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  MANTELZORGERS KUNNEN AANSPRAAK MAKEN OP AFTREKPOSTEN EN VERGOEDINGEN 
 
Het is niet uit te sluiten dat u als mantelzorger te maken kunt krijgen met extra uitgaven. 
Ook kan het zijn mantelzorgers doordat zij min of meer verplicht zijn mantelzorgtaken voor uw rekening te 

moeten nemen dat daardoor er minder betaalt werk kan worden verricht u als mantelzorger minder inkom-

sten kunt vergaren uit betaalt werk. 
Als bovenstaande zaken zich bij u als mantelzorger voor doen dan zijn er gelukkig verschillende regelingen 

waar u waarschijnlijk een beroep op kunt doen.  
Mantelzorgers kunnen in aanmerking komen voor het mantelzorgcompliment via de gemeente. Ook kunnen 

mantelzorgers aanspraak maken op landelijke geregelde vergoedingen. Mogelijk komt u als mantelzorger 

ook in aanmerking om zorgkosten via uw belastingaangifte op te voeren als aftrekpost. Hieronder gaan we 

dieper in op de genoemde mogelijkheden. 

 
Het mantelzorgcompliment of mantelzorgwaardering: 
Mantelzorgers kunnen in aanmerking komen voor het Mantelzorgcompliment, dan dient er een aanvraag bij 

uw gemeente het WMO-loket te warden ingediend om het mantelzorgcompliment te kunnen ontvangen.  
Advies: Schroom u niet, laat het aanvragen door de persoon waar u mantelzorgtaken voor verricht. De ge-

meente heeft de wettelijke plicht mantelzorgers te ondersteunen. Iedere gemeente krijgt hiervoor jaarlijks een 

budget en kan zelf bepalen hoe men de mantelzorgwaardering vormgeeft. 
 
Vergoedingen: 
Er zijn mogelijkheden om in aanmerking te komen voor vergoedingen te weten: 
Extra Kinderbijslag: 
Als u een ernstig ziek of gehandicapt kind verzorgt, welke intensieve zorg behoeft en nog thuis woont, kunt u 

aanspraak maken op een dubbele kinderbijslag. Advies: Raadpleeg het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIS) 

Indien dit aan de orde is en dien dan uw vraag in bij de Sociale Verzekeringsbank in uw regio. 

 
Tegemoetkoming: 
Als uw aanvraag voor dubbele kinderbijslag is goedgekeurd door de SVB en alleenstaande ouder bent of u 

en of uw partner verdient minder dan € 4.900,00 per jaar dan kunt u in extra tegemoetkoming krijgen. De 

hoogte van de extra tegemoetkoming is ieder jaar wisselend. 
Advies:  Om hiervoor in aanmerking te komen dient u zich te wenden tot de Sociale Verzekeringsbank 

(SVB). Deze Uitvoeringsorganisatie beoordelen uw aanvraag en keren deze tegemoetkoming uit.  
 
Vergoeding reiskosten: 
Indien u mantelzorger bent en een uitkering van de bijstand ontvangt kan het zijn dat uw gemeente de reis-

kosten die u noodzakelijk, als mantelzorger, moet maken deze vergoedt. 
Advies: Doet deze situatie zich bij u voor, schroom u niet vraag het aan bij uw gemeente. 

 
Er zijn ook mogelijkheden om via uw belastingaangifte de noodzakelijke gemaakte reiskosten als aftrekpost 

op te geven.  
Dit is niet het geval bij: 
* Uw naasten langer dan 1 maand wordt verpleegd. 
* De enkele reis van uw woning naar de plaats waar de zieke wordt verpleegd meer dan 10 kilometer is. 
* U als mantelzorger met deze naaste aan het begin van de ziekte gezamenlijk ene huishouden voerde. 
Advies: Om ellende te voorkomen, informeer vooraf bij de belastingdienst of u in uw situatie hiervoor in 

aanmerking komt en vraag ook naar welke soorten van reiskosten u wel/niet kunt opgeven.  
U kunt ook de website van de belastingdienst raadplegen daar vindt u belangrijke informatie over; aftrekpos-

ten naast reiskoten, uitgaven van bepaalde hulpmiddelen of extra aftrekbaar. Hoogte kan jaarlijks afwijken. 
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Parkeervergoedingen: 
Het kan zomaar zijn dat in uw gemeente bijzondere regelingen van parkeren van toepassing zijn voor u in de 

buurt of omgeving waar u uw noodzakelijke mantelzorgtaken verricht. Hiervoor moet u echt bij uw gemeen-

te zijn om de juiste informatie te verkrijgen. 
 
