
 
 

Vraag en antwoord webcast Laat geen geld liggen 
 
 
Vraag 1 

Door mijn vergevorderd PLS heb ik aanwijsbaar hogere energiekosten omdat ik sneller dan 

normaal last heb van kou. Ik kan dan niet meer functioneren. Daarnaast gebruik ik veel 

energie voor elektrische  rolstoel, spraakcomputer, tillift, oogbesturing en dergelijke. Kan ik 

deze kosten aftrekken van de belasting of een vergoeding krijgen voor deze kosten? 

 

Antwoord op vraag 1 

Kosten voor verwarming zijn helaas niet aftrekbaar als zorgkosten. Extra stroomkosten voor 

hulpmiddelen zijn wel aftrekbaar als zorgkosten, maar alleen als de kosten voor het 

hulpmiddel zelf ook aftrekbaar zouden zijn. Dus u kunt wel de stroomkosten voor de 

spraakcomputer, oogbesturing en tillift aftrekken, maar niet die voor het opladen van de 

elektrische rolstoel. U moet die kosten dan wel kunnen aantonen. Een handig hulpmiddel 

daarvoor is een stroommetertje, dat u voor een tientje of minder kunt kopen in de 

bouwmarkt. Zet het tussen de stekker van het betreffende apparaat en het stopcontact om te 

meten hoeveel stroom dat apparaat over een bepaalde periode gebruikt. 

 
Vraag 2 

Extra lichtgewicht rollator, kan die genoteerd worden op aangifte belasting? 

 

Antwoord op vraag 2 

Helaas, eenvoudige loophulpmiddelen zijn niet aftrekbaar als zorgkosten. Dat geldt ook voor 

rollators. 

 
Vraag 3 

Fysiotherapie, behoud spiermassa onder begeleiding van fysiotherapeut slechts 20x per jaar 

en restbehandelingen zelf te betalen ... of kan dit aantal behandelingen vergroot of is er een 

manier om deze kosten vergoed te krijgen? 

 

Antwoord op vraag 3 

Medisch noodzakelijke behandelingen door een fysiotherapeut die niet vergoed worden, zijn 

aftrekbaar als zorgkosten, onderdeel ‘geneeskundige hulp’. 

 
  



Vraag 4 

Ik krijg voor slaapapneu een PEP-apparaat. Kan ik stroomkosten bij belasting opvoeren en 

hoeveel? 

 

Antwoord op vraag 4 

Ja dat kan. U moet die kosten dan wel kunnen aantonen. Een handig hulpmiddel daarvoor is 

een stroommetertje, dat u voor een tientje of minder kunt kopen in de bouwmarkt. Zet het 

tussen de stekker van het betreffende apparaat en het stopcontact om te meten hoeveel 

stroom dat apparaat over een bepaalde periode gebruikt. 

 
Vraag 5 

Heeft het hebben van een koophuis ook nog invloed op de aangifte? En eventuele 

voordelen? 

 

Antwoord op vraag 5 

Voor de aftrek van zorgkosten maakt het in principe niet uit of u in een koophuis of in een 

huurhuis woont. Wel komt de aftrek van hypotheekrente bij de aangifte inkomstenbelasting 

vóór de aftrek van zorgkosten. Dat betekent dat mensen die hypotheekrente aftrekken een 

lagere drempel hebben voor de aftrek van zorgkosten en eerder in aanmerking komen voor 

de verhoging van die aftrek. Dat zijn voordelen. Een mogelijk nadeel is dat het uiteindelijke 

tarief van de teruggave lager kan zijn, doordat u door de aftrek van hypotheekrente in een 

lager belastingtarief valt. 

 
Vraag 6 

Ik maak veelvuldig gebruik van de Zonnebloemauto en de kosten trek ik elk jaar van de 

belasting af zonder te weten of het wel mag of kan. Wat kunnen jullie zeggen over deze 

onkosten? Ik gebruik deze auto omdat gebruik van een rolstoeltaxi te risicovol is vanwege 

mijn beademing.  

 

Antwoord op vraag 6 

De huur en gebruikskosten van de Zonnebloemauto zijn niet zonder meer aftrekbaar, helaas. 

