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MANTELZORG COMPLIMENT ALTIJD AANVRAGEN 
 

 

 
Mr. Ernst Loendersloot 
Sr. kandidaat notaris te 
Maastricht 
Foto: Harry Heuts 

 
Beste Lezer, 
 
“Wie het kleine niet eert, is het grote niet weert.” Die uitdrukking kwam bij me op 
toen ik de uitspraak las van het Gerechtshof in Den-Haag. Want het niet aanvragen 
van het mantelzorgcompliment van een paar honderd euro kostte de 
belastingplichtige een belastingvrijstelling van afgerond € 600.000,-.  
 
Om te voorkomen dat u misschien ook in diezelfde situatie terecht komt, wil ik het 
zorgcompliment onder de aandacht brengen. 
 
 
Wat is het mantelzorgcompliment ?  
 
De overheid heeft het compliment ingevoerd voor mantelzorgers die zieke 
familieleden verzorgen. De Staat bespaart door deze thuiszorg door de familie veel 
geld. Anders zou een dure opname in een verpleeg- verzorgingsinstelling dan wel 
ziekenhuis nodig zijn. Of zou de Thuiszorg vaker langs moeten komen. 
 
Als dank hiervoor kunnen mantelzorgers het (zorg)compliment aanvragen. Wordt 
dat goedgekeurd dan krijgen ze een relatief klein geldbedrag overgemaakt.  
 
Dat is simpel gezegd waar het om gaat. 
 
Wanneer moet u het echt aanvragen ? 

http://www.linkedin.com/pub/ernst-loendersloot/10/ab9/aaa
http://www.linkedin.com/pub/harry-heuts/2b/497/613
http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BZ0891
http://wetten.overheid.nl/BWBR0020031/geldigheidsdatum_12-03-2013#5
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Voldoet u aan alle volgende eisen ? Vraag dan direct het mantelzorg compliment 
aan. 
 
= u bent mantelzorger voor uw vader of moeder; 

en 
= u heeft uw vader of moeder in huis genomen dan wel bent bij hem of haar 

ingetrokken; 
en 

= u bent alleenstaand. 
 
 
Waarom moet ik het mantelzorgcompliment aanvragen ? 
 
Als u als kind erft van uw ouders dan moet u erfbelasting (voorheen 
successierechten) betalen. Er is weliswaar in de wet een bedrag vermeld waarover u 
geen erfbelasting verschuldigd bent, maar dat is met (afgerond) € 20.000,- vrij laag. 
 
Voldoet u aan de drie eisen die ik hiervoor gemeld heb en heeft u het 
mantelzorgcompliment gekregen, dan bent u voor de Erfbelasting ineens niet meer 
een kind met een laag vrijgesteld bedrag, maar een kind dat over de eerste 
€ 600.000,- aan erfenis geen belasting hoeft te betalen. Dat is geregeld in artikel 32 
lid 1 sub 4 van de Successiewet. 
 
En de erfbelasting is voor een kind maximaal 20% dus het krijgen van die hoge 
vrijstelling is dan echt belangrijk ! 
 
Uit de uitspraak van het Hof in Den-Haag blijkt duidelijk dat een kind geen recht 
heeft op vrijstelling van € 600.000,- als het wel voldoet aan de drie gemelde eisen 
maar er geen mantelzorgcompliment is aangevraagd en gekregen. Oftewel, u moet 
het gewoon aanvragen. 
 
Mr. Ernst Loendersloot 
kandidaat notaris te Maastricht 
Telefoon 043-3509950. 
 
Kijk ook eens op www.ntrs.nl of scan de QR code hieronder. 

http://www.ntrs.nl/
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