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Waar en hoe kan HJS 
u helpen?
De aangifte dient voor 1 mei 
2019 te worden ingediend bij 
de belastingdienst. U kunt dit 
zelf doen (digitaal of via de 
aangifte-app), maar natuur-
lijk ook laten doen door een 
belastingadviseur. Ook kunt u 
bij HJS terecht voor hulp bij de 
aangifte. U ziet dan tegelijker-
tijd hoe het invullen gaat, zo-
dat u het volgend jaar wellicht 
helemaal zelf kunt doen. Als 
u naar het inloopspreekuur 
van HJS komt en geholpen wil 
worden met het doen van uw 
belastingaangifte, dan is het 
wel heel belangrijk dat u de 
juiste documenten meeneemt. 
Alleen dan kunnen de HJS-
medewerkers het aangiftefor-
mulier volledig samen met u 
invullen. Neem in ieder geval 
de volgende (digitale) docu-
menten en/of informatie mee:
- Geldig legitimatiebewijs
- Burgerservicenummer
- Inkomensgegevens zoals 

 jaaropgaven en bankafschrif-
 ten
- De DigiD-machtigingscode 
 om bepaalde gegevens te 
 bekijken in uw berichtenbox 
 zoals jaaroverzichten of de 
 aangiftebrief
- Indien van toepassing de
 WOZ-waarde van uw woning,
 deze waarde is terug te
 vinden in de WOZ-beschik-
 king van voorafgaande jaar.
- Betalingsbewijzen voor de 
 aftrekposten, denk hierbij
 aan zorgkosten die niet zijn 
 vergoed, partneralimentatie, 
 betaalde studiekosten als u 
 geen recht heeft op studie-
 financiering.

Voor het invullen van uw 
belastingaangifte is er dit jaar 
ook weer de mogelijkheid om 
bij onze samenwerkingspart-
ner OBA (Openbare Biblio-
theek Amsterdam) langs te 
gaan. Dat kan alleen als u zich 
heeft aangemeld via www.
oba.nl/belasting of tel.nr. 

020-52 30 900. Onze HJS-me-
dewerkers zijn daar dan ook 
aanwezig. Dat kan op de vol-
gende middagen (tussen 14.00 
en 19.00 uur) bij de volgende 
OBA-vestigingen: OBA Osdorp 
op 11 april, OBA Slotermeer 
op 25 april. Voor meer infor-
matie over de Belastingdagen 
in de OBA zie www.oba.nl/
belasting. 

Het verhaal van 
Wierai Ganpat
Vorig jaar kwam Wierai Gan-
pat bij de Belastingdag in OBA 
Bijlmerplein en dit was zijn 
ervaring: ‘Ik had vragen over 
mijn belastingaangifte,’ vertelt 
hij. ‘Het invullen is best inge-
wikkeld. Je wilt ook niet in de 
problemen komen omdat je 
het niet goed hebt ingevuld. 
Toen ik zag dat er in de OBA 
een Belastingdag was waar je 
hulp kon krijgen met je aan-
gifte, besloot ik te gaan. Wie 
weet konden zij mij helpen en 
uitleggen wat wel en niet kan.’ 

Wieraj werd gratis geholpen 
door twee studenten van de 
Hogeschool van Amsterdam 
die alles weten over de inkom-
stenbelasting, BTW en aftrek-
posten. Terwijl ze een kop lek-
kere koffie dronken gingen ze 
aan de slag. Wieraj: ‘Het eerste 
wat ze deden was kijken of ik 
wel moest betalen. Dat bleek 
niet nodig, maar je moet nog 
wel het formulier invullen en 
aangifte doen. Daarbij legden 
ze uit hoe het werkt en wat 
alles betekent. En dan was het 
nog leuk en gezellig ook!’
Alle spanning die de blauwe 
envelop oproept was weg na 
het invullen van de aangifte. 
En anders zorgde de masseur 
daar wel voor, want iedereen 
is welkom voor een ontspan-
nen stoelmassage. Misschien 
dat Wieraj daarvoor nog 
terugkomt, want voor de 
aangifte van dit jaar is het niet 
meer nodig: ‘Inmiddels kan 
ik de aangifte zelf invullen; 
tijdens de Belastingdag is alles 

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. 

duidelijk geworden.’ (bron: 
www.oba.nl) 

Waar(mee) kunnen wij 
u verder nog helpen?
Medewerkers van HJS staan 
voor uw klaar om al uw 
vragen omtrent belasting, juri-
dische en sociaal-maatschap-
pelijke kwesties te beantwoor-
den. Als blijkt dat het niet 
mogelijk is om uw vraag te 
beantwoorden, dan verwijzen 
wij u door naar een van onze 
samenwerkingspartners. 

