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Zorgkosten 

 
Algemeen 
Voor de aftrek van zorgkosten geldt een aantal algemene regels. U moet bijvoorbeeld de kosten in 2021 zelf 
betaald hebben. Kreeg u een vergoeding, dan kunt u dat deel niet aftrekken. Verder gelden er per onderdeel van de 
aftrek telkens andere regels. 
Zie ook https://meerkosten.nl/belastingvoordeel/aftrek-zorgkosten/ 

Kun je kosten die contant betaald 
zijn ook aftrekken? 

Zeker. Het maakt voor de aftrek niet uit hoe u de kosten betaald hebt. Dat 
kan dus per bank zijn of contant, aan de balie. U moet vaak wel kunnen 
aantonen dat er inderdaad kosten voor uw eigen rekening kwamen, 
bijvoorbeeld met schriftelijke facturen. 

Welke zorgkosten zijn aftrekbaar 
voor blinden en slechtzienden? 

De aftrek van zorgkosten is niet gekoppeld aan bepaalde ziektes of 
beperkingen. En ook niet aan een bepaalde zorgzwaarte. U moet steeds bij 
elk onderdeel van de aftrek kijken of u ervoor in aanmerking komt. 

Welke kosten zijn aftrekbaar voor 
kinderen met spraakachterstanden? 

Welk zorgzwaartepakket in de Wet 
langdurige zorg moet je hebben om 
voor aftrek van zorgkosten in 
aanmerking te komen? 

Is er een makkelijk te hanteren 
schema met de verschillende 
aftrekbare kosten in geval van ziekte 
of arbeidsongeschiktheid? 

De online aangifte bevat zo’n schema, in het tabblad Uitgaven -> 
Zorgkosten. 

Kun je ook kosten aftrekken waar je 
een aanvullende zorgverzekering 
voor had kunnen afsluiten? 

Ja. Alleen de kosten die onder de basisverzekering vallen, zijn niet 
aftrekbaar. 

Zorgpremies zijn niet aftrekbaar. Ook 
niet voor een aanvullende 
verzekering. Geldt dat ook als de 
behandelingen die ik krijg vergoed 
worden vanuit de aanvullende 
verzekering? Dan kun je misschien 
beter geen aanvullende verzekering 
nemen! 

Soms is het inderdaad voordeliger om geen aanvullende verzekering te 
nemen. Dat geldt vooral als die verzekering erg duur is in vergelijking met de 
vergoedingen die je krijgt. Het lastige is dat je zo’n verzekering aan het begin 
van het jaar moet afsluiten, als je nog niet weet (en dus ook niet kunt 
uitrekenen) of dat voordelig is of juist onvoordelig in jouw situatie. 
Bovendien: als je niet verzekerd bent moet je alle kosten eerst zelf 
voorschieten. Met een laag inkomen is dat vaak niet haalbaar. 

https://meerkosten.nl/belastingvoordeel/aftrek-zorgkosten/
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Zijn er veranderingen in de 
aftrekposten vergeleken met 2020? 

Nee, de posten die onder de aftrek van zorgkosten over het jaar 2021 vallen, 
zijn dezelfde als die over het jaar 2020. Binnen die posten zijn er wel 
veranderingen, al zijn die meestal niet zo groot. 

 
Geneeskundige hulp – (para)medische hulp 
Het gaat hier om kosten voor medische en paramedische zorg, inclusief tandartskosten. Denk ook aan erkende 
medische behandelingen in het buitenland die uw verzekeraar niet vergoedt. Het moet wel altijd gaan om 
behandelingen door artsen of paramedici die werken volgens in Nederland geldende medische standaarden. Ook 
uitgaven voor particuliere ziekenzorg (verpleging en verzorging) vallen onder deze post. 
Zie ook: https://meerkosten.nl/belastingvoordeel/aftrek-zorgkosten/geneeskundige-hulp/ 

Vallen de kosten voor een pedicure 
ook onder de aftrek voor 
geneeskundige hulp? 

