AFTREKBARE ZIEKTEKOSTEN 2016.
Algemene punten bij de belastingaangifte:
*
Wat is er aftrekbaar aan ziektekosten
*
Drempelinkomen, toerekening, samenvoeging, hoogte drempel
*
Voor welke kring van verwanten geldt het
*
Fiscale partners
*
Aftrek ziektekosten van een overledene
*
Wanneer zijn de ziektekosten niet aftrekbaar
Genees- en Heelkundige hulp:
*
Welke ziektekosten zijn niet aftrekbaar
*
Inentingen
*
Fysiotherapie bij etalagebenen
*
Kosten kaalheid, vetophoping
*
Kunstmatige inseminatie van de eigen echtgenoot
*
Contributies belangenvereniging Diabetesvergoeding
*
Alternatieve genezers
*
Homeopathische medicijnen
Verblijf in een zorginstelling:
*
Verblijf in een verpleeghuis na ziekenhuisopname
*
Verblijf in een Wlz-instelling
*
Kostenvergoeding transcendente meditatie
*
Vergoeding extra zorg op vakantie
*
Uitgaven voor zorg- of herstelhotel
*
Medische behandeling in een kuuroord
Extra kosten voor een kind met een beperking
*
Sportkeuringen
*
Kosten voor een kind met beperking in speciaal onderwijs
*
Aankoop lijfrente voor een kind met een handicap
*
Verhoging van bepaalde ziektekosten
Extra hulp van een gezinsverzorgster
*
Uitgaven extra gezinshulp en drempelbedrag
*
Extra gezinshulp na overlijden van een partner
Kunst en hulpmiddelen:
*
Welke kosten mogen worden opgevoerd
*
Aanschaf van dure hulpmiddelen, onderhoud, reparatie en verzekering
*
Hulpmiddelen voor slechtziende en blinde mensen
*
Hulpmiddelen voor slechthorende en dove mensen
*
Hulpmiddelen bij taal en spraakproblemen
*
Hulpmiddelen voor hartpatiënten
*
Hulpmiddelen voor een gebit
*
Electrische kosten scootmobiel en elektrische rolstoel
*
Hulpmiddelen voor motorische beperkingen
*
Overige hulpmiddelen
*
Bijzondere voorzieningen aan een auto
*
Bijzonder voorzieningen aan een fiets of brommobile

Overige uitgaven voor specifieke ziektekosten:
*
Verhuiskosten naar een aangepaste woning
*
Uitgaven voor medicijnen
*
Dieetkosten opvoeren
*
Extra uitgaven voor kleding en bewassing
Vervoerskosten:
*
Vervoerskosten voor auto, reis en vervoerskosten
*
Wat behoort tot de kosten van vervoer
*
Leefkilometers
*
Wanner mag men niet opvoeren
*
Kosten van regelmatig ziekenbezoek en weekendbezoek
*
Vergoeding als een zieke in het buitenland is
*
Kosten van het afbreken van een reis
Aftrekbare kosten in verband met ziekte en invaliditeit:
*
Kosten van speciaal onderwijs
*
Als een school gebruik maakt van paramedici
*
Uitgaven voor weekendbezoek van een ernstig gehandicapte
*
Bijzondere therapieën
*
Tijdelijk verblijf thuis tijdens vakantie
*
Wanneer is aftrek niet mogelijk
*
Wanneer mag men de kosten het niet opvoeren
Overige regelingen:
*
Wtcg en Cer afgeschaft in 2015
*
Verhoging van bepaalde ziektekosten
*
Verzilveringsregeling
*
Websites met informatie over ziektekosten
Wat is er in 2017 toegevoegd aan de zorgverzekering:

OVERZICHT AFTREKBARE ZIEKTEKOSTEN VOOR DE INKOMSTENBELASTING 2016:
Ziektekosten die nog wel aftrekbaar zijn (mits ze voortkomen uit ziekte of invaliditeit):
Voor specifieke ziektekosten geldt een niet aftrekbare drempel, waarvan de hoogte afhankelijk is
van de hoogte van het drempelinkomen.
Drempel specifieke ziektekosten fiscale partner:
Meer dan € 0 maar niet meer dan € 15.126
Drempel: € 256
Meer dan € 15.126, maar niet meer dan € 40.175
Drempel: € 1,65 van het
verzamelinkomen vóór persoonsgebonden aftrek
Meer dan 40.175 € 662 + 5,75% van het meerder boven € 40.175
Drempel specifieke ziektekosten zonder fiscaal partnerschap:
Meer dan € 0 maar niet meer dan € 7.563
Drempel: € 128
Meer dan € 7.563 maar niet meer dan € 40.175
Drempel: € 1,65 van het
verzamelinkomen vóór persoonsgebonden aftrek
Meer dan 40.175 € 662 + 5,75 % van het meerder boven € 40.175
Wat geldt voor anderen dan de fiscale partner en minderjarige kinderen:
Het is vereist dat ze de kosten niet zelf kunnen dragen. Als de ondersteunde deze kosten wel zelf
had kunnen dragen, is er geen recht op aftrek. het is niet exact aan te geven, wanneer iemand
deze kosten niet zelf kan dragen.
Wat is het drempelinkomen:
Het drempelinkomen is het verzamelinkomen (inkomen van de 3 boxen samen) vóór aftrek van
persoonsgebonden aftrekposten.
Hierover wordt een drempel berekend. Aftrekbare zorgkosten tot dat bedrag leiden niet tot
belastingaftrek. Alleen het meerdere mag worden afgetrokken. De niet aftrekbare drempel geldt
ook voor persoenen die maar een deel van het jaar belastingplichtig zijn geweest.
Toerekening, samenvoeging en hoogte van de drempel:
Als er het hele jaar dezelfde fiscale partner was, moeten de specifieke ziektekosten bij elkaar
opgeteld worden. Ga daarbij uit van het gezamenlijke drempelinkomen. Datzelfde geldt als er een
deel van het jaar een fiscale partner was en er gekozen wordt voor het hele jaar partnerschap.
Als er niet het hele jaar dezelfde partner was, moet de tabel van zonder partnerschap worden
toegepast. Ook de kosten van kinderen tot 27 jaar mogen in de aftrek gebracht worden.
Voor welke kring van verwanten geldt de aftrek:
Specifieke ziektekosten kunnen afgetrokken worden voor de volgende kring van verwanten:
*
De belastingplichtige zelf
*
de fiscale partner
*
kinderen jonger dan 27 jaar
*
Kinderen van partner jonger dan 27 jaar
*
tot het huishouden behorende, ernstig gehandicapte personen van 27 jaar of ouder
*
inwonende zorgafhankelijke ouders, broers of zussen
Aftrek van ziektekosten van een overledene:
Als er op het moment van overlijden nog onbetaalde ziektekosten zijn, mogen die door de
erfgenaam als eigen ziektekosten afgetrokken worden, naar evenredigheid van het erfdeel.
De ziektekostenpremie moet wel betaald zijn in het betreffende jaar 2016

