
Verhoogde belastingvrije som voor sommige mantelzorgers 
 

Wie zorgt voor een familielid van 65 jaar of ouder én ook met deze persoon 

samenwoont, kan recht hebben op een belastingvoordeel als aan bepaalde 

voorwaarden wordt voldaan. De overheid paste de belastingvrije som met ingang van 

1 januari 2022 aan. Op die manier wil de overheid mantelzorg financieel meer 

ondersteunen. 

 

Opgelet! Als je zorgt voor je partner kom je niet in aanmerking. Als je daarentegen een 

ouder, grootouder, broer of zus ouder dan 65 jaar in huis neemt of genomen hebt, kom 

je wel in aanmerking. 
 

Wat is de belastingvrije som? 
 

Bij elke belastingheffing is er voor iedereen een belastingvrije som. Dit is het deel van je inkomsten 

(loon, pensioen, uitkering, …) waarop je niet belast wordt, m.a.w. waarop je geen belastingen dient te 

betalen. Voor het inkomstenjaar 2021 bedraagt deze belastingvrije som 9.050 euro. 

 

Bepaalde mensen hebben recht op een hogere belastingvrije som. Het gaat dan bijvoorbeeld om 

mensen die kinderen hebben die onder hetzelfde dak wonen of kinderen hebben voor wie zij 

onderhoudsgeld betalen. Ook als je je zorgbehoevende ouder of een zorgbehoevende broer of zus 

ouder dan 65 jaar in huis neemt, geldt dit.  

 

Wie komt in aanmerking? 
 

Om in aanmerking te komen, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen: 

 Je dient te zorgen voor een ouder, grootouder, broer of zus die ouder is dan 65 jaar én met deze 

persoon samenwonen. 

 De persoon voor wie je zorgt, moet minstens 9 punten scoren op de schaal voor verminderde 

zelfredzaamheid (een FOD-attest van minstens 9 punten). Beschikt de zorgbehoevende persoon 

niet over een dergelijk attest, kan je een aanvraag doen via 

https://www.vlaamsesocialebescherming.be/zorgbudget-voor-ouderen-met-een-zorgnood of 

hiervoor hulp vragen bij je zorgkas, de dienst maatschappelijk werk van je ziekenfonds, je gemeente 

of het OCMW. Je kunt bij de dienst maatschappelijk werk van je ziekenfonds ook terecht voor meer 

informatie. 

 De persoon voor wie je zorgt, moet een beperkt inkomen hebben. 

 

Opgelet 
 

Deze regeling geldt niet voor mensen die samenwonen in een geregistreerde zorgwoning of 

kangoeroewoning. Bij een zorg- of kangoeroewoning worden jullie beschouwd als aparte huishoudens, 

https://www.vlaamsesocialebescherming.be/zorgbudget-voor-ouderen-met-een-zorgnood


waardoor je uitkeringen en je belastingen apart berekend worden. Hetzelfde geldt voor mantelzorgers 

die hun zorgbehoevende ouder(s) of iemand anders laten wonen in een mobiele zorgunit in de tuin.  

 

Meer info? 
 

Contacteer het contactcenter van de FOD Financiën op het nummer 02 572 57 57. Dit kan van maandag 

tot en met vrijdag tussen 8u30 en 17u00. 

 