Voor de aftrek gelden de regels voor leefvervoer. U moet aantonen dat u vanwege uw ziekte 

of beperking over het hele jaar 2019 méér kosten hebt voor uw vervoer dan anderen die voor 

het overige (inkomen, gezinssamenstelling) in dezelfde situatie verkeren. Daarbij mag u wel 

de huur en de gebruikskosten van de Zonnebloemauto meerekenen. Vervolgens kunt u 

alleen die méérkosten aftrekken. Het vraagt een hele administratie om dit aan te tonen. 

 
Vraag 7 

In heb in 2019 een elektrische aandrijving voor mijn ADL-rolstoel zelf gekocht.  

Een ZX-1. Kosten € 10.000.  Ik wil deze kosten in 3 jaar aftrekken/afschrijven van de 

belasting, is dit mogelijk of zijn er andere mogelijkheden? 

 

Antwoord op vraag 7 

Helaas, kosten voor rolstoelen (en alles wat erbij komt kijken) zijn niet aftrekbaar als 

zorgkosten. 

 



Vraag 8 

In hoeverre kan ik servicekosten van een particulier verzorgingshuis aftrekken van het 

belastbaar inkomen? 

 

Antwoord op vraag 8 

Alleen de kosten die betrekking hebben op verpleging en persoonlijke verzorging kunt u 

aftrekken als zorgkosten, bij het onderdeel ‘geneeskundige hulp’. U hebt daarvoor van het 

verzorgingshuis een gespecificeerde rekening nodig, waar op staat welk deel van de 

servicekosten als ‘verpleging en verzorging’ kan worden aangemerkt. 

 
Vraag 9 

Is het mogelijk de kosten voor keuring bij het CBR en kosten voor invalidenparkeerkaart af te 

trekken bij de belasting onder zorgkosten? Dit zijn kosten die er niet waren geweest indien ik 

geen spierziekte had. 

 

Antwoord op vraag 9 

De kosten voor het CBR en de gehandicaptenparkeerkaart zijn niet zonder meer aftrekbaar, 

helaas. Voor de aftrek gelden de regels voor leefvervoer. U moet aantonen dat u vanwege 

uw ziekte of beperking over het hele jaar 2019 méér kosten hebt voor uw vervoer dan 

anderen die voor het overige (inkomen, gezinssamenstelling) in dezelfde situatie verkeren. 

Daarbij mag u wel de kosten voor het CBR en de gehandicaptenparkeerkaart meerekenen. 

Vervolgens kunt u alleen die méérkosten aftrekken. Het vraagt een hele administratie om dit 

aan te tonen. 

 
Vraag 10 

In verband met mijn ziekte, IBM, heb ik een andere auto moeten kopen met een automaat. 

Kan ik hiervoor ook een extra aftrekpost voor de  belastingen opvoeren? Ik was van plan nog 

een paar jaar met de oude door te rijden. 

 

Antwoord op vraag 10 

Helaas, deze kosten zijn niet aftrekbaar als zorgkosten. Automatische transmissie is in auto’s 

inmiddels algemeen gebruikelijk. Alleen aanpassingen die specifiek bedoeld zijn voor 

mensen met een ziekte of beperking (en voor 70% of meer door hen gebruik worden) zijn 

aftrekbaar. 

 
Vraag 11 

Kan je een zelf aangeschaft traplift opvoeren als kosten? 

 

Antwoord op vraag 11 

Helaas niet. Woningaanpassingen zijn niet aftrekbaar als zorgkosten. 

 
  



Vraag 12 

Mag ik aanpassingen aan mijn toercaravan aftrekken van de belasting? 

 

Antwoord op vraag 12 

Ja, dat kan, maar alleen als het gaat om aanpassingen die specifiek bedoeld zijn voor 

mensen met een ziekte of beperking (en voor 70% of meer door hen gebruikt worden).  

 
Vraag 13 

Mag ik dingen die ik moet kopen voor mijn beperking zoals waterdichte kleding, tools voor op 

mijn rolstoel met handbike en dergelijke aftrekken? 

