
INFORMATIE VOOR CLIËNTEN 
VERKLARING NOODZAAK MANTELZORG VANWEGE EEN AANVRAAG VOOR VRIJSTELLING VAN 
HET BESTEMMINGSPLAN 

In Nederland zorgen ruim 750.000 mantelzorgers langer dan drie maanden meer dan 8 uur per week voor 
een ander. Om deze zorg op het moment van vraag ook doeltreffend te kunnen leveren, is het gewenst dat 
de afstand tussen zorgvrager en zorgverlener zo klein mogelijk is. Hierbij valt te denken aan de mogelijkheid 
van inwoning, hoewel dit vaak bouwtechnisch dan wel maatschappelijk minder gewenst is, zo niet 
onmogelijk. Een andere mogelijkheid is de zorgvrager te laten wonen in een aanbouw dan wel bijgebouw. Dit 
kan alleen in strijd zijn met het bestemmingsplan. 

In de Wet op de Ruimtelijke Ordening wordt in artikel 15 de mogelijkheid gegeven vrijstelling te verlenen van 
het bestemmingsplan. Het gaat hierbij om de vrijstellingsmogelijkheden die al in een bestemmingsplan zijn 
opgenomen. Een gemeente kan besluiten om mantelzorg als vrijstellingsmogelijkheid op te nemen.  

Indien er een aanvraag voor vrijstelling van het bestemmingsplan wordt ingediend vanwege mantelzorg, stelt 
de gemeente vaak de eis aan de aanvrager dat hij door middel van een verklaring van een objectieve 
deskundige de hulpbehoevendheid van de zorgvrager en de noodzaak van mantelzorg aantoont . Argonaut 
Advies is een organisatie die op basis van een sociaal medisch onderzoek een objectieve verklaring kan geven 
over de noodzaak voor mantelzorg. Aan de hand van deze verklaring en eventuele andere gegevens neemt 
de gemeente dan een beslissing op uw aanvraag. 

Het sociaal medisch onderzoek bestaat uit een onderzoek met de zorgvragende en mantelzorger. Bekeken 
wordt door de adviseur of de zorgvragende zodanig hulpbehoevend is (lichamelijk en/of geestelijk), dat men 
eigenlijk continue mantelzorg nodig heeft. Het gaat hierbij om niet-uitstelbare zorg. Zaken die eenvoudig via 
de thuiszorg geregeld kunnen worden op een vast tijdstip vallen er buiten. Indien de zorgvrager in de huidige 
situatie samenleeft met andere gezinsleden 
(bijvoorbeeld een partner of inwonende kinderen), dienen tevens deze gezinsleden te worden beoordeeld. 
Gekeken wordt of deze gezinsleden in staat zijn om de zorgvraag te kunnen verlenen volgens de richtlijnen 
voor gebruikelijke zorg. Daarnaast wordt gekeken of de beoogde mantelzorger in staat is om deze zorg te 
leveren. 

HOE KUNT U EEN SOCIAAL MEDISCH ONDERZOEK AANVRAGEN BIJ ARGONAUT ADVIES? 

STAP 1 Aanvraagformulier invullen 

U kunt met ons een afspraak maken. Dit doet u door het aanvraagformulier volledig in te vullen. 
Het aanvraagformulier vindt u bij deze folder. Stuur, mail of fax het aanvraagformulier naar het adres of 
faxnummer dat onderaan het formulier staat.  

STAP 2 Extra gegevens met de aanvraag meesturen 

Heeft u medische gegevens over de psychische of lichamelijke beperking of verstandelijke handicap van de 
zorgvrager en eventueel de gezinsleden, dan kunt u een kopie hiervan bij de aanvraag meesturen of dit 
klaarleggen voor de afspraak. In ieder geval wil onze adviseur kennis nemen van alle medicijnen die gebruikt 
worden en van de namen en adressen van alle behandelend artsen (huisarts en/of specialist). U bent zelf 
verantwoordelijk voor een tijdige aanlevering van de medische gegevens. Informatie die te laat wordt 
aangeleverd, kan door onze adviseur niet meer worden meegenomen in het uiteindelijke advies. 
Let op! De adviseur kan alleen Nederlandstalige gegevens beoordelen. 
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STAP 3 Vooraf de kosten van het onderzoek betalen 