U kunt hiervoor terecht op de 
onderstaande locaties: 

BOOT Oost
Sumatrastraat 314 
1095 HV Amsterdam
telefoon: 020-233 97 59
Spreekuur: elke dinsdag van 
13.00 tot 17.00 uur 

Hoofdlocatie HJS
Wibautstraat 5A 
(Muller Lulofshuis - 2e etage 
(02A08))
telefoon: 06-211 588 82  
Bereikbaar: maandag t/m don-
derdag van 9.00-16.00 uur
e-mail: hjs@hva.nl
twitter: @hva-hjs
website: www.hva.nl/hjs #

Het is weer tijd voor de  jaarlijkse belastingaangifte (belastingjaar 2018). Het vergt meestal veel tijd 
om het aangifteformulier in te vullen. Twijfelt u of het aangifteformulier correct is ingevuld of wilt u 
hulp bij het invullen? De medewerkers van Het Juridisch Spreekuur (HJS) staan voor u klaar om u 
daarbij te helpen. 

Hulp bij de belastingaangifte 

Woningnet: einde overgangsregeling  

De overgangsregeling hield in 
dat de woonduur omgezet kon 
worden naar inschrijfduur, als 
aan de volgende voorwaarden 
voldaan werd: 

•	de	ingangsdatum	van	het	
 huidige contract ingevuld 
 stond op de inschrijving bij 
 woningnet, 
•	er	een	zelfstandige,	niet-

tijdelijke woning leeg achter 
gelaten werd in stadsregio 
Amsterdam of Almere.  
Aan deze overgangsregeling 
komt per 1-7-2019 een eind. 

Deze regeling bestaat al een 
tijdje maar is onlangs aange-
past. Dit zijn de nieuwe voor-
waarden om in aanmerking te 
komen voor de regeling:
•	U	huurt	een	woning	van	een	
 woningbouwcorporatie
•	De	woning	heeft	3	slaap-
 kamers

•	De	woning	heeft	een	opper-
 vlakte van minimaal 70m2 
 (dit kunt u opvragen bij uw 
 verhuurder)
•	U	wilt	verhuizen	naar	een	
 seniorenwoning of een 
 woning met een maximale 
 oppervlakte van 60m2 in 
 Amsterdam

Dat betekent dat u vanaf deze 
datum geen woonduur van 
voor 1-7-2015 meer toe kunt 
voegen aan uw inschrijving. U 
kunt deze nog wel tot 1-7-2030 
verzilveren. Na 1-7-2030 geldt 
alleen nog uw inschrijfdatum 
als wachttijd. Heeft u dus een 
langere woonduur dan in-
schrijfduur - of nog helemaal 
geen inschrijving bij woning-
net -, is deze woonduur voor 
1-7-2015 opgebouwd en nog 
niet toegevoegd aan uw wo-
ningnetinschrijving? Dan is dit 

het moment om dat alsnog te 
doen! Als u inlogt ziet u onder 
het kopje ‘Mijn gegevens’ en 
dan ‘Mijn profiel’ wat uw 
wachttijd is en waar deze op 
is gebaseerd. Staat daar nog 
niet dat deze gebaseerd is op 
woonduur, dan kunt u in uw 
woningnetprofiel de ingangs-
datum van het huidige con-
tract toevoegen. Komt u hier 
alleen niet uit, kom dan naar 
ons woningnetspreekuur. Via 
020-5230150 kunt u hiervoor 
een afspraak maken. #

•	U	staat	ingeschreven	bij	
 Woningnet
•	Uw	huishouden	bestaat	uit	
 maximaal drie personen

Wat biedt de regeling?
Als u aan alle voorwaarden 
voldoet zal de woningbouw-
corporatie de regeling toe-

kennen. U krijgt een voor-
rangpositie in Woningnet. Als 
u een nieuwe woning heeft 
gevonden die voldoet aan de 
bovenstaande voorwaarden 
ontvangt u een verhuiskos-
tenvergoeding, variërend van 
e 4.000 (4 kamers) tot e 6.200 
(7 of meer kamers). Wanneer 
de netto huur van de nieuwe 
woning hoger is dan de netto 
huur van uw huidige woning, 
dan wordt deze aangepast. 

Dit geldt niet wanneer u een 
nieuwbouwwoning gaat 
huren.
Wilt u meer weten over deze 
regeling, neem dan contact op 
met u woningbouwcorporatie 
of met !WOON op 020-5230150 
/oost@wooninfo.nl of kom 
naar ons inloopspreekuur: 
elke maandagochtend tussen 
9.30 en 11 uur aan de IJburg-
laan 727 en elke maandag-
avond tussen 18.30 en 20 uur 
of woensdagochtend tussen 
9 en 12 uur aan de 2e Boer-
haavestraat 46-H. #

Sinds 1-7-2015 is in principe het begrip ‘woonduur’ vervallen en kan alleen 
nog gezocht worden naar een woning op inschrijfduur. Om woningzoekers 
met woonduur van voor 1-7-2015 tegemoet te komen, is toen wel besloten 
een tijdelijke overgangsregeling in te stellen (de ‘coulanceregeling’).

Woont u te groot en zou u naar een kleinere woning willen verhuizen? 
Misschien kunt u gebruik maken van de regeling ‘van Groot naar Beter’.


