
Transcript deel debat over de Stint op donderdag 1 november 2018 

In rood gemarkeerd de onjuistheden van de minister 

Minister Van Nieuwenhuizen: “Wat was nou de cruciale conclusie van ILT waardoor twijfel ontstond 

over de veiligheid van de stint?  Nouja, dat zijn dus de bevindingen zoals ze ook in het feitenrelaas 

worden vernoemd. Die veiligheidsrisico’s betroffen: het mogelijk versnellen bij een enkele  

onderbreking of verstoring in het stroompad, het mogelijk afbreken van een gasveer waardoor 

eenzelfde situatie kan ontstaan, een handrem die niet sterk genoeg zou kunnen zijn om de stint tot 

stilstand te brengen, een contactsleutel aan de linkerkant, de kant van de handrem, en in een 

panieksituatie onnatuurlijk om die handrem los te laten om die contactsleutel om te draaien en 

mogelijke problemen door ophoping van warmte. En daarnaast, zoals ik u net al aangaf, was het 

vooral belangrijk dat er allerlei modificaties waren waar wij geen zicht op hadden.”  

Minister Van Nieuwenhuizen: “Ik constateer dat er een onduidelijkheid bestaat over de berichtgeving 

aan de Kamer over die status van het proces-verbaal van de melding van het kinderdagverblijf. Op 30 

september is mijn ministerie langs meerdere lijnen, zowel de ILT, als de staatssecretaris, als de 

directeur Wegen op de hoogte gebracht dat de meldster de verklaring wilde intrekken omdat zij zich 

niet herkende in de bewoordingen die de ILT hanteerde. En de staatssecretaris heeft dat op maandag, 

op 1 oktober, bij een wandeling van de ene naar de andere vergadering ook persoonlijk bij mij onder 

de aandacht gebracht. Uhm. En ik heb daar ook van gezegd: nou dat wist ik al, want ik had het ook al 

via het ILT en via de directeur hier naast mij vernomen. En dat is ook verder toegelicht toen het 

feitenrelaas met mij werd besproken. En ik heb dat feit ook meegenomen in mijn afwegingen rondom 

de schorsing. En daarbij, nogmaals, waren de geconstateerde veiligheidsrisico’s van de stint van 

doorslaggevende betekenis in dat besluit om te schorsen. En het bericht van de meldster, over haar 

persoonlijke problemen, dat ze die verklaring daarover, problemen met de stint, voor alle duidelijkheid, 

dat ze die verklaring wilde intrekken, die deed daar niets aan af. Dus het bericht van de meldster is 

niet opgenomen in het feitenrelaas van de ILT in de passage over dit proces-verbaal. En u hebt gelijk, 

u bent hier pas over geïnformeerd bij de beantwoording van de Kamervragen op 18 oktober via de 

onderzoeksverslagen van de ILT. En dat had eigenlijk al op 1 oktober gemoeten. Daar trek ik het 

boetekleed voor aan, zogezegd. Maar dat heeft op dat moment onvoldoende aandacht gekregen 

omdat het niet van doorslaggevend belang is geweest in mijn afwegingen. 

PVV-Kamerlid Van Aalst wil weten of zijn conclusie klopt dat de minister de relevante informatie over 

de intrekking van de melding eerder naar de Kamer had moeten sturen.  

Minister van Nieuwenhuizen:  “Hier is namelijk een cruciaal verschil in, dat ik wel op de hoogte was 

van het feit dat de meldster problemen had met haar eerste proces-verbaal en dat ze dat wilde 

intrekken, maar ik had geen kennis van een aanvullend proces-verbaal. Dus ik wist dat er.. en dat wil 

ik graag, ik heb daar meer informatie over, dat wil ik graag nader toelichten, dus als u mij daar de 

gelegenheid toe geeft, dan kan ik dat… 

PVV-Kamerlid Van Aalst vraagt of de minister ontkend dat het OM contact heeft opgenomen met ILT 

over een aanvullende verklaring die is afgelegd.  

