver
keerd gezet, waardoor ik een 
groot bedrag moest nabetalen 
aan de Belastingdienst.’ Je 
blijft altijd zelf verantwoor
delijk voor je aangifte, ook  
als je adviseur een fout maakt. 
Je kunt wel proberen een op
gelegde boete op de adviseur 
te verhalen, maar daar is vaak  
juridisch getouwtrek voor 
nodig. 

 Zie voor andere voorbeelden van producten met veel 
te veel suiker: consumentenbond.nl/suiker.CHECK ONLINE,

Ga voor meer tips en informatie over aangifte doen naar 
consumentenbond.nl/belasting

of een studie hebt gevolgd; 
een adviseur weet dat alleen 
als hij ernaar vraagt. 

Speuren naar aftrek
Het kan ook leuk zijn om te 
speuren naar mogelijke aftrek
posten, waardoor je wellicht 
geld terugkrijgt van de fiscus. 
Denk bijvoorbeeld aan giften 
en reiskosten. 
Er zijn genoeg hulpmiddelen 
waar je op terug kunt vallen  
bij het invullen. Zoals de help  
schermen in het aangifte

programma. Van de panel 
leden die zelf hun aangifte 
doen, maakt 64% daar gebruik 
van. Ook de website van de 
Belastingdienst scoort hoog  

34%
KOOS Z’N ADVISEUR OP 
AANRADEN VAN IEMAND

Kom je er niet uit, dan kun je 
altijd nog hulp inschakelen 

Asha Stuivenwold 
is belastingexpert 
bij de Consumen-
tenbond

‘Vanaf 1 maart staat de online belastingaangifte over 2018 voor je klaar 

in Mijn Belastingdienst. Is je situatie niet ingrijpend veranderd? Dan kun 

je de aangifte vaak prima zelf doen. De Belastingdienst vult steeds meer 

gegevens vooraf in. Controleer deze goed, want je bent zelf verantwoor

delijk voor een juiste aangifte. Wil je hulp, dan vind je achter de vraag

tekentjes in de aangifte uitleg. Of raadpleeg een bekende, een belasting

gids of belastingdienst.nl. Kom je er toch niet uit, dan kun je altijd alsnog 

hulp inschakelen. Heb je extra tijd nodig, vraag dan voor 1 mei uitstel 

aan tot 1 september. Dat is zo gedaan in Mijn Belastingdienst of bij de 

BelastingTelefoon (08000543). Als je uitstel aanvraagt, betaal je vaak  

wel 4% rente.’
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SMAAKT DIT NAAR MEER?
Maak het jezelf gemakkelijk. 
Word lid en ontvang toegang tot alle tests 
en tips van de Consumentenbond.

http://www.consumentenbond.nl/wordlid/consumentenbond
http://www.consumentenbond.nl/service/vragen/nieuwsbrief/nieuwsbrieven-van-de-consumentenbond/
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