 

Antwoord op vraag 13 

Als het duidelijk is dat u vanwege uw handicap extra kosten hebt voor kleding en 

beddengoed, dan mag u hiervoor standaard € 300 aftrekken als zorgkosten. Kunt u 

aantonen dat u in 2019 meer dan € 600 extra kosten hebt gehad (dus in vergelijking met 

iemand die voor het overige (inkomen, gezinssituatie) in dezelfde omstandigheden verkeert), 

dan mag u hiervoor standaard € 750 als zorgkosten aftrekken. Kosten voor rolstoelen zijn 

niet aftrekbaar als zorgkosten. Dat geldt ook voor bijkomende kosten. 

 
Vraag 14 

Mag je aanpassingen aan de douche, steunen en zitje ook aftrekken van de belasting en hoe 

doe je dat? 

 

Antwoord op vraag 14 

Woningaanpassingen zijn helaas niet aftrekbaar als zorgkosten. 

 
Vraag 15 

Nu ik in een elektrische rolstoel zit, willen we een bus aanschaffen waar ik als passagier met 

rolstoel in kan rijden, zodat ik geen belastende transfers meer hoef te maken.  

We zijn echter geschrokken van de hoge aanpassingskosten van een tweedehands 

bedrijfsbusje. En dan zijn er de hoge kosten voor de wegenbelasting en de verzekering.  

Bestaat hiervoor een tegemoetkoming?  

 

Antwoord op vraag 15 

Informeer bij de gemeente naar de mogelijkheden om deze kosten (gedeeltelijk) vergoed te 

krijgen. U kunt in ieder geval gebruik maken van de regeling Bestelautotarief voor 

gehandicapten. Dat betekent dat u voor de rolstoelbus het bestelautotarief (ook wel ‘grijs 

kenteken’ genoemd) betaalt. Dat is een stuk lager dan het gewone autotarief. Ook betaalt u 

geen BPM over de aanschaf van de bus. Als er destijds wel BPM is afgedragen, kunt u een 

deel daarvan terugkrijgen. Het autoaanpasbedrijf kan u verder informeren over deze 

regelingen en u helpen bij de aanvraag ervan. 

 
  



Vraag 16 

Zijn therapeutische middelen zoals een ‘Happy legs’ ook aftrekbaar? 

 

Antwoord op vraag 16 

Helaas niet. De Happylegs is een trainingsapparaat dat door heel veel mensen wordt 

gebruikt. Om de kosten voor een hulpmiddel af te kunnen trekken, moet het specifiek voor 

mensen met een ziekte of beperking bedoeld zijn (en voor meer dan 70% door hen gebruikt 

worden). Dat is bij dit apparaat niet het geval. 

 
Vraag 17 

Zijn zelf aangebrachte hulpmiddelen aan huis of aan een auto ook aftrekbaar? 

 

Antwoord op vraag 17 

Woningaanpassingen zijn niet aftrekbaar als zorgkosten. Aanpassingen aan de auto wel, 

maar alleen als het gaat om aanpassingen die specifiek bedoeld zijn voor mensen met een 

ziekte of beperking (en voor meer dan 70% door hen gebruikt worden). Denk aan handgas, 

rembeugel aan het stuur of een draaistoel om de transfer vanuit een rolstoel te maken. Die 

aanpassingen kunt u over het algemeen niet zelf aanbrengen, dat doet een gespecialiseerd 

auto aanpassingsbedrijf. 

 
Vraag 18 

Moet het verantwoordingsvrije bedrag uit het pgb opgegeven worden en zo ja, waar moet dat 

ingevuld worden? 

 

Antwoord op vraag 18 

Het verantwoordingsvrije bedrag uit het pgb is een vergoeding voor zorgkosten. U moet het 

bedrag dat u aftrekt voor verpleging, verzorging of extra gezinshulp dus verminderen met het 

verantwoordingsvrije bedrag uit het pgb. Want uitgaven waar u een vergoeding voor hebt 

gekregen kunt u niet ook nog eens aftrekken als zorgkosten. 

 
Vraag 19 

Wordt driewielfiets vergoed? 

 

Antwoord op vraag 19 

Informeer bij uw gemeente naar de mogelijkheden. 

 
Vraag 20 

Haptotherapie wordt deels vergoed uit aanvullende verzekering maar heeft een max bedrag 

per dag. Alles daar boven moet door de persoon zelf betaald worden. Ik begrijp dat de 

kosten die men hiervoor zelf betaalt, opgevoerd kunnen worden bij de geneeskundige 

zorgkosten, klopt dat? 

