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Jacqueline van der Vorm (31)  
is eigenaar van de Geld-
consulent (www.degeld-
consulent.nl) en mama van 
Veronique (6) en Fabio (2).

Vóór 1 april moet het 
weer gebeurd zijn,  
de aangifte inkom-
stenbelasting. In mijn 
praktijk en omgeving 
merk ik dat bijna niet 
één mama zelf de 
aangifte doet. Soms 
doet haar partner dit, 
maar nog vaker laat 
ze het doen. Het  
argument hiervoor is 
meestal: “Het is zo’n 
gedoe, daar heb ik 
geen zin in!” Maar 
dames, het enige 
gedoe is het bij 
elkaar zoeken van de 
stukken en dat moet 
je ook doen als je de 
aangifte laat verzor-
gen. Verder is het 
weinig meer dan een 
invuloefening. Durf 
het eens zelf te doen, 
je zult zien dat het 
enorm meevalt!

Let op Laat je toch een adviseur je aangifte doen? Let er dan op dat hij is aangesloten bij de NOB, FB of het CB,  
zie www.cb.nl of www.fb.nl voor adviseurs in de buurt. Voor een eenvoudige aangifte ben je ongeveer € 90 kwijt.

cashmama

•  Stap 1: Verzamelen en 
downloaden

vanaf januari vallen alle jaaropgaven 
weer op de mat: van je werkgever, de 
bank, verzekeringsmaatschappij, 
enzovoorts. stop ze direct bij elkaar 
in een map, samen met de aangifte-
brief die je van de belastingdienst 
ontvangt. Download op www.
belastingdienst.nl het aangifte- 

programma 2008.

•  Stap 2: Boxen invullen
Nadat je je persoonlijke gegevens 
hebt ingevoerd, kun je per ‘box’ 
aangeven wat je inkomen in 2008 
was.
in box 1 neem je de inkomens- 
gegevens van de jaaropgave van je 
werkgever over. De loonbelasting  
die je werkgever heeft ingehouden 
wordt zo direct verrekend met de 
totaal te betalen inkomstenbelasting. 
verder neem je de hypotheekgege-
vens over van de jaaropgaven van de 
bank. De WoZ waarde van je woning 
staat op de WoZ-beschikking die je 
van de gemeente ontvangt.
Box 2 is voor mensen met een eigen 
bedrijf en in box 3 neem je de 
waardes van je jaaropgaven van je 
vermogen over. vermogen is 
spaargeld, beleggingen of bijvoor-

beeld een vakantiehuisje. 

Belastingaangifte
Deze maand legt Jacqueline uit hoe je gemakkelijk  
zelf je belastingaangifte kunt doen. 

Go girl! Het 
is zo simpel

•  Stap 3: Aftrekposten en 
kortingen

bij de aftrekposten kun je bijzon- 
dere kosten opvoeren als ziekte- of 
studiekosten. op de site wordt heel 
duidelijk aangegeven welke kosten  
je wel en niet mag opvoeren. als 
jonge moeder heb je tevens recht  
op allerlei heffingskortingen. Dit kan 
flink oplopen. Je hoeft ze alleen maar 

even aan te vinken!

•  Stap 4: Rekenen
Met een eigen huis krijg je vaak al 
maandelijks een voorlopige 
teruggaaf van de belastingdienst. 
Deze vul je in bij ‘te verrekenen 
bedragen’, dan wordt de teruggaaf 
verrekend met de uiteindelijk te 
betalen belasting. tenslotte kun je 
nog kiezen aan wie je de gezamen-
lijke inkomsten van jou en je partner 
toedeelt. als je dit invult, zie je direct 

wat het gunstigste resultaat geeft.

•  Klaar! 
Je kunt ondertekenen met je DigiD 
code, aan te vragen via www.digid.nl. 
als je nog vragen hebt over je 
aangifte, bel dan de belasting- 
telefoon: 0800-0543 of kijk op www.
belastingdienst.nl, hier vind je heel 
duidelijke informatie.

Dit stappenplan geldt voor een eenvoudige situatie: in loondienst, een eigen 
huis en spaargeld. Heb je een eigen bedrijf, heeft er in 2008 een grote wijziging 
plaatsgevonden als een scheiding of verkeer je in een andere bijzondere positie, 
dan is het wel verstandig om een professional naar je aangifte te laten kijken.


