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Datum   : 29 september 2014  

Behandeld door  : Ben van Veen (CDA) en Belinda van Oosten (PvdA) 

Betreft   : Verzekeren ‘participatiewet-tegenprestatie'  

Geacht college,  

Vanaf 1 januari 2015 kunnen gemeenten mensen met een uitkering, op grond van de WWB, IOAW en IOAZ, 
verplichten tot een tegenprestatie vanuit de participatiewet. Dit betekent dat er andere regels gelden dan voor 
mensen die niet verplicht zijn gesteld voor een tegenprestatie vanuit de gemeente en vrijwilligerswerk doen.  

Vrijwilligerswerk is werk dat mensen onbetaald en onverplicht doen, voor anderen of voor de samenleving. De 
reguliere vrijwilligers hebben op dit moment een collectieve vrijwilligersverzekering vanuit de gemeente.  

Mensen die vrijwilligerswerk doen als tegenprestatie zijn formeel “geen” vrijwilligers. De fracties van het CDA en 
de PvdA maken zich zorgen over de mensen die een uitkering ontvangen vanuit de gemeente en een 
tegenprestatie moeten verrichten per 1 januari 2015 volgens de participatiewet en hebben daarom de volgende 
vragen aan het college: 

Schriftelijke vragen 

1. Wie is er volgens het college aansprakelijk als iemand tijdens het leveren van de maatschappelijke 

tegenprestatie schade bij anderen veroorzaakt? 

2. Wie is er volgens het college aansprakelijk als iemand tijdens het leveren van de tegenprestatie schade leidt, 
aan eigendommen of door het oplopen van lichamelijk letsel? 

3. Indien het college van mening is dat de aansprakelijkheid ligt bij de persoon die de tegenprestatie levert, is het 
college dan bereid hier een verzekering voor af te sluiten?  

4. Welke mogelijkheden ziet het college om voor deze groep mensen een verzekering af te sluiten die zowel het 
risico van "schade aan de persoon of eigendommen van de persoon dekt" als schade "veroorzaakt door de 
persoon die de tegenprestatie levert". Wat zijn de mogelijkheden om deze risico's onder te brengen in een 
vrijwilligerspolis die ook de verzekering van vrijwilligers en mantelzorgers dekt? Wat zijn de kosten van een 
dergelijke verzekering, al dan niet gecombineerd met de vrijwilligersverzekering? 

5. Indien het college van mening is dat de gemeente aansprakelijk is voor de geleden of toegebrachte schade, wil 
het college dan aangeven hoe ze het risico van deze schades gaat afdekken en beperken? 

6. Indien het college van mening is dat andere partijen aansprakelijk zijn, bijvoorbeeld de werkgever of non-profit 
organisatie die "werkplek" biedt, wil het college dan aangeven wat zij onderneemt om deze partijen op deze 
risico's te wijzen zodat ook deze partijen de risico's zo goed mogelijk afdekken?  

Naast bovengenoemde vragen hebben het CDA en de PvdA ook vragen over de controle op de tegenprestatie en 
de beleidseffecten voor uitkeringsgerechtigden die al vrijwilligerswerk doen en die per 1 januari 2015 onder de 
participatiewet vallen. Onze vragen zijn als volgt: 

7. Is bekend wie de tegenprestaties van uitkeringsgerechtigden gaat controleren en met welke criteria dat 
gebeurt ? Met andere woorden hoe wordt vastgesteld of aan de tegenprestatie-eisen voldaan wordt ? 



   
 
8. Hoe denkt het college om te gaan met uitkeringsgerechtigden die reeds vrijwilligerswerk verrichten,  een 
uitkering ontvangen en per 1 januari 2015 onder de werkingssfeer van de participatiewet vallen ? Worden 
bijvoorbeeld de re-integratie-inspanningen in het kader van de huidige vrijwilligersinzet gemeten en wordt er een 
overgangsregeling voor deze mensen van kracht?  

We kijken uit naar uw antwoorden.  

 
 

Namen CDA Hengelo Namens PvdA Hengelo 

Ben van Veen Belinda van Oosten 

 


