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Aangifte 
Inkomstenbelasting 

over 2022 
 

 

 

Elk jaar komt de blauwe brief weer terug. De uitnodiging om de aangifte inkomstenbelasting in te 

vullen. Ook als je geen uitnodiging krijgt kan het lonen om een aangifte in te vullen. 

Om je behulpzaam te zijn bij het invullen heeft de KBO IJsselstein-Lopik een team van deskundige 

belastinginvullers. (HUBA’s). Ook dit jaar staan de vertrouwde invullers Ed de Vries, Heilke 

Jacobs, Dick Althof, Henry Vlasveld, Theo te Braake, Peter van der Peet en Piet Tammer van het 

HUBA team weer voor u klaar. Daarnaast komt Piet Versteegh ons team versterken.  

In 2023 krijgt u geen witte envelop met een machtigingscode. De HUBA kan de vorige code 

gebruiken. De HUBA kan zo nodig een code aanvragen. 

De beperkingen rond corona zijn opgeheven. We gaan weer op huisbezoek. De HUBA zal zelf 

eerst contact zoeken met de leden die hulp nodig hebben. Mogelijk kan een andere deskundige 

HUBA u benaderen dan uw vorige HUBA. Dit om de werkdruk over de HUBA’s evenredig te 

verdelen 

U kunt uw HUBA behulpzaam zijn door de benodigde gegevens over 2022 te verzamelen in een 

map. In deze map stopt u de jaaropgave(n) van de AOW en het pensioen, de opgave van de bank 

over de saldi. Bij het eigen huis de WOZ-waarde en de betaalde rente. 

Van de giften kunt u een lijstje maken met vermelding van: 

Datum betaling via bank Begunstigde Bedrag 

 

 

  

 

De HUBA kan nagaan welke giften in aanmerking komen als aftrekpost. 

Als u zelf ziektekosten heeft moeten betalen kunt u ook een lijst aanleggen. Het eigen risico valt 

daar voor iedereen buiten. Het gaat hierbij o.a. om niet vergoede behandelingen, medicijnen en 

reiskosten. 

Datum betaling via bank Betaald aan Bedrag 

   

   

 

De Belastingdienst kan om bewijsstukken vragen. Het kan handig zijn om de lijst aan te leggen 

aan de hand van de dagafschriften van uw bank. De dieetverklaring moet elk jaar worden 

vernieuwd. De dieetbevestiging 2022 kunt u op internet vinden door dieetbevestiging 2022 in te 

typen in Google. Vragen over giften of ziektekosten kunt u stellen als de HUBA u benadert. Noteer 

uw vragen bijtijds en stop de notitie bij uw gegevens. 
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De invulhulp is een ledenservice van uw lokale KBO voor en door leden van de KBO en PCOB. 

Een HUBA neemt eind februari/begin maart contact met u op.  

Ter bestrijding van de onkosten van de vrijwilliger wordt een bijdrage van € 15,00 per adres 

gevraagd. 

Voor nieuwe hulpvragers moet een starttraject worden ingezet. Daarvoor neemt u contact op met 

de coördinator Piet Tammer: telefoon 030-6881173. 

   


