Adviesraad Sociaal Domein
Baarle-Nassau

Aan het College van Burgemeester en wethouders
van de gemeente Baarle-Nassau
Postbus 105
5110 Baarle-Nassau
Baarle-Nassau, 5 april 2017
Onderwerp: Ongevraagd advies: Is een mantelzorger verzekerd?
Inleiding
In veel gemeenten zijn mantelzorgers verzekerd via een vangnetverzekering voor vrijwilligers
en mantelzorgers!
Men vindt het belangrijk dat de vrijwilligers en mantelzorgers in hun gemeente goed
verzekerd zijn. Om ervoor te zorgen dat dit goed geregeld is, is er veelal een vrijwilligers
verzekering met een mantelzorgclausule afgesloten. De kosten voor deze verzekering worden
betaald door de betreffende gemeente.
Mantelzorgers worden niet beschouwd als vrijwilliger. Dit hangt samen met de persoonlijke
relatie die mantelzorgers hebben met degene die zij verzorgen bij aanvang van de
zorgverlening.
Door vragen vanuit diverse gemeenten hebben Centraal Beheer Achmea en VNG
Verzekeringen besloten om de mantelzorgers binnen het kader van de VNG
Vrijwilligerspolis, een passende dekking te geven. Mantelzorgers zijn verzekerd op de
Ongevallen- en Persoonlijke Eigendommenverzekering voor vrijwilligers. De
aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers uit de Basis-Polis en de onderdelen van de
VNG Vrijwilligerspluspolis zijn echter voor de mantelzorger niet van toepassing.
Centraal Beheer verzekert de mantelzorger mee op de vrijwilligerspolis, maar alleen voor de
rubriek ongevallen en schade aan persoonlijke eigendommen.
Persoonlijke eigendommen zijn eigendommen van de verzekerde, waarvan het gebruik
noodzakelijk is voor het verrichten van vrijwilligerswerk ,mantelzorg of maatschappelijke
stage.
Vragen
De Adviesraad sociaal domein wil graag nader antwoord op de volgende vragen.
- Is er bij de gemeentelijke vrijwilligersverzekering een clausule aanwezig die specifiek
van toepassing is op mantelzorgers?
- Is deze clausule beperkt tot slechts ongevallen- en persoonlijke
eigendommenverzekering, met soms een afwijkende specifieke omschrijving?
- Worden mantelzorgers bij registratie geïnformeerd over verzekeringen
De Adviesraad sociaal domein wil graag geïnformeerd worden over de vraag “is een
mantelzorger verzekerd?
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De Adviesraad sociaal domein ziet graag een schriftelijke reactie tegemoet.
Met vriendelijke groeten,
Namens de Adviesraad sociaal domein Baarle-Nassau

de voorzitter,

de secretaris,

J.Jansen

R.Voesenek

i.a.aan de gemeenteraad.
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