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‘De klacht gaat puur over 
de onheuse bejegening’ 
In de zaak van de vermeende 
discriminatie van een 
homoseksuele inwoner 
beluisterde Ariean van 
de Groep vorige week 
zoals eerder gemeld een 
geluidsopname. De CDA-
fractievoorzitter viel daarbij 
nog net niet van zijn stoel, 
meldt advocaat mw. mr. D. 
Deijle.

Van de Groep was benieuwd naar hoe 
het verhaal is gegaan en natuurlijk naar 
de opname van het rechtmatigheidson-
derzoek dat die bewuste inwoner moest 
ondergaan.
 ‘Het zou goed zijn hé, gezien de situatie, 
dat je lekker uit Bunschoten verdwijnt, 
want het is nog steeds een issue als je 
homo bent, snap je.’ ‘Dat ís zó’. ‘In gro-
tere plaatsen, daar is het normaal..., 
snap je wat ik bedoel?’ Deijle: ,,Toen de 
fractievoorzitter dit hoorde, viel hij nog 
net niet van zijn stoel. Hij had het wel al 
gelezen, maar bij het horen van de stem 
van de betreffende sociaal rechercheur, 
die het nodig vond om tijdens de uitoe-
fening van zijn publieke taak namens de 
hele gemeente Bunschoten artikel 1 van 
de Grondwet te schenden, kreeg hij de 
rillingen.
En nee, de sociaal rechercheur zei het 
niet met de intentie om zorgzaam te zijn 
of met andere goede bedoelingen. En al 
zou dat zo zijn, iemands seksuele voor-
keur in een rechtmatigheidsonderzoek 
erbij halen, is helemaal niet nodig en wat 
mij betreft zelfs ongeoorloofd.
Ik en mijn cliënt vonden de reactie van 
de (met stomheid geslagen) fractievoor-
zitter CDA-Bunschoten wel prettig om 
te zien. Het was namelijk toch wel een 
expressie die de ernst van de hele kwes-
tie omvatte.

En dat de sociaal rechercheur bepaalde 
gevoelige en zwaarbeladen zaken uit het 
verleden van mijn cliënt erbij haalde en 
zei, ‘Ik weet alles van je, ik heb bij de po-
litie gezeten’, kan natuurlijk ook niet. Dat 
is toch misbruik maken van de bevoegd-
heid en van de situatie. Het gaat tegen 
alle integriteitsregels in.’’
Tevens maakt de sociaal rechercheur op-
merkingen als: ‘Je bent een goeie jongen, 
want ja, ik heb natuurlijk wel met wat 
mensen gesproken’. Met welke mensen 
heeft de sociaal rechercheur dan gespro-
ken en waarover? Zijn er verklaringen 
opgesteld?
En de opmerking: ‘Wij hebben heimelij-
ke waarnemingen verricht, er is overal 
een beetje gekeken’. Maar, overal een 
beetje gekeken?’’

‘Ik weet alles van je, ik 
heb bij de politie gezeten’
In het rechtmatigheidsgesprek druipt 
de willekeur er vanaf, aldus Deijle. ,,Het 
gesprek staat vol met aannames en er 
werd totaal niet geluisterd naar mijn 
cliënt. Als mijn cliënt dat weersprak, dan 
werd dat weggewuifd met de opmerking: 
‘Maar dat maakt niet uit.’ Mijn cliënt 
had de meeste kleren en al zijn spullen 
bij hem thuis liggen, hij waste ook zijn 
kleren thuis, deed boodschappen voor 
zichzelf en at niet altijd bij zijn vriend. 

Volgens de sociaal rechercheur en frau-
deconsulent (ze waren met z’n tweeën) 
maakte dat allemaal niet uit. Maar na-
tuurlijk maakt dat wat uit, aangezien het 
tijdens het rechtmatigheidsonderzoek 
de bedoeling was om te onderzoeken 
waar mijn cliënt zijn hoofdverblijf had 
en of er sprake was van een gezamenlijke 
huishouding. De vraag of hiervan spra-
ke is, moet worden beantwoord aan de 
hand van objectieve criteria. De feitelijke 
situatie in een bepaalde periode is door-
slaggevend.’’

Waar het volgens haar om gaat, zo geeft 
de advocaat aan, is dat alle feiten en om-
standigheden moeten meegewogen wor-
den en niet alleen die in het straatje van 
de gemeente Bunschoten liggen. 

‘Wel degelijk aangeboden 
om de opname te 

beluisteren’
Deijle vindt het jammer dat het er van 
moet komen dat de rechter om een oor-
deel gevraagd moet worden over onder 
andere de toelaatbaarheid van het recht-
matigheidsonderzoek. ,,Het verbaast 
ons dat de wethouder van de gemeente 
Bunschoten zelf nog geen actie heeft on-
dernomen en dat zij in de krant de Bun-
schoter aangaf dat het college van B&W 

de opname niet heeft kunnen beluiste-
ren, omdat die geweigerd wordt. Dat is 
natuurlijk vreemd, want de zaak loopt al 
zo lang en ik heb samen met mijn cliënt 
middels klachten over de onheuse beje-
gening, die zelfs niet eens in behandeling 
zijn genomen door de gemeente Bun-
schoten, wel degelijk aangeboden om de 
opname te beluisteren. Wij zijn er nog 
voor naar de gemeente geweest, maar 
na vijf minuten stonden wij weer buiten, 
omdat aangegeven werd dat zij er bij de 
gemeente toch niks mee gaan doen.
Steeds wordt maar aangegeven: het ligt 
nu bij de rechter. Dit is geen bevredi-
gend excuus want de klacht gaat puur 
over de onheuse bejegening en niet om 
de intrekking en terugvordering van de 
bijstand op basis van ontoelaatbare on-
derzoeken. Ook als de bijstandsuitkering 
niet was teruggevorderd maar de sociaal 
rechercheur heeft zich op deze manier 
gedragen, is die gedraging klachtwaar-
dig. De gedraging staat los van het 
oordeel over de rechtmatigheid van de 
ontvangen bijstandsuitkering door mijn 
cliënt.’’

De landelijke partij SP heeft Kamer-
vragen gesteld over onder andere dit 
onderwerp. De fractievoorzitter van 
CDA Bunschoten wil met zijn partij be-
spreken wat een vervolgstap zou kunnen 
zijn. ,,Het belangrijkste is, dat dergelijke 
kruisverhoren aangepakt moeten wor-
den. Het mag echt niet meer voorkomen 
op deze manier!’’

,,De sociaal rechercheur haalde bepaalde gevoelige en zwaarbeladen zaken uit 
het verleden van mijn cliënt erbij.’’
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