OVERZICHT NIET AFTREKBARE ZIEKTEKOSTEN VOOR DE INKOMSTENBELASTING
2016:
Welke kosten zijn niet aftrekbaar:
*
Premies voor zorgverzekeringen en andere ziektekosten verzekeringen
*
Eigen bijdragen WLZ
*
Eigen bijdragen Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
*
Uitgaven ten laste van vrijwillig/verplicht eigen risico Wvw
*
Uitgaven voor zorg, die onder het wettelijke pakket van de Zvw vallen
*
In-vitrofertilisatie (IVF) voor vrouwen van 43 jaar en ouder
*
De eerste 2 ivf-behandelingen als meer dan één embryo per poging wordt teruggeplaatst
en de vrouw jonger is dan 38 jaar.
*
Elleboogkruk, gipssteun, okselkruk, onderarmschaalkruk, rollator en loophulp met 3 of 4
poten
*
Geestelijke gezondheidszorg voor personen jonger dan 18 jaar
*
Dyslexiezorg voor personen jonger dan 18 jaar
*
Combinatietest bij prenatale screening zonder medische indicatie
*
Eigen bijdrage voor persoonsgebonden budget/financiële tegemoetkoming Wmo of
Wlz
*
Brillen, contactlenzen en andere hulpmiddelen ter ondersteuning van het
gezichtsvermogen
*
Kosten van laserbehandeling bij oogarts of oogkliniek ter vervanging van bril of
contactlenzen
*
Scootmobielen en rolstoelen (als deze kosten voor 1 januari 2014 zijn gemaakt en
betaald, en de afschrijving wordt ondergebracht bij de ziektekosten, dan mag je dat
blijven doen)
*
Aanpassingen aan, in of om de woning/woonboot/woonwagen of aanhorigheid daarvan
(als deze kosten voor 1 januari 2014 zijn gemaakt en betaald, en de afschrijving wordt
ondergebracht bij de ziektekosten, dan mag je dat blijven doen)
*
Extra huur voor een aangepaste woning
*
Verhuiskosten naar een aangepaste woning,
*
Snellere slijtage van de vloerbedekking door een rolstoel. aangepaste nieuwe
vloerbedekking
*
Eigen bijdrage hoorapparaten
*
Facelift en plastische chirurgie zonder medische reden
*
Kosten om een moeilijk opvoedbaar kind in een internaat te laten opnemen, ook al bevat
het onderwijsprogramma therapeutische onderdelen.
*
Extra telefoonkosten,
*
Aanleg zwembad
*
Bevallingskosten en Adoptiekosten
*
Kosten heilpraktiker
*
Elektrische fiets, brommobiel
*
Voedingssupplementen
*
Gewone sta-op-stoel
*
Kosten van vrijwillige medische scans
*
Sekseverandering zonder medische noodzaak
*
Kosten van een mantelzorgwoning in de tuin
*
Niet aftrekbaar zijn de kosten van apparaten, die niet in direct verband staan met de
ziekte of invaliditeit, zoals:
*
muziekapparatuur
*
sauna of solarium
*
hoogtezon
*
elektrische deken
*
vaatwasmachine
*
infraroodlamp
*
nieuwe vloerbedekking *
centrale verwarming in plaats van oliekachels,
*
aangepaste keuken
*
Kosten van een mantelzorgwoning in de tuin van de mantelzorger
*
Uitkeringen van een PGB zijn vrijgesteld van belastingheffing