Meereizen in het openbaar vervoer: 
Gratis meereizen met degene voor wie u zorgt kan met de OV-begeleiderskaart. Voor een dergelijke kaart 

kunt u in aanmerking komen als uw naaste epilepsie, een visuele beperking, een psychische aandoening of en 

ernstige loopbeperking heeft. Om hiervoor in aanmerking te komen moet eerst Argonaut Advies uw aanvraag 

beoordelen.  Meer informatie en een aanvrageformulier ga naar: www.ovbegeleiderskaart.nl 
 
Vergoedingen zorgverzekeraars: 
Ook zorgverzekeraars vergoeden een aantal mantelzorgkosten. Wel is het belangrijk dat u als mantelzorger 
zelf uw zorgpolis naloopt of bij uw zorgverzekeraar informeert welke vergoedingen wel of niet kunnen wor-

den aangevraagd.  
Voor de zorgverzekeraars geldt: 
* Wat is mantelzorg: Zorgen voor iemand uit de naaste omgeving die door ouderdom, een chronische ziek- 
    te of handicap hulpbehoevend is, dit is vaak een intensieve taak. 
* Vervangende mantelzorg moet je in de meeste gevallen zelf betalen. Wel kun je hiervoor bij je zorgverze- 
    keraar, voor respijtzorg, een aanvullende zorgverzekering afsluiten.  
* Vergoedingen voor mantelzorg door zorgverzekeraars zijn vooral gericht op vervangende mantelzorg. 
* Sommige zorgverzekeraars vergoeden ook de kosten van een mantelzorgmakelaar. Die kan allerlei regel- 
   taken rondom de organisatie van mantelzorg overnemen. 
* Sommige zorgverzekeraars vergoeden ook cursussen voor mantelzorgers of mantelzorgarrangement. 
* Hulp bok financiën dar mantelzorg vaak veel tijd kwijt zijn voor administratief werk kan men bij Mezzo 
   terecht voor een handig financieel zakboekje met allerlei nuttige informatie en verschillende financiële 
   regelingen, die hierin staan opgenomen. 

 
Tegemoetkoming meerkosten: 
De persoon die u verzorgt kan in zijn/haar gemeente een beroep doen op een zogenaamde Tegemoet-

komingmeerkosten. Welke regeling hiervoor in het leven geroepen zijn verschilt per gemeente.   
Advies: Neem gerust contact op met uw gemeente het WMO-loket of steunpunt mantelzorg in uw regio. 
 
Mantelzorg NL. 
Handige informatie over mantelzorg. Financiële regelingen en tegemoetkomingen voor mantelzorgers vindt 

u op de website van www.MantelzorgNL. Dit is de landelijke belangenorganisatie voor mantelzorgers. 
 
Steunpunt mantelzorg: 
In vele gemeenten is een steunpunt mantelzorg ingericht. Schroom u niet, de mensen die daar werkzaam zijn, 

zijn geschoold en deskundig en kunnen u met raad en daad bij staan.  

 
BUS: 
Onze organisatie heeft moeten vaststellen dat vele mensen mantelzorgtaken verrichten. Vaak zonder dat men 

zich mantelzorger noemt. Veelal omdat men vindt dat het gewoon is om te zorgen voor je naasten. BUS is al 

meer dan 8 jaar actief en heeft nauw samengewerkt met BRIZ (Brabantse Raad Informele Zorg) en samen 

hebben we een aantal symposia georganiseerd waar de belasting van en voor de mantelzorger centraal stond. 
Wat we ook hebben ingezien is, dat er steeds meer jonge mantelzorgers belast worden/zijn met mantelzorg-

taken met alle gevolgen van dien als het gaat om de persoonlijke, sociale ontwikkeling van deze doelgroep. 
Via onze website; www.debus.nl hebben wij de afgelopen jaren vele vormen van informatie, berichtgevingen 

geplaatst gaande over actuele zaken waar mantelzorgers wat aan hebben.  
Bent u van mening dat wij, BUS, u van dienst kunnen zijn met het geven van adviezen, vragen van antwoor-

den te voorzien of administratieve hulp bieden bij het aanvragen van regelingen dan vragen wij u ons dit te 

latten weten via onze e-mail te weten: info@debus.nl 

 
Tilburg, 09.11.2022                                        Bronvermeldingen; Rabobank – Zorgverzekeraars - BUS 
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