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De aftrek van zorgkosten

Laat geen belastinggeld liggen!
Leven met een handicap of ziekte brengt kosten met zich mee. Kosten voor medische zorg,
hulpmiddelen, aanpassingen, extra kleding, reiskosten, dieetvoeding en nog veel meer.
Komen die kosten voor uw eigen rekening? Dan kunt u een deel ervan terugkrijgen via de
aangifte inkomstenbelasting. Maak er gebruik van. In dit artikel van Iederin leest u hoe u
aangifte moet doen en welke kosten u daarbij wel en niet kunt opvoeren.
Vanaf 1 maart 2018 kunt u aangifte inkomstenbelasting
doen over het jaar 2017. Dat kan best een lastige klus
zijn. Maar het is de moeite waard. Hebt u hoge
zorgkosten, dan kan de aangifte u veel geld opleveren.
Dat komt door de aftrek van zorgkosten. Maak er
gebruik van!
Algemene voorwaarden
Voor de aftrek van zorgkosten geldt een aantal
spelregels. U moet de kosten in 2017 hebben betaald. Het gaat om kosten voor u zelf, uw fiscaal
partner, uw kinderen tot 27 jaar of familieleden die bij u wonen en die van uw zorg afhankelijk zijn.
De kosten moeten voor uw eigen rekening komen. Kosten die u vergoed hebt gekregen (of had
kunnen krijgen) kunt u niet aftrekken. Kosten voor zorg, hulpmiddelen en voorzieningen die in het
basispakket van de zorgverzekering zitten, die door de gemeente verstrekt worden of waar u een
indicatie voor hebt, zijn niet aftrekbaar. Kosten die voor uw eigen rekening kwamen vanwege het
eigen risico in de basisverzekering kunt u niet aftrekken. Wettelijke eigen bijdragen zijn niet
aftrekbaar. U kunt alleen kosten aftrekken die in de verschillende onderdelen genoemd staan. U
kunt bijvoorbeeld geen zorgpremies aftrekken.
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Loop de verschillende onderdelen na
Hieronder staan de onderdelen van de aftrek op een rijtje, met een korte toelichting.
•
•
•
•

•

•
•

•

•

Geneeskundige hulp. Het gaat bij dit onderdeel om (1) medische en paramedische zorg,
inclusief tandartskosten en (2) om uitgaven voor particuliere verpleging en verzorging zonder
indicatie of naast de indicatie, als de indicatie niet toereikend was.
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. Nam u de auto, dan geldt een standaardtarief van € 0,19 per kilometer.
Medicijnen op doktersvoorschrift. Het gaat om (homeopathische) geneesmiddelen en
verbandmiddelen, op voorschrift van een erkende arts.
Hulpmiddelen. 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.
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 de tabellen en
rekenmodules van de ANWB of de Consumentenbond. 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.
Dieet op voorschrift van een dokter of diëtist. U kunt alleen dieetkosten opvoeren zoals die
genoemd worden in de tabel van de Belastingdienst. Die tabel staat onder het vraagtekentje
bij dit onderdeel in de aangifte.
Extra uitgaven voor kleding en beddengoed. Deze aftrek geldt alleen voor huisgenoten 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.
Afschrijving van uitgaven van vóór 2014. Hebt u vóór 2014 een rolstoel, scootmobiel of
woningaanpassing aangeschaft, schrijft u die af en hebt u die afschrijving ook al over het jaar
2013 afgetrokken als zorgkosten (toen waren deze hulpmiddelen nog aftrekbaar), dan mag u
de afschrijving over 2017 ook nog aftrekken.
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.

Verhoging
Afhankelijk van uw inkomen en uw leeftijd, kan er een standaard verhoging gelden van een aantal
zorgkosten. De online aangifte berekent zelf of u in aanmerking komt voor de verhoging en om
welk bedrag het gaat.
Drempel
Alleen als u in totaal meer zorgkosten hebt dan de drempel, mag u de kosten boven de drempel
aftrekken. De drempel is afhankelijk van uw inkomen. De online aangifte berekent uw drempel
automatisch, op basis van de gegevens die u eerder hebt ingevuld.
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OV-Begeleiderskaart ook voor de GroenHartHopper
Wie vanwege een beperking niet zelfstandig kan reizen met het openbaar vervoer, kan zich
kosteloos laten vergezellen door een begeleider. Deze regeling, die al langer bestaat voor
onder andere trein- en busvervoer, is nu ook geldig voor de GroeneHartHopper.
Dat is te danken aan het initiatief van een van de
deelnemers aan het Regionaal Overleg Gehandicapten,
waarbij ook het Platform Gehandicapten Waddinxveen is
aangesloten. Zij vond het vreemd dat landelijke regeling van
de begeleidingskaart die bekostigd wordt door de overheid,
niet geldig was bij de Hopper. Daarin is dus nu verandering
gekomen. De informatie is te lezen op de internetsite van de
GroeneHartHopper:
http://www.groeneharthopper.nl/begeleiding