Over het algemeen niet. Er zijn bij behandeling door een pedicure in grote 
lijnen twee mogelijkheden. 

• Ofwel het gaat om een behandeling door een gewone pedicure, als 
ondersteuning van uw eigen voetzorg. De behandeling is dan niet 
medisch en de kosten zijn niet aftrekbaar. 

• Ofwel het gaat om een behandeling door een medisch pedicure, onder 
toezicht van een erkende podoloog, als onderdeel van een medische 
behandeling. Deze behandelingen worden vergoed vanuit de 
basisverzekering. 

 
Reiskosten ziekenbezoek 
Voor bezoek aan een (voormalige) huisgenoot die minstens 10 km verderop verpleegd wordt. Reisde u per 
openbaar vervoer of met een taxi, dan zijn de kosten volledig aftrekbaar. U moet dan wel de bonnen bewaren! 
Nam u de auto, dan geldt een standaardtarief van € 0,19 per kilometer. 
Zie ook: https://meerkosten.nl/belastingvoordeel/aftrek-zorgkosten/reiskosten-ziekenbezoek/ 

Ik ga regelmatig op bezoek bij mijn 
dochter, die in een instelling woont. 
In verband met mijn eigen ziekte kan 
ik niet ver reizen. Daarom overnacht 
ik na zo’n bezoek in de buurt en reis 
ik de volgende dag pas weer terug. 
Zijn die kosten aftrekbaar? 

Als uw dochter meer dan 10 km van uw eigen woonplaats woont en als u 
regelmatig op bezoek gaat, dan zijn de reiskosten aftrekbaar. Reisde u met 
eigen vervoer, dan geldt hiervoor een standaardtarief van € 0,19 per km. 
Overnachtingskosten zijn helaas niet aftrekbaar. 

Kan ik parkeerkosten ook 
meerekenen bij de aftrek van 
reiskosten voor ziekenbezoek? 

Helaas niet. Er geldt een vaste aftrek per kilometer reisafstand, van € 0,19 
per kilometer. Andere kosten zijn hier niet aftrekbaar. 

 
Medicijnen op recept 
Het gaat om geneesmiddelen en verbandmiddelen, op voorschrift van een erkende arts. Ook uitgaven voor 
homeopathische medicijnen zijn aftrekbaar, maar alleen als ze door een erkende arts zijn voorgeschreven. 
Zie ook: https://meerkosten.nl/belastingvoordeel/aftrek-zorgkosten/medicijnen-op-voorschrift/ 

Als je voorgeschreven medicijnen 
zelf koopt en betaalt, kun je die 
kosten dan aftrekken als zorgkosten? 

Over het algemeen niet. Veel medicijnen worden vergoed door de 
zorgverzekeraar. Als u ervoor kiest om ze toch zelf te betalen, kunt u die 
kosten niet aftrekken. Alleen als het gaat om medicijnen die niet onder de 
basisverzekering vallen (of die duurder zijn dan het bedrag van de 
vergoeding vanuit de basisverzekering), kunt u de meerkosten aftrekken. 

Ik gebruik merkmedicijnen. Daar 
betaal ik extra voor, want mijn 
zorgverzekering vergoedt alleen 

Ja. Het gaat om medicijnen die u door een arts zijn voorgeschreven en 
waarvan de kosten gedeeltelijk voor uw eigen rekening komen. Namelijk de 

https://meerkosten.nl/belastingvoordeel/aftrek-zorgkosten/geneeskundige-hulp/
https://meerkosten.nl/belastingvoordeel/aftrek-zorgkosten/reiskosten-ziekenbezoek/
https://meerkosten.nl/belastingvoordeel/aftrek-zorgkosten/medicijnen-op-voorschrift/
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merkloze. Kan ik die kosten 
aftrekken? 

meerkosten van het merkmedicijn boven het merkloze medicijn. Die 
meerkosten zijn dan aftrekbaar. 

