
 

 
 

NIEUWSBRIEF 2021/04 

 

Beste, 

 

De berichten voor deze maand: 

 

 

1.  We sturen geregeld een update van de steunmaatregelen in een aparte mail en 

publiceren deze ook op onze website.  De aanvraag hiervoor wordt steeds door uzelf 

ingediend.  Bij vragen en voor cijfermateriaal, contacteer zeker uw dossierbeheerder. 

We stellen vast dat sommige ondernemers hier geen gebruik van maken terwijl ze 

toch recht hebben op tegemoetkomingen én die meestal goed kunnen gebruiken !! 

 

2.            ****   BTW-AANGIFTE Q1-2021  ******   BTW-AANGIFTE Q1-2021 ****  

 

Graag alle papieren over het 1e kwartaal zo snel mogelijk bij ons a.u.b.,  

Indien via OkiOki of andere digitale toepassing, probeer dan zeker snel bij te werken 

tot en met 31 maart. 

(het kan echt niet snel genoeg zijn, ze mogen gerust ook buiten de werkuren in de 

brievenbus gedeponeerd of in pdf doorgemaild – of dropbox – of wetransfer – of 

zipfile - …) 

PS: een bijkomend document kan altijd later of in volgend kwartaal toegevoegd 

indien nog nodig. 

 

3.  En als je nog leuke dingetjes hebt zoals fiches, attesten, overzichten, … die nog iets 

met 2020 te maken hebben, maak ook je boekhouder er gelukkig mee aub. 

 

4.  AANSLAGBILJETTEN: bij onze klanten meestal niet geliefd, wij zien ze des te graag 

naar ons komen!  (om te verwerken, niet om ze te betalen hee) 

Zo kunnen we nakijken of de fiscus  hetzelfde aanrekent als wij berekend hebben én 

hebben we deze ineens in onze bestanden. Dat is namelijk altijd nodig bij bv. een 

kredietaanvraag of zo. (indien Myminfin-volmacht dan niet nodig hoor) 

 

5.  Tijdens de paasvakantie (van 5/4/2021 tot en met 16/4/2021) zijn wij telefonisch 

enkel in de voormiddag van 9 tot 12u bereikbaar.  Voor dringende zaken kan je altijd 

een mailtje sturen naar je dossierbeheerder of naar team@hulpkantoor.be. 

 

6.  We zitten momenteel in de paaspauze en gaan dus verder correct moeten omgaan 

met het telewerk en aanwezigen op kantoor. 

Zoom- of Teams-meetings kunnen eventueel altijd aangevraagd intussen. 

Er is wel altijd permanentie op kantoor tijdens onze normale uren. ( 9 – 16.30u) 

 

7.  En nu wat genieten van het voorlopig laatste lentezonnetje! 

 

 

Vele groetjes vanwege 

Luc en Ann, Lies, Gert, Miet, Soeki, Chaimae, Hilde en Karlien 

mailto:team@hulpkantoor.be

