
De historie van Belastingservice Venray. 

Het invullen van belastingformulieren is voor mij een uit de hand gelopen hobby. Het begon allemaal 
in 1977 toen ik mijn belastingformulier moest invullen. Ik ging hiervoor naar de FNV belastingservice. 
De persoon die mijn aangifte verzorgde zag aan mij dat deze materie mij wel interesseerde, en vroeg 
of ik niet mee wilde komen helpen. Daarop heb ik positief geantwoord. In oktober 1977 ben ik toen 
gestart met de cursus aspirant invuller. Begin 1978 heb ik meegedaan aan de gevorderde cursus, en 
mocht ik daarna bijzitten bij het invullen van de formulieren voor de leden. Daarna heb ik tot 1988 
jaarlijks de cursus gevolgd en mee geholpen bij het invullen voor de leden van het FNV. In die periode 
groeide ik van aspirant invuller via gevorderde naar een allround invuller. In 1988 vroeg mijn 
instructeur of ik niet wilde deelnemen aan de niveautest voor instructeurs. Dat heb ik begin 1988 
gedaan, en door het behalen van de niveautest mocht ik eind 1989 naar de instructeurscursus. In 
1992 was ik volwaardig instructeur, en heb me direct aangemeld voor Topinstructeur. Op dit 
moment ben ik nog steeds Topinstructeur bij de FNV belastingservice, en voorzitter van de regionale 
belastingwerkgroep FNV ZON. 

Het hierboven verwoorde heeft zijdelings te maken met het ontstaan van Belastingservice Venray. 

Omstreeks 1990 wisten in mijn omgeving steeds meer mensen van mijn hobby. Ik was op dat 
moment onderhoudsschilder van mijn beroep. Veel van deze vrienden en kennissen vroegen mij hun 
belastingformulier in te vullen. Het werd me duidelijk dat er behoefte was aan deze dienst. Ik ben 
toen in lokale bladen wat reclame gaan maken dat ik tegen betaling belastingformulieren invulde. 
Hierdoor groeide er een klantenkring die in 1998 zo groot was dat ik me heb aangemeld bij de Kamer 
van Koophandel en bij de Belastingdienst als zelfstandig ondernemer. Ik heb tot 2000 nog als 
onderhoudsschilder gewerkt, en het invullen van de belastingformulieren in de vrije tijd gedaan. In 
2000 was het werk als onderhoudsschilder niet meer te combineren met het invullen van de 
belastingformulieren, en hebben we volledig gekozen voor het invullen van belastingformulieren en 
wat aanverwante diensten. Ik zeg hier duidelijk we hebben gekozen, want mijn echtgenote Hennie 
heb ik ook met het virus besmet. Zij is in 1990 gestart met de aspirant cursus en volgt deze sindsdien 
jaarlijks. In 2007 hebben we bijna 1.200 aangiftes verzorgd. 