Is medicinale cannabis aftrekbaar? Ja, mits u de cannabis door een arts voorgeschreven hebt gekregen en het 
inderdaad gaat om medicinale cannabis, verkrijgbaar bij de apotheek. 

Tellen geneesmiddelen die vrij 
verkrijgbaar zijn bij de drogist of 
apotheek ook mee? Ik gebruik daar 
vanwege mijn aandoening veel meer 
van dan anderen. 

Helaas niet. U kunt alleen kosten aftrekken voor geneesmiddelen die u 
voorgeschreven hebt gekregen door een arts. 

Ik gebruik calciumtabletten en 
vitaminepreparaten. Kan ik deze 
kosten aftrekken? 

Calcium- en vitaminepreparaten die u om medische redenen door een 
erkende arts voorgeschreven krijgt, worden over het algemeen vergoed 
vanuit de basisverzekering. Als u ze op eigen initiatief koopt, zonder recept 
van een arts, zijn de kosten daardoor niet aftrekbaar. 

 
Hulpmiddelen en aanpassingen 
Denk aan steunzolen, elastische kousen en prothesen (waaronder ook bruggen die een tandarts aanbrengt), 
aanpassingen aan een auto, fiets of ander vervoermiddel. Niet aftrekbaar zijn de uitgaven voor brillen, 
contactlenzen, eenvoudige loophulpmiddelen (stokken, krukken en rollators), rolstoelen, scootmobielen en 
woningaanpassingen. 
Zie ook: https://meerkosten.nl/belastingvoordeel/aftrek-zorgkosten/hulpmiddelen/ 

Zijn de kosten voor een tweede bed 
in de woonkamer, voor iemand met 
ME/CVS aftrekbaar? 

Helaas, kosten voor gewone bedden zijn geen zorgkosten. Bedden worden 
namelijk door iedereen gebruikt, niet voornamelijk (voor 70% of meer) door 
mensen met een ziekte of beperking. 

Zijn de kosten voor steunzolen en 
steunkousen aftrekbaar? Ik heb hier 
geen doorverwijzing voor van een 
arts. 

Ja, da zijn ze. Het gaat om hulpmiddelen in verband met een ziekte of 
beperking, die anderen niet gebruiken. 

Ik gebruik medische handschoenen 
voor de verzorging van mijn vrouw. 
Kan ik de kosten daarvan aftrekken? 

Ja, als ze voor uw eigen rekening komen. 

Mijn elektrische rolstoel gebruikt per 
jaar voor zo’n € 750 aan stroom. Kan 
ik die kosten aftrekken? Zo nee, kan 
ik ze ergens vergoed krijgen? 

Helaas, doordat de kosten voor de aanschaf van een rolstoel niet aftrekbaar 
zijn, zijn ook de kosten voor onderhoud, verzekeringen en gebruik ervan niet 
aftrekbaar. Uw gemeente is verantwoordelijk voor de verstrekking van 
rolstoelen, inclusief de gebruikskosten ervan. 

Zijn de kosten voor aankoop en 
opleiding van een hulphond 
aftrekbaar als zorgkosten? 

Helaas niet. Een ADL-hulphond is een verstrekking vanuit de 
basisverzekering. Inclusief training en de kosten van levensonderhoud en 
(medische) verzorging van de hond. Verstrekkingen die in het basispakket 
zitten, komen niet in aanmerking voor aftrek als zorgkosten. 

Zijn de kosten voor de batterijen van 
mijn gehoorapparaat aftrekbaar? 

Ja. U krijgt bij uw gehoorapparaat maar één batterij mee, die bovendien 
maar voor 75% vergoed wordt. Die andere 25% komt voor uw eigen 
rekening. Die 25% geldt als een eigen bijdrage en is niet aftrekbaar. Maar als 
u extra batterijen nodig hebt, moet u die zelf aanschaffen. De kosten 
daarvoor zijn wel aftrekbaar. 

Zijn de kosten voor 
incontinentiematerialen aftrekbaar? 

Over het algemeen niet. Er zijn bij incontinentiemateriaal twee 
mogelijkheden. 

