
01-02-2013:  Baanbrekers van start 

Dienstverlenend handhaven 

De allereerste Dromen. Doen. Heusden.-dag, afgelopen zondag was natuurlijk een uitstekend begin 
van de afgelopen week. Een druk bezocht evenement waarbij de politiek nog even op de achtergrond 
bleef, althans dat was de bedoeling. Het CDA dacht daar kennelijk anders over; de partij moest zo 
nodig toch het een en ander aan promotie doen en deelde flyers uit. Een actie met een volkomen 
verkeerde timing (verkeerde plaats en verkeerde tijd) maar als je zo ver bij de verkiezingen en bij 
peilingen weggezakt bent, dan moet je kennelijk heel vroeg beginnen met de campagne voor de 
gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014. 

Ook bij Baanbrekers, de kersverse fusieorganisatie van ISD en WML, was er sprake van een nieuw 
begin. De nieuwe organisatie is officieel per 1 januari jl. van start gegaan en afgelopen maandag 
kwam het Algemeen Bestuur voor de allereerste  keer bijeen. De agenda voor deze eerste 
bijeenkomst bevatte uiteraard de nodige formele zaken die eerst afgehandeld moesten worden. De 
verkiezing en benoeming van een nieuwe voorzitter verliep vrij soepel. Margo Mulder, wethouder in 
Heusden en trekker van het fusieproces in de afgelopen maanden, werd unaniem tot voorzitter 
gekozen. Wil Ligtenberg, wethouder Loon op Zand en voorheen voorzitter van het ISD-bestuur werd 
haar plaatsvervanger. Dezelfde personen werden samen met Ronald Bakker (wethouder in Waalwijk) 
benoemd in het Dagelijks Bestuur, dat vervolgens nog werd aangevuld met twee externe leden. 
Daarmee ging het bestuur van Baanbrekers officieel van start, geen champagne of andere 
plichtplegingen (terecht overigens), nee,  meteen aan de slag met een belangrijk onderwerp op de 
agenda: het handhavingsbeleid. 

Het Kabinet wil de fraude in de sociale sector nog strenger gaan aanpakken en is daarom gekomen 
met een nieuwe wet: de Wet Aanscherping Handhaving en Sanctiebeleid SZW-wetgeving. Men wil 
fraude strenger aanpakken door hogere straffen en het hard aanpakken van recidivisten. 
Basisprincipes die men daarbij hanteert: solidariteit, fraude mag niet lonen, preventieve werking 
door zwaardere sancties, straffen is geen doel op zich. Volgens het Kabinet moet er met dit nieuwe 
beleid zo’n 180 miljoen euro per jaar bezuinigd kunnen worden en dat bedrag wordt al bij voorbaat 
verrekend in het beschikbare budget voor de gemeenten. Gemeenten worden via de nieuwe wet 
verplicht tot terugvordering van ten onrechte betaalde uitkeringen (o.a. bijstand) en bestraffing via 
boetes (in plaats van de zgn. maatregelen die we tot nu toe kenden). Tegelijk met deze nieuwe wet 
komt er ook een nieuwe wet die de leefsituatie van uitkeringstrekkers controleerbaar moet maken. 
De uitkeringsinstantie krijgt nl. het recht om onaangekondigd een huisbezoek af te leggen zodat men 
“achter de voordeur” de leefsituatie kan vaststellen. Als de cliënt niet meewerkt aan een dergelijk 
huisbezoek, dan heeft dat direct gevolgen voor de uitkering. 

Er komen nog meer wijzigingen aan die uitkeringsgerechtigden aan het werk moeten zetten. Zo komt 
er een arbeids- en re-integratieplicht en de plicht tot tegenprestatie naar vermogen. Alleen voor 
volledig en duurzaam arbeidsongeschikten kan er een permanente ontheffing verleend worden. Ook 
het niet nakomen van de sollicitatieplicht wordt stevig bestraft (drie maanden geen uitkering) en zo 
zijn er nog diverse maatregelen die het kabinet wil invoeren. 

De invoering van de nieuwe Fraudewet, de fusie tussen WML en ISD en de invoering van de nieuwe 
Participatiewet (per 1 januari 2014) vormen een goede aanleiding om het handhavingsbeleid van 



Baanbrekers te actualiseren en bij de tijd te brengen. Dienstverlenend handhaven is daarbij het 
uitgangspunt: door de dienstverlening te optimaliseren denkt men fraude te kunnen voorkomen, 
maar dat wil uiteraard niet zeggen dat er geen controle meer zal zijn. Vroegtijdig informeren (al bij de 
intake), een optimale dienstverlening, vroegtijdige detectie en afhandeling (het zo snel mogelijk 
opsporen van fraude) en het daadwerkelijk sanctioneren van misbruik vormen de vier elementen van 
het dienstverlenend handhaven. Tot het daadwerkelijk sanctioneren behoren de invoering van 
boetes, de verplichte terugvordering en de mogelijkheid om bij boeten de bescherming van de 
beslagvrije voet gedurende drie maanden op te schorten. De fraudeur is gewaarschuwd. 
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