 

Antwoord op vraag 20 

Dat klopt, maar dan moet het wel gaan om haptotherapie die gegeven wordt door een 

erkende fysiotherapeut, in het kader van een medische behandeling. 

 



Vraag 21 

Waarom zijn al die hulpmiddelen niet aftrekbaar? 

 

Antwoord op vraag 21 

Dat is een politiek besluit. Neem contact op met een kamerlid van de partij waar u de laatste 

keer op gestemd hebt om dit probleem aan te kaarten. 

 
Vraag 22 

Worden orthopedische schoenen voorgeschreven door de revalidatiearts en wordt de eigen 

bijdrage vergoed? 

 

Antwoord op vraag 22 

Nee, die eigen bijdrage wordt niet vergoed en u kunt die ook niet aftrekken als zorgkosten. 

Het idee is dat u door het dragen van orthopedische schoenen de kosten voor gewone 

schoenen uitspaart. De eigen bijdrage dekt die kosten. Daardoor gaat het niet om 

zorgkosten, maar om kosten voor schoenen, die iedereen heeft. 

 
Vraag 23 

Mag de rente van een persoonlijke lening voor een aangepaste bus afgetrokken worden? 

 

Antwoord op vraag 23 

Nee, als u geld leent om zorgkosten te betalen, dan is de rente op die lening niet aftrekbaar. 

 
Vraag 24 

Mag de aanschaf voor een matras afgetrokken worden? (Medipoint heeft geen goed matras 

voor mij dus ik heb er zelf één aangeschaft). 

 

Antwoord op vraag 24 

Kosten voor een speciale matras vallen onder de aftrek van extra kosten voor kleding en 

beddengoed. Die kosten mag u alleen aftrekken als u aannemelijk kunt maken dat uw ziekte 

of beperking zulke extra kosten met zich meebrengt (dan mag je € 300 aftrekken) of als u 

met bonnen kunt aantonen dat die extra kosten meer dan € 600 bedragen (dan mag u € 750 

aftrekken). Extra kosten betekent ‘meer dan een ander die voor het overige (inkomen, 

gezinssituatie) in gelijke omstandigheden verkeert’. U moet dus vergelijken. Tabellen over 

hoeveel mensen ‘normaal gesproken’ uitgeven aan kleding en beddengoed vindt u bij het 

Nibud. Meer informatie hierover vindt u hier: https://meerkosten.nl/belastingvoordeel/aftrek-

zorgkosten/kleding-en-beddengoed/  

Bij het aantonen van uw extra kosten voor kleding en beddengoed mag u de kosten voor een 

speciale matras meetellen. Maar niet de hele aanschaf in één keer. U moet de matras in 10 

jaar afschrijven. U mag dus de komende tien jaar elk jaar 10% van de kosten voor de matras 

meetellen bij de berekening van uw extra kosten voor kleding en beddengoed. 

 
  

https://meerkosten.nl/belastingvoordeel/aftrek-zorgkosten/kleding-en-beddengoed/
https://meerkosten.nl/belastingvoordeel/aftrek-zorgkosten/kleding-en-beddengoed/


Vraag 25 

Als men verder weg naar sport/beweeggroepen moet omdat aangepast sporten dichter in de 

buurt niet beschikbaar is, mogen de vervoerskosten hierheen ook meegenomen worden in 

de zorgkosten? 

 

Antwoord op vraag 25 

Niet zonder meer. Het gaat hier om kosten voor leefvervoer. Die zijn alleen aftrekbaar als uw 

totale kosten voor leefvervoer over heel 2019 vanwege een handicap of ziekte hoger zijn dan 

van anderen, die voor het overige (inkomen, gezinssamenstelling) in dezelfde 

omstandigheden verkeren als u. Hoe u die berekening kunt maken vindt u hier: 

https://meerkosten.nl/belastingvoordeel/aftrek-zorgkosten/vervoerskosten/extra-kosten-voor-

leefvervoer/ 

 
Vraag 26 

Een paar jaar geleden heb ik zelf geld bijgestort op mijn pgb in verband met een tekort. Ik 

was me niet bewust van de mogelijkheid deze kosten via de aangifte op te geven. Is dit nu 

achteraf nog mogelijk? Het is vier jaar geleden.  

