Uitgaven voor specifieke zorgkosten
Niet meer aftrekbare zorgkosten
Belangrijke posten die ooit aftrekbaar waren, maar waarvan de aftrekbaarheid is geschrapt, zijn:
a. de vaste aftrekken voor 65-plussers, arbeidsongeschikten en chronische zieken;
b. begrafeniskosten;
c. kosten van bevalling en adoptie;
d. premies van zorgverzekeringen (zowel basisverzekering als aanvullende dekking);
e. eigen bijdragen in het kader van de Zvw, de Wlz en de Wmo 2015;
f. het verplichte eigen risico en een vrijwillig eigen risico;
g. kosten van brillen en contactlenzen en van ooglaserbehandelingen ter vervanging van bril of
contactlenzen;
h. hulpmidden, die op basis van de Wmo 2015 door de gemeenten kunnen worden verstrekt:
-scootmobielen;
-rolstoelen; en
-aanpassingen aan, in of om de woning
i. in-vitrofertilisatie voor een vrouw die ten tijde van de behandeling 43 jaar of ouder is;
j. de eerste twee in-vitrofertilisatiebehandelingen indien meer dan een embryo per poging wordt
teruggeplaatst en de vrouw ten tijde van de behandeling jonger dan 38 jaar is;
k. een elleboogkruk, een gipssteun, een looprek, een okselkruk, een onderarmschaalkruk, een
rollator en een loophulp met drie of vier poten;
l. geestelijke gezondheidszorg voor een persoon die de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt;
m. dyslexiezorg voor een persoon die de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt; en
n. een combinatietest in het kader van een prenatale screening als er geen sprake is van medische
indicatie.
Welke specifieke zorgkosten komen nog wel voor aftrek in aanmerking?
De mogelijkheid van aftrek als specifieke zorgkosten bestaat voor de uitgaven die wegens ziekte of
invaliditeit zijn gedaan voor:
a. genees- en heelkundige hulp, met uitzondering van ooglaserbehandelingen ter vervanging van bril
of contactlenzen;
b. vervoer;
c. farmaceutische hulpmiddelen verstrekt op voorschrift van een arts;
d. andere hulpmiddelen, voor zover deze hoofdzakelijk hoofdzakelijk door zieke of invalide personen
worden gebruikt, met uitzondering van o.m. aanpassingen in en aan de woning, scootmobielen,
brillen, contactlenzen en overige hulpmiddelen ter ondersteuning van het gezichtsvermogen;
e. extra gezinshulp;
f. de extra kosten van een op medisch voorschrift gehouden dieet;
g. extra kleding en beddengoed en daarmee samenhangende extra uitgaven; en
h. reizen in verband met regelmatig ziekenbezoek.
De onder a. t/m h. hiervoor genoemde uitgaven moeten in direct verband met de ziekte of
invaliditeit zijn gedaan en u moet zich daaraan op grond van medische noodzaak redelijkerwijs niet

kunnen onttrekken.
Afgeleide kosten als de kosten van een verhuizing of extra huisvestingskosten wegens ziekte of
invaliditeit, de kosten van studiebegeleiding om een achterstand als gevolg van ziekte in te halen, de
kosten van een invalidenparkeerkaart, van kinderopvang en van juridische bijstand voor het
verkrijgen van medische hulp of wegens een te hoge rekening, komen in de regel niet in aftrek.
Bewijslast
Zoals bij alle aftrekposten rust de bewijslast op de belastingplichtige. Dit betekent dat u de aarde en
omvang van de uitgaven aannemelijk moet maken als deze door de inspecteur worden bestreden.
Bewaar daarom rekeningen, kwitanties, doktersvoorschriften medische verklaringen,
correspondentie met de zorgverzekeraar e.d.
Er moet sprake zijn van 'drukken'
Door u betaalde zorgkosten kunnen alleen aftrekbaar zijn voor zover er sprake is van op u
'drukkende' uitgaven. Dit betekent dat de uitgaven uit uw eigen middelen moeten zijn voldaan,
zonder verhaalsmogelijkheid. Een uitgaaf 'drukt' niet voor zover deze is terugbetaald door degene
voor wie u de kosten hebt betaald, of voor zover deze is vergoed door uw zorgverzekeraar dan wel is
voldaan uit een belastingvrije tegemoetkoming die is toegekend door een instelling (bijv. in de vorm
van bijzondere bijstand of een tegemoetkoming ingevolge de Wmo 2015), een schadeverzekeraar of
een andere persoon.
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