• Ofwel u gebruikt deze materialen langdurig en u krijgt ze 
voorgeschreven door een arts, omdat uw dagelijks leven zonder die 

https://meerkosten.nl/belastingvoordeel/aftrek-zorgkosten/hulpmiddelen/


Vragen en antwoorden webinar - De aftrek van zorgkosten bij de aangifte inkomstenbelasting 
Ieder(in), 17 februari 2022 

 

4 

materialen ernstig verstoord wordt. In dat geval worden de 
incontinentiematerialen vergoed vanuit de basisverzekering. 

• Ofwel u gebruikt ze kort (minder dan twee maanden bij urineverlies, 
minder dan twee weken bij verlies van ontlasting) en op eigen initiatief. 
In dat geval gaat het niet om een medisch hulpmiddel en zijn de kosten 
dus niet aftrekbaar. 

Zijn de kosten voor het aanpassen of 
aanmeten van hulpmiddelen 
aftrekbaar? 

Dat hangt ervan af. Alleen als de hulpmiddelen zelf aftrekbaar zijn, kunt u 
ook de kosten voor het aanpassen of aanmeten aftrekken. Veel 
hulpmiddelen worden vergoed vanuit de basisverzekering of vanuit de 
gemeente. In dat geval zijn de kosten voor deze hulpmiddelen niet 
aftrekbaar, ook niet als u ze zelf betaalt. Ook de kosten voor het aanpassen 
of aanmeten zijn dan niet aftrekbaar. 

Zijn de kosten voor het repareren 
van mijn ligfiets aftrekbaar? 

Niet als hulpmiddel. Ligfietsen, elektrische fietsen en elektrische tandems 
worden namelijk ook veel gebruik door mensen zonder beperkingen. 

Zijn de kosten voor een tandem met 
hulpmotor aftrekbaar? 

Hoe zit het met de aftrek van kosten 
voor autoaanpassingen? 

Aanpassingen die alleen waarde hebben voor mensen met een ziekte of 
beperking zijn aftrekbaar. Bijvoorbeeld handgas en remmen aan het stuur, 
of aanpassingen om de transfer te maken vanuit een rolstoel. Algemene 
voorzieningen, zoals stuurbekrachtiging, een standkachel of meerkosten 
voor automatisch schakelen zijn niet aftrekbaar. 

Zijn de kosten voor een 
spraakcomputer aftrekbaar? 

In principe wel. Maar er gelden twee beperkingen. 

• Als uw zorgverzekeraar de kosten vergoed (of had kunnen vergoeden), 
kunt u de kosten niet aftrekken. 

• Als het gaat om algemeen gebruikelijke computertoepassingen (zoals 
het voorlezen van tekst op een gewone computer of tablet), dan geldt 
dit niet als hulpmiddel speciaal voor mensen met een beperking en zijn 
de kosten dus niet aftrekbaar. 

 
Vervoerskosten  
Denk vooral aan ziekenvervoer voor bezoeken aan artsen of andere behandelaars. Reisde u per openbaar vervoer 
of met een taxi, dan zijn de kosten volledig aftrekbaar. Nam u de auto, ga dan uit van de werkelijke kosten per 
kilometer, dus inclusief afschrijving en onderhoud. U kunt die kilometerprijs berekenen op basis van ANWB 
Autokostenmodule. Kreeg u een vergoeding van de zorgverzekeraar voor het ziekenvervoer, dan moet u die in 
mindering brengen op de aftrek. 
In sommige gevallen zijn ook de meerkosten voor leefvervoer (privé vervoer) aftrekbaar, maar in de praktijk is dat 
lastig. U moet kunnen aantonen dat u vanwege uw handicap of ziekte meer vervoerskosten hebt dan anderen, die 
voor het overige (inkomen, gezinssamenstelling) in dezelfde situatie zitten als u. Dat lukt alleen als u (1) een 
volledige administratie bijhoudt van al uw vervoerskosten en (2) kunt nagaan wat een vergelijkbaar iemand 
normaal gesproken aan vervoerskosten heeft. Een tabel hiervoor kunt u vinden op de site van het Nibud. 
Zie ook: https://meerkosten.nl/belastingvoordeel/aftrek-zorgkosten/vervoerskosten/ 

Kan ik parkeerkosten bij het 
ziekenhuis of therapieën ook 
meetellen? 