 

Antwoord op vraag 26 

U kunt nog tot uiterlijk 31 december 2020 aangifte doen over de jaren 2015 of later. De 

online aangifte voor deze jaren vindt u op de website   

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/aangifte_

doen/aangifte_inkomstenbelasting/ 

 
Vraag 27 

Wij hebben voor mij een aangepaste rolstoelbus gekocht. Mag ik daar iets van aftrekken bij 

de belasting? 

 

Antwoord op vraag 27 

Aanpassingen aan een auto die voor mensen zonder handicap geen betekenis hebben, zijn 

aftrekbaar als ‘hulpmiddel’. Dat geldt ook voor de meerprijs van een rolstoelbus, voorzover 

die meerprijs te maken heeft met de aanpassingen. De basisprijs van de bus (zonder 

aanpassingen) is een persoonlijke uitgave, die niet aftrekbaar is. 

 
Vraag 28 

Door hoge reparatiekosten aan mijn rolstoelbus, heb ik nu een voorschot van mijn erfenis 

gehad van mijn vader. Hebben jullie advies hoe ik op een andere manier dit geld had kunnen 

'lenen' zonder hoge rentekosten? 

 

Antwoord op vraag 28 

Dit is een algemene belastingvraag, die ik helaas niet kan beantwoorden. Ik ben niet 

deskundig op het gebied van erfbelasting. 

 
  

https://meerkosten.nl/belastingvoordeel/aftrek-zorgkosten/vervoerskosten/extra-kosten-voor-leefvervoer/
https://meerkosten.nl/belastingvoordeel/aftrek-zorgkosten/vervoerskosten/extra-kosten-voor-leefvervoer/
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/aangifte_doen/aangifte_inkomstenbelasting/
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/aangifte_doen/aangifte_inkomstenbelasting/


Vraag 29 

Mijn auto is al 19 en er zijn geen afschrijvingskosten meer wat de kosten drukt. Maar ik rijd 

wel 20.000km aan leefvervoer in verband met twee zieke kinderen. Hierdoor komt de 

vergelijking met het NIBUD-lijstje anders uit. Wat dan? En eigenlijk moet ik in plaats van 

afschrijven juist sparen voor vervanging in verband met de noodzaak van de auto. Hoe 

bereken ik dat dan? 

 

Antwoord op vraag 29 

Het kan inderdaad gebeuren dat u, doordat u in een oude auto rijdt, geen meerkosten hebt 

voor uw leefvervoer ten opzichte van iemand die geen handicap of ziekte heeft. In dat geval 

kunt u dus ook geen kosten voor leefvervoer aftrekken. U kunt namelijk alleen kosten voor 

leefvervoer aftrekken als uw totale vervoerskosten over heel 2019 hoger zijn dan voor een 

ander, die voor het overige (inkomen, gezinssamenstelling) in dezelfde omstandigheden 

verkeert als u. Sparen voor een nieuwe auto mag u hierbij niet meerekenen. Meer informatie 

over deze berekening vindt u hier: https://meerkosten.nl/belastingvoordeel/aftrek-

zorgkosten/vervoerskosten/extra-kosten-voor-leefvervoer/ 

 
Vraag 30 

Ik heb 24uur per dag 7 dagen per week thuiszorg. Mag ik extra kosten gemaakt door 

zorgverleners aftrekken zoals koffie, thee, WC-papier, gas/water/licht. De zorgverlener is 24-

7 wakker en maakt gebruik van voorzieningen in mijn woning. 

 

Antwoord op vraag 30 

U kunt de kosten voor koffie, thee, versnaperingen en WC-papier aftrekken als kosten voor 

extra gezinshulp. Daar geldt wel een extra drempel voor. Meer informatie daarover vindt u 

hier: https://meerkosten.nl/belastingvoordeel/aftrek-zorgkosten/extra-gezinshulp/.  

De extra kosten voor gas, water en licht zijn niet aftrekbaar. 

 
Vraag 31 

Ik werk drie dagen in de week en dan ga ik met de taxi van en naar mijn werk. Dit wordt 

betaald door het UWV. Zelf moet ik daarvoor een eigen bijdrage betalen aan het taxibedrijf. 

zijn deze kosten aftrekbaar? 

