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Uitgaven voor tijdelijk verblijf thuis 

van ernstig gehandicapten 

Verzorgde u in het weekend of tijdens de vakantie een ernstig 
gehandicapte van 21 jaar of ouder die meestal in een AWBZ-
instelling verbleef? En maakte u daarvoor extra kosten? Dan 
mag u deze uitgaven aftrekken. 

U krijgt de aftrek voor de verzorging van: 
– uw ernstig gehandicapte kinderen 
– uw ernstig gehandicapte broers of zussen 

Heeft de kantonrechter u benoemd tot mentor van een ernstig 
gehandicapte, dan krijgt u deze aftrek ook. 

Voorwaarden aftrek
U deed in 2014 extra uitgaven voor de verzorging van een ernstig 
gehandicapte tijdens de weekenden of vakanties. Deze uitgaven kunt 
u aftrekken onder de volgende voorwaarden: 
– De ernstig gehandicapte was 21 jaar of ouder in 2014. Werd hij  

21 jaar in de loop van 2014, dan trekt u alleen de kosten af die u in 
de periode daarna maakte. 

– De ernstig gehandicapte verbleef meestal in een AWBZ-instelling, 
maar werd in het weekend en tijdens vakanties door u verzorgd. 
Dit kan bij u thuis zijn, maar ook op een vakantieadres. 

– De uitgaven werden niet vergoed door bijvoorbeeld de zorg- 
verzekering. Ook de uitgaven die u nog vergoed krijgt, mag u  
niet aftrekken. 

Let op! 
Had de gehandicapte voldoende inkomen of vermogen om de  
uitgaven zelf te betalen? Dan zijn uw kosten voor de verzorging  
niet aftrekbaar. Maar als u zich moreel verplicht voelde om de  
uitgaven toch voor uw rekening te nemen, kunt u die uitgaven wel 
aftrekken.

Aftrekbare kosten 
U mag de volgende kosten aftrekken: 
– uitgaven voor het halen en brengen met de auto door u. Hiervoor 

geldt een aftrek van € 0,19 per kilometer. U neemt altijd de afstand 
van huis naar de verzorgingsinstelling en terug, ook al reist u  
bijvoorbeeld in vakanties over een andere afstand. 

– extra kosten door het verblijf van de ernstig gehandicapte bij u 
Hiervoor geldt een aftrek van € 10 per dag. De dagen waarop de 
ernstig gehandicapte werd gehaald of gebracht, tellen ook mee. 

Aantal dagen dat de  
gehandicapte bij u  
verbleef
 
Gereden kilometers  x € 0,19 = +

Totaal uitgaven Tel op   
A 

Eventuele ontvangen vergoedingen  
B

-

Trek af: A min B
Aftrekbaar bedrag tijdelijk verblijf thuis  
van ernstig gehandicapten

Rekenhulp aftrekbedrag uitgaven voor tijdelijk verblijf 
thuis van ernstig gehandicapten

Met de Rekenhulp aftrekbaar bedrag uitgaven voor tijdelijk verblijf 
thuis van ernstig gehandicapten kunt u uw aftrekbedrag berekenen.

 x € 10 =