Minister van Nieuwenhuizen: “Nou, er is gemeld, dat de meldster haar proces-verbaal wilde intrekken. 

Daar is onder andere ook over gebeld door meldster naar ILT. En de ILT heef toen gezegd: het 

proces-verbaal is niet van ons, het proces-verbaal is van de politie,  dat heb ik u ook geschreven, dat 

daarom is verwezen naar de politie. […] Het cruciale verschil is, en dat heeft de staatssecretaris mij 

ook zo gemeld, dat de meldster gewoon niet tevreden was met hoe het ging. Dat de meldster haar 

verklaring wilde intrekken, naderhand blijkt dat de meldster op 1 oktober een.. op 1 oktober heeft 

meldster een aanvullende verklaring afgelegd. Daar is een tweede proces-verbaal van opgemaakt op 

3 oktober is dat uitgetypt door de politie. Dat hadden wij dus niet, die aanvullende verklaring, ten tijde 

toen ik het schorsingsbesluit had genomen. Het enige wat ik toen wist, is dat de meldster haar 

verklaring wilde intrekken. Dat zou allemaal naderhand op een andere manier gaan. Maar het speelde 

geen… Ik wist het toen dus toen wij allemaal aan het wegen waren voor de schorsing, maar het was 

niet van doorslaggevende betekenis voor de schorsing. Want die schorsing heb ik gebaseerd op de 



technische mankementen en de onduidelijkheden rond de modificaties En die aanvullende informatie 

was daar niet cruciaal voor.” 

PVV-Kamerlid Van Aalst merkt op dat de Kamer hierover geïnformeerd had moeten worden.  

Minister van Nieuwenhuizen: “Het is ook heel ingewikkeld, dus ik begrijp goed dat de heer Van Alt dit 

ook niet meteen hier uit kan halen. Ik heb u gisteravond geïnformeerd over het feit dat ik gisteren dat 

aanvullende proces-verbaal pas ontvangen heb. We hebben namelijk ook gisteren dat pas voor het 

eerst gezien. We hebben daar ook de nodige navraag op moeten doen. Aanvankelijk toen de meldster 

werd gevraagd of zij er bezwaar tegen had dat haar melding ook onderdeel zou zijn van de stukken 

voor de voorlopige voorzieningszitting, heeft zij gezegd: nee, alleen als alle stukken volledig zijn. Nou, 

toen bleek dus dat wat wij hadden, dat eerste proces-verbaal, wisten wij al, dat heb ik u ook al gemeld,  

dat ze het eigenlijk wilde intrekken. Toen is er contact opgenomen met de politie om de aanvullende 

stukken op te vragen. Toen hebben wij een stuk gekregen, die heb ik u ook, dat is een kleine bijlage, 

ik heb u die ook toegestuurd, die is ontvangen. Dus toen dachten wij dat het dossier compleet was. 

Nou, toen heeft meldster gezegd: nee, het is nog steeds niet compleet. En daar is onvoldoende op 

doorgevraagd door ILT bij politie en die verwarring is waarschijnlijk ontstaan doordat wij, pas vrij laat 

hoorden van meldster dat het om een verklaring ging die 1 oktober is afgegeven en op 3 oktober 

daadwerkelijk is geregistreerd.” 

 

 

 

Vervolg minister Van Nieuwenhuizen: “Dus de ILT heeft in de afgelopen dagen nou flink er achteraan 

gevraagd en uiteindelijk hebben wij dus gisteren (minister doelt op 31 oktober 2018, red.) pas voor het 

eerst de tekst gezien van het aanvullend proces-verbaal. Maar, nogmaals: het is niet van invloed 

geweest bij de keus bij het besluit van de schorsing.” 

PVV-Kamerlid Van Aalst merkt op dat minister op 1 oktober moest hebben geweten dat er een 

aanvullende verklaring zou komen. “Of kwam het de minister misschien niet goed uit?”  