Ja, dat mag. Het gaat hier om kosten voor ziekenvervoer die voor uw eigen 
rekening komen. 

Kan ik de reiskosten voor vaccinaties 
ook meetellen? En voor testen op 
Covid? 

Ja dat kan. Vaccinatie is een medische behandeling. Reiskosten naar de 
teststraat kunt u niet aftrekken. Testen is geen medische behandeling. 

http://meerkosten.nl/belastingvoordeel/aftrek-zorgkosten/vervoerskosten/ziekenvervoer/
https://www.anwb.nl/auto/autokosten#/kenteken
https://www.anwb.nl/auto/autokosten#/kenteken
http://meerkosten.nl/belastingvoordeel/aftrek-zorgkosten/vervoerskosten/extra-kosten-voor-leefvervoer/
https://www.nibud.nl/consumenten/aftrek-extra-vervoerskosten
https://meerkosten.nl/belastingvoordeel/aftrek-zorgkosten/vervoerskosten/
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Zijn extra kosten voor vervoer naar 
studie of stage aftrekbaar? Ik reis 
met de auto, omdat reizen met het 
openbaar vervoer vanwege mijn 
beperkingen niet haalbaar is. 

Reizen voor studie of stage valt onder het leefvervoer. U kunt alleen kosten 
aftrekken voor leefvervoer, als uw totale vervoerskosten in 2021 vanwege 
uw beperking hoger waren dan de kosten die iemand zoals u zonder 
beperkingen zou hebben gehad. 

Door mijn aandoening kan ik geen 
druk op mijn benen verdragen. 
Daarom rijd ik met een motor, in 
plaats van met de auto. Wat is dan 
redelijk om af te trekken als extra 
vervoerskosten? 

Alleen als u aantoonbaar vanwege uw ziekte of beperkingen méér kosten 
hebt voor uw vervoer dan iemand die voor het overige (inkomen, 
gezinssamenstelling) in dezelfde omstandigheden verkeert als u, kunt u die 
méérkosten aftrekken. Motorrijden in plaats van autorijden is over het 
algemeen juist goedkoper. Het wordt dan lastig om meerkosten aan te 
tonen. 

 
Kleding- en beddengoed 
Deze aftrek geldt alleen voor u, uw fiscale partner en eventuele huisgenoten (dus niet voor kinderen die ergens 
anders wonen) en alleen voor meerkosten ten opzichte van andere mensen die geen ziekte of beperking hebben. Er 
geldt een laag forfait van € 300 voor extra uitgaven die u wel aannemelijk kunt maken, maar niet kunt aantonen. 
Zijn uw extra uitgaven aantoonbaar hoger dan € 600? Dan kunt u € 750 aftrekken. 
Zie ook: https://meerkosten.nl/belastingvoordeel/aftrek-zorgkosten/kleding-en-beddengoed/ 

Hoe weet je of kosten voor extra 
kleding en beddengoed inderdaad 
aftrekbaar zijn? 

U moet voldoende aannemelijk kunnen maken dat u ziekte of beperking 
inderdaad tot extra kosten voor kleding en beddengoed lijdt. Alleen een 
diagnose is niet genoeg, u moet echt kunnen beargumenteren waar de extra 
kosten door ontstaan. 

Ik draag speciale, op maat 
gemaakte schoenen. Zijn de kosten 
daarvan aftrekbaar? 