 

Antwoord op vraag 31 

Nee. De eigen bijdrage is een vervanging voor de gebruikelijke kosten voor woon-

werkverkeer, die andere mensen ook hebben. 

 
Vraag 32 

Ik woon in een huurwoning. Mijn vrouw en ik hebben een andere woning erbij gekocht 

vanwege de privacy voor mijn vrouw. Om die woning toegankelijk te maken moeten extra 

kosten worden gemaakt om binnen te kunnen komen met mijn elektrische rolstoel. Zijn de 

meerkosten aftrekbaar voor de belasting? 

 

Antwoord op vraag 32 

Nee, helaas zijn kosten voor woningaanpassingen niet aftrekbaar. 

 

https://meerkosten.nl/belastingvoordeel/aftrek-zorgkosten/vervoerskosten/extra-kosten-voor-leefvervoer/
https://meerkosten.nl/belastingvoordeel/aftrek-zorgkosten/vervoerskosten/extra-kosten-voor-leefvervoer/
https://meerkosten.nl/belastingvoordeel/aftrek-zorgkosten/extra-gezinshulp/


Vraag 33 

Geldt het grijskenteken ook voor een auto op geel kenteken? Ik heb een takel voor mijn 

scootmobiel om deze er in te krijgen. 

 

Antwoord op vraag 33 

Nee. De regeling bedrijfstarief wegenbelasting geldt alleen voor aangepaste busjes, die zo 

zijn aangepast dat er een rolstoel naar binnen kan rijden en de gebruiker vervolgens binnen 

het busje de transfer kan maken naar de passagiersruimte. 

 
Vraag 34 

Mogen kosten voor keuring CBR (afspraak neuroloog) en aanvraag 

gehandicaptenparkeerkaart ook afgetrokken worden? (beide 100-150euro) Ik ben 30 jaar en 

heb deze kosten enkel gehad vanwege mijn beperking. 

 

Antwoord op vraag 34 

De kosten voor het CBR en de gehandicaptenparkeerkaart zijn niet zonder meer aftrekbaar, 

helaas. Voor de aftrek gelden de regels voor leefvervoer. U moet aantonen dat u vanwege 

uw ziekte of beperking over het hele jaar 2019 méér kosten hebt voor uw vervoer dan 

anderen die voor het overige (inkomen, gezinssamenstelling) in dezelfde situatie verkeren. 

Daarbij mag u wel de kosten voor het CBR en de gehandicaptenparkeerkaart meerekenen. 

Vervolgens kunt u alleen die méérkosten aftrekken. Het vraagt een hele administratie om dit 

aan te tonen. Meer informatie vindt u hier: https://meerkosten.nl/belastingvoordeel/aftrek-

zorgkosten/vervoerskosten/extra-kosten-voor-leefvervoer/ 

 
Vraag 35 

Zijn de oplaadkosten voor bijvoorbeeld een elektrische rolstoel aftrekbaar? 

 

Antwoord op vraag 35 

Nee. Kosten voor rolstoelen zijn niet aftrekbaar als zorgkosten. Daardoor zijn ook de 

bijkomende kosten niet aftrekbaar. Neem contact op met uw gemeente voor een eventuele 

vergoeding van deze kosten. 

 
Vraag 36 

Kan de persoonlijke hulp in huis ook zwart/contant betaald worden? 

 

Antwoord op vraag 36 

Contant betalen kan altijd. Maar als u de kosten voor persoonlijke hulp in huis wilt aftrekken 

als kosten voor extra gezinshulp, hebt u wel een kwitantie nodig, waar naam, adres en BSN-

nummer van de hulp op staat. 

 
Vraag 37 

Is een traplift die zelf is aangeschaft aftrekbaar? Dit is afgewezen door het IAB en daardoor 

is er geen verlening door de Wmo, gemeente Amsterdam. 

 

Antwoord op vraag 37 

Nee. Woningaanpassingen zijn helaas niet aftrekbaar als zorgkosten. 

https://meerkosten.nl/belastingvoordeel/aftrek-zorgkosten/vervoerskosten/extra-kosten-voor-leefvervoer/
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