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Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

de weledelgestrenge heer mr.  L.F. Asscher 

Anna van Hannoverstraat 4  

2595 BJ Den Haag  

 
 
 
Geachte heer Asscher, beste Lodewijk,
 
Laat ik vooropstellen dat onze afdeling veel bewondering en respect heeft voor de wijze waarop u, de loodzware dossiers ter 
hand neemt. 
Toch hebben wij redenen u op deze wijze te benaderen.
Goed en betaalbaar openbaar vervoer blijft voor de PvdA Hoeksche Waard een speerpunt.
Al weer enige tijd geleden met succes actie gevoerd tegen de nieuwe tarievenstructuur van Arriva, die vooral zeer nadelige 
financiële consequenties had voor de bewoners v
‘reparaties’ verricht, waardoor de voor sommige van onze eilandbewoners exorbitante prijsstijgingen zijn komen te vervallen.
Deze keer komt de bedreiging uit een heel andere hoek.
Na het uitgeven van de nieuwe OV-concessie is een aantal onrendabele buslijnen opgeheven; de ontstane leemte wordt 
succesvol ingevuld door Buurtbus Hoeksche Waard. De Arriva betaalt de busjes en het onderhoud
vrijwillige chauffeurs. 
De werving van vrijwilligers stagneert nu 
verbiedt om 4 keer per maand 4 uurtjes achter het stuur te kruipen. Genoeg enthousiasme, maar om deze reden haken de 
mensen af. 
Onze partijgenoot, Klaas Veerman, coördinator van de Buurtbus, dreigt voor de lijnen 711 en 712 het rooster niet meer rond te 
krijgen. 
De PvdA Hoeksche Waard vindt dit te zot voor woorden.
De Rijksoverheid propageert een participatiesamenleving, waarin
De Provincie verzint een creatieve constructie om de onrendabele buslijnen op het platteland in stand te kunnen houden. En 
vervolgens gaat het UWV dwars liggen. 
Aangezien door de handelwijze van het UWV het OV in de Hoeksche W
van onze  plattelandsbewoners ernstig geschaad.
 
In uw brief aan de tweede kamer van 10 juli 2014
 
"Veelal is het antwoord op de vraag of in het
verwacht, doorslaggevend. Het werk als chauffeur op een buurtbus kan om deze reden
beschouwd, omdat voor de functie van ch

In het geval van de Buurtbus Hoeksche Waard zit daar ons inziens nou net de crux. Als er geen vrijwilligers meer geworven 
mogen worden onder mensen met een WW
Provincie heeft immers moeten besluiten geen geld meer te steken in loonkosten voor de onrendabele lijnen. In het economisch 
verkeer kan er voor deze lijnen dus geen beloning meer worden verwacht.
platteland, in het geval van de Hoeksche Waard zowel ouderen als jongeren/scholieren, de dupe.
 
Op 4 juni 2014

2
 stelt u in beantwoording op Kamervragen:

 
“Het werk als chauffeur op een buurtbus kan om deze reden 

de functie van chauffeur in het economisch verke

“Gebleken is dat één van de belangrijkste knelpunten betrekking heeft op de wijze waarop verdringing van 
wordt vastgesteld. Zoals gezegd is er volgens de huidige regels sprake van verdringing van betaalde arbeid wanneer de 
betreffende activiteiten ergens in Nederland tot een betaalde functie behoren. Het gaat dan immers niet om gebruikelijk
onbetaalde werkzaamheden. Mijn voorstel is dit door het UWV niet langer op landelijk niveau te toetsen, maar op het niveau 
van de desbetreffende organisatie. Hiermee wil ik voorkomen dat de uitzondering de regel wordt. Concreet betekent dit dat het
onder meer moet gaan om werkzaamheden waarvoor binnen dezelfde organisatie niet wordt betaald, waarvoor geen vacatures 
open staan en dat het gaat om activiteiten die al geruime tijd niet meer betaald worden binnen die organisatie
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 Beantwoording op de Kamervragen van het lid Van Weyenberg over het feit dat het UWV vrijwilligerswerk o
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Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid  

