
Mantelzorgwoning
Steeds meer mensen hebben de wens om langer zelfstandig te blijven wonen. De 
overheid stimuleert deze ontwikkeling, onder meer door opname in zorginstellingen en 
tehuizen te beperken. Behalve in de oude vertrouwde woning blijven wonen, is er dan 
de mogelijkheid van wonen in een mantelzorgwoning.

Kinderen kunnen in hun eigen huis ruimte creëren/aanbouwen of bij ouder(s) intrekken 
om mantelzorg te bieden, maar er is ook de mogelijkheid van het plaatsen van een 
mantelzorgwoning. Een mantelzorgwoning is een aangepaste woning die, rekening 
houdend met de wettelijke eisen, bij bijvoorbeeld een kind in de tuin geplaatst wordt. De 
nieuwe mantelzorgwoning, gebouwd met duurzaam, onderhoudsvriendelijk materiaal, kan 
snel geplaatst worden. Mocht de mantelzorg niet meer nodig zijn, kan de woning ook weer 
snel en effi  ciënt worden weggehaald. Soms worden deze woningen ‘kangeroewoningen’ 
genoemd, echter de mantelzorgwoning is geen aanbouw van een bestaande woning, 
maar een losstaande wooneenheid. Het is mogelijk de mantelzorgwoning vergunningsvrij 
te bouwen, indien deze voldoet aan de regels en wetgeving voor het compleet nieuw 
opbouwen van een mantelzorgwoning. 

Voor het vergunningsvrij bouwen van een mantelzorgwoning zijn een aantal wettelijke 
voorwaarden gesteld. De belangrijkste (maar niet alle!) zijn:
• de mantelzorgwoning mag alleen geplaatst worden bij een bestaande woning op het 

achtererfgebied;
• de mantelzorgwoning is maximaal 100 m² groot;
• bij twijfel over de mantelzorgrelatie kan de gemeente vragen om een verklaring van de 

huisarts, wijkverpleegkundige of ander deskundig persoon of instantie. Het is dan ook 
aan te bevelen om vooraf de gemeente te raadplegen.

Er is geen onroerend zaakbelasting verschuldigd in het kader van de Wet Waardering 
Onroerende Zaken (WOZ) van tijdelijke mantelzorgwoningen in de tuin bij een reguliere 
woning. De mantelzorgwoning kan zowel bewoond worden door de mantelzorger als 
door de zorgvrager. Door het realiseren van een mantelzorgwoning is de zorgverlener in 
de onmiddellijke nabijheid, maar zorgverlener en zorgvrager hebben toch ieder een eigen 
woning. Bij de afbakening voor de Wet WOZ worden de tijdelijke mantelzorgwoning en de 
woning waaraan deze dienstbaar is, zo veel mogelijk gezamenlijk als één object afgebakend. 
Het gezamenlijk als één object afbakenen is niet mogelijk, wanneer de mantelzorgwoning 
en de woning waarbij deze is geplaatst niet dezelfde eigenaar hebben. Dus of ouder(s) zijn 
eigenaar van de woning op welk perceel de mantelzorgwoning wordt geplaatst of het kind 
is eigenaar van de woning waar een mantelzorgwoning in de tuin wordt geplaatst.

Hoewel de mantelzorgwoning veelal over alle voorzieningen beschikt en dus zelfstandig 
bewoonbaar is, wordt bij de objectafbakening de nadruk gelegd op de dienstbaarheid 
van de mantelzorgwoning aan de woning waarbij deze gerealiseerd is. Dit sluit aan op het 
karakter dat de mantelzorgwoning een tijdelijk karakter heeft. Bij beëindiging van de zorg, 
maar ook bij verkoop van de woning zal de mantelzorgwoning weer verwijderd moeten 
worden. In verband met het dienstbare karakter wordt de gebruiker van de reguliere 
woning ook aangemerkt als de belanghebbende gebruiker van de mantelzorgwoning. 

Omdat voor de waardering voor de Wet WOZ een zo zuiver mogelijke inschatting van 
de marktwaarde bij een veronderstelde verkoop moet worden gemaakt, moet men 
uitgaan van een verkoop ‘na verwijdering van de mantelzorgwoning’. Immers de tijdelijke 
mantelzorgwoning moet bij verkoop verwijderd worden. Tijdelijke mantelzorgwoningen 
zijn in de meeste gevallen dan ook niet of maar beperkt waarde verhogend voor de woning 
waaraan deze dienstbaar zijn. 

Indien geen sprake is van een verplichting tot 
verwijdering van de mantelzorgwoning bij 
beëindiging van de zorg of verkoop van de woning, 
is bovenstaande niet van toepassing. In die 
situaties zal na beëindiging van de zorg mogelijk de 
mantelzorgwoning gebruikt kunnen gaan worden 
als extra woonruimte en ook als zodanig verkocht 
kunnen worden. De verwachte hogere prijs bij 
verkoop, moet dan wel tot uitdrukking komen in de 
WOZ-waarde. Bij een tijdelijke mantelzorgwoning 
is er dus geen (hogere) onroerende zaakbelasting. 
Sterker nog, indien deze is geheven kunt u die dus 
terugvragen (bij Sabewa).

Voor nadere informatie over dit onderwerp of andere 
notariële vraagstukken kunt u vanzelfsprekend altijd 
vrijblijvend contact met ons opnemen.

Voor het bepalen 
van uw koers!
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