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Voor de procesbeschrijving Mantelzorg klik hier  

Voor de procesbeschrijving afhandelen van ontheffing of vrijstelling klik hier 

Voor registraties klik hier 

Corona 

Impact 
In de huidige situatie is het denkbaar dat klanten direct mantelzorg moeten verlenen aan 
huisgenoten en/of veel zorg op afstand moeten verlenen aan kwetsbare personen in hun 
omgeving. 

Aanpassingen 
We tonen coulance aan klanten die door mantelzorgtaken niet aan hun verplichting hebben 
kunnen voldoen. We maken gebruik van de ruimte om de klant niet verwijtbaar te stellen in 
voorkomende gevallen.  
Als klanten zich melden omdat zij direct ontheffing in verband met intensieve 
mantelzorgtaken nodig hebben, dan kunnen zij zich in afwachting van de behandeling van 
hun verzoek direct op hun zorgtaken richten (mits in redelijkheid verwacht mag worden dat 
zij de ontheffing gaan krijgen). 

Aandachtspunten 
Bovenstaande geldt uiteraard alleen in de situatie waarbij de klant onverwacht voor 
intensieve zorgtaken komt te staan. Het gaat dan dus om meer dan een keer boodschappen 
voor iemand doen of de hond voor iemand uitlaten.  

Beschrijving 

Mantelzorg is zorg verlenen aan een zieke of gehandicapte in de naaste omgeving van de 

werkzoekende. Wanneer een werkzoekende mantelzorg verleent in een zodanige intensiteit dat van 

hem in redelijkheid niet kan worden gevraagd te voldoen aan de verplichtingen van zijn uitkering, 

kun je tijdelijke ontheffing van verplichtingen verlenen. De mantelzorgverlener krijgt daarmee de 

ruimte om maatregelen te treffen en om alternatieven voor de mantelzorg te regelen. 

Doelstelling / resultaat 

Het doel van mantelzorg is de werkzoekende in staat te stellen noodzakelijke zorg te verlenen aan 

een zieke of gehandicapte in zijn naaste omgeving en een alternatief voor de mantelzorg te 

organiseren. Hierdoor kan de werkzoekende zich weer richten op werk. 

Doelgroep 

Ontheffing van verplichtingen bij mantelzorg kan worden ingezet voor werkzoekenden met een 

uitkering van UWV (WW-WIA-WAO-WAZ-WAJONG). 

Doorlooptijd 

De duur van de ontheffing van verplichtingen bij mantelzorg is maximaal 6 maanden. Daarna is 

nog een verlenging per maand mogelijk. 
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Registratie  

Het registreren van de ontheffing voor werkzoekenden met een WW-uitkering kan middels de 

ontheffingsfunctionaliteit in Sonar. Lees meer 

 

Voorwaarden 

De onderbouwing van de ontheffing van verplichtingen wegens (onder andere) mantelzorg is te 

vinden in het Besluit ontheffing verplichtingen sociale verzekeringswetten. 

 

Type dienstverlening 

Reguliere dienstverlening. 

 




