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Uitkeringsonderzoek mag niet onbeperkt meer duren
HOEKSCHE WAARD! Onderzoeken naar mogelijk samen-
wonen van Hoeksche Waarders met een bijstandsuit-
kering mogen niet meer oneindig lang duren. Dat
heeft de sociale dienst (RSD) afgesproken met de
cliëntenraad en Patricia Diphooren die onlangs haar
verhaal deed in de Oud-Beijerlandse raad.
FOLKERT VAN DER KROL

Onderzoekers van bureau Investiga,
(ingehuurd door de RSD) hielden
Diphooren, een bijstandmoeder, een
jaar in de gaten. Ze postten bij haar
huis, maakten er foto's, doorzochten
op onverwachte momenten het
huis, tot aan de schone was aan toe,
om vast te stellen of ze samen-
•woonde met haar vriend. Volgens
Diphooren veranderde haar leven in
een hel. „Ik slaap slecht en als ik
slaap, heb ik nachtmerries. Ik be-
zoek momenteel een psycholoog en

gebruik medicatie tegen de stress,"
vertelde ze in de Oud-Beijerlandse
raad. Het onderzoek van Investiga
leverde onvoldoende bewijs op,
want Diphooren heeft onlangs ge-
hoord dat haar zaak is afgerond. „Ik
heb mijn uitkering behouden."

Haar ontboezeming bracht wel
veel teweeg in de Oud-Beijerlandse
gemeenteraad, waarna gesprekken
met de RSD volgden. Die leidden tot
nieuwe afspraken. Na het vooron-
derzoek moeten de sociale recher-

cheurs van Investiga binnen 6
maanden de samenwoning bewij-
zen, anders wordt de zaak gesloten.

„We weten dat het vervelende on-
derzoeken zijn," zegt RSD-directeur
Eelco Kingma. „Het grijpt diep in op
het privéleven van mensen. Ik zeg
eerlijk dat ik hoop dat het mij nooit
overkomt. Maar de rechter legt de
lat hoog bij het aantonen dat men-
sen samenwonen. Eén keer langsrij-
den is niet voldoende. Bovendien
zijn wij ook verplicht om te onder-
zoeken of mensen niet ten onrechte
een uitkering ontvangen. Alle
rechtszaken zijn tot nog toe in ons
voordeel beslecht. Dat is voor mij
het teken dat we op de goede weg
zijn."

Daarnaast gaan Diphooren en de
cliëntenraad een document opstel-
len voor mensen met een bijstands-
uitkering. Daarin komt te staan wat

bijstandsgerechtigden wel en niet
moeten doen om hun uitkering te
behouden. „De RSD verwijst vaak
naar een inlichtingenplicht, maar
het is volstrekt onduidelijk wat je
moet melden. Daarom gaan onder
meer de cliëntenraad en ik dat in le-
kentaai verwoorden." Kingma vindt
het een goed initiatief: „Er komt bij-
voorbeeld in te staan wat wij onder
samenwonen verstaan."

Lekentaai
Diphooren is gedeeltelijk tevreden
met de toezeggingen, omdat de im-
pact van het onderzoek nu aan een
maximumtijd is gebonden. „Maar ik
ben nog lang niet klaar met deze
zaak," zegt ze. „Er zijn er in Neder-
land grote verschillen per gemeente.
Het is een zootje. Uiteindelijk wil ik
bereiken dat in alle gemeenten de-
zelfde regels gelden."



Sociale dienst
blundert met
fraudedossier

u;
Privacygevoelige informatie
komt in handen van derden
HOEKSCHE WAARD l De sociale
dienst in de Hoeksche Waard
heeft in de speurtocht naar bij-
standsfraude geblunderd. In
het dossier van een vrouw uit
Puttershoek blijken zeer priva-
cygevoelige gegevens te staan
van een cliënt uit Piershil.
FOLKERT VAN DER KROL

„Bizar dat iemand het dossier van een ander
onder ogen krijgt. Maar we hebben al tien
dossiers waarin dingen niet goed zijn ge-
gaan" zegt het Oud-Beijerlandse Groen-
Links-raadslid Sandra Hol, die samen met
Riene Verburgh van de SP en collega-raads-
lid Iwan Mahadew (PvdA) de verrichtingen
van de sociale dienst (RSD) kritisch volgt.

Het Puttershoekse gezin wist niet wat het
zag toen dat het onderzoeksdossier van de
sociale dienst over hun dochter onder ogen
kreeg. Sociale rechercheurs van bureau In-
vestiga. die in opdracht van de RSD inten-
sieve onderzoeken naar bijstandsfraude ver-
richten, bleken uitgebreid voor hun deur te
hebben gepost en al hun gegevens, variërend
van BSN-nummers tot waterverbruik over
de afgelopen zeven jaar, te hebben verza-
meld. Tot hun verbijstering zaten in het dos-
sier ook meerdere A4'tjes over een cliënt uit
Piershil, compleet met naam, adres, BSN-
nummer, informatie over zijn alcoholpro-

bleem, huissituatie en (voormalige) werkge-
vers. „Ik vraag me af wat er met onze gege-
vens gebeurt. Krijgen anderen die ook in
hun dossier te zien?" zegt de moeder van de
dochter, wier uitkering in haar ogen onte-
recht is ingetrokken.

Ook de Piershiüenaar is verbolgen. „Het is
geen prettig gevoel dat onbekenden mijn ge-
gevens kunnen inzien. Ik ga de RSD morgen
(vandaag, red.) om opheldering vragen."

Directeur Eelco Kingrna van de RSD
Hoeksche Waard gaat door het stof. „Het
kan niet en het mag niet," erkent hij. „Ik ga
intern maatregelen nemen."

In hetzelfde dossier worden gegevens ver-
meld over een auto die tijdens het posten
door de onderzoekers het parkeerterrein op
rijdt. Zo staat erin wie de eigenaar is van de
auto, het adres en dat de echtgenote een
kapperszaak in Strijen heeft. „Wij kennen
deze kapper niet eens," zegt de moeder van
de Puttershoekse.

Linken
Volgens Kingma hoort overbodige informa-
tie niet in het dossier thuis. „Alle linken die
niet relevant zijn voor een onderzoek moe-
ten eruit worden gehaald."

Volgens Arthur van Opzeeland van Inves-
tiga worden er soms fouten gemaakt. „Het
is nu eenmaal mensenwerk;' stelt hij. „Maar
van al onze onderzoeken naar bijstands-
fraude blijft in bezwarenprocedures ruim 95
procent overeind. Daar zijn we trots op."



Bittere strijd op leven en dood
Zieke 's-Gravendeler Johan Giezen in de clinch met sociale dienst
'S-GRAVENDEEL l Johan
Giezen uit 's-GravendeeL
heeft een bodemproce-
dure tegen de Regionale
Sociale Dienst Hoeksche
Waard (RSD) aangespan-
nen vanwege het terug-
eisen van 30.000 euro
aan uitkeringsgelden. Als
hij de zaak bij de rechter
verliest, zet HW Wonen
hem uit zijn woning. Vol-
gens de ernstig zieke Gie-
zen (58) Loopt zijn leven
dan gevaar.
FOLKERT VAN DER KROL

De voormalig zelfstandig onderne-
mer, die onder meer als taxichauf-
feur werkte en een horecabedrijf
runde, heeft een turbulent leven
achter zich. Op zijn 21ste kreeg hij
kanker en moest hij worden be-
straaïd. Later overleed zijn vriendin.
Haar kinderen beschouwt hij als
van zichzelf en bracht hij groot.

„Maar in 2006 werd ik ziek," ver-
telt Giezen. „Na lang zoeken bleek
de bestraling enorm veel schade te
hebben aangericht. Eén nier is hele-
maal weg en mijn bloedvaten zijn
aangetast. Het ging heel slecht met
me. Ik woog nog slechts 40 kilo, tot
ik dankzij een operatie weer op-
knapte. Werken gaat niet meer."

In 2007 kwam hij bij de RSD te-
recht. Zijn horecazaak had hij op
last van de verhuurder moeten slui-
ten. Giezen verkocht zijn huis om
zijn zakelijke schulden af te lossen.

T V-uitzending

Johan Giezen slikt dagelijks vele medicijnen om in leven te blijven. FOTO VICTOR VAN BREUKELEN

De problemen met de uitkering
begonnen vorig jaar. Sociale recher-
cheurs van de RSD constateerden
dat Giezen niet thuis woont, nadat
ze hem in april vorig jaar hadden
geschaduwd. Giezen noemt die con-
clusie onzin. „Juist in die periode
werd de zoon van mijn overleden
vriendin vader. Er bleken complica-
ties met de baby die in het zieken-
huis lag. Ook overleed een kennis
van mijn huidige vriendin. Ik heb
veel heen en weer gereisd, maar was
's nachts gewoon thuis."

Zijn uitkering werd stopgezet. Bo-
vendien kreeg hij te horen dat hij
30.000 euro moet terugbetalen.

'Cowboys'
De RSD is al begonnen om 40 euro
op zijn nieuw aangevraagde en toe-
gewezen uitkering in te houden.
„Ondanks dat de zaak nog voor de
rechter komt, ben ik al als fraudeur
aangemerkt. Daardoor kan ik drie
jaar geen beroep doen op de schuld-
hulpverlening" zegt Giezen. „Van-
wege die 'cowboys' die me volgdenL

heb ik mijn ramen geblindeerd. Ik
kom alleen buiten om m'n hond uit
te laten en boodschappen te doen "

Omdat Giezen in het halfjaar dat
hij geen uitkering ontving een huur-
schuld opbouwde, spande HW
Wonen met succes een zaak aan om
hem uit zijn flatwoning te mogen
zetten. De woningcorporatie wacht
echter eerst de uitkomst van de bo-
demprocedure - de zitting is in mei
- af. „Daar ben ik HW Wonen dank-
baar voor," zegt de 's-Gravendeler.

De ernstig zieke Giezen^egt een

Onderzoek
'schiet door'
De Regionale Sociale Dienst
Hoeksche Waard Ligt morgen-
avond onder een vergrootglas.
Het televisieprogramma Monitor be-
steedt dan om 22.35 uur op NP02
aandacht aan de wijze waarop de ge-
meenten in de Hoeksche Waard bij-
standsfraude Laten opsporen. Moni-
tor kondigt de uitzending aan met
'Hoe de Sociale Dienst doorschiet in
haar fraudebestrijding'.
In de uitzending komen onder ande-
ren bijstandsmoeder Patricia Diphoo-
ren en de Cromstrijense wethouder
Pieter Paans aan het woord, Onder-
zoekers van het bureau Investiga
deden een jaar Lang pogingen om aan
te tonen dat Diphooren samen-
woonde en dus ten onrechte een uit-
kering ontving,

huisuitzetting niet te overleven,
omdat hij dan niet meer aan zijn
medicijnen kan komen. Zijn huis-
arts heeft bevestigd dat er voor Gie-
zen 'een gevaarlijke situatie ont-
staat' als hij op straat komt te staan.

De RSD, die niet ingaat op indivi-
duele gevallen, stelt in haar afwij-
zing dat Johan Giezen 'dergelijke
problemen kan voorkomen door tij-
dig naar vervangende woonruimte
te zoeken. U zou bijvoorbeeld een
kamer kunnen huren. U blijft dan
recht houden op een uitkerim


