
 
 

Wat hebben wij nodig voor het invullen van de Belgische belastingaangifte: 

 

• Belastingbrief – als u deze toch nog per post ontvangen heeft.   

Vergeet niet om uw handtekeningen op de achterzijde v.h. rood-wit formulier te plaatsen in de hokjes 
 (gehuwd? hokje handtekening 1 is voor de handtekening van de man, het onderste voor de partner. 

  ongehuwd? Dan moet u handtekenen in hokje 1) 

 

• Aanslagbiljet kadastraal inkomen van al uw eigendommen, ook van het buitenland (=grondbelasting)  
vb  Nederlandse woning? WOZ-waarde en betaalde rioolheffing en de gemeente- of grondbelasting bezorgen 

     Franse woning? Valeur Locative Brute en betaalde gemeente- of grondbelasting bezorgen 

werd de buitenlandse woning verhuurd? Dan hebben we ook de ontvangen huur nodig mét details v.d. huurperiode 

 

• Fiches / jaaropgaves van de inkomsten van 2018: 

Loon / vakantiegeld 

     Nederlands loon? Bezorg ons dan ook het polisblad van de zorgverzekering i.v.m. premie 2018 

     (CZ / ZilverenKruis / ONVZ / …) Deze is aftrekbaar. 

Pensioen / brugpensioen  

Ziekte / invaliditeit / werkloosheidsuitkering 

Zelfstandige in Nederland? Jaarrapport van NL boekhouder bezorgen (resultatenrekening) samen met het 

overzicht van de Nederlandse belastingaangifte (overzicht van de Boxen) *** 

 

• Attesten over uitgaven gedaan in 2018: 

Pensioensparen * / Dienstencheques / PWA-cheques 

Hypothecaire lening * /  Schuld-saldoverzekering of Levensverzekering  * 

Alimentatie (betaald bedrag, of ontvangen bedrag)  / Kinderen in co-ouderschap ? 

Kinderopvang 

Giften 

Financieel jaaroverzicht v.d. ontvangen rente / dividenden op buitenlandse bankrekeningen** 

 

• Vraag die iedereen moet beantwoorden: bezit u meer dan 1 effectrekening (ongeacht in welk land) Ja / nee   

 Let op! Als uw totale portefeuille een gemiddelde waarde heeft van 500.000 €, dan moet u via een speciaal  

 aangifteformulier de verplichtte effectentaks betalen. (min gedeelte effectentaks die de bank al ingehouden 

 heeft)  Deze 500.000 € is de som van AL uw portefeuilles bij ALLE banken in België én in het buitenland 

samen. Dit aangifteformulier kan u op de website van FOD Financiën vinden (wij kunnen dit niet invullen): 

https://financien.belgium.be/nl/Actueel/taks-op-de-effectenrekeningen-het-aangifteformulier-beschikbaar  
(meer informatie over de effectentaks? Zie bijvoorbeeld  https://www.bolero.be/nl/lp/wat-houdt-de-effectentaks-in of  

https://www.bnpparibasfortis.be/nl/campaigns/taks-op-effectenrekening?axes4=priv#date-vigueur ) 

 

• Heeft u buitenlandse inkomsten? (jaaropgave, zelfstandige)  

Dan hebben wij ook de Nederlandse belastingafrekeningen nodig.  

Dit is het bedrag dat u moest bijbetalen aan of terugkreeg van de fiscus TIJDENS HET JAAR 2018.  

Dit kan u terugvinden op uw Nederlands aanslagbiljet, of kan u opzoeken op de bankbriefjes. 

Let wel: het gaat niet over de aanslag OVER het jaar 2018, maar het bedrag dat u tijdens het jaar 2018 moest 

bijbetalen of terugkreeg 

 

https://financien.belgium.be/nl/Actueel/taks-op-de-effectenrekeningen-het-aangifteformulier-beschikbaar
https://www.bolero.be/nl/lp/wat-houdt-de-effectentaks-in
https://www.bnpparibasfortis.be/nl/campaigns/taks-op-effectenrekening?axes4=priv#date-vigueur


 

• Heeft uw bankrekeningen buiten België? Dan heeft u enkele jaren geleden normaal gezien speciale 

formulieren ingevuld en opgestuurd naar de Nationale Bank van België. Als u dit nog nooit heeft gedaan, of 

indien u 1 van deze buitenlandse bankrekeningen stopzet, of een nieuwe rekening opent in het buitenland, 

dan moet u weer dat formulier invullen. U kan dit blanco formulier eventueel bij ons verkrijgen.  
 

 

 

Belangrijke mededelingen i.v.m. bovenstaande (zie * hierboven) : 

 

* De attesten van pensioensparen / lening / levensverzekering kreeg u mogelijk niet meer per post opgestuurd 

door de bank. In dat geval moet u deze attesten afdrukken via de online banking of op de bank laten afdrukken. 

 

** Let op bij overzichten van de RaboBank: zij vermelden niet bij ELKE rekening hoeveel rente u ontving!  

In dat geval moet u die ontvangen zelf opzoeken op uw bankbriefjes en ons dit bedrag doorgeven.  Het gaat over 

rente die op de rekening kwam tijdens het kalenderjaar 2018. (dus niet de rente opgebouwd over ‘18, maar 

uitbetaald op de rekening in het jaar ’18) 

 

*** De Nederlandse accountant heeft deze gegevens mogelijk nog niet klaar.  

Gelieve hem door te geven dat de Belgische boekhouder deze gegevens uiterlijk in juni nodig heeft. 

 

U kan deze documenten bij ons binnen brengen op kantoor, of in een plastic zakje in onze afgesloten brievenbus 

doen. Onze kantoren zijn geopend van 8u30 tot 12u30, en van 13u tot 16u45, behalve op vrijdag tot 16u. 

 

 

 

Vriendelijke groeten 

 

 

 

Theijbers & co boekhouders BVBA 


