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Kijk-op Actua @  
Gent, 8 mei 2014 

 

 Ook dit jaar voorziet het ACV Gent-Eeklo heel wat zitdagen waarop leden terechtkunnen voor hulp bij het invullen van 
hun belastingaangifte. Om de reguliere dienstverlening niet in het gedrang te brengen, vragen we iedereen om zich strikt 
aan deze zitdagen te houden. 

 
 In de mate van het mogelijke zullen wij deze aangiften enkel nog online doen via tax-on-web. Daarom is het 
noodzakelijk om de elektronische identiteitskaarten (en pincode ervan) mee te brengen en dit van beide partners. 
 
Bovendien breng je mee: ACV-lidboekje, alle loonfiches m.b.t. inkomsten 2013, je trouwboekje indien gehuwd, het 
kadastraal inkomen van je woning, eventuele attesten betreffende invaliditeit van jou en je gezinsleden, attesten 
afbetaling lening, bewijs onderhoudsgelden, bewijs giften, fiscale attesten aftrekbare bestedingen en de aanslag 
(berekeningsnota) 2013 inkomsten 2012. Deze aanslag helpt ons immers voor een snelle behandeling van de huidige 
aangifte.  

 
 Ook leden die dit jaar van de belastingdienst een ‘voorstel van vereenvoudigde aangifte’ ontvingen en dit door ons willen 
laten nakijken, zijn uiteraard welkom. 
 
De zitdagen vinden plaats op volgende plaatsen en tijdstippen: 
Aalter, ACV-contactpunt, Brouwerijstraat 32  
dinsdag 27 mei van 9 tot 12 uur  
donderdag 12 juni van 13.30 tot 17 uur 
 
 Deinze, ACV-dienstencentrum, Gentstraat 79 bus 1  
maandag 19 mei van 13.30 tot 17 uur 
donderdag 22 mei van 13.30 tot 17 uur 
dinsdag 3 juni van 9 tot 12 uur  
dinsdag 10 juni van 9 tot 12 uur 
woensdag 18 juni van 13.30 tot 17 uur 
 
Eeklo, ACV-dienstencentrum, Oostveldstraat 23 
maandag 19 mei van 13.30 tot 17 uur 
donderdag 22 mei van 13.30 tot 17 uur 
dinsdag 3 juni van 9 tot 12 uur  
dinsdag 10 juni van 9 tot 12 uur 

 woensdag 18 juni van 13.30 tot 17 uur 
 
Evergem, ACV-dienstencentrum, Bibliotheekstraat 5 
maandag 19 mei van 13.30 tot 17 uur 
donderdag 22 mei van 13.30 tot 17 uur 
dinsdag 3 juni van 9 tot 12 uur  
dinsdag 10 juni van 9 tot 12 uur 

 woensdag 18 juni van 13.30 tot 17 uur 

Invullen belastingsaangiften Zitdagen  
ACV Gent-Eeklo 
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Gent Bloemekenswijk, ACV-contactpunt, Fr. Van Ryhovelaan 241 
dinsdag 27 mei van 9 tot 12 uur  
donderdag 12 juni van 13.30 tot 17 uur 
 
Gent-centrum, ACV Rechtskundige Dienst, Poel 7 (hoofdgebouw, tweede verdieping) 
dinsdag 3 juni van 8.30 tot 11 uur en van 13.30 tot 16.00 uur 
dinsdag 10 juni van 8.30 tot 11 uur en van 13.30 tot 16.00 uur 
dinsdag 17 juni van 8.30 tot 11 uur en van 13.30 tot 16.00 uur 
dinsdag 24 juni van 8.30 tot 11 uur en van 13.30 tot 16.00 uur 
 
Ledeberg, ACV-contactpunt, Ledebergplein 40   
dinsdag 27 mei van 9 tot 12 uur  
donderdag 12 juni van 13.30 tot 17 uur 
 
Lochristi, ACV-dienstencentrum, Dorp-West 10  
maandag 19 mei van 13.30 tot 17 uur 
donderdag 22 mei van 13.30 tot 17 uur 
dinsdag 3 juni van 9 tot 12 uur  
dinsdag 10 juni van 9 tot 12 uur 

 woensdag 18 juni van 13.30 tot 17 uur 
 
Maldegem, ACV-contactpunt, Mevr. Courtmanslaan 75   
maandag 26 mei van 13.30 tot 17 uur 
dinsdag 17 juni van 9 tot 12 uur 
 
Merelbeke, ACV-contactpunt, C. Sneyssenslaan 2   
maandag 19 mei van 13.30 tot 17 uur 
donderdag 22 mei van 13.30 tot 17 uur 
dinsdag 3 juni van 9 tot 12 uur  
dinsdag 10 juni van 9 tot 12 uur 

 woensdag 18 juni van 13.30 tot 17 uur 
 

Sint-Amandsberg, ACV-contactpunt, Antwerpsesteenweg 245 
maandag 26 mei van 13.30 tot 17 uur 
dinsdag 17 juni van 9 tot 12 uur 

 
Zelzate, ACV-contactpunt, Fr. Wittoucklaan 22/0001  
dinsdag 27 mei van 9 tot 12 uur  
donderdag 12 juni van 13.30 tot 17 uur 

 
 

Zelf elektronische belastingaangifte doen via tax-on-web in Gent 

Leden kunnen, net als vorige jaren, in het ACV-infohuis Surplus (Sint-Michielsstraat 12 in Gent) zelf hun aangifte 
invullen via tax-on-web. Dit kan enkel op afspraak via Surplus (09 265 44 88) op onderstaande dagen, telkens van 9 
tot 12 uur en van 13 tot 17 uur. Een ACV-medewerker blijft in de buurt om je met raad en daad bij te staan.      
 

woensdag 21 mei, maandag 26 mei, woensdag 28 mei, maandag 2 juni,  
donderdag 5 juni, woensdag 11 juni, donderdag 26 juni 
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