OVERZICHT AFTREKBARE ZIEKTEKOSTEN VOOR HEELKUNDIGE EN GENEESKUNDIGE
KOSTEN IN 1916
Welke kosten voor geneeskundige en heelkundige kosten zijn wel aftrekbaar
*
Genees- en heelkundige hulp. Dat betreft medische en paramedische zorg door een:
*
Arts
*
Tandarts
*
Mondhygiëniste
*
diëtist
*
ergotherapeut *
logopedist
*
oefentherapeut *
orthoptist
*
podotherapeut
*
mondhygiënist *
huidtherapeut *
fysiotherapeut
De medische behandelingen hiervoor zijn alleen aftrek baar op voorschrift van een arts
*
Kosten van preventieve inentingen, griepprik en inentingen voor tropische landen
*
Kosten in verband met kaalheid voor een man op jonge leeftijd wordt als niet normaal
gezien, zodat de kosten van aanschaf en onderhoud van een pruik aftrekbaar zijn. Maar
vanaf ongeveer 45 jaar wordt kaalheid niet meer als abnormaal gezien en vervalt de
aftrek van deze kosten, tenzij er sprake is van ernstige psychische problemen.
*
Kosten in verband met kaalheid, vetophoping, en rimpels kunnen wel aftrekbaar zijn. Dat
is zeker zo als het gaat om bijverschijnselen van een ziekte of het gebruik van
medicijnen. Ook bij psychische stoornissen of lichamelijke klachten (bijvoorbeeld
veroorzaakt door overgewicht) zijn zulke kosten aftrekbaar.
*
Kunstmatige inseminatie, wanneer de echtgenoot de donor is.
*
Contributies belangenverenigingen zijn niet aftrekbaar. Alleen de contributie van de
Diabetesvereniging Nederland (DVN) is nog aftrekbaar, Dit omdat de activiteiten van de
Vereniging- in tegenstelling tot veel andere verenigingen-bijna geheel bestaan uit het
geven van medische informatie en directe hulp aan diabetici, onder verantwoording van
gespecialiseerde artsen. Extra kosten van bloedprikkers, en de kosten van een diabetespedicure voor diabetespatiénten.
*
De kosten alternatieve genezers zijn in beginsel aftrekbaar als het gaat om medici, zoals
een chiropractor, acupuncturist, homeopaat, heilpraktiker of antroposofische genezer.
Het is aftrekbaar als de behandeling gebeurt onder begeleiding of direct toezicht
van een
arts.
*
Medicijnen verstrekt op voorschrift van een arts. Het gaat ook om homeopathische,
orthomoleculaire geneesmiddelen en verbandmiddelen. Het geldt eveneens voor
medicinale cannabis, aidsremmers en medisch geprepareerde voeding Vivonex
*
Voor aftrek van homeopathische medicijnen gelden dezelfde aftrekregels als voor
normale geneesmiddelen.
*
Voor verblijf in ziekenhuis of verpleeginrichting kunnen alleen de niet vergoede kosten
opgevoerd worden. Hieronder vallen ook de kosten van klassenverpleging.
*
Particuliere verpleging. Die zijn geheel aftrekbaar. Voor dit doel ontvangen PGB moet op
deze kosten in mindering worden gebracht.
*
Verblijf in een niet Wlz-instelling. Hierover zijn met de belastingdienst afspraken gemaakt
voor aftrek. Informeer daarnaar bij de administratie.
*
Kosten van andere behandelwijzen, zoals transcendente meditatie kunnen aftrekbaar zijn
als de behandeling op verwijzing en onder begeleiding van een arts plaatsvindt.
*
Therapeutisch oefenzwemmen op medisch voorschrift. Het moet gebeuren onder
(paramedische begeleiding).
*
Sportkeuringen en periodiek gezondheidsonderzoek
*
Uitgaven voor een zorg- of een herstelhotel op medische indicatie. Van de nota mag
alleen het onderdeel zorg en verpleging opgevoerd worden. een vergoeding van de
zorgverzekering moet men in mindering brengen
*
Medische behandeling in een kuuroord. Alleen een medische behandeling voor een
duidelijk aandoening is aftrekbaar. En op voorschrift en onder begeleiding van een arts.
Een vergoeding van de zorgverzekering moet men in mindering brengen. De
verblijfskosten zijn niet aftrekbaar.
*
Kosten voor een lijfrente voor een kind met een duidelijke handicap.

OVERZICHT AFTREKBARE ZIEKTEKOSTEN HEELKUNDIGE EN GENEESKUNDIGE
KOSTEN IN 1916:
Wanneer kunnen ziektekosten niet afgetrokken worden:
Aftrek is alleen mogelijk als de kosten niet vergoed worden of hadden kunnen worden.
Bijvoorbeeld door de ziektekostenverzekeraar, de werkgever, het UWV, de gemeente of het rijk.
Als kosten niet vergoed worden, omdat men geen ziektekostenverzekering heeft afgesloten, krijgt
men geen aftrek. Wie als gemoedsbezwaarde geen ziektekostenverzekering heeft afgesloten,
mag de kosten wel aftrekken.
AFTREK SPECIFIEKE ZIEKTEKOSTEN IN 2016:
Uitgaven voor extra gezinshulp:
De kosten van extra gezinshulp kunnen als specifieke zorgkosten worden afgetrokken voor zover
zij hoger zijn dan het bedrag dat volgt uit tabel 19. Bij het hele jaar fiscaal partnerschap worden
de uitgaven voor gezinshulp samengevoegd. Bereken dan de drempel aan de hand van beider
drempelinkomens. Bij gezinshulp gedurende een deel van het jaar geldt toch de hele drempel. Hij
mag niet evenredig worden verminderd.
Een gezinshulp is iemand die werkzaamheden verricht die in een gezin gebruikelijk zijn, zoals
boodschappen doen, koken, wassen en schoonmaken. Ook een familielid of eigen kind kan als
gezinshulp fungeren, maar dan moet deze persoon wel een zakelijke beloning voor het werk
ontvangen.
De noodzaak voor het in dienst nemen van een gezinshulp moet overigens rechtstreeks in
verband staan met de ziekte. Als degene met de ziekte is genezen, is het ook met de aftrek
gedaan. Er moet een rekening van de gezinshulp, met daarop diens naam en adres,
beschikbaar zijn om in de aftrek te komen. De fiscus kan zo controleren of de gezinshulp de
inkomsten opgeeft.
Wie geen thuiszorg kan krijgen terwijl hij daar wel recht op heeft, kan de kosten van kinderopvang
s extra gezinshulp aftrekken.
Uitgaven voor particuliere verpleging en verzorging zonder indicatie of naast de indicatie, als de
indicatie niet toereikend is, die men zelf betalen moet. Er geldt een drempel afhankelijk van het
inkomen.
Extra gezinshulp na overlijden van zieke partner:
Als er sprake was van aftrek van deze kosten tijdens de ziekte van de inmiddels overleden
partner, mogen de kosten van extra gezinshulp wat langer afgetrokken worden. de kosten blijven
aftrekbaar in de maand van overlijden van de partner en de 3 daarop volgende maanden.
Aftrekbare drempel voor extra gezinshulp:
Drempelinkomen: van € 0