Minister Van Nieuwenhuizen: “Nee, dat is absoluut niet het geval. Ik gaf u net aan, het feit dat ik wist 

dat meldster de verklaring wilde intrekken, dat had ik op 1 oktober aan u kunnen melden. Daar heb ik 

van gezegd dat het niet van doorslaggevende betekenis is geweest, het was netter geweest als het 

wel zo was, maar daar ging niet de meeste aandacht naar uit. De aandacht ging natuurlijk uit naar de 

punten waarop we wel besloten om te schorsen. Als u zegt van: ja er had meer bovenop gezeten 

moeten worden om dan toch die aanvullende, het aanvullende proces-verbaal boven tafel te krijgen, 

nou daar zijn wel pogingen toe gedaan, maar die hebben, de politie heeft dat natuurlijk niet uit zichzelf 

bij ons gemeld, en wij hebben daar wel navraag naar gedaan , maar aanvankelijk sprak meldster 

steeds over een bijlage.” 

 

 

Vervolg minister Van Nieuwenhuizen: “Toen hebben wij dus dat kleine stukje, wat u ook als bijlage 

hebt gekregen, vervolgens ontvangen. Ent oen hebben wij gedacht: dat zal he t wel zijn. Vervolgens 

zegt meldster weer van niet. En daar hadden we dan weer op door moeten vragen, dat is niet 

gebeurd. Mooier kan ik het ook niet maken.” 

GroenLinks-Kamerlid Kröger vraagt waarom de minister stelt dat ze pas op 31/10 op de hoogte was 

van het aanvullende proces-verbaal.  

Minister van Nieuwenhuizen: “Nou, even voor de preciesheid: ik heb niet gezegd dat ik gisteren pas 

op de hoogte was, ik heb gezegd dat we gisteren pas eindelijk iets hebben kunnen zien. Meldster 

heeft steeds gezegd dat er een aanvullende verklaring was, maar zolang je die niet boven tafel kunt 

krijgen, is dat natuurlijk moeilijk, dan kan ik u ook niks toesturen als ik ook niks heb.”  

NOOT RTL Nieuws: Het kinderdagverblijf heeft op 12, 15, 17, 18 en 27 oktober al laten weten 

dat er een verklaring bestond die op 1 oktober is afgelegd bij de politie en dat deze onderdeel 

zou moeten uitmaken van de stukken die het ministerie wil gebruiken bij een kort geding en 

een debat over de Stint.  

NOOT RTL Nieuws: Het kinderdagverblijf heeft het in contacten met het ministerie niet over 

een vaag begrip als ‘bijlage’, maar concreet over een aanvullende politieverklaring die op 1 

oktober is gedaan.  



Minister van Nieuwenhuizen: “Met die melding is ook tegelijkertijd ook duidelijk geworden voor 

iedereen, dat meldster dat besluit wilde intrekken. We hebben alleen niet zeg maar precies de tekst 

daarvan kunnen zien, waarom ze dat wilde, maar het was wel meteen vanaf begin af aan duidelijk 

voor iedereen, dat meldster dat proces-verbaal wilde intrekken. Dus het enige wat niet bekend was is 

waarom precies niet. Maar daar hebben we dus nog de nodige tijd voor nodig gehad om dat boven 

water te krijgen.”  

 

 

 

Minister van Nieuwenhuizen: “Op 27 oktober liet meldster weten aan het departement dat er nog 

steeds geen sprake was van volledigheid van de verslagen van alle gesprekken die zij met de politie 

had gehad. En toen pas werd het ons eigenlijk duidelijk dat het een aanvulling op het eerste proces-

verbaal moest zijn.  Op 28, 29 en 30 oktober heeft de ILT aan de politie gevraagd of dit aanvullend 

proces-verbaal aanwezig was bij de politie. En op 31 oktober heeft de politie dat bevestigd. En op 31 

oktober heeft de ILT om dit aanvullend proces-verbaal verzocht en gekregen.”  

 

NOOT RTL Nieuws: ILT en ministerie wisten op 30 september al waarