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• Lobby vanuit VN-verdrag 

• Gaat over meedoen op voet van gelijkheid

• Belangenbehartiging, lokaal toerusten, platform 
met leden en netwerk en informatie
• Toegankelijk, Wonen, Mobiliteit, 

• Rechtspositie, Zorg, werk, onderwijs

• Vandaag gaat het over inkomen

Ieder(in) netwerk voor 
mensen met beperking



• Fiscale aftrek is belangrijk voor inkomenspositie 

• Ieder(in) maakt zich sterk voor 
bestaanszekerheid

• Goede compensatie van meerkosten hoort 
hierbij

Voldoende inkomen  is 
basisrecht



• Artikel 28 bepaalt dat de overheid 
moet zorgen voor een behoorlijke 
levensstandaard. Het aanbieden van 
gerichte inkomensondersteuning is 
daarom een belangrijke taak van de 
overheid.

Artikel 28 VN verdrag 
inkomen



• Achterstand wegwerken

• Bestaanszekerheid verbeteren

• Inkomenspositie versterken.

• Voorlichting via meerkosten.nl

Het kan en moet beter



• Zorgtoeslag
• Huurtoeslag, verruiming
• Gemeentelijke regelingen
• Regelingen voor arbeidsongeschikten
• Dubbele kinderbijslag
• Lagere autobelasting rolstoelbus
• Steun via fondsen

• Meer lezen op www.meerkosten.nl
• Meer informatie via meldpunt@iederin.nl

Er is meer mogelijk



• Aangifte over 2020 begonnen

• Vóór 1 april aangifte doen = bericht vóór 1 juli = 
snel geld terug

• Zorgkosten aftrekbaar, alleen als u aangifte 
doet

• Kunt u zelf doen of hulp bij vragen

• Bij vakbond, ouderenorganisatie, bibliotheek, 
sommige gehandicaptenorganisaties

• Meer info op Meerkosten.nl, betrouwbare info, 
van Ieder(in)

• Maak er gebruik van, ook bij een laag inkomen!

Aftrek zorgkosten







Ook voor kinderen en 
huisgenoten



Drempel

• Minimum: € 136 (€ 272 voor fiscale partners)

• Tot anderhalf keer modaal: 1,65% bruto inkomen = maximaal € 689

• Daarboven: hogere drempel

• Alleen kosten boven de drempel aftrekbaar

• Aangifteprogramma rekent zelf uit



De verschillende zorgkosten

• Negen posten

• Telkens maar één bedrag invullen

• Zelf administratie bijhouden en bewaren

• Belastingdienst kan komen kijken



• Medische en paramedische zorg

• Alleen als die niet onder de basisverzekering valt

• Bijvoorbeeld: tandarts

• Bijvoorbeeld: zorg in het buitenland

• Bijvoorbeeld: fysiotherapie of andere paramedische hulp

• Bijvoorbeeld: particuliere ziekenzorg (verpleging en verzorging)

• Bijvoorbeeld: extra uitgaven boven bruto PGB

Geneeskundige hulp



• Voormalige huisgenoot

• Meer dan 10 km verderop in een instelling

• Verblijft daar langer dan een maand

• Geen leeftijdsgrenzen

• OV en taxi: werkelijke kosten

• Eigen auto: € 0,19 per km

Reiskosten ziekenbezoek



• Alleen geneesmiddelen

• Alleen op recept van een arts

• Alleen als ze niet onder de basisverzekering vallen

• Eigen risico, eigen betalingen en eigen bijdragen 
niet aftrekbaar

• Bijvoorbeeld: bijbetalen voor duurdere medicijnen

• Bijvoorbeeld: homeopathische medicijnen

• Bijvoorbeeld: medicinale cannabis

Medicijnen op 
doktersvoorschrift



• Alleen als ze niet onder de basisverzekering vallen

• Eigen risico, eigen betalingen en eigen bijdragen 
niet aftrekbaar

• Loophulpmiddelen niet aftrekbaar

• Rolstoelen en scootmobielen niet aftrekbaar

• Woningaanpassingen niet aftrekbaar

• Extra stookkosten niet aftrekbaar

• Bijvoorbeeld: tandarts bruggen, kronen, implantaten

• Bijvoorbeeld: duurdere pruik of hoorapparaat

• Bijvoorbeeld: alarmsysteem

• Bijvoorbeeld: aanpassingen aan auto, 
fiets of ander vervoermiddel

Hulpmiddelen



• Ziekenvervoer: werkelijke kosten

• Eigen bijdrage (€ 105) niet aftrekbaar

• Bij vergoeding eigen vervoer door verzekeraar (€ 0,32 per km): werkelijke 
meerkosten voor uw auto

• Leefvervoer: alleen meerkosten door ziekte of beperking

• Alle vervoerskosten meetellen (administratie bijhouden)

• Vergelijken met anderen met zelfde inkomen

• Als u hogere kosten hebt: aftrekbaar

Vervoerskosten door 
ziekte of invaliditeit



• Alleen meerkosten vanwege ziekte of beperking

• Dus: vergelijken met anderen met zelfde inkomen

• Ook extra kosten voor wassen of vermaken meerekenen

• Ook extra kosten voor bijzondere matrassen meerekenen, wel afschrijven

• Als ‘aannemelijk is’ dat deze extra kosten er zijn: standaard € 300 aftrek

• Als extra kosten aantoonbaar € 600 of meer zijn: standaard € 750 aftrek

Extra uitgaven voor 
kleding en beddengoed



• Gaat om kosten voor rolstoelen, scootmobielen
en woningaanpassingen, aangeschaft of 
aangebracht in 2013 of eerder

• Waarvan de afschrijving nog doorloopt in 2020

• En waarvan u de afschrijving ook in voorgaande 
jaren aftrok

• Dan: afschrijving over 2020 ook aftrekbaar

Afschrijving op uitgaven 
vóór 2014



• Alleen hulp waarvoor u geen indicatie had

• Maar die wel noodzakelijk is door ziekte of 
beperking

• Eigen bijdrage Wmo niet aftrekbaar

• Bijvoorbeeld: particuliere huishoudelijke hulp

• Bijvoorbeeld: persoonlijke ondersteuning

• Bijvoorbeeld: extra uitgaven boven bruto PGB

• Extra drempel voor mensen met een hoger 
inkomen

Extra gezinshulp



• Dieetverklaring 2020 nodig van arts of 
erkende diëtist

• Dan: standaardbedrag uit tabel 
Belastingdienst aftrekbaar

• Per persoon die het dieet volgt

Dieet op voorschrift



• Inkomen modaal of lager: dan 
automatisch extra aftrek door 
verhoging zorgkosten

• Aangifteprogramma rekent zelf uit

• Verhoging telt mee om de drempel te 
halen

Verhoging



• Alleen voor fiscale partners

• Mag zo voordelig mogelijk

Verdelen



• www.meerkosten.nl

Meer informatie

https://meerkosten.nl/

