
 
 
ACV Provincie Antwerpen: 
belastingservice 2017 
 
Onze ACV-zitdagen voor het invullen van de 
belastingaangifte 2017 gaan door in de maand  juni 
2017 Er worden een aantal invul-momenten voorzien, 
zowel overdag als ’s avonds. 
De avondzittingen zijn voorbehouden voor leden die 
overdag werken of een beroepsopleiding volgen. 
 
Hoe een afspraak maken?   
 
Hou uw ACV-lidnummer bij de hand ! 
 
Via het telefoonnummer: 03/222.73.99 
 

Vanaf maandag 08/05/2017 tot en met vrijdag 
02/06/2017! 

 
Uitgezonderd donderdag 25 en vrijdag 26 mei 2017 
 
Overige werkdagen: 
Ma-Don : 8.30 u -12.30 u en 13.00 u -17.00 u 
Vrij : 9.00 u-12.00 u  
 
*afspraken: tot onze maximale capaciteit is bereikt! 
 
Wat moet je zeker meebrengen? 
 
Je elektronische identiteitskaart met bijhorende 
pincode. 
De elektronische identiteitskaart van je echtgenoot of 
wettelijk samenwonende partner met bijhorende 
PINCODE. 

Ben je de pincode vergeten of ken je ze niet? Ga dan 
met je identiteitskaart naar de dienst burgerlijke stand 
in je gemeente of via internet naar de website van de 
FOD Binnenlandse zaken:  
http://www.ibz.rrn.fgov.be/ Je kan ook een TOKEN 
aanvragen via de onthaalpagina van “taxonweb”. 

Volgende documenten moet je meebrengen op de 
afgesproken zitdag : 

 Identiteitskaart (van beide partners) met 

pincode  

 Aangifteformulier 2017 (indien je dit hebt 

gekregen)  

 Aanslagbiljet vorig aanslagjaar 2016 

(belastingafrekening) 

 belastingfiches loon, werkloosheid, ziekte, 

tijdkrediet, SWT, pensioen,… 

 attest vakantiegeld van vorig jaar (2016) 

(enkel voor arbeiders) 

 fiscale attesten van aftrekbare bedragen 

(giften, leningen, pensioensparen, 

kinderopvang,….) 

 bewijzen betaald of ontvangen 

onderhoudsgeld 

 rekeningsuitreksel voorafbetalingen 

 bankrekeningnummer 

 aanslagbiljet kadastraal inkomen (indien 

eigenaar van een woning) 

 facturen in verband met dakisolatie woning  

Welke belastingbrieven vullen we in? 
 
De belastingservice beperkt zicht tot ‘bijstand’ en 
geen advies. In dat geval 
adviseren we onze ACV-leden om bij meer 
gespecialiseerde diensten langs te 
gaan.  
 
Tot onze belastingservice behoort NIET: 
 

- het berekenen van werkelijke beroepskosten 
- het invullen van een deel 2 (bvb. bij 

zelfstandige nevenactiviteit) 
- het invullen van herfinancieringleningen 

indien er werd “bijgeleend” (voor vb. 
verbouwingswerken) 

- het invullen van een aangifte “niet-
rijksinwoner”, behalve voor de grensarbeiders 
in het dienstencentrum Kalmthout (niet te 
verwarren met buitenlandse inkomsten, die 
uiteraard wel nog ingevuld worden) 

http://www.ibz.rrn.fgov.be/index.php?id=2698&L=1
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