
  
Nagekomen vragen webcast ‘Laat geen geld liggen’ op 12 maart 2021  
Alle andere vragen zijn live beantwoord in de webcast.  

Vraag Antwoord 

Onze dochter is ernstig ziek en 
kan lichamelijk niets. Nu breng 
ik (moeder) 1x per week voor 2 
dagen eten voor het gezin. Kan 
ik de autokosten 17 km enkel 
declareren als zijnde 
ziekenbezoek of mantelzorger? 
 

Helaas, deze reiskosten zijn geen aftrekbare zorgkosten. Uw 
dochter verblijft namelijk niet in een instelling voor langdurige 
zorg, waar ze vanuit uw huishouden in is opgenomen. 

Als je jonggehandicapt bent was 
er een Wajongkorting van 
750,00 euro. Is die er nog en 
waar kan ik die vinden? 
 

De jonggehandicaptenkorting bestaat nog steeds en bedraagt over 
het belastingjaar 2020 € 749. Om aanspraak te maken op deze 
belastingkorting moet u ‘ja’ aanvinken op het tabblad ‘Inkomsten 
uit loondienst’, bij de vraag ‘Wajong – Had u in 2020 recht op een 
Wajong-uitkering of ondersteuning bij het vinden van werk volgens 
de Wet Wajong?’ Dit staat dus los van de aftrek van zorgkosten. 
Iedereen met Wajong heeft recht op deze korting, ongeacht of u 
meerkosten hebt. Kijk voor meer informatie op 
https://meerkosten.nl/belastingvoordeel/andere-
belastingvoordelen/jonggehandicaptenkorting/ 
 

Mag je de kosten voor de 
autoaanpassingen in 1 keer 
aftrekken? 
 

Ja, dat mag. Die aanpassingen verliezen namelijk direct hun 
(handels)waarde, zodra u ze in gebruik neemt. 

Kan je de in het hoogte 
verstelbare bed (elektrische 
bed) declareren voor aftrek? 
 

Alleen als het gaat om een bed dat vooral (voor 70% of meer) 
gebruikt wordt door mensen met een ziekte of beperking. Denk 
aan speciale zorgbedden, die eenvoudig omhoog of omlaag 
kunnen, verrijdbaar zijn, zo nodig kunnen kantelen en over een 
papegaai beschikken om u omhoog te trekken. Houd hierbij wel 
rekening met een afschrijftermijn. U moet het bed in vijf of tien 
jaar afschrijven (afhankelijk van hoe lang het bed meegaat). Alleen 
de afschrijving is dan aftrekbaar. Er is namelijk een levendige 
handel in gebruikte zorgbedden, dus ook na gebruik 
vertegenwoordigt het bed nog steeds een bepaalde waarde. 
 
Een bed met een hoofd- en voeteneinde dat elektrisch omhoog en 
omlaag kan staat inmiddels in zoveel slaapkamers, dat het 
algemeen gebruikelijk is geworden. De kosten daarvoor zijn niet 
aftrekbaar als medisch hulpmiddel. 
 

Vervoer naar de apotheek van 
het ziekenhuis wordt ook 
vergoed? Mag niet via de ZVW. 
 

Vervoer naar een apotheek geldt niet als vervoer naar een 
(para)medische behandeling. De kosten voor dat vervoer zijn 
daardoor niet aftrekbaar als zorgkosten. 

Zijn de kosten voor speciale 
stoel (sta-op) aftrekbaar 

Helaas niet. Deze stoelen worden inmiddels door heel veel mensen 
gebruikt, en dus niet meer voor 70% of meer door mensen met een 
ziekte of beperking. 
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