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Verslag van gehoor van de heer S.K.A. Brown 
 

De heer Brown is in het kader van de door hem ingediende klacht over de 

handelwijze van de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD) jegens hem 

op dinsdag 17 september 2019 in de gelegenheid gesteld ten kantore van de AIVD 

te Zoetermeer, zijn klacht toe te lichten. De heer Brown (hierna: klager) is op deze 

afspraak verschenen, vergezeld door zijn echtgenote, mevrouw G.D. Brown-

Hoeboer.  

 

Aan klager is bij aanvang van het gehoor meegedeeld dat het gesprek wordt 

opgenomen. Dit gebeurt enkel ten behoeve van de verslaglegging. De opname zal 

worden vernietigd nadat klager heeft ingestemd met de inhoud van het verslag. 

Klager gaat hiermee akkoord, tenzij daarover met klager een andere afspraak 

wordt gemaakt. Tevens is aan klager meegedeeld dat dit gehoor is bedoeld als 

toelichting op zijn klacht. 

 

Allereerst wordt de klachtprocedure besproken. De klacht is weliswaar, door 

tussenkomst van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen en 

Veiligheidsdiensten (CTIVD), bij de Minister van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties (BZK) ingediend, maar de AIVD zelf onderzoekt de klacht. De 

klachtprocedure is tenslotte ook bedoeld als leermoment voor het bestuursorgaan 

mochten er inderdaad zaken fout zijn gegaan. Klager wordt nog gewezen op de 

mogelijkheid om na de afhandeling van de klacht door BZK/AIVD, indien hij zich 

niet kan vinden in de afdoening, deze voor te leggen aan de afdeling 

klachtbehandeling van de CTIVD. 

 

Klager geeft aan er geen problemen mee te hebben het gesprek ten kantore van 

de AIVD, ten overstaan van twee AIVD medewerkers van de afdeling Juridische 

Zaken, te voeren.  

 

De in de brief van 6 september 2019 opgenomen samenvatting van de klacht 

wordt besproken. Gedurende het gesprek blijkt dat deze samenvatting niet geheel 

correct is en deze wordt als volgt aangepast: 

 

De AIVD heeft in strijd met de Wet op Inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017, 

het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens, de Algemene wet 

bestuursrecht, het wetboek van Strafrecht en de Grondwet gehandeld door de 

heer Bas van Hout niet te weerhouden klager jarenlang te laten stalken en 

opzettelijk lasterlijke en smadelijke berichten over klager naar buiten te brengen, 

terwijl het voor de AIVD bekend moest zijn dat deze berichten over klager onjuist 

waren. Hierdoor is klager en zijn familie schade toegebracht, door klager begroot 

op € 1.960.000,00, te vermeerderen met wettelijke rente, aan materiële schade 

en daarnaast tenminste € 500.000,00 aan immateriële schade. De ten onrechte 

aan de heer Van Hout uitgekeerde schadevergoeding van € 860.000,00 moet 

worden terug gevorderd. 

 

Klager geeft aan zich in deze formulering te kunnen vinden. 

 

Klager geeft vooraf zijn bedoeling aan van deze procedure; te weten het komen 

tot een schikking met de minister. Hij is niet op zoek naar publiciteit. Mocht het tot 

een schikking komen dan geeft hij ook de garantie de media niet op te zoeken, 

anders dan de heer Van Hout heeft gedaan. Mocht het niet tot een schikking 

komen dan volgt een bestuursrechtelijk kort geding en een civielrechtelijke 

procedure om te komen tot het totaal te vorderen schadebedrag van 2,4 miljoen 

euro. Dat zal dan allemaal wel openbaar worden.  
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Vervolgens wordt besproken jegens wie de klacht zich nu precies richt; de AIVD, 

de minister of de heer Van Hout. Klager heeft de minister genoemd als zijnde de 

eindverantwoordelijke van de AIVD. Er is niet bedoeld een klacht specifiek tegen 

de minister van BZK in te dienen. Het gaat klager om het handelen van de heer 

Hout en de verantwoordelijkheid van de AIVD daarvoor. 

