Adviesraad Sociaal Domein Baarle-Nassau
Postbus 105
5110 AC BAARLE-NASSAU

Behandelaar: Fatiha El Marajie
Telefoonnummer: 088-3821187
Mail: fatihaelmarajie@abg.nl

Uw kenmerk:
Ons kenmerk: 17uit25129
Zaaknummer: 17ZK04058

Verzonden op: 19 juli 2017
Onderwerp: Mantelzorg en vrijwilligersverzekering

Geachte Adviesraad,
Op 5 april 2017 ontvingen wij van u vragen met betrekking tot de vrijwilligersverzekering van de
mantelzorgers. In deze brief geven we een antwoord op uw vragen.
Vragen adviesraad sociaal domein:
- 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?
Antwoord gemeente:
De gemeente Baarle-Nassau heeft met Centraal beheer Achmea een vrijwilligersverzekering
afgesloten. Een mantelzorger komt voor zowel de rubrieken aansprakelijkheidsverzekering als
ongevallenverzekering in aanmerking als hij/zij voldoet aan de beschrijving van mantelzorg zoals
deze i het Polisblad is opge o e . Na elijk, “mantelzorg is een langdurige en intensieve zorg
die, niet in het kader van een hulpverlenend beroep, door een persoon minimaal 8 uur per week
wordt aangeboden aan een hulpbehoevende chronische zieke en/of gehandicapte partner, ouder,
kind, vriend of buur”.
Voor de aansprakelijkheidsverzekering geldt dat een mantelzorger niet verzekerd is schade aan
persoonlijke eigendommen door:
a. opzet of met uitdrukkelijk goedvinden van een mantelzorger.
b. Verbeurdverklaring, verordening of confiscatie door enige wettig ingestelde overheid
c. Klimatologische omstandigheden, tempratuurverschillen, slinken en verdampen etc.
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d. Insecten, ziekten, schimmels en bacteriën.
e. Overstromingen, aardbeving/vulkanische uitbarsting.
f. Vechtpartijen of waagstukken, anders dan tot zelfverdediging, redding of behoud van
personen, dieren of goederen.

g. Het onder invloed zijn van alcoholische dranken
h. Eigen gebrek, eigen bederf.
Het verzekerde bedrag is

axi aal € 5000, - per gebeurtenis.

Uw vraag of mantelzorgers bij registratie geïnformeerd worden over de verzekeringen.
Antwoord gemeente:
De mantelzorgers worden bij de registratie niet geïnformeerd over de vrijwilligersverzekering. De
informatie wordt wel verstrekt aan vrijwilligers. Tot op heden hebben we ook nog geen vragen vanuit
de mantelzorgers hierover ontvangen.
Mocht u naar aanleiding van onze reactie nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met
Fatiha el Marajie via fatihaelmarajie@abg.nl.

Met vriendelijke groet,
namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Baarle-Nassau,

Piet Sprangers
Domeinmanager Sociaal
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