Geachte heer Asscher, beste Lodewijk, 

Laat ik vooropstellen dat onze afdeling veel bewondering en respect heeft voor de wijze waarop u, de loodzware dossiers ter 

u op deze wijze te benaderen. 
Goed en betaalbaar openbaar vervoer blijft voor de PvdA Hoeksche Waard een speerpunt. 

l weer enige tijd geleden met succes actie gevoerd tegen de nieuwe tarievenstructuur van Arriva, die vooral zeer nadelige 
financiële consequenties had voor de bewoners van ons platteland. In goed overleg met het Provinciebestuur zijn toen 
‘reparaties’ verricht, waardoor de voor sommige van onze eilandbewoners exorbitante prijsstijgingen zijn komen te vervallen.
Deze keer komt de bedreiging uit een heel andere hoek.  

concessie is een aantal onrendabele buslijnen opgeheven; de ontstane leemte wordt 
succesvol ingevuld door Buurtbus Hoeksche Waard. De Arriva betaalt de busjes en het onderhoud; “Buurtbus HW

nu echter doordat het UWV het mensen tussen de 55 en 65, die een uitkering genieten, 
verbiedt om 4 keer per maand 4 uurtjes achter het stuur te kruipen. Genoeg enthousiasme, maar om deze reden haken de 

rtijgenoot, Klaas Veerman, coördinator van de Buurtbus, dreigt voor de lijnen 711 en 712 het rooster niet meer rond te 

De PvdA Hoeksche Waard vindt dit te zot voor woorden. 
De Rijksoverheid propageert een participatiesamenleving, waarin iedereen zijn/haar steentje bijdraagt.
De Provincie verzint een creatieve constructie om de onrendabele buslijnen op het platteland in stand te kunnen houden. En 

 
Aangezien door de handelwijze van het UWV het OV in de Hoeksche Waard gevaar dreigt te lopen wordt belang van 

geschaad. 

brief aan de tweede kamer van 10 juli 2014
1
, inzake verruiming regels vrijwilligerswerk met behoud ww

antwoord op de vraag of in het economisch verkeer beloning voor de werkzaamheden mag worden 
doorslaggevend. Het werk als chauffeur op een buurtbus kan om deze reden meestal niet als vrijwilligerswerk worden 

chauffeur in het economisch verkeer beloning mag worden verwacht."

In het geval van de Buurtbus Hoeksche Waard zit daar ons inziens nou net de crux. Als er geen vrijwilligers meer geworven 
mogen worden onder mensen met een WW-uitkering, dreigen er enkele "buurtlijndiensten" te moeten worden opgeheven. De 
Provincie heeft immers moeten besluiten geen geld meer te steken in loonkosten voor de onrendabele lijnen. In het economisch 
verkeer kan er voor deze lijnen dus geen beloning meer worden verwacht. Hierdoor worden, onbedoeld, de bewoners van het 
platteland, in het geval van de Hoeksche Waard zowel ouderen als jongeren/scholieren, de dupe.  

stelt u in beantwoording op Kamervragen: 

Het werk als chauffeur op een buurtbus kan om deze reden meestal niet als vrijwilligerswerk worden beschouwd, omdat voor 

de functie van chauffeur in het economisch verkeer beloning mag worden verwacht” 

Gebleken is dat één van de belangrijkste knelpunten betrekking heeft op de wijze waarop verdringing van 
wordt vastgesteld. Zoals gezegd is er volgens de huidige regels sprake van verdringing van betaalde arbeid wanneer de 
betreffende activiteiten ergens in Nederland tot een betaalde functie behoren. Het gaat dan immers niet om gebruikelijk
onbetaalde werkzaamheden. Mijn voorstel is dit door het UWV niet langer op landelijk niveau te toetsen, maar op het niveau 
van de desbetreffende organisatie. Hiermee wil ik voorkomen dat de uitzondering de regel wordt. Concreet betekent dit dat het

meer moet gaan om werkzaamheden waarvoor binnen dezelfde organisatie niet wordt betaald, waarvoor geen vacatures 
open staan en dat het gaat om activiteiten die al geruime tijd niet meer betaald worden binnen die organisatie