€ 30.869

Percentage: 0%

Drempelinkomen: van € 30.869 tot

€ 46.304

Percentage: 1 %

Drempelinkomen: van € 46.304 tot

€ 61.732

Percentage: 2 %

Inkomen boven € 61.732

Percentage: 3 %

OVERZICHT AFTREKBARE SPECIFIEKE ZIEKTEKOSTEN IN 2016:
HULPMIDDELEN:
Welke kosten mogen worden opgevoerd van kunst- en hulpmiddelen:
Kosten voor kunst- en hulpmiddelen die iemand in staat stellen zijn normale lichaamsfuncties te
vervullen, waartoe hij zonder dat hulpmiddel niet in staat zou zijn, zijn niet zonder meer
aftrekbaar. Kosten voor kunst- en hulpmiddelen zijn alleen aftrekbaar als deze van zodanige aard
zijn dat zij hoofdzakelijk door zieke of invalide mensen worden gebruikt. Een goed indicatie
hiervoor is het verstrekkingenpakket van de Zwv de Wlz.
Aanschaf van dure hulpmiddelen, onderhoud, reparatie, verzekering:
De kosten van aanschaf, onderhoud, reparatie en verzekering van deze kunst- en hulpmiddelen
zijn aftrekbaar. Bij een duur artikel dat gedurende een langer periode wordt gebruikt, moet de
aanschafprijs wellicht afgeschreven worden over de economische gebruiksperiode. In het
algemeen kan daarvoor 2 tot 3 jaar aangehouden worden. Maar als het artikel voor iemand
zonder deze ziekte of handicap geen waarde vertegenwoordigt, kan de aanschafprijs in één keer
als specifieke zorgkosten opgevoerd worden.
*

Hulpmiddelen voor slechtziende en blinde mensen:
- TV-loep voor een slechtziende
- Speciaal geconstrueerd bed voor een slechtziende
- Blindenstok
- Blindengeleidehond
- Band- of cassetterecorder voor een blinde
- Brailleapparaat voor een blinde (computer en recorder)

*

Hulpmiddelen voor slechthorende en dove mensen:
- Batterijen ( ± € 50 per jaar)
- Doventelefoon
- Cursus gebarentaal voor ouders van slechthorende of dove kinderen
- Uitgaven voor een doventolk
- Een vrijwillige bijdrage voor een hoorapparaat kan aftrekbaar zijn. De meerprijs
moet dan ontstaan zijn doordat je zelf de voorkeur gaf aan een duurder
apparaat en dat mag dan niet uit persoonlijke voorkeur
zijn( zoals een kleur),
maar moet veroorzaakt zijn door de functionele eisen
(bijvoorbeeld het apparaat
zit lekkerder). Als de verzekering helemaal geen
vergoeding geeft, zijn de totale
kosten aftrekbaar.
*

Hulpmiddelen bij taal-en spraakproblemen:
- Oorapparatuur tegen stotteren
- Speciale software-pakket voor dyslexiepatiënten

*

Hulpmiddelen voor hartpatiënten:
- Pacemakers
- Cardiofoons
- Abonnementskosten voor een cardiofoon van Hartis
- Bloeddrukmeter

*

Elektriciteitskosten voor het opladen van scootmobiel en elektrische rolstoel
- ± € 100 per jaar.

*

Hulpmiddelen bij het gebit:
- Vaste brug inclusief kronen en implantaten
- Kunstgebit en andere gebitsprothesen

OVERZICHT AFTREKBARE SPECIFIEKE ZIEKTEKOSTEN IN 2016:
Overzicht van aftrekbare kosten voor hulpmiddelen:
*

Hulpmiddelen bij motorische beperkingen:
- Orthopedisch nek- en kniekussen
- Nekbrace en andere gewrichts-braces,
- Hometrainer op medisch advies
- Elektrische schrijfmachine voor een spastisch kind
- Hulpmiddelen bij tremor van de handen
- Druktoetstelefoon voor gehandicapten (o.a. MS-patiënten)
- Speciale elektrisch bedienbare (hernia)bedden en stoelen
- Steunzolen en andere orthesen
- (Elektrische)rolstoel
- Extra energiekosten voor elektrische rolstoel en scootmobiel ( energieverbruik
in staatje aangeven)
- Douchestoeltje en douchelift
- Traplift
- Overige hulpmiddelen voor gehandicapten in keuken en badkamer e.d.
- Sta-op-stoel met speciale aanpassingen voor de handicap
- Kosten van de aanvraag voor een invalideparkeerplaats

*

Overige hulpmiddelen:
- Thermometer en bloedprikkers
- Lichaamsprothesen en borstprothesen
- Steunkousen en breukbanden
- Hulpmiddelen bij aan- en uittrekken van steunkousen
- Haarstukjes en pruiken op medisch voorschrift
- Personenalarmeringssysteem (PAS)
- Speciale thuisreiniger voor allergiepatiënten
- Kosten van de huur van een hulpmiddel van de thuiszorgwinkel

*

Bijzondere voorzieningen aan en voor een auto:
- Aangepaste autostoel + plaatsingskosten
- Inbouw van een handgasinstallatie
- Inbouw van een handreminstallatie
- Noodzakelijke portierverbreding
- Voorzieningen voor vervoer van een rolstoel
- Verzekeringskosten van de aanpassingen
- Kosten voor de aanvraag van een invalidenparkeerplaats

*

Bijzondere voorzieningen voor een brommobiel of fiets:
*
Ombouwen tot een inrijbrommobiel voor een rolstoel of scootmobiel
*
Speciale fiets voor gehandicapten
*
Speciale voorzieningen uitsluitend voor gehandicapten aan een fiets

*

Verhuiskosten:
Verhuiskosten naar een aangepaste woning, die door ziek of invalide personen
gebruikt worden.

