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Introductie
Taak bewindvoerder tegenover budgetbeheer
Vooringevulde aangifte
Persoonsgebonden aftrek en dan met name specifieke zorgkosten (kortweg
ziektekosten) + uitgaven tijdelijk verblijf thuis gehandicapten

Geschiedenis
•
•
•
•

Tot 2009 buitengewone uitgaven regeling
Vanaf 2009 huidige regeling; gericht op chronisch zieken/gehandicapten
In 2013 verder versoberd (gemeenten via WMO en bijzondere bijstand)
Toekomst

Niet meer aftrekbare zorgkosten
• vaste aftrekken voor 65-plussers, arbeidsongeschikten en chronisch zieken
• begrafeniskosten
• rollators, looprekken, diverse soorten krukken en gipssteunen
• premies voor zorgverzekering (zowel basis- als aanvullende dekking)
• eigen bijdragen in het kader van de Wlz en de Wmo
• verplichte eigen risico en vrijwillig eigen risico
• kosten van brillen, contactlenzen en ooglaserbehandeling
• hulpmiddelen die o.b.v. Wmo verstrekt kunnen worden door gemeenten,
zoals scootmobielen, rolstoelen en aanpassingen in of om de woning

Wel aftrekbare zorgkosten
• Genees- en heelkundige hulp
• Reizen i.v.m. regelmatig ziekenbezoek
• Farmaceutische hulpmiddelen verstrekt op voorschrift van een arts
• Andere hulpmiddelen
• Vervoer
• Extra kosten van een op medisch voorschrift gehouden dieet
• Extra uitgaven voor (particuliere) gezinshulp
• Extra kleding en beddengoed

Genees- en heelkundige hulp
• Voorgeschreven door artsen, specialisten volgens Nederlandse begrippen.
• Alleen voor zover geen vergoeding en niet onder eigen risico.
• Alternatieve geneeswijzen (bijv. homeopathie, acupunctuur enz.) alleen op
voorschrift of toezicht/begeleiding van een bevoegde arts.
• NIET: uitgaven voor genezing langs bovennatuurlijke weg (gebedsgenezing,
magnetiseur, waterkijker, yogalessen e.d.).

Reizen voor regelmatig ziekenbezoek
• Bezoeker voerde met verpleegde bij aanvang van diens ziekte een
gezamenlijke huishouding EN
• Verpleging duurt minimaal 1 maand EN
•de bezoeken hebben regelmatig plaatsgevonden (tenminste 1x per week)
EN
• de enkele reisafstand is meer dan 10 km.
Dan bij vervoer per auto € 0,19 per km. Bij vervoer per trein, taxi werkelijke
kosten.
GEEN aftrek van kosten van bloemen en onderweg gebruikte consumpties.

Medicijnen op voorschrift van een arts
• voorgeschreven of verstrekt door arts, dus op recept. Met instemming van
arts is niet voldoende.
• Ook homeopathische medicijnen mits door arts voorgeschreven.
• NIET: voedingssupplementen (vitaminen en mineralen), middelen
aangeschaft bij drogisterij of kosten huisapotheek.

Andere hulpmiddelen
• Middelen die elementaire lichaamsfuncties overnemen of versterken (horen,
bewegen of communiceren).
• Hoofdzakelijk gebruik door zieke of invalide personen.
• Ook kosten van onderhoud, reparatie en verzekering aftrekbaar.

Andere hulpmiddelen
Aftrekbare kosten
• steunzolen
• kunstgebit
• prothese/speciale korsetten
• orthopedisch schoeisel voorzover uitgaven normaal schoeisel te boven gaan
• persoonlijk alarmeringssysteem
• (batterijen) gehoorapparaat
• huur van hulpmiddelen
• pruik of haarstukje op medisch voorschrift
• kunstledematen
• elastische kousen

Andere hulpmiddelen
Niet aftrekbare kosten
• aanpassingen in en om de woning (onder voorwaarden gemeentelijke
voorziening via Wmo)
• brillen
• contactlenzen
• ooglaserbehandeling ter vervanging van brillen of contactlenzen
• rollators
• looprekken
• diverse krukken en gipssteunen
• scootmobielen
• rolstoelen

Vervoer
• Kosten van vervoer voor verkrijgen van geneeskundige hulp aftrekbaar
tegen werkelijke kosten per kilometer (dus ook afschrijving, verzekering,
belasting). Zie bijv. ANWB.
• Kosten door zieke of invalide voor gewone ritten (woon-werk, winkelen,
familiebezoek, vakantie) met taxi, huurauto of eigen auto. Aftrekbaar als
sprake is van extra kosten als gevolg van ziekte of invaliditeit. Vraag: Zijn
totale vervoerskosten als gevolg van ziekte/invaliditeit hoger dan voor
vergelijkbare gezonde personen gebruikelijk is (CBS en Nibud).
• NIET: kosten voor vervoer van begeleider.

Extra kosten van op medisch voorschrift
gehouden dieet
• Op voorschrift van arts of diëtist(e).
• Alleen als dieet is opgenomen in de dieetkostentabel. Andere diëten komen
niet in aftrek.
• Arts of diëtist(e) verstrekken dieetverklaring, die dient te voldoen aan
bepaalde eisen.

Extra uitgaven voor (particuliere)
gezinshulp
• Bij gezinshulp o.g.v. Wmo is eigen bijdrage niet aftrekbaar.
• Het gaat om extra kosten van gezinshulp in direct verband met ziekte of
invaliditeit. NIET: gewone huishoudelijke hulp en hulp bij overlijden of
echtscheiding.
• Niet alleen de vergoeding of loon in geld, maar ook vergoedingen voor
reiskosten, maaltijden e.d.
• Drempel afhankelijk van inkomen.

Extra kleding en beddengoed en
daarmee samenhangende extra uitgaven
• Extra uitgaven a.g.v. ziekte of invaliditeit die tenminste 1 jaar heeft geduurd
of tenminste 1 jaar zal duren en zieke of invalide dient tot uw huishouden te
behoren.
• Vast bedrag aftrekbaar: € 300. Geen specificatie vereist.
• Als uitgaven meer dan € 600 dan aftrekbaar bedrag € 750. Dan wel aan te
tonen middels bewijzen.
• Hieronder vallen ook extra was- en herstellingskosten, alsmede
incontinentiemiddelen voor grote kinderen en volwassenen.

Uitgaven voor tijdelijk verblijf thuis van
ernstig gehandicapten
• Extra kosten gemaakt voor de verzorging thuis tijdens weekend of vakantie
van een ernstig gehandicapte.
• Gehandicapte 21 jaar of ouder.
• Gehandicapte in een Wlz-instelling en hij/zij daar ook doorgaans verblijft.
• Bedragen aftrek:
€ 10 per dag voor verzorging (incl. dagen ophalen en wegbrengen);
€ 0,19 per km. als vervoer per auto tussen plaats verblijf gehandicapte
en woonplaats verzorgende.
• Geen drempel en geen minimum reisafstand.

