
 

 

 

 

 

Belastinghulp in Nijkerk 
Aangepaste versie: februari 2018 

 
Waar kunnen de inwoners van de gemeente Nijkerk terecht voor hulp bij het invullen 

van de belastingaangifte inkomstenbelasting? 

 

Geen kosten aan verbonden 
 

1. Belastingproject Sigma Nijkerk 

Sigma start, in samenwerking met bibliotheek Nijkerk, met het bieden van hulp bij de 

aangifte inkomstenbelasting. Inwoners van Nijkerk die drempels ervaren met het 

doen van de belastingaangifte kunnen een beroep doen op deze hulp. Een 

getrainde vrijwilliger vult het digitale belastingformulier samen met u in. Aan deze 

hulp zijn wel een aantal voorwaarden verbonden: 

- Inkomensgrens alleenstaande € 22.400,-. Met partner is deze inkomensgrens   

€ 30.400,-. 

- Er is geen sprake van een lidmaatschap van een ouderen- of vakbond 

- Er is geen sprake van een eigen onderneming of zzp-er 

- Er is geen tot weinig vermogen 

- Het moet voor u mogelijk zijn om naar de bibliotheek Nijkerk te komen 

Let op! Mocht de aangifte te gecompliceerd zijn, dan is Sigma genoodzaakt u door 

te verwijzen. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Sigma 

(tel. 033-2474830) 

 

2. Belastingdienst  

U kunt (gratis) hulp krijgen van de belastingdienst bij het invullen van uw aangifte, als 

u voldoet aan de volgende voorwaarden: 

- U bent particulier 

- U bent geen lid van een vak- of ouderenbond 

- U ontvangt zorgtoeslag (inkomensgrens gezamenlijke huishouding € 35.996,-; 

Inkomensgrens alleenstaande € 28.720,-) 

- U hebt een machtigingscode 

 

U kunt voor 1 mei een afspraak maken via de belastingtelefoon (tel: 0800-0543).  

 

 

Belastingkantoor gemeente Nijkerk (Belastingregio Randmeren) 

Randmeren/kantoor Almere 

 

 

 Adres Frieswijkstraat 99 

  3861 BK Nijkerk 

 telefoon 033-2474830 

 email info@sigma-nijkerk.nl 

 web www.sigma-nijkerk.nl 

 

 bank NL 98 RABO 0130285587 

 kvk 41035634 
 
 



Bezoekadres     Postadres   

Willem Dreesweg 24   Postbus 1111    

1314 CN Almere    1300 BC Almere   

 

Contact 

Belastingtelefoon: 0800-0543. Bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 

08:00 – 20:00 uur en vrijdag van 08:00 – 17:00 uur. De balies van de belastingkantoren 

zijn op werkdagen open van 08:00 – 17:00 uur. 

 

3. Belastingservice FNV 

Voor gratis hulp bij je belastingaangifte kun je gebruik maken van de 

Belastingservice FNV. Deskundigen helpen u verder bij het invullen van het 

belastingformulier en zorgen dat je niet te veel belasting betaalt. De invulperiode 

start op 1 maart 2018 en loopt tot 1 mei 2018. Vanaf 1 februari 2018 kan er een 

afspraak worden gemaakt. Dit kan online via www.afspraakmakenfnv.nl.  

 

De belastingservice FNV (en andere organisaties) kan uw aangifte alleen verzorgen 

als u een machtigingscode van de Belastingdienst meeneemt. Elk lid dat in 2017 zijn 

aangifte heeft laten verzorgen door de Belastingservice FNV, krijgen eind 

januari/begin februari de machtigingscode toegestuurd. 

 

Nazorg: heeft u na de afspraak nog vragen of moet u nog iets laten invullen, dan 

kunt u het hele jaar bij de Belastingservice FNV terecht. Dit kan alleen op afspraak. 

Let op! De gratis belastingservice is alleen voor FNV-leden en hun partners.  

 

Tegen vergoeding 

  
4. ANBO Belastingservice 

Leden van ANBO die hulp willen bij hun belastingaangifte kunnen gebruik maken 

van de belastingservice. Een vrijwilliger van ANBO komt dan bij u langs. 

Belastinginvullers maken onkosten om u te helpen. Daarom mogen zij een kleine 

onkostenvergoeding voor reis-, kopieer- en printkosten aan u vragen. Die bedraagt 

nooit meer dan €12,- per huishouden. De vergoeding betaalt u aan de 

belastinginvuller zelf. 