OVERZICHT AFTREKBARE ZIEKTEKOSTEN VOOR DE INKOMSTENBELASTING 2016:
Fiscale regeling voor specifieke ziektekosten:
*

Uitgaven voor medicijnen en verbandmiddelen:
- Medicijnen op medisch voorschrift, die niet vergoed worden
- Homeopathische medicijnen, voor zover op voorschrift van een arts
- Astronautenvoeding op voorschrift van een arts
- Cannabis op voorschrift van een arts
- Niet vergoede verbandmiddelen op voorschrift van een arts
- Potentieverhogende middelen op medisch voorschrift
- Anticonceptie op medisch voorschrift
- Mineraal- en vitaminepreparaten voorgeschreven als aidsremmer

*

Dieetkosten:
Dieetkosten zijn aftrekbaar volgens een vaste tabel, met vaste bedragen per dieet. Voor
één ziekte kan slechts één dieet worden opgevoerd. Voor twee afzonderlijke ziektes mag
men het duurste dieet opvoeren. Met ingang van 2010 mocht de dieetverklaring door een
diëtiste worden afgegeven. De bedragen in het overzicht gelden voor het hele jaar. Wie
maar een deel van het jaar een dieet heeft gevolgd, moet het bedrag tijdsevenredig
toepassen.
Als meerdere diëten tegelijkertijd gevolgd worden, mogen de bedragen niet zonder meer
bij elkaar opgeteld worden,. Overlapt het enen dieet het ander niet, dan kunnen de
bedragen wel opgeteld worden. Overlappen ze deels, dan mag alleen het hoogste
bedrag opgevoerd worden. De belastingdienst kan een dieetbevestiging opvragen. Het
formulier daarvoor is te downloaden van de site van de Belastingdienst, zoek op
"dieetbevestiging".

*

Extra uitgaven voor kleding en bewassing in 2016:
Extra uitgaven voor kleding en bewassing met een vast bedrag van € 310. Is
bijvoorbeeld van toepassing bij: handicap, incontinentie, psoriasis. Als de kosten meer
bedragen dan € 775 en men kan dat aantonen, dam mag het werkelijke bedrag
afgetrokken worden. De ziekte of invaliditeit moet minstens een jaar hebben geduurd, of
zal naar verwachting een jaar gaan duren. Ook de soms flinke bewassingskosten van
een instelling vallen daaronder.
Tot de kosten van kleding en beddengoed behoren:
*
De zieke moet tot het huishouden behoren
*
Het moet gaan om de kring van verwanten, die voor aftrek in aanmerking komen
*
De ziekte of invaliditeit moet tenminste een jaar hebben geduurd of zal naar
verwachting tenminste een jaar gaan duren
*
Kosten van orthopedisch schoeisel
*
Extra kosten in verband met herstel van kleding en beddengoed
*
Extra kosten van kleding voor buitengewoon kleine of grote mensen
*
Extra kosten van kleding in verband met sterk vermageren/aankomen door
ziekte
*
Extra kosten van wassen en schoonmaken
*
Luiers en andere incontinentiemiddelen
*
Extra slijtage door gebruik van een rolstoel, of gebruik van diverse braces
Kan bewezen worden dat de uitgaven hoger waren dan € 620, dan kan zelfs
€ 775 per jaar afgetrokken worden.

Als men geen basisverzekering heeft afgesloten.
Dan zijn de kosten niet aftrekbaar. Wie als "gemoedsbezwaarde" geen zorgverzekering heeft
afgesloten, mag de kosten wel aftrekken. de kosten die door een aanvullende verzekering
vergoed zouden worden, als die afgesloten zou zijn, zijn voor iedereen die geen zorgverzekering
heeft afgesloten aftrekbaar.

AFTREK VOOR SPECIFIEKE ZIEKTEKOSTEN IN 2016:
Fiscale regeling voor reis- en vervoerskosten:
Auto-, reis- en vervoerskosten;
*
Vervoer naar artsen, ziekenhuis enz. (de werkelijke autokosten, treinkaart of taxi)
*
Kosten van aanpassing van de auto van de zieke
*
de kosten voor de begeleider van de ziek of invalide
*
de kosten voor het bezoeken of afhalen en brengen van een zieke of invalide
Leefkilometers:
De kosten van de auto en vervoer voor andere doeleinden dan bezoek aan )paramedische
behandelcentra en behandelaars en aan ziek familieleden (de zogeheten leefkilometers), zijn
alleen aftrekbaar voor zover de totale autokosten uitstijgen boven hetgeen gebruikelijk is voor
iemand in dezelfde financiële en maatschappelijke positie zonder ziekte of handicap. Het is niet
eenvoudig te berekenen of en hoeveel autokosten uitstijgen boven die van vergelijkbare anderen.
de website www.comsumentenbond.nl/leefkilometers kan je op weg helpen..
Wat behoort er tot de kosten van vervoer:
Tot de autokosten horen de directe vervoerskosten (de werkelijke autokosten, treinkaart of taxi)
Bij gebruik van de eigen auto gaat het niet om 19 cent per kilometer, maar om de werkelijke
kosten, die meestal hoger zijn. Over de kosten van parkeren heeft de rechter nog geen uitspraak
gedaan. Wie recht heeft op een vergoeding van de zorgverzekeraar, moet die vergoeding in
mindering brengen op de kosten:
*

Kosten voor het vervoer van en naar ziekenhuizen, medische instellingen,
behandelcentra, artsen en paramedici.

