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Haarlem, 17 maart 2022  
 
 

Gratis hulp bij aangifte inkomstenbelasting 
Ben je inwoner van Haarlem of Zandvoort en vind je het lastig om je eigen aangifte 
inkomstenbelasting te doen? DOCK Haarlem en de Bibliotheek Zuid-Kennemerland helpen je 
graag! Als je aan de voorwaarden voldoet, kun je of een individuele afspraak maken met DOCK 
Haarlem of kun je een afspraak inplannen op woensdag 30 maart of donderdag 28 april tussen 
9.00 uur en 13.00 uur in de Bibliotheek Haarlem Centrum (Gasthuisstraat 32) of op dinsdag 29 
maart of dinsdag 26 april tussen 13.00 en 17.00 uur in de Bibliotheek Haarlem Schalkwijk (Fie 
Carelsenplein 2). Wie aangifte doet in maart, krijgt vóór 1 juli bericht. Om een afspraak te 
maken kun je van maandag t/m vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur contact opnemen met de 
sociaal raadslieden van DOCK Haarlem via telefoonnummer 088 855 51 78 of e-mailadres 
haarlemsr@dock.nl. Er kunnen meerdere mensen op hetzelfde tijdstip individueel geholpen 
worden door een sociaal raadsman/-vrouw of door een vrijwilliger van de Formulierenbrigade. 
Voor meer informatie over DOCK Haarlem kijk op www.dock.nl/haarlem en voor de Bibliotheek 
Zuid-Kennemerland op www.bibliotheekzuidkennemerland.nl.  
 

Voorwaarden 
Om gratis hulp te krijgen bij de aangifte inkomstenbelasting, dien je aan de volgende voorwaarden te 
voldoen:  

• Je woont in Haarlem of Zandvoort; 

• Jouw jaarinkomen is niet hoger dan €24.000 (alleenstaand) of €33.000 
(gehuwd/samenwonend); 

• Jouw vermogen is niet hoger dan €31.747 (alleenstaand) of €63.494 (gehuwd/samenwonend); 

• Je bent géén zelfstandige of zzp’er; 

• Het gaat niet om een ingewikkelde aangifte waarvoor gespecialiseerde fiscale kennis nodig is, 
zoals bij een onverdeelde boedel of inkomen uit het buitenland of echtscheiding; 

• Je kunt niet terecht voor invulhulp bij je ouderenbond, vakbond of MEE & de Wering. 
  

Locaties, data en tijden 
Je kunt je aanmelden voor een afspraak op de volgende locaties, data en tijden: 

• Bibliotheek Haarlem Centrum (Gasthuisstraat 32, 2011 XP Haarlem) 
➢ Woensdag 30 maart Doelenzaal 9.00 – 13.00 uur 
➢ Donderdag 28 april Doelenzaal 9.00 – 13.00 uur            

• Bibliotheek Haarlem Schalkwijk (Fie Carelsenplein 2, 2036 AM Haarlem) 
➢ Dinsdag 29 maart Meemaakpodium 13.00 – 17.00 uur 
➢ Dinsdag 26 april Meemaakpodium 13.00 – 17.00 uur 

 

Informatie en aanmelden 
Wil je meer informatie of wil je je aanmelden? Neem contact op met de sociaal raadslieden van DOCK 
Haarlem op maandag t/m vrijdag tussen 10.00 uur en 12.00 uur via telefoonnummer 088 855 51 78 of 
e-mailadres haarlemsr@dock.nl. Kijk voor meer informatie over de sociaal raadslieden op 
www.dock.nl/aanbod/hulp-van-sociaal-raadslieden en voor de Formulierenbrigade op 
www.dock.nl/aanbod/formulierenbrigade. Volg de sociaal raadslieden ook via hun Facebookpagina 
www.facebook.com/Sociaal-Raadslieden-DOCK-Haarlem-353669258757965.  
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Noot voor de redactie: voor meer informatie, interviews en/of beeldmateriaal neem contact op met Hadassa 

Kosten, Communicatieadviseur van DOCK Haarlem, via hkosten@dock.nl of 06 59 91 70 82. 
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