                   
Betreft Verruiming regels vrijwilligerswerk met behoud WW-uitkering 

Beantwoording op de Kamervragen van het lid Van Weyenberg over het feit dat het UWV vrijwilligerswerk onmogelijk maakt 
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Laat ik vooropstellen dat onze afdeling veel bewondering en respect heeft voor de wijze waarop u, de loodzware dossiers ter 

l weer enige tijd geleden met succes actie gevoerd tegen de nieuwe tarievenstructuur van Arriva, die vooral zeer nadelige 
In goed overleg met het Provinciebestuur zijn toen 

‘reparaties’ verricht, waardoor de voor sommige van onze eilandbewoners exorbitante prijsstijgingen zijn komen te vervallen. 

concessie is een aantal onrendabele buslijnen opgeheven; de ontstane leemte wordt 
Buurtbus HW” levert de 

echter doordat het UWV het mensen tussen de 55 en 65, die een uitkering genieten, 
verbiedt om 4 keer per maand 4 uurtjes achter het stuur te kruipen. Genoeg enthousiasme, maar om deze reden haken de 

rtijgenoot, Klaas Veerman, coördinator van de Buurtbus, dreigt voor de lijnen 711 en 712 het rooster niet meer rond te 

zijn/haar steentje bijdraagt. 
De Provincie verzint een creatieve constructie om de onrendabele buslijnen op het platteland in stand te kunnen houden. En 

aard gevaar dreigt te lopen wordt belang van een aantal 

, inzake verruiming regels vrijwilligerswerk met behoud ww-uitkering, stelt u: 

economisch verkeer beloning voor de werkzaamheden mag worden 
meestal niet als vrijwilligerswerk worden 

verwacht."  

In het geval van de Buurtbus Hoeksche Waard zit daar ons inziens nou net de crux. Als er geen vrijwilligers meer geworven 
uurtlijndiensten" te moeten worden opgeheven. De 

Provincie heeft immers moeten besluiten geen geld meer te steken in loonkosten voor de onrendabele lijnen. In het economisch 
orden, onbedoeld, de bewoners van het 

meestal niet als vrijwilligerswerk worden beschouwd, omdat voor 

Gebleken is dat één van de belangrijkste knelpunten betrekking heeft op de wijze waarop verdringing van betaalde arbeid nu 
wordt vastgesteld. Zoals gezegd is er volgens de huidige regels sprake van verdringing van betaalde arbeid wanneer de 
betreffende activiteiten ergens in Nederland tot een betaalde functie behoren. Het gaat dan immers niet om gebruikelijk 
onbetaalde werkzaamheden. Mijn voorstel is dit door het UWV niet langer op landelijk niveau te toetsen, maar op het niveau 
van de desbetreffende organisatie. Hiermee wil ik voorkomen dat de uitzondering de regel wordt. Concreet betekent dit dat het 

meer moet gaan om werkzaamheden waarvoor binnen dezelfde organisatie niet wordt betaald, waarvoor geen vacatures 
open staan en dat het gaat om activiteiten die al geruime tijd niet meer betaald worden binnen die organisatie” 

nmogelijk maakt 



Wij zijn uiteraard verheugd om het feit dat u bereid bent het UWV opdracht te geven het landelijk, uniforme toetsingskader los te 
laten en op het niveau van de betreffende organisatie te toetsen. 
 
Wij vertrouwen er echter ook op dat u in de instructies aan het UWV nadrukkelijk opneemt dat , zoals in ons geval, ook  
gekeken wordt naar de OV-concessievoorwaarden, zoals deze door de Provincie zijn opgesteld. 
Uw standpunt m.b.t. werkverdringing zou voor een vervoersmaatschappij (lees ‘organisatie’) die in opdracht van meerdere 
Provinciebesturen werkt, wel eens per provincie verschillend kunnen uitpakken. 
    
De Hoeksche Waard rekent op u ! 
 
Ik verblijf, met kameraadschappelijke groet, 
 
Hoogachtend, 
 

René Krabbe 

secretaris Interfractie HW 

Tel: 06 16 95 10 28) 

Email: rbamkrabbe@gmail.com 

Schenkeldijk 52 

3284 LP  Zuid-Beijerland 

 
 
Als bijlage treft u het artikel in het AD/HW aan van 29.09.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