Aanvragen machtigingscode Belastingdienst 

Voor zowel hulp bij het invullen van uw toeslagen, als voor het invullen van uw 

belastingaangifte, heeft u een machtigingscode van de Belastingdienst nodig. De 

machtigingscode kan op 2 manieren worden aangevraagd: 

1. Als u over een DigiD-code beschikt, logt u in op DigiD en via 

‘machtigingen’ kunt u dan een machtigingscode aanvragen. De code is 

direct beschikbaar 

2. U kunt bellen naar de Belastingdienst via 088-1236555 op werkdagen van 

08:00-22:00. U geeft uw BSN-nummer door en kunt de machtigingscode 

aanvragen. Het duurt circa 5 dagen voordat u deze code thuis per post 

ontvangt 

Let op! Wanneer u ook een afspraak voor uw partner maakt, dan heeft deze een 

eigen machtigingscode nodig. 

http://www.afspraakmakenfnv.nl/


Om een afspraak te maken met een belastinginvuller bij u in de buurt kunt u bellen 

met de ANBO Ledenservice : 0348 – 46 66 90. Bereikbaar op werkdagen van 9:00 uur 

tot 17:00 uur. Een lidmaatschap van ANBO bedraagt het eerste jaar € 32,50. Na dit 

eerste jaar betaalt u jaarlijks € 42,50. 

 

5. KBO-PCOB 

Leden van KBO-PCOB die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt, kunnen 

tegen een kleine vergoeding hun aangifte laten verzorgen door een 

belastinginvuller van KBO-PCOB. De belastinginvuller komt bij u thuis. Afhankelijk van 

de lokale afspraken vraagt de belastinginvuller een kleine onkostenvergoeding 

vragen. Rekent u op minimaal € 12 –. De belastinginvuller vult alleen eenvoudige 

aangiftes in. Om gebruik te maken van deze service kunt u (als lid én niet-lid) 

contact opnemen met KBO-PCOB via 033-2534808 of kleut078@kpnmail.nl (Wout van 

de Kleut).  

 
6. CNV Vakcentrale 

De vakbond heeft tientallen invulpunten door het land. De belastingservice is voor 

leden van een van de CNV-vakbonden. Niet-leden zijn ook welkom, maar betalen 

een hogere bijdrage. U kunt zelf vanaf 16 januari 2018 online een afspraak inplannen 

in het afsprakensysteem of telefonisch een afspraak maken via 030-751 10 50 

 Leden Niet leden 

Alleenstaande € 10,- € 57,- 

Samen met partner € 14,- € 84,- 

* Een CNV USB-stick (met een kopie van de aangifte) kost € 3,-. 

Leden die een (gezamenlijk) inkomen op of onder het bijstandsniveau hebben, 

krijgen gratis hulp bij hun belastingaangifte. 

De organisatie is per provincie geregeld en leden worden via de bondsbladen op 

de hoogte gehouden. Ook kunnen ze tijdens kantooruren bellen met de vakcentrale 

(030–7511050). 

 
7. Mijn Gemak 

Mijn Gemak is de bemiddelingsservice van diensten, exclusief voor de klanten van 

Univé. Alle verzekerden van Univé kunnen hier gebruik van maken. Mijn Gemak 

regelt onder andere een expert die de belastingaangifte voor u invult. Voor het 

invullen van een standaard aangifte aan huis wordt € 80,- gevraagd. 

Meer informatie over de bemiddelingsservice vindt u op www.unive.mijngemak.nl. 

 
8. Leef3.nu 

Via Leef3.nu is het mogelijk om hulp te krijgen bij het invullen van uw 

belastingaangifte. Deze mogelijkheid is er voor leden en niet leden. 

 

 Leden Niet leden 

Op diverse locaties van 

Beweging 3.0 

€ 55,- € 65,- 

Belastingservice aan huis € 65,- € 75,- 

Voor deze belastingspreekuren (duur: drie kwartier) werkt Leef3.nu samen met 

verschillende erkende administratiekantoren. Een afspraak kan gemaakt worden via 

https://www.leef3.nu/hulp-met-belastingaangifte/. Voor vragen kunt u ook bellen 

naar 033-4692323 of mailen naar info@leef3.nu. Het lidmaatschap van Leef3.nu kost 

in 2018 € 23,10 per jaar. Uw partner is ook direct lid, zonder extra kosten. 

mailto:kleut078@kpnmail.nl
https://www.leef3.nu/hulp-met-belastingaangifte/


 
9. Accountants in Nijkerk 

Accountants verzorgen tegen betaling uw belastingaangifte. Zij hanteren 

commerciële tarieven, wisselend van € 70,- tot € 150,-. 

 

 Adres Contact 

Administratiekantoor 

van Deuveren & 

Blankstijn 

Kleterstraat 16 

3862 CA Nijkerk 

033-2450352 

www.administratiekantoor-vdb.nl 

info@admin-vdb.nl 

Alfa 

Registeraccountants 

 

Van Siburgstraat 2-4 

3863 HW Nijkerk 

088-2533200 

www.alfa.nl 

nijkerk@alfa.nl 

ADW Accountants 

Nijkerk 

 

Melkrijder 19 

2860 BC Nijkerk 

033-2451100 

www.adwaccountants.nl 

nijkerk@adw-accountants.nl 

Veluwse Associatie 

 

Frieswijkstraat 111 

3861 BK Nijkerk 

033-2453275 

www.veluwse-associatie.nl 

nijkerk@veluwse-associatie.nl 

Dirksen 

 

Vetkamp 27 

3862 JM Nijkerk 

033-2452487 

 

 

 

 

 