U moet zelf de kosten van het onderzoek betalen. Deze kosten bedragen € 350,00. Indien de zorgvrager in de 
huidige situatie samenleeft met andere gezinsleden (bijvoorbeeld een partner of inwonende kinderen), 
moeten tevens deze gezinsleden worden beoordeeld. De extra kosten voor de beoordeling per gezinslid zijn € 
50,00. 

Dit bedrag maakt u over op ibannummer NL63RABO0314190651 t.n.v. Argonaut Advies B.V. te Utrecht 
Vermeld hierbij uw naam, telefoonnummer en de gemeente waar u de vrijstelling gaat aanvragen. 

Let op! U moet éérst de kosten betalen voor het onderzoek. Daarna wordt pas een afspraak met u gemaakt 
voor het onderzoek.

STAP 4 Oproep voor het onderzoek afwachten 

Pas als wij het bedrag voor het onderzoek van u hebben ontvangen, nemen wij telefonisch contact met u op 
voor het maken van een afspraak voor het onderzoek. U ontvangt tevens een schriftelijke bevestiging van de 
afspraak. 

BENT U VERHINDERD?

Kunt u onverhoopt op de in de brief genoemde datum of tijdstip niet aanwezig zijn voor het 
onderzoek? Neem dan minstens 48 uur van te voren telefonisch contact op met ons om uw afspraak te 
verzetten. 

Let op! Belt u te laat uw afspraak af, dan krijgt u uw geld niet terug. Als u dan een nieuwe afspraak 
maakt, moet u opnieuw de kosten voor het onderzoek betalen. 

WAT HEEFT U NODIG VOOR HET ONDERZOEK 

U bent als mantelzorger op de afgesproken datum en tijd op de afspraak. Tevens dient de zorgvrager 
aanwezig te zijn en eventueel de gezinsleden waar de zorgvrager nu mee samenleeft. Wat heeft u nodig? 

1. Een geldig legitimatiebewijs van u en alle personen die onderzocht moeten worden. Dit is een paspoort, 
een identiteitsbewijs of een vreemdelingendocument. Een rijbewijs of bankpas is niet geldig als 
legitimatiebewijs.

2. De relevante medische gegevens. Heeft u medische gegevens over de psychische of lichamelijke 
beperkingen of verstandelijke handicap van de zorgvrager en de eventuele gezinsleden waar de 
zorgvrager nu mee samenleeft? Zorgt u er dan voor dat u die bij u heeft tijdens het onderzoek.

Let op! De adviseur kan alleen Nederlandstalige gegevens beoordelen. 

HET ONDERZOEK 
Zoals aangegeven richt de adviseur zijn onderzoek op de zorgvrager, eventuele gezinsleden waar de 
zorgvrager nu mee samenleeft en u als mantelzorger. Tijdens dit onderzoek stelt de adviseur vragen. De 
vragen hebben te maken met de gezondheid en/of verstandelijk vermogen. Het kan zijn dat de adviseur een 
lichamelijk onderzoek moet uitvoeren. Ook worden er vragen gesteld over uw persoonlijke (leef)situatie en 
de (leef)situatie van de zorgvrager. Vervolgens maakt onze deskundige een beoordeling of er een noodzaak 
is voor mantelzorg. Deze beoordeling koppelen wij altijd aan u terug.  

Let op! De criteria voor het in aanmerking komen van een verklaring ‘noodzaak voor mantelzorg’ liggen vast 
en zijn streng. Het kan dus zijn dat onze deskundige van mening is dat u niet in 
aanmerking komt voor deze verklaring. Dit betekent echter niet dat u uw geld terugkrijgt. 
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HET ADVIES
Eén week na het onderzoek krijgt u per post het advies toegestuurd. Indien de adviseur in het advies heeft 
aangegeven dat er een noodzaak is voor mantelzorg, kun u naar de gemeente gaan met dit rapport om een 
vrijstelling van het bestemmingsplan aan te vragen.  