Foto: © NS

De OV begeleiderskaart staat op naam van de persoon met de beperking en elke begeleider kan
dus van dezelfde kaart gebruikmaken. Voorwaarden zijn onder meer: u woont in Nederland, u én
uw begeleider moeten minstens 12 jaar oud zijn en u maakt de hele reis gezamenlijk. U reist zelf
met een geldig vervoerbewijs, terwijl uw begeleider de OV-Begeleiderskaart als vervoerbewijs kan
gebruiken. De OV begeleidingskaart is 1 of 5 jaar geldig en aan te vragen bij Argonaut, tel. 0302354661, www.argonaut.nl/regeling-ov-begeleiderskaart.
COLOFON
Op de website staat een stroomschema waarmee men zelf
kan vaststellen of men in aanmerking kan komen voor de
begeleiderskaart. Zie ook
De Stichting Platform
Gehandicapten
Waddinxveen
https://www.ns.nl/reisinformatie/reizen-met-eenis een plaatselijk overleg-,
functiebeperking/ov-begeleiderskaart.html.
advies en informatieorgaan ten
behoeve van mensen met een
handicap en chronisch zieken.

Naar de dokter of niet?
Wanneer u klachten heeft of vragen over uw
gezondheid, zoekt u waarschijnlijk informatie op
internet. Dat heeft zelfdokteren tot gevolg, wat
riskant kan zijn. Huisartsen vinden het belangrijk dat
u op internet betrouwbare informatie krijgt, zonder
reclames. Daarom hebben huisartsen Thuisarts.nl
voor u samengesteld. Zodat u vóór, tijdens en na uw
bezoek aan de huisarts informatie kunt vinden.
Thuisarts.nl geeft antwoord op vragen over ziektes en
gezondheid. U vindt er betrouwbare informatie in
begrijpelijke taal. U krijgt antwoord op vragen als;
Waardoor komt het? Kan het kwaad? Wat kan ik er zelf
aan doen? Hoe wordt het behandeld? Wanneer moet ik
contact opnemen met de huisarts? Hoe gaat het verder?
Soms wilt u ná een bezoek aan uw huisarts de uitleg en
adviezen thuis nog eens rustig nalezen.
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Of u zoekt gewoon meer informatie over een onderwerp, misschien omdat iemand in uw
omgeving ziek is geworden. In al die situaties geeft Thuisarts.nl antwoord op uw vragen.

Uw ervaringen met het CVV – wij horen ze graag!
Vanaf 1 januari 2018 heeft taxibedrijf Wegman het CVV (de Groene HartHopper) overgenomen
van DVG-personenvervoer voor de regiogemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda,
Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas.
Wij zijn benieuwd hoe uw ervaringen zijn. Bent u tevreden, of heeft u juist klachten? Wij zouden
dit graag weten!
Reageren kan per mail: info@pgwaddinxveen.nl of telefoon 619615

Waddinxwijzer.nl
Donderdag 8 februari 2018 lanceerde wethouder Jannette Nieboer (Zorg en Wmo) in
Cultuurhuys De Kroon de website Waddinxwijzer.nl.
Waddinxwijzer is ontwikkeld in opdracht van de gemeente Waddinxveen in samenwerking
met vele instellingen en organisaties.
Op Waddinxwijzer kunt u terecht voor vragen in het
dagelijks leven over wonen, zorg, geld, werk, vervoer,
actief zijn en jeugd en gezin. Waddinxwijzer helpt u bij
het zoeken naar passende oplossingen voor uw eigen
situatie.
Hoe gebruikt u Waddinxwijzer?
Op de hoofdpagina ziet u 8 thema's: 'Zorg en
gezondheid', 'Wonen en huishouden', 'Woonomgeving
en vervoer', 'Geldzaken', 'Actief zijn en meedoen',
'Werk', 'Jeugd en gezin' en 'Uw belang'.
•
•
•

Kies het thema waar u vragen over heeft.
Kies het onderwerp binnen dat thema.
Kies waarover u iets wilt weten.

U ziet vragen en antwoorden over het gekozen onderwerp. Wilt u de contactgegevens van een
organisatie zien? Klik dan op “Toon organisaties”.
Op de hoofdpagina en op de pagina met onderwerpen ziet u rechts in beeld de meest gestelde
vragen. Klik hierop om snel naar deze informatie te gaan.

Voor slechtzienden en mensen die moeite hebben met lezen is er bovenaan op elke pagina de
‘Lees voor knop’ Met deze knop kunt u de pagina laten voorlezen’. Als u liever zelf leest, kunt u
met de 3 A’s die er staan het lettertype vergroten. Bovendien kunt u de hele pagina bij elke site
die u bekijkt vergroten met de Ctrl toets ingedrukt te houden en te drukken op de + toets helemaal
rechts op het toetsenbord van uw PC. Met het drukken op de – toets maakt u de pagina weer
stapsgewijs kleiner.