Dat hangt ervan af. U moet twee dingen aantonen: (1) dat uw totale kosten 
voor kleding en beddengoed (inclusief schoenen) hoger zijn dan van iemand 
die voor het overige (inkomen, gezinssamenstelling) vergelijkbaar met u is en 
(2) dat die hogere kosten veroorzaakt worden door een ziekte of beperking. 
Als uw schoenen aantoonbaar erg duur zijn in verhouding tot uw inkomen en 
u laat ze alleen maar speciaal maken vanwege een aandoening aan uw 
voeten, dan komt u in aanmerking voor het lage forfait van € 300 aftrek. 

 
Extra gezinshulp 
Het gaat bij deze post alleen om particuliere huishoudelijke hulp of persoonlijke ondersteuning, zonder indicatie of 
naast een indicatie als de indicatie niet toereikend was. Er geldt een aparte drempel, afhankelijk van uw 
inkomen. Alleen uitgaven boven deze drempel zijn aftrekbaar. Maakt u gebruik van extra gezinshulp, dan berekent 
de online aangifte automatisch deze extra drempel. 
Zie ook: https://meerkosten.nl/belastingvoordeel/aftrek-zorgkosten/extra-gezinshulp/ 

Ik kan de tuin niet meer zelf doen. 
Dus daar huur ik een tuinman voor 
in. Kan ik die kosten aftrekken als 
extra gezinshulp? 

Helaas niet. Een tuinman verricht geen huishoudelijk werk, begeleiding of 
persoonlijke ondersteuning. 

 
Dieet op voorschrift 
U kunt alleen een dieet opvoeren dat genoemd wordt in de dieetlijst van de Belastingdienst. En alleen als u dit dieet 
volgt op voorschrift van een arts of een erkende diëtist. U moet daarom over een actuele, ondertekende 
dieetverklaring beschikken. U vindt de dieetlijst in de online aangifte, onder het vraagtekentje bij dit onderdeel. 
Zie ook: https://meerkosten.nl/belastingvoordeel/aftrek-zorgkosten/dieet-op-voorschrift/ 

Als je op medisch voorschrift een 
glutenvrij dieet volgt, mag je 

Hier hebt u iets aan, zodra u door deze aftrek (met een eventuele verhoging) 
boven de drempel voor de aftrek van zorgkosten uitkomst. Dat is het geval 

https://meerkosten.nl/belastingvoordeel/aftrek-zorgkosten/kleding-en-beddengoed/
https://meerkosten.nl/belastingvoordeel/aftrek-zorgkosten/extra-gezinshulp/
https://meerkosten.nl/belastingvoordeel/aftrek-zorgkosten/dieet-op-voorschrift/
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gebruikmaken van een vaste 
aftrekpost van € 950. Wanneer is dit 
een meevaller en wanneer heb je 
hier niets aan? 

als uw inkomen lager is dan bruto € 46.781 – bij dat inkomen is de drempel 
namelijk precies € 950. Is uw inkomen hoger en hebt u verder geen 
zorgkosten, dan hebt u helaas niets aan deze aftrek. 

Als meerdere personen in een gezin 
een dieet volgen op voorschrift van 
de dokter, kun je dan ook meerdere 
keren die aftrek opvoeren? 

Ja. De aftrek voor dieet op voorschrift geldt per persoon die het dieet 
volgde. U hebt wel voor elk van die personen een ondertekende 
dieetverklaring nodig van de arts of erkende diëtist. In de online aangifte 
doet u dat door een vinkje te zetten bij ‘ja’ achter de vraag ‘Is er nog een 
persoon voor wie u (of uw partner) kosten maakte voor een dieet?’ 

Als je meer dan één dieet volgt, kun 
je dan voor elk van die diëten het 
aftrekbedrag invullen? 

Dat hangt ervan af. 

• Gaat het om twee volkomen verschillende diëten, dan kunt u beide 
bedragen aftrekken. U doet dat onder het knopje ‘Nog een dieet 
toevoegen’. 

• Gaat het om diëten die elkaar gedeeltelijk overlappen, dan kunt u maar 
één dieet aftrekken. U mag dan wel kiezen voor het dieet waarvoor het 
hoogste bedrag in de tabel staat. 

