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          Wat is een mantelzorgverklaring en hoe komt u eraan? 

 

Er is nog geen officieel bewijs dat u zou kunnen laten maken om te bewijzen dat u mantelzorgtaken 

verricht. Toch wordt er door diverse organisaties en waarschijnlijk ook werkgevers naar gevraagd. 

Hoe kan dat? Als we het hier hebben om een zorgtaak die mensen geheel vrijwillig verrichten en 

waar belangen van hulpvragers van afhankelijk zijn.  

Wat is een mantelzorgverklaring? En hoe kont u eraan? 

 

Er bestaan veel regelingen die mantelzorgers ondersteunen. Om van deze regelingen gebruik te 

kunnen maken moet u als mantelzorger, bij aanvraag van deze regelingen, kunnen aantonen dat u 

mantelzorg verricht. Echter, een officiële mantelzorgverklaring bestaat niet. Vanuit overheidswege 

wordt al geruime tijd gewerkt aan een standaardregeling voor de mantelzorgverklaring maar deze 

laat op zich wachten. Door dit alles is het voor de mantelzorger niet mogelijk een dergelijke verkla-

ring aan te vragen laat staan te krijgen. 

 

Wanneer komt een mantelzorgverklaring van pas? 

Er zijn een diversiteit aan situaties en regelingen waarvoor een mantelzorgverklaring nodig is te be-

noemen. Een greep uit de bestaande situaties en regelingen: 

> Bij de woningbouwvereniging is medehuurder schap (*1) vanwege mantelzorg vaak alleen 

    mogelijk als de aanvrager (de mantelzorger dus) een mantelzorgverklaring kan laten zien. 

> Bij de aanvraag van een parkeervergunning op basis van mantelzorg zijn er gemeenten die een  

   mantelzorgverklaring willen zien.   

> Voor het toestaan van zorgverlof (*2) willen sommige werkgevers eerst een mantelzorgverklaring 

   inzien. 

> Bij de vergunningsaanvragen voor een mantelzorgwoning (*3) is een mantelzorgverklaring vaak 

   vereist. 

> Heeft u en uitkering en wenst u een aanvraag voor vrijstelling (*4) van sollicitatieplicht omdat u  

   mantelzorg verricht, dan moet u aan de uitvoeringsorganisaties een mantelzorgverklaring tonen. 

> Een student die ook mantelzorger is, heeft soms een mantelzorgverklaring nodig voor deze zijn 

   inschrijvingsduur aan school of universiteit kan verlengen. 

 

Zo komt u aan een mantelzorgverklaring: 

De meeste organisaties die om een mantelzorgverklaring vragen geven u het advies om deze door 

de huisarts te laten opstellen. Is de huisarts daar niet toe bereid dan kunt u, als mantelzorger, nog de 

nodige informatie en inzichten gaan aanleveren bij de huisarts als bewijs, hoe intensief u belast bent 

met mantelzorgtaken en hoe noodzakelijk u er bent als mantelzorger dan zal de huisarts in veel ge-

vallen wel bereid zijn om een mantelzorgverklaring op te maken. 

Hierbij enkele tips die u kunnen helpen bij het zelf opstellen van een aanvraag bij de huisarts. 
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