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1. Nederlandse belastingaangifte inkomsten 2017
Ben je door de Nederlandse belastingdienst aangeschreven om een aangifte inkomstenbelasting 2017
in te dienen of wens je spontaan aangifte te doen? Dat
kun je via de online aangiftevoorziening buitenland die
je terugvindt op www.belastingdienst.nl/internationaal.
ACV leden kunnen bij ACV Grensarbeiders op afspraak
terecht voor hulp bij hun persoonlijke aangifte.
Tijdig aangifte doen!!
De Nederlandse aangiftes moeten ingeleverd zijn voor 1 juli
2018. 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 voor oudere jaren nu nog
kunnen gedaan worden met terugwerkende kracht tot het
jaar 2013. Toch kan het van belang zijn voor 1 juli aangifte
te doen. Wie geen verzoek tot het doen van een aangifte
heeft ontvangen is immers verplicht aangifte doen als het
bij te betalen bedrag minstens € 45 bedraagt. Door op tijd
aangifte te doen wordt voorkomen dat er belastingrente
(interest) moet betaald worden. Er zal geen belastingrente
aangerekend worden als je aangifte doet voor 1 april en de
Belastingdienst een aanslag oplegt voor 1 juli. Uiteraard is
het aan te raden aangifte te doen als je voor een teruggaaf
in aanmerking komt! Zo kan het feit dat je een onvolledig
jaar in Nederland hebt gewerkt bijvoorbeeld aanleiding
geven tot een teruggaaf. Ook de inkomensafhankelijke
combinatiekorting kan een teruggaaf opleveren .
Basisvoorwaarde hiervoor is dat een kind jonger dan 12 jaar
bij jou inwoont. Een vaak gebruikte aftrekpost is de aftrek
hypotheekrente van de in België gelegen eigen woning. Je
kunt op de gewone spreekuren van ACV grensarbeiders
(www.acvgrensarbeiders.be) als ACV lid altijd terecht om je
persoonlijke situatie te laten bekijken.
Gebruikersnaam & wachtwoord of DigiD.
Heb je vanaf het inkomstenjaar 2015 al digitaal aangifte
gedaan in Nederland, dan beschik je al over een
gebruikersnaam en wachtwoord. Doe je echter voor het
eerst digitaal aangifte en heb je nog geen inloggegevens,
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
dergelijke code. Is dat niet het geval dan kan je deze
aanvragen via digid.nl. Zonder DigiD of gebruikersnaam en wachtwoord kunnen wij de aangifte NIET
voor je invullen.
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Kwalificerende buitenlandse
belastingplicht & inkomensverklaring 2017
Als je bepaalde aftrekposten zoals bijvoorbeeld ziektekosten en hypotheekrente wil inbrengen zul je het bewijs
moeten leveren dat je “kwalificeert”. Dat geldt ook voor
de aanvraag heffingskorting niet werkende partner.
Kwalificeren wil zeggen dat je wereldinkomen voor
minstens 90% in Nederland is belast. Het bewijs daarvoor
moet geleverd worden door een inkomensverklaring voor
te leggen die afgestempeld is door de belastingcontrole
waaronder je in België valt. De inkomensverklaring heb je
niet nodig bij het invullen van de aangifte zelf, maar moet
later worden nagestuurd. De Belgische taxatiediensten
zullen de formulieren in kwestie in principe echter niet
eerder afstempelen dan vanaf september 2018. Dat
neemt niet weg dat een verplichte aangifte wel tijdig moet
worden ingestuurd. Een definitieve aanslag zal echter pas
volgen nadat de verklaring bij de Nederlandse fiscus is
toegekomen. Indien je verleden jaar al kwalificeerde, ga je
wel een voorlopige aanslag krijgen.
Enkel op afspraak
ACV leden grensarbeiders kunnen voor het invullen van
hun aangifte komstenbelasting 2017 na afspraak terecht
op onderstaande data en plaatsen:

In Limburg: afspraak te maken via het ACV Contactcenter
op het nummer 011 306000
Datum

ACV kantoor te

Uur

Donderdag 26 april 2018

Tongeren, Elisabethwal 6

13.30-18 u

Woensdag 2 mei 2018

Bree, Grauwe Torenwal 13

9-12 u
13.30-18 u

Woensdag 16 mei 2018

Neerpelt, Norbertinessenlaan 1

9-12 u
13.30-18 u

Woensdag 23 mei 2018

Genk, Dieplaan 19

13.30-18 u

Woensdag 30 mei 2018

Bilzen, Stationlaan 44

9-12 u
13.30-18 u

Maandag 4 juni 2018

Maaseik, Maastrichtersteenweg 17

9-12 u
13.30-18 u

Donderdag 14 juni 2018

Maasmechelen, Heirstraat 249

9-12 u
13.30-18 u

Woensdag 20 juni 2018

Hasselt, Mgr Broekxplein 1(gelijkvloers) 13.30-18 u

Buiten Limburg :
Datum

ACV kantoor te

Woensdag 11 april 2018

Sint Gillis Waas, Pompstraat 2a
13.30-17 u
Grensarbeid.ACVOost-Vlaanderen@acv-csc.be

Uur

Woensdag 9 mei 2018

Zelzate, Franz Wittoucklaan 22/0001
Grensarbeid.ACVOost-Vlaanderen@acv-csc.be

ACV Kempen : afspraak te maken via grensarbeiders@acv-csc.be of 078 152058
ACV Antwerpen: ACV kantoor Kalmthout Kapellensteenweg 145 ,
afspraak te maken via christine.oostvogels@acv-csc.be of 03 2227300

ACV Grensarbeiders
Wat dien je mee te brengen?