*

Reiskosten voor ziekenbezoek aan een (voormalig) huisgenoot (kind, partner, broer, zus)
met een beperking, die vanuit de gezinssituatie in een instelling is gaan wonen. Het moet
wel meer dan 10 km zijn.(€ 0,19 per kilometer voor de eigen auto)

*

Als door ziekte een buitenlandse reis moet worden afgebroken, zijn de kosten van de
terugreis voor de zieke en diens begeleider aftrekbaar voor zover daar extra kosten mee
gemoeid (bijvoorbeeld omdat de terugreis met het vliegtuig moet in plaats van met een
auto) en de reis-en annuleringsverzekering deze niet vergoed.

*

De kosten van een begeleider zijn aftrekbaar, evenals de overnachtigskosten- en
verblijfskosten. Voorwaarde is wel dat voor de begeleiding een medische noodzaak was.

*

Als je meer moet betalen voor een reis in verband met vereiste begeleiding vanwege je
ziekte of handicap, zijn de extra kosten daarvoor aftrekbaar.

Wanneer mag men de de reiskosten niet opvoeren:
*
Wanneer de kosten vergoed worden door de (aanvullende)zorgverzekering of de
bijzondere bijstand). Bij gedeeltelijke vergoeding mag alleen het niet vergoede deel
worden opgevoerd.
*
De kosten van een verplicht of vrijwillig hoger risico mag men ook niet opvoeren.

OVERZICHT AFTREKBARE ZIEKTEKOSTEN VOOR DE INKOMSTENBELASTING 2016:
Fiscale regeling voor reis- en vervoerskosten:
Kosten van regelmatig ziekenbezoek en weekendbezoek in 2016:
*

Reiskosten voor regelmatig ziekenbezoek:
Reiskosten voor ziekenbezoek van een huisgenoot (partner, kind). Aftrek voor overige
familieleden geldt alleen, wanneer men voordien een gezamenlijke huishouding voerde.
Verdere voorwaarden zijn:
*
Er was voorafgaand aan de opname een gemeenschappelijke huishouding met
de zieke. Dit geldt ook voor kinderen die pas nadien buiten de deur zijn gaan
wonen.
*
De verpleging van de zieke duurt buiten de huishouding langer dan een maand.
In principe moet dit een aaneengesloten periode zijn. Bij verschillende
ziekenhuisopnames die elk korter duren dan een maand, is wel aftrek mogelijk
als ze elkaar met zulke korte onderbrekingen opvolgen (maximaal 4 weken) en
zo duidelijk met elkaar samenhangen dat ze in wezen als één opname te zien
zijn.
*
De afstand tussen de woning en de plaats waar de zieke verblijft, bedraagt meer
dan 10 km (enkele reis)
*
De zieke wordt regelmatig- minstens moet tenminste één keer per week
bezocht, Bij langdurig zieken wordt een bezoekfrequentie van eenmaal per
maand toereikend geacht.
*
De reiskosten voor ziekenbezoek zijn forfaitair vastgesteld op € 0.19 per
kilometer. als met de auto gereisd wordt. Bij ander vervoer gaat het om de
werkelijke kosten.

Wat als de zieke in het buitenland verblijft:
Als de zieke op grote afstand verblijft -bijvoorbeeld in het buitenland- voor verpleging is
opgenomen, zolang aan de voorwaarden wordt voldaan. Ook vliegkosten kunnen dus aftrekbaar
zijn. De kosten van uitstapjes die niet met de zieke gemaakt worden, zijn niet aftrekbaar..
Brengt de zieke het weekend door bij de begeleider thuis, dan krijgt die te maken met kosten voor
halen en brengen. Verdedigbaar is dat deze kosten onder de hiervoor genoemde voorwaarden
aftrekbaar zijn als kosten van ziekenbezoek, maar dan slechts voor één heenreis en één
terugreis.
Afbreken van een reis in het buitenland:
Als door ziekte een buitenlandse reis moet worden afgebroken zijn de kosten van de terugreis
van de zieke en diens begeleider aftrekbaar voor zover daar extra kosten mee gemoeid
zijn(bijvoorbeeld omdat de terugreis per vliegtuig moet i.p.v. met de auto.