Ik kreeg vanuit mijn aanvullende 
verzekering een gedeeltelijke 
vergoeding voor het dieet. Kan ik dan 
nog kosten aftrekken? 

Ja. De kosten die voor uw eigen rekening blijven, kunt u aftrekken. Als u in 
de online aangifte invult dat u een bepaald dieet gevolgd hebt, dan 
verschijnt vanzelf het maximaal aftrekbare bedrag in beeld. Vervolgens krijgt 
u de vraag of u een vergoeding kreeg voor dit dieet. Hier vult u het bedrag 
van de vergoeding in. Het aangifteprogramma berekent dan vanzelf hoeveel 
de aftrek bedraagt. 

Ik gebruik dieetpreparaten. Hoe zit 
dat met de aftrek van dieetkosten? 

Dieetpreparaten die u voorgeschreven krijgt door een arts, krijgt u vergoed 
vanuit de basisverzekering. Koopt u ze zelf zonder een vergoeding te vragen, 
dan kunt u de kosten hiervoor niet aftrekken. 

 
Drempel 
Niet al uw zorgkosten zijn aftrekbaar. Er geldt een drempel. Alleen voor zover uw zorgkosten (inclusief de 
verhoging) uitgaan boven de drempel, kunt u ze aftrekken. 
Zie ook: https://meerkosten.nl/belastingvoordeel/aftrek-zorgkosten/drempel/ 

Ik hoor steeds dat je echt heel veel 
extra kosten moet maken om de 
drempel te halen. 

Dat valt mee. Bij lagere inkomens is de drempel 1,65% van het bruto 
inkomen. Voor een alleenstaande die leeft van een bijstandsuitkering 
(sociale minimum) of een Wajong uitkering ligt de drempel rond de € 200. 
Voor mensen met een bruto jaarinkomen van € 25.000 ligt de drempel rond 
de € 400. In beide gevallen zit je er al boven als je een tandartsrekening van 
€ 450 betaald hebt. 

 
Tijdelijk thuis 
U kunt deze aftrekpost gebruiken als uw ernstig gehandicapte kind, broer, zus of iemand van wie u de mentor of 
curator bent normaal gesproken in een zorginstelling woont, maar regelmatig bij u logeert. Er geldt geen drempel. 
Zie ook: https://meerkosten.nl/belastingvoordeel/andere-belastingvoordelen/tijdelijk-thuis/ 

Mijn kind heeft in de coronatijd meer 
dan een half jaar bij ons gewoond. 
Kan ik dan kosten aftrekken voor 
tijdelijk verblijf thuis? 

Dat is lastig te zeggen. In principe geldt er geen bovengrens. De kosten 
zouden dan aftrekbaar zijn. Maar de vraag is of uw kind tijdens deze 
maanden officieel nog bewoner was van de instelling of dat dit tijdelijk is 
stopgezet. Als dat laatste het geval is, zou het kunnen dat u niet in 
aanmerking komt voor deze aftrek, omdat uw kind niet ‘normaal gesproken 
in een instelling woont’. Het is nog niet te zeggen hoe de Belastingdienst 
met deze situatie zal omgaan. 

https://meerkosten.nl/belastingvoordeel/aftrek-zorgkosten/drempel/
https://meerkosten.nl/belastingvoordeel/andere-belastingvoordelen/tijdelijk-thuis/
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Overigens geven veel instellingen een vergoeding voor langdurig verblijft 
thuis. Ze hoeven dan zelf immers geen kosten te maken voor dat verblijf en 
de zorg in de instelling. Die vergoeding moet u in mindering brengen op de 
aftrekbare kosten voor het verblijf bij u thuis. 

Mijn kind woont in een zogenoemd 
ouderinitiatief. Dat is een 
kleinschalige woonvorm. Hij betaalt 
huur voor het wonen. De zorg 
betaalt hij met een 
persoonsgebonden budget. Het 
afgelopen jaar heeft hij veel bij ons 
gelogeerd vanwege corona. Kunnen 
wij dan ook gebruik maken van de 
aftrek voor tijdelijk verblijf thuis van 
een gehandicapte? 