Naast je inloggegevens dien je de jaaropgaaf 2017, of bij gebrek
daaraan het laatste loonbriefje van 2017 voor te leggen. Breng ook
altijd je 2 laatste loonbriefjes mee als je in 2017 ontslagen bent en
een ontslagvergoeding ontvangen hebt. Had je in 2017 ook Belgische
inkomsten, dan breng ook die fiche(s) mee. Voor de aftrek eigen woning
moeten wij weten wat de waarde van je woning was op datum van
1.1.2016. Met waarde wordt niet het kadastraal inkomen bedoeld, maar
wel de waarde van de woning indien deze voor vrije verkoop zou zijn
aangeboden. Ook dienen wij te beschikken over de fiche(s) van de bank
met daarop het overzicht van de in 2017 betaalde interesten en kapitaal.
AIs de lening pas afgesloten is in 2017, dan kunnen ook de kosten
die daarmee gepaard gaan – notariskosten bvb- ingebracht worden .
Wanneer je je lening(en) afgesloten of geherfinancierd hebt na 1.1.2013
dien je ons ook mee te delen aan welk rentepercentage je geleend hebt.
Als het ACV ook verleden jaar al je aangifte ingevuld heeft, beschik je
over een print van de ingediende aangifte. Breng die zeker mee!

Om te bepalen of je kwalificeert dien je ons alle niet in Nederland
belaste inkomsten mee te delen op peildatum 1 januari 2017.
Niet in Nederland belaste inkomsten zijn uiteraard inkomsten uit
loondienst of uitkering uit België, maar ook alles wat tot het “vermogen”
behoort : het saldo van alle Nederlandse én Belgische bankrekeningen
(zowel van alle zichtrekeningen en spaarrekeningen), de waarde van
aandelen, obligaties enz. in Nederland en België ,de waarde van een
levensverzekering en pensioensparen, de waarde van een tweede
woning en ander onroerend goed, maar ook de waarde van alle
schulden, behalve de hypothecaire lening van de eigen woning (bvb een
persoonlijke lening). Er wordt rekening gehouden met een heffingsvrij
vermogen van € 25.000 als je geen fiscale partner hebt. Heb je wel een
fiscale partner is dat € 50.000. Het feit dat je je vermogen dient op te
geven, wil niet zeggen dat Nederland dit ook effectief zal belasten. 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.

2. Belastingen, premies en heffingskortingen 2017 & 2018 (jonger dan AOW leeftijd)
Premie volksverzekeringen
AOW
ANW
WLZ
Totaal
Over maximaal
Nederlandse belastingen
Schijf 1
Schijf 2
Schijf 3
Schijf 4
Belastingen én premie vv
Schijf 1
Schijf 2
Aanslaggrens
Teruggaafgrens
Eigenwoningforfait
van 0 tot € 12.500
van € 12.500 tot € 25.000
van € 25.000 tot € 50.000
van € 50.000 tot € 75.000
€ 75.000 en hoger
Heffingskortingen
Algemene heffingskorting
Arbeidskorting
Werkbonus voor werkenden geboren in 1953
Inkomensafhankelijke combinatiekorting
Heffingskorting minstverdienende partner

Zorgverzekeringwet
Inkomensafhankelijke bijdrage werkgever
Nominale premie
Nominale bijdrage meeverzekerde gezinsleden
Eigen risico (vrijwillig)
Eigen risico (verplicht)

2017
17,9 %
0,10 %
9,65 %
27,65 %
€ 33.791
2017
%
0 -19.982
8,90 %
19.982 – 33.791
13,15 %
33.791 – 67.072
40,80 %
67.072 en meer
52 %
2017
in €
36,55 %
€ 7.303
40,80 %
€ 5.634
€ 45
€ 14
2017
nihil
0,30 %
0,45 %
0,60 %
0,75 % tot € 1.060.000
2017
€ 2.254 maximaal
€ 3.223 maximaal
€ 1.119 maximaal
€ 2.778 maximaal
€ 2.254 maximaal
(geboren voor 1.1.1963)
° > 1.1.1963 : € 902
2017
6,65 % over maximaal € 53.701
per zorgverzekeraar verschillend
indicatie: € 865 - € 1.100 per jaar
€ 75,56 per maand aan CAK
van € 0 tot € 500
€ 385

2018
17,9 %
0,10 %
9,65 %
27,65 %
€ 33.994
2018
%
0 – 20.142
8,90 %
20.143 – 33.994
13,20 %
33.995 – 68.507
40,85 %
68.507 en meer
51,95 %
2018
in €
36,55 %
€ 7.362
40,40 %
€ 5.658
€ 46
€ 14
2018
nihil
0,25 %
0,40 %
0,55 %
0,70 % tot € 1.060.000
2018
€ 2.265 maximaal
€ 3.249 maximaal
vervallen
€ 2.801 maximaal
€ 2.265 maximaal
(geboren voor 1.1.1963)
° > 1.1.1963 : € 755
2018
6,90 % over maximaal € 54.614
per zorgverzekeraar verschillend
indicatie: € 900-€ 1.200 per jaar
€ 81,64 per maand aan CAK
van € 0 tot € 500
€ 385

Ondanks het feit dat dit informatieblad met de nodige zorgvuldigheid is samengesteld, kunnen er geen rechten aan worden ontleend.
Reacties of vragen zijn steeds welkom. Mail naar grensarbeiders@acv-csc.be
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