AFTREKBARE KOSTEN IN VERBAND MET ZIEKTE EN INVALIDITEIT
Kosten voor mensen en kinderen met een beperking of handicap:
Als de school gebruik maakt van een logopedist of fysiotherapeut:
Als op school gebruik wordt gemaakt van paramedici, zoals een logopedist of fysiotherapeut kan
een deel van het schoolgeld in aftrek worden gebracht. Maak zelf een redelijke inschatting
Kosten Speciaal Onderwijs:
Als een kind om medische redenen speciaal onderwijs moet volgen (bijvoorbeeld in verband met
een geestelijke of lichamelijke handicap), zijn de hieraan verbonden extra kosten aftrekbaar als
ziektekosten. Is het geen strikt medische reden, dan is aftrek niet toegestaan.
Bepaal de hoogte van de aftrek door de kosten voor je kind te vergelijken met die voor een
gezond kind. Ook kosten van vervoer van en naar school mogen meegerekend worden.
Eveneens aftrekbaar zijn de kosten van een remedial teacher als deze op medische gronden
werkzaam is. Dir geldt echter niet als het gaat om dyslexie bij minderjarigen.
Tijdelijk verblijf tijdens de vakantie thuis voor een kind met een beperking:
Tijdelijk verblijf thuis tijdens vakantie. Is je kind of een ander familielid langdurig opgenomen in
een verpleeghuis, maar verblijft diegene tijdens de vakanties thuis, dam mogen de extra kosten
daarvoor niet als specifieke ziektekosten in aftrek worden gebracht.
Deze kosten vallen onder de post "weekenduitgaven voor gehandicapten". Als de kosten voor
begeleiding gedurende de weekenden en vakantie aan het kind worden doorberekend, mag het
deze kosten wel aftrekken. de assistentie moet dan wel verder gaan dan de normale bijstand,
die van een ouder wordt verwacht.
Uitgaven voor extra zorgkosten tijdens een aangepaste vakantie:
Uitgaven voor extra zorgkosten voor een aangepaste vakantie. Dat geldt alleen voor extra kosten
voor verzorging bovenop de gewone kosten voor aangepaste vakanties voor mensen met een
chronische aandoening of handicap.
Bijzondere therapieën
Bijzondere therapieën. de Hoge Raad heeft geoordeeld dat bij therapieën alleen sprake is van
ziektekosten als de activiteiten deel uitmaken van een complex van samenhangende
maatregelen die op voorschrift van een arts en onder rechtstreeks toezicht of begeleiding van
een arts tot doel hebben de fysieke en psychische toestand van de patiënt te optimaliseren. Bij
gebrek aan rechtstreeks medisch toezicht is aftrek nog mogelijk als het gaat om therapeutische
activiteiten onder omstandigheden waarin gezonde personen soortgelijke activiteiten uitoefenen.
Uitgaven voor weekendbezoek van ernstig gehandicapten:
Wanneer de zieke of gehandicapte het weekend thuis doorbrengt, krijgt men te maken met de
kosten voor halen en brengen. De kosten zijn aftrekbaar voor één heenreis en één terugreis.
Reiskosten per auto € 0,19 per km. Bij ander vervoer gaat het om de werkelijke kosten. Met
ingang van 2012 is de leeftijdsgrens van deze ernstig gehandicapten omlaag gegaan van 27 naar
21 jaar. Voor een dag verzorging thuis mag men € 10 rekenen.
Tijdelijk verblijf thuis tijdens de vakanties
Is je kind of ander familielid langdurig opgenomen in een verpleeghuis, maar verblijft diegene
tijdens vakanties thuis, dan mogen de extra kosten daarvoor niet als specifieke zorgkosten in
aftrek gebracht worden. Deze kosten vallen onder de post "weekenduitgaven voor
gehandicapten". Als de kosten voor begeleiding gedurende de weekenden en vakantie aan het
kind worden doorberekend, mag het deze kosten wel aftrekken. de assistentie moet dan wel
verder gaan dan de normale bijstand die van een ouder verwacht mag worden.

OVERZICHT AFTREKBARE ZIEKTEKOSTEN VOOR DE INKOMSTENBELASTING 2016:
Aftrek van de aftrekposten op de vorige pagina is alleen mogelijk als de kosten niet
vergoed zijn of hadden kunnen zijn:
Aftrek voor de kosten op de vorige pagina is niet altijd mogelijk: Bijvoorbeeld wanner het vergoed
wordt door de ziektekostenverzekering, de werkgever, het UWV, de gemeente of het rijk. Als je
recht hebt op een vergoeding van de zorgverzekeraar en je laat na die te vragen, dan mogen de
kosten die je vergoed had kunnen krijgen ook niet worden afgetrokken in de aangifte.
Verzilveringsregeling ook wel TSZ-regeling genoemd:
Aftrek van ziektekosten leidt, zelfs als de kosten boven de niet-aftrekbare drempel uitkomen, in
een aantal gevallen niet of in beperkte mate tot een werkelijke teruggaaf van belasting. de
aftrekpost kan voor een gedeelte "wegvallen" in de heffingskortingen, als die er al voor zorgen
dat er geen belasting hoeft te worden betaald. Dit gebeurt vooral bij ouderen, maar ook
ondernemers kunnen ermee te maken krijgen.
Een voorbeeld:
Hein (67) is alleenstaand en zijn inkomen uit werk en woning bedraagt € 16.000. Daarover
betaalt hij € 2984 belasting. Na aftrek van heffingskortingen (in dit geval € 2767) blijft er nog €
217 over. Hein heeft een aftrekpost voor specifieke ziektekosten van € 3000(na aftrek van de
drempel). de belasting bedraagt nu nog maar € 2424 en aan aftrek van de heffingskortingen
hoeft Hein geen belasting meer te betalen. Dit betekent dat de ziektekosten maar gedeeltelijk tot
een belastingteruggaaf leiden. Zodra de belasting minder is dan € 2767(het bedrag van de
heffingskortingen) krijgt Hein geen extra geld meer terug.
De verzilveringsregeling -officieel de Tegemoetkoming Specifieke Ziektekosten (TSZ)- zorgt
ervoor dat de fiscus toch het verschil tussen de heffingskortingen en de lagere belasting
uitbetaalt. Uiteraard wordt de op de uitkering/het pensioen ingehouden loonheffing ook
terugbetaald. Als het inkomen vóór aftrek van de specifieke zorgkosten al zo laag was dat de
belasting lager was dan de heffingskortingen, wordt maar een deel van de heffingskorting
terugbetaald.
Soms is het belastbare inkomen zo laag, dat men geen voordeel heeft van bestaande
heffingskortingen. Als men een laag inkomen heeft, kan het gebeuren dat men na aftrek van alle
aftrekbare kosten een negatief inkomen overhoudt. Men heeft bijvoorbeeld hypotheekrenteaftrek
en hoge ziektekosten. Maar men heeft daardoor onvoldoende belasting betaald om hier fiscaal
voordeel uit te trekken. Daarvoor is er de z.g. verzilveringsregeling”, die dit compenseert, nadat
de belastingaanslag definitief is. Met de TSZ-regeling wordt extra aandacht besteed aan de
positie van ouderen, chronisch zieken en gehandicapten. De teruggave op grond van de
Verzilveringsregeling wordt door middel van een aparte beschikking geregeld. Men krijgt dus
eerst een aanslag en vervolgens een beschikking met daarin de teruggave.
TSZ betekent: Tegemoetkoming Specifieke Ziektekosten.
Er is wel invloed van andere persoonsgebonden aftrekposten op de verzilveringsregeling