Helaas, dat gaat niet. Deze aftrek geldt alleen als de gehandicapten 
‘doorgaans in een inrichting verblijft’. Het idee achter de aftrek is dat de 
‘inrichting’ die gefinancierd wordt met publiek zorggeld (in de praktijk: de 
Wet langdurige zorg), geld bespaart doordat de bewoner er een tijdje niet is. 
Daar mag dan een voordeeltje tegenover staan van degene bij wie de 
gehandicapte dan verblijft. Bij particuliere woonvormen die gefinancierd 
worden met een persoonsgebonden budget speelt dit allemaal niet. Uw kind 
wordt immers niet gekort op zijn budget als het tijdelijk bij u verblijft. Uw 
kind zou bijvoorbeeld u als zorgverleners kunnen inhuren van dat budget. 

Mijn vader woont in een 
verpleeghuis. We halen hem 
regelmatig op om een paar dagen bij 
ons te logeren. Geldt deze aftrek dan 
ook voor ons? 

Alleen als u officieel de mentor of de curator bent van uw vader. Anders 
helaas niet. 

 
Voorgaande jaren 
Hebt u de afgelopen jaren geen aangifte inkomstenbelasting gedaan en hebt u daar nu spijt van? U hebt nog een 
kans. U kunt nog tot uiterlijk 31 december 2022 aangifte doen over 2017, tot 31 december 2023 over 2018, 
enzovoorts. De online aangifte voor deze jaren vindt u op de website van de Belastingdienst. 
Soms merkt u pas later dat u van bepaalde aftrekposten gebruik had kunnen maken. U hebt dan eigenlijk een 
verkeerde aangifte ingediend, die in uw nadeel is. U kunt proberen om die aangifte te laten hierzien. 
Zie ook: https://meerkosten.nl/belastingvoordeel/zo-werkt-de-aangifte/tips/#verkeerde 

Als je de afgelopen jaren wel aangifte 
hebt gedaan. Ik heb daar ook al 
definitieve aanslagen voor 
ontvangen van de Belastingdienst. 
Nu kom ik er achter dat ik al die tijd 
zorgkosten had kunnen aftrekken. 
Kan ik dat nog rechtzetten? 

Dat is wel de moeite van het proberen waard. Maar succes is niet verzekerd. 
Het kan bovendien alleen over de afgelopen vijf jaar. Stuur een brief naar de 
Belastingdienst waarin u vraagt om een herziening van de betreffende 
aanslag. Doe er een uitgebreide toelichting bij, waarin u onderbouwt 
waarom uw aangifte destijds niet klopte. De Belastingdienst zal niet zonder 
meer positief reageren. U zult uw zorgkosten over de afgelopen jaren heel 
goed moeten kunnen onderbouwen, waar nodig met schriftelijke 
bewijsmiddelen. 

 
Jonggehandicaptenkorting 
De jonggehandicaptenkorting is een speciale heffingskorting voor mensen met Wajong recht. Dat kan een Wajong 
uitkering zijn, maar ook een ‘slapend’ Wajong recht. 
Zie ook: https://meerkosten.nl/belastingvoordeel/andere-belastingvoordelen/jonggehandicaptenkorting/ 

Geldt er een leeftijdsgrens voor de 
jonggehandicaptenkorting? 

Nee. Iedereen die recht heeft op een Wajong uitkering (al dan niet 
‘slapend’) heeft recht op de jonggehandicaptenkorting. Ongeacht de leeftijd. 
Het recht op Wajong vervalt bij het bereiken van de AOW-leeftijd. Op dat 
moment komt u dus ook niet meer in aanmerking voor de 
jonggehandicaptenkorting. 

 

https://meerkosten.nl/belastingvoordeel/zo-werkt-de-aangifte/tips/#verkeerde
https://meerkosten.nl/belastingvoordeel/andere-belastingvoordelen/jonggehandicaptenkorting/