Let op! Het advies op zichzelf geeft u geen recht  op de  vrijstelling. De gemeente beslist over uw 
aanvraag, waarbij het advies wordt meegewogen. Soms kunnen ook andere factoren nog een rol spelen. 

Let op! Het rapport wordt éénmaal aan u uitgereikt. U moet het dus zorgvuldig bewaren. Wilt u later een 
kopie opvragen, dan kost dit € 25,00.

BESCHERMING VAN UW PRIVACY 
Argonaut Advies doet er alles aan om uw privacy zo goed mogelijk te beschermen volgens de AVG. Wij 
moeten hiernaast bij het geven van het advies bepaalde regels volgen. Die regels zijn onder andere 
opgenomen in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst, Argonaut volgt de 'KNMG richtlijnen 
voor het omgaan van medische gegevens' hierin. 

HEEFT U KLACHTEN OVER ARGONAUT ADVIES? 
Argonaut Advies heeft een klachtenregeling. Heeft u een klacht over onze werkwijze of bejegening door de 
deskundige? Dan wordt deze volgens een vaste procedure behandeld. Meer informatie over onze privacy- en 
klachtenregeling vindt u op onze website www.argonautadvies.nl 

WILT U MEER WETEN? 

Heeft u nog vragen of wilt u meer weten over het onderzoek? Neem dan contact met ons op. 

CONTACTGEGEVENS 
Argonaut Advies BV 
Postbus 446
3760 AK SOEST
Info@argonaut.nl
Tel. 088 – 229 80 80  
Fax. 088 – 229 80 81 
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AANVRAAGFORMULIER SOCIAAL MEDISCH ONDERZOEK IN VERBAND MET EEN 
VERKLARING NOODZAAK MANTELZORG VANWEGE EEN AANVRAAG VOOR VRIJSTELLING 
VAN HET BESTEMMINGSPLAN 

Ondergetekende verzoekt aan Argonaut Advies hem/haar uit te nodigen voor een onderzoek 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

Zorgvrager 
Naam en voorletters : 

Geslacht: 

Geboortedatum: 

Burgerservicenummer: …………………………………………………… 

Woonadres: Straat en huisnummer …………………………………………………… 

Postcode en woonplaats  …………………………………………………… 

Aantal gezinsleden waar zorgvrager nu mee samenleeft  …………………………………………………… 

Mantelzorger 

Naam en voorletters : …………………………………………………… 

Woonadres: Straat en huisnummer …………………………………………………… 

Postcode en woonplaats  …………………………………………………… 

Telefoonnummer 1 (waarop u het best te bereiken bent) …………………………………………………… 

Telefoonnummer 2 (indien van toepassing) …………………………………………………… 

E-mailadres (indien van toepassing) …………………………………………………… 

Geef kort aan waarom u denkt dat er een noodzaak …………………………………………………… 

is voor mantelzorg ivm vrijstelling van het  …………………………………………………… 

bestemmingsplan …………………………………………………… 

…………………………………………………… 

Datum: Handtekening akkoord zorgvrager: Handtekening akkoord mantelzorger 

…………… ………………………………………………. …………………………………………………… 

UW AANVRAAGFORMULIER KUNT U 

TOESTUREN PER:  

Post:  Argonaut Advies, Postbus 446, 3760 AK Soest 
Fax:  088 – 229 80 81
Beveiligde email: info@argonaut.nl
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Let op! Wij willen u erop wijzen dat uw 
aanvraag pas in behandeling wordt genomen  
indien u het verschuldigde bedrag heeft 
overgemaakt op IBAN: 
NL63RABO0314190651 t.n.v. Argonaut  
Advies B.V. te Utrecht. Vermeld daarbij uw  
naam, telefoonnummer en de gemeente  
waar u de voorziening wilt aanvragen. 




