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#DWARS

DWARS DOOR DE BUURT

Dwars door het recht met HJS

Het Juridisch Spreekuur (HJS) van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) behandelt
in deze rubriek actualiteiten die met het recht te maken hebben.

Hulp bij belastingaangifte
Tekst: Tychya Aipassa en Keisha Wiebers
Belastingaangifte doen: veel mensen kijken er tegenop. Het
kost veel tijd en moeite en de regels veranderen vaak. Na het
invullen van het aangifteformulier slaat de twijfel toe. Is alles
wel goed ingevuld? Heb ik niets over het hoofd gezien?
Belastingaangifte doen is een ingewikkelde klus. Het Juridisch
Spreekuur (HJS) helpt inwoners van Amsterdam Oost met
hun belastingaangifte. De studenten van HJS staan in de startblokken om u van dienst te zijn.
Belastingaangifte en
digitalisering
Tot nu toe kreeg u altijd een
blauwe envelop in de bus,
maar daar komt verandering
in. De belastingdienst stuurt
steeds meer post alleen nog
maar naar uw digitale Berichtenbox. Dit jaar krijgt u tot
en met februari de blauwe
envelop met de brief waarin
u wordt gevraagd om aangifte
te doen, als gewone post. U
ontvangt deze brief ook als
digitale post, zie www.belastingdienst.nl.
Heeft u de brief niet ontvangen, dan kan het alsnog betekenen dat u belastingaangifte
moet doen. Dit hangt af van
uw persoonlijke- en/of financiële situatie. Vraag HJS om
informatie hierover.
Op tijd aangifte doen
Het is belangrijk om op tijd
aangifte te doen. U krijgt altijd
eerst een herinnering, en als
u daar niet op reageert een

aanmaning als u de aangifte
inkomstenbelasting te laat
hebt ingediend. In de aanmaning staat de nieuwe termijn
waarbinnen u de aangifte
moet doen. Als uw aangifte na
die termijn bij de belastingdienst binnenkomt, krijgt u
een boete en rente opgelegd.
Vanaf 1 maart 2016 kunt u
aangifte doen over het belastingjaar 2015. Dit kan tot 1 mei
2016, tenzij u op tijd uitstel
heeft gevraagd en gekregen.
Als u belastingaangifte heeft
gedaan, weet u voorlopig of
u de belastingdienst moet
betalen of dat u juist geld terugkrijgt. De definitieve beslissing ontvangt u daarna van de
belastingdienst.
Inloopspreekuren
HJS-medewerkers zijn aanwezig tijdens de speciale
inloopspreekuren van Civic en
Dynamo om u te helpen bij het
invullen van uw belastingaangifte. Beide organisaties zijn
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gevestigd in Amsterdam-Oost
en richten zich op bewoners
uit de wijk die daar met
sociaal-juridische en/of maatschappelijke vragen terecht
kunnen.
Kijk voor de dagen en tijden
van de inloopspreekuren
op de websites van Civic en
Dynamo: www.civicamsterdam.nl en www.dynamoamsterdam.nl. Naast deze
speciale belastingspreekuren
kunt u ook bij de BOOT-locatie
terecht voor hulp bij het doen
van de aangifte.
Wat moet u meenemen naar
het belastingspreekuur?
Het is belangrijk dat u de
juiste documenten en gegevens meeneemt naar het
belastingspreekuur. Dan kunnen we uw belastingaangifte
samen invullen en afhandelen.
Neem de volgende documenten altijd mee:
• een geldig legitimatiebewijs
van uzelf; als u bent gemachtigd om ook aangifte te doen
voor uw fiscale partner heeft
u ook een kopie van een geldig
legitimatiebewijs van deze
fiscale partner nodig
• de aangiftebrief, indien u
die in papieren vorm heeft
ontvangen
• de DigiD-machtigingscode
van uzelf en eventueel van uw

fiscale partner, mede om de
aangiftebrief in uw Berichtenbox op te kunnen vragen
• het machtigingsformulier
(als u namens iemand anders
aangifte doet).
Heeft u een fiscale partner?
Neem dan ook het volgende
mee:
• burgerservicenummer van
uw fiscale partner
• geboortedatum van uw fiscale partner
• gegevens over het inkomen van uw fiscale partner
(bijvoorbeeld jaaropgaven en
bankafschriften).

belastingen en andere juridische zaken te beantwoorden.
Als wij uw vraag niet kunnen
beantwoorden, verwijzen wij
u altijd door naar een van onze
samenwerkingspartners. #
Gegevens BOOT-Oost en
HJS-spreekuurtijden:
Batjanstraat 1b
1094 RC Amsterdam
Inloopspreekuren: dinsdag
t/m donderdag van 13:00 tot
17:00 uur
BOOT: 020-665 8015
HJS: 06-211 588 82 (algemeen)
Website HJS: www.hva.nl/hjs
E-mail HJS: hjs@hva.nl