Verhoging van bepaalde ziektekosten:
Als het drempelinkomen niet hoger is dan € 34.027 worden bepaalde specifieke ziektekosten in
de belastingaangifte met 40 % verhoogd als op 1 januari 2016 nog niet de AOW-leeftijd (65 jaar +
3 maanden) is bereikt. Was de belastingplichtige op die datum al ouder, dan worden deze kosten
met 113% verhoogd. Het gaat om de kosten van:
*
Vervoer (met uitzondering van de kosten van regelmatig ziekenbezoek)
*
Op doktersvoorschrift verstrekte medicijnen
*
extra gezinshulp
*
Dieetkosten
*
Kleding en beddengoed
Was er in 2016 het hele jaar een fiscale partner, dan is de verhoging 113 % als tenminste een
van beiden op 1 januari 2016 minstens de AOW-leeftijd had.
Als er hele jaar een fiscale partner is of als gekozen wordt voor uitbreiding van het fiscaal
partnerschap naar het hele jaar, mag het gezamenlijke inkomen niet boven € 34.027 uitkomen.
WtcG en CER afgeschaft in 2015:
Het gaat om:
*
de Wet tegemoetkoming zieken en gehandicapten (WtcG)
*
de regeling Compensatie eigen risico (CER)
Een deel van het vrijgekomen geld wordt overgemaakt naar de gemeenten, die daarmee
ondersteuning op maat moeten gaan bieden. De rijksoverheid stelt dat de gemeente beter in
staat is om de persoonlijke situatie van een zieke of gehandicapte te beoordelen en de
ondersteuning daarop af te stemmen.
De gemeente betaalt nog wel een VVV-bon van € 100 aan mantelzorgers, die minimaal 1 jaar
gedurende 8 uur per week mantelzorg heeft verleend.
Informatie over ziektekosten en inkomstenbelasting:
Website over veranderingen in de zorgkosten:
www.meerkosten.nl
Verdere informatie over ziektekosten, toeslagen en inkomstenbelasting rond ziektekosten:
www.toeslagen.nl

www.infonu.nl/belasting

www.cg-raad.nl

www.veranderingenindezorg.nl

www.belastingvoordeelvoorchronischzieken.nl

Zorgverzekering in 2017:
Wat komt er in 2017 bij in de basisverzekering:
*

*
*

*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

Het verplichte eigen risico blijft op € 385. Het geldt niet voor:
*
Huisarts
*
Verloskundige hulp
*
Kraamzorg
Uit het basispakket wordt niets verwijderd, het blijft hetzelfde
Naast de premie voor de ziektekostenverzekering betaalt iedereen ook een
inkomensafhankelijke premie.
De inkomensafhankelijke premie voor werkgevers is 6,65 %
De inkomensafhankelijke premie voor gepensioneerden, zelfstandigen en werknemers
wort 5,4 %
De tegemoetkoming voor ziektekosten wordt voor de laagste inkomens met € 2 per
maand verhoogd
Vergoeding voor kortdurend verblijf in een zorginstelling: bijvoorbeeld als men uit het
ziekenhuis ontslagen wordt en nog extra zorg nodig heeft.
Vergoeding voor bepaalde vormen van plastische chirurgie, zoals een borstprothese, ook
bij man-vrouw-transgenders
Bovenooglidcorrectie bij een slap of verlamd ooglid.
Besnijdenis op medische indicatie
Vergoeding voor 37 keer fysiotherapie voor etalagebenen (pijn door vernauwde
bloedvaten in de benen)
De berekening van de eigen bijdrage voor implantaat-gedragen kunstgebit verandert.
Hierdoor zijn de eigen bijdragen voor deze duurdere en "gewone" kunstgebitten beter op
elkaar afgestemd.
Verzekerden jonger dan 18 jaar die een fronttandvervanging nodig hebben, bijvoorbeeld
omdat onder melktanden de blijvende tanden ontbreken of door een ongeluk, kunnen
deze tot 23 jaar laten vervangen.
Per 1 april 2017 wordt de Nipttest ingevoerd voor het testen van de aangeboren
afwijkingen: Down, Edwards en Patau. men betaalt zelf een bijdrage van € 175.
Vergoedingen zonder eigen risico wordt uitgebreid. Dieetadvies wordt gratis en ook
sommige zorgprogramma's.
Behandeling van chronische darmverstopping.
Men moet minstens een jaar een verzekering hebben, voor men in aanmerking komt voor
orthodontie
De eigen bijdrage voor hoortoestellen bij kinderen tot 18 jaar wordt afgeschaft. Dit geldt
ook voor tinnitusmaskeerders (een hulpmiddel tegen oorsuizen).
Vervoer van en naar een verpleegkundig kinderdagverblijf bij intensieve kindzorg.
Noodzakelijke ambulancevervoer bij jeugd-ggz.
Vervolgtesten bij een positieve Niet-invasieve Prenatale Test, die in het buitenland is
uitgevoerd. Afwijkingen aan een open ruggetje of schedel kunnen daardoor ontdekt
worden. Prenatale screening en prenatale chirurgie kort voor de geboorte van baby's met
een open ruggetje wordt voortaan vergoed.
Er komt een vergoeding voor een sportarts
De zorgtoeslag voor alleenstaanden met een inkomen tot € 27.012 stijgt in 2016. De
maximale zorgtoeslag wordt € 83 per maand. Ook voor mensen met een toeslagpartner
gaat de zorgtoeslag omhoog

