
Werken met de e-overheid 

Praatplaat Ik wil via internet aangifte doen 
Handreiking voor de docent/coach 

 

 

Vooraf 
Voor mensen die niet zo handig zijn met een computer en met internet heeft 
Stichting Digisterker de cursus ‘Werken met de e-overheid’ gemaakt. Bij de cursus 
hoort een werkboek. Op basis van dit werkboek heeft Digisterker een aantal 
praatplaten gemaakt. De praatplaten kunnen worden gebruikt als aanvulling op het 
werkboek en zijn vooral bedoeld voor mensen voor wie de cursus te moeilijk is. Zij 
krijgen individueel uitleg aan de hand van de praatplaat. Op de praatplaat staan 
alleen de hoofdzaken genoemd. In deze handreiking voor de docent/coach staan 
de belangrijkste aanvullingen, gerangschikt per onderdeel van de praatplaat. Zie de 
‘Algemene handleiding praatplaten’, voor hoe u als begeleider de praatplaat inzet. 

De praatplaat Ik wil via internet aangifte doen 
De praatplaat Ik wil via internet aangifte doen gaat over hoe je met je DigiD via de 
website belastingdienst.nl elk jaar aangifte doet. De praatplaat bevat de volgende 
onderdelen: 

 Wat is belasting-aangifte doen? 
 Dit doe ik zo! 
 Wat heb ik nodig om aangifte te doen? 
 Tip 
 Let op! 

 

Aanvullende informatie op onderdelen praatplaat 

 

 Inkomensbelasting wordt automatisch van je loon of uitkering ingehouden. 
 Aangifte doen is op internet vragen beantwoorden over je inkomen. Dit doe je 

met een online formulier, het aangifteformulier. 
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 Het aangifteformulier is altijd al voor een deel door de Belastingdienst ingevuld 
met gegevens die bij de dienst bekend zijn, zoals het jaarinkomen van het 
afgelopen jaar. 

 Sommige uitgaven mag je aftrekken van je bruto-inkomen: de aftrekposten. Het 
gevolg hiervan is dat je minder belasting hoeft te betalen. Je moet dan wel 
bewijs hebben dat je deze uitgaven hebt gedaan. Dit betekent: scans van 
rekeningen als bijlagen uploaden en meesturen. 

 

 

 Je kunt op verschillende manieren inloggen: o.a. met je DigiD of de DigiD app. 
 Nadat je ingelogd bent, klik je op 'Inkomstenbelasting' en het juiste jaar 
 Zoals gezegd, staan er al gegevens ingevuld op het aangifteformulier. Deze 

gegevens kijk je na. Staat er iets fout? Dan haal je het weg en geef je het juiste 
antwoord. Mis je gegevens? Dan vul je deze gegevens in. 

 Je gebruikt je DigiD dus twee keer: de eerste keer om in te loggen, de tweede 
keer om je gecontroleerde aangifte te ondertekenen. 

 Je kunt je ingevulde aangifte na verzenden als pdf downloaden en bewaren op je 
computer of printen. 

 

 

 Ook de DigiD van je man of vrouw, als je bent getrouwd. 
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 Ook het bsn en van je man of vrouw en kinderen, als je die hebt. 
 Je jaaropgave van je loon of uitkering over het jaar waarover het gaat. Heb je 

twee banen? Dan van allebei. 
 Andere gegevens zoals je jaaroverzicht van je bankrekening en je aftrekposten, 

zoals je hypotheekrente in geval van een hypotheek. 
 Met je DigiD log je in op mijn.belastingdienst.nl. Je kijkt na wat al staat ingevuld. 

Je gebruikt hierbij genoemde gegevens/documenten. Je vult ook in wat nog niet 
is ingevuld. Ook hierbij gebruik je genoemde gegevens/documenten. 

 

 

 Heb je voor 1 april je aangifte op de post gedaan? Dan krijg je voor 1 juli post of 
je belasting terugkrijgt of moet betalen. 

 Er is ook de Aangifte app waarmee je aangifte kunt doen. Deze app installeer je 
op je telefoon of tablet. Je kunt deze app alleen gebruiken als er qua inkomen of 
uitkering niets is veranderd in vergelijking met het jaar ervoor. Je vindt deze app 
op de website belastingdienst.nl. 

 In de bibliotheek kunnen ze je doorverwijzen naar organisaties zoals de 
Formulierenbrigade of Thuisadministratie, die in de meeste gemeentes actief 
zijn. De mensen die hier werken mogen en kunnen je helpen met het 
daadwerkelijk aangifte doen. Dit geldt niet voor bibliotheekmedewerkers. 

 

 

 Er is ook een praatplaat over DigiD machtigen. 