Medewerkers van HJS staan
klaar om al uw vragen over

Uit de HJS praktijk: Boete belastingdienst
Een cliënt van HJS kreeg een vorig jaar een hoge boete en aanslag
opgelegd voor het niet invullen van de verplichte belastingaangifte.
De cliënt vroeg HJS om hulp. HJS nam contact op met de
belastingdienst, zodoende bleek dat men in deze zaak een schatting
had gemaakt van het belastbaar inkomen van de cliënt en op basis
daarvan ook nog een boete en rente in rekening had gebracht.
HJS heeft uit naam van de cliënt een bezwaarschrift opgesteld.
Hierin werden de persoonlijke omstandigheden duidelijk toegelicht
en werd verzocht om de cliënt alsnog in staat te stellen aangifte te
doen. Deze zaak is in het voordeel van de cliënt goed opgelost. De
opgelegde boete werd uiteindelijk kwijtgescholden. De cliënt kreeg
van de belastingdienst, nadat de juiste informatie met betrekking
tot de hoogte van het belastbare inkomen van de cliënt bekend was,
wel een aanslag opgelegd, maar het bedrag van deze aanslag was
veel lager dan de eerder verzonden aanslag.

Belangrijke veranderingen voor huurders
Per 2016 is een aantal wijzigingen in het Amsterdamse en
landelijke huisvestingsbeleid doorgevoerd. Hieronder vindt
u de belangrijkste:

• Passend toewijzen:
Corporaties zijn vanaf 1
januari 2016 verplicht 95 %
van de huishoudens met een
inkomen tot aan de huurtoeslaggrens (e 22.100 of e 30.000,
afhankelijk van de samenstelling van het huishouden)
alleen woningen met een huur
onder de zogenaamde aftoppingsgrens toe te wijzen
(e 586,68 of e 628,76). Woningen met een hogere huur
worden alleen nog toegewezen aan huishoudens met

een inkomen daarboven. Per
corporatie kunnen de regels
enigszins verschillen.
• WOZ:
Per 1 oktober 2015 is het
puntensysteem gewijzigd. De
schaarstepunten zijn vervallen, samen met de punten
voor woonvorm, woonomgeving en hinderlijke situaties.
Daarvoor in de plaats is de
WOZ-waarde een rol gaan
spelen. Binnenkort krijgen
ook huurders een WOZ-

beschikking , waartegen ze
in principe bezwaar kunnen
maken. Als u het idee heeft
dat uw WOZ-waarde (veel) te
hoog is geschat, kom dan naar
het spreekuur van het WSWonen, dan kan een medewerker
bekijken of het zin kan hebben bezwaar te maken en u
daarbij helpen.

wat de ingangsdatum van
uw huidige huurcontract is.
Twijfelt u of u goed ingeschreven staat, kom dan naar het
inloopspreekuur woningnet op
woensdagmiddag tussen 14.30
en 17 uur in Post Oost (afspraak maken op 020-4609380
of oost@wswonen.nl).

het overige deel kan tot en
met 2020 worden toegewezen
aan huishoudens met een
inkomen tot e 39.874.

• Woonduur vervallen: In tegenstelling tot eerdere berichtgeving is het door een coulanceregeling nog wel mogelijk u
in te schrijven bij woningnet
en tot 1-7-2019 de opgebouwde woonduur te verzilveren,
mits goed aangegeven wordt

• De inkomensgrens voor
de toewijzing van een sociale huurwoning gaat in 2016
omhoog van e 34.911 in 2015
naar e 35.739, d.w.z. ten
minste 80% van de sociale
huurwoningen moet worden
toegewezen aan huishoudens
met een inkomen tot e 35.739,

• Huurtoeslag:
de vrijstelling voor het vermogen gaat omhoog. Zonder
toeslagpartner mag het vermogen max. e 24.437 zijn, met
toeslagpartner e 48.874. De
extra vrijstelling voor ouderen
vervalt. Is uw vermogen op 1
januari 2016 te hoog voor uw
toeslag? Dan hebt u er geen
recht meer op. Zet dan uw toeslag z.s.m. stop. Zo voorkomt
u dat u later toeslag moet
terugbetalen.

Eigen Haard daar van start ging
met het project Indie1. Na een
tijdje zonder locatie te hebben
gezeten kan Villa Bewust nu, tot
onze vreugde en dankzij Ymere,
over een nieuwe tijdelijke ruimte beschikken aan

de v.d. Vijverstraat 16-H
(Tuinwijck). Binnenkort is de
feestelijke heropening. Kunt u
niet zolang wachten, dan kunt
u vast een kijkje nemen op onze
website, www.villabewust.nl.
Bewoners(groepen) kunnen

zich, vooruitlopend op de opening, vast aanmelden op oost@
villabewust.nl voor een workshop, informatiebijeenkomst of
interactieve rondleiding. Wij
hopen u z.s.m. op onze nieuwe
locatie te kunnen verwelkomen! #

Villa Bewust heropent!
Villa Bewust is een pop-up
demonstratiewoning waarin
middels interactieve rondleidingen, workshops en
informatiebijeenkomsten
bewoners geïnformeerd worden over hoe je met kleine

gedragsveranderingen en
simpele aanpassingen veiliger, gezonder, zorgeloos en
energiezuiniger kunt wonen.
Eind 2015 moest de locatie aan
de Zeeburgerdijk sluiten, omdat

