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Betreft vraag over extra vakantiekosten 

Geachte heer Spanbroek, 

In deze brief zal ik antwoord geven op de vraag die u gesteld heeft aan de 
Belastingdienst over de kosten die zijn gemaakt voor een vakantie van een 
verstandelijke beperkt persoon. Uw brief is gedagtekend 9 februari 2017 en door 
omstandigheden heeft de beantwoording lang op zich moeten laten wachten. Mijn 
excuses hiervoor. 

Casus 
Sien is een belangenvereniging die ouders en vertegenwoordigers van mensen 
met een verstandelijke beperking informeert, adviseert en ondersteunt. Namens 
de leden van Sien wilt u van de Belastingdienst een antwoord ontvangen op de 
vraag welke kosten voor een vakantie van een verstandelijke beperkte persoon 
aftrekbaar zijn als specifieke zorgkosten in de aangifte inkomstenbelasting. U 
verzoekt verder dat het antwoord toepasbaar moet zijn op alle leden van Sien. 

Antwoord 
Helaas is het niet mogelijk om voor een grote groep mensen een eenduidig 
antwoord te geven. Dit wordt veroorzaakt door de verschillende manieren waarop 
per vakantie de kosten worden doorberekend en de verschillende persoonlijke 
situaties. Daardoor zal per individueel geval beoordeeld moeten worden of er 
sprake is van aftrekbare specifieke zorgkosten. Dit is ook de reden dat artikel 2.13 
van de brochure inkomstenbelasting "Vragen en antwoorden over 
persoonsgebonden aftrekpost 2015" (nog steeds actueel) niets meer is dan een 
verduidelijking van de wet. Ik kan in deze brief wel aangeven waaraan de kosten 
van een vakantie moeten voldoen om als aftrekbare specifieke zorgkosten op te 
kunnen nemen in de aangifte inkomstenbelasting. Deze voorwaarden staan ook op 
belastingdienst.nl. 

De voorwaarden om de kosten van verplegend en medisch personeel tijdens een 
vakantie van een verstandelijke beperkt persoon in aftrek te kunnen nemen zijn 
onder meer: 
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• Het moet daadwerkelijk gaan om genees- en heelkundige hulp. Dus 	Datum 

bijvoorbeeld niet de begeleiding in de vorm van het duwen van een 	30 juni 2017 

rolstoel. Zie hiervoor: 	 Onze referentie 
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connectibldcontentnlibelastingdi   
enst/prive/relatie familie en gezondheid/gezondheid/aftrek zorgkosten/o 
verzicht zorgkosten/geneeskundige  hulp/qenees en heelkundige hulp 

• U mag alleen het deel van de kosten aftrekken waarvoor u geen 
vergoeding kunt krijgen van bijvoorbeeld de (aanvullende) 
zorgverzekering of de bijzondere bijstand. Als u de kosten eerst zelf 
betaalt en later een vergoeding van bijvoorbeeld uw zorgverzekeraar 
krijgt, mag u (dat deel van) de kosten niet aftrekken. 

• Wij kunnen u vragen om uw kosten aan te tonen. Bewaar dus uw 
rekeningen, de overzichten van uw zorgverzekeraar en uw 
bankafschriften. U moet dus kunnen aantonen welk deel van de kosten 
voor de vakantie zijn gemaakt voor genees- en heelkundige hulp. 

• De kosten zijn alleen aftrekbaar voor een beperkte kring van personen. 
Zie hiervoor: 
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connectibldcontentni/belastinqdi   
enst/prive/relatie familie en gezondheid/gezondheid/aftrek zorgkosten/v 
oor wie mag u zorgkosten aftrekken  

Ik vertrouw er op hiermee voldoende te hebben geInformeerd. Als u over deze 
brief nog vragen of opmerkingen hebt, kunt u mij bellen. Mijn doorkiesnummer 
vindt u rechtsboven in deze brief. 

Hoogachtend, 

name' de inspecteur 

mr. Woudenberg 
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