 

Sinds 1992/1993 wordt klager ernstig lastig gevallen door de heer Van Hout. In 

1997 heeft de AIVD besloten met de heer Van Hout in zee te gaan. Toen was 

middels rechtszaken, publicaties en dergelijke allang bekend dat klager niets 

verkeerd deed. De AIVD had toen moeten zeggen tegen de heer Van Hout dat hij 

moest stoppen met het stalken van klager en zijn gezin en met het doen van 

lasterlijke uitspraken en publicaties over klager. Van Hout heeft ervoor gezorgd dat 

hij zijn huis in Woensel moest verlaten, zijn dochter niet meer naar school durfde 

en de hele familie in de buurt met de nek werden aangekeken. Van Hout heeft 

klager geportretteerd als een van de grootste drugsbaronnen van Nederland en 

een moordenaar, hetgeen volledig verzonnen was. Klager neemt het de AIVD zeer 

kwalijk dat zij de heer Van Hout in de arm hebben genomen en niet hebben 

tegengehouden. Omdat klager een van de weinige mensen was die de wan- en 

misdaden van de heer Van Hout openbaar maakte, had de heer Van Hout het op 

klager voorzien. 

 

Klager heeft nagenoeg een blanco strafblad. Wonderlijk als je al 30 jaar 

drugscrimineel zou zijn. In 1997 is de verblijfsvergunning van klager ingetrokken 

op last van de BVD, die hem als staatsgevaarlijk hadden aangemerkt. Klager 

vermoedt dat dit een wederdienst was van de BVD richting de heer Van Hout. 

Klager weet hoe dat gaat als mensen worden gerund en welke macht de runners 

hebben om zaken te regelen. Klager heeft zijn uitzetting indertijd kunnen 

tegenhouden door te dreigen gevoelige informatie vrij te geven. Maar nogmaals, 

hij baseert deze gebeurtenis slechts op een vermoeden. Op de vraag aan klager of 

hij deze gebeurtenis onderdeel wil laten uitmaken van zijn klacht, reageert klager 

ontkennend. 

 

Het artikel in de Volkskrant van juni 2019, waarin de heer Van Hout de naam van 

klager wederom door het slijk heeft gehaald, was voor klager het bewijs dat de 

heer Van Hout voor de AIVD werkte. Dat was het moment dat klager de koppeling 

heeft gemaakt tussen de AIVD en de heer Van Hout. 

 

Klager was er altijd van overtuigd dat de heer Van Hout betrokken was bij de 

politie en justitie, maar niet zozeer bij de AIVD. Door het artikel in de Volkskrant 

kwam klager erachter dat de heer Van Hout ook met de AIVD had samengewerkt. 

Nu denkt klager dat de AIVD bij meer gebeurtenissen rondom zijn persoon 

betrokken was, die hij eerder niet kon plaatsen.  

 

Klager verwijt de AIVD alleen de heer Van Hout niet te hebben gestopt met zijn 

lasterlijke, strafbare en onrechtmatige acties richting klager toen de AIVD met de 

heer Van Hout samen werkte. Daarom heeft ook de AIVD onrechtmatig jegens 

klager gehandeld.  

 

Klager heeft verschillende aangiftes gedaan tegen de heer Van Hout, de laatste in 

juli van dit jaar. Daar is en wordt echter niets mee gedaan door de politie. Klager 

denkt dat dit komt omdat Van Hout, door zijn samenwerking met de politie en de 

AIVD, een bijzondere status heeft. Dan mag je alles doen.   
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De AIVD als verantwoordelijk overheidsorgaan had moeten ingrijpen. Dan was het 

‘uit Van Houts koker geweest’ en had klager niet nu nog steeds last van de heer 

Van Hout. Overigens zal klager ook richting de heer Van Hout juridische stappen 

ondernemen. Als deze klachtprocedure niet leidt tot een schikking zal de heer Van 

Hout worden mee-gedagvaard in de eerder genoemde civiele procedure.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Einde verslag 
 
 
Zoetermeer,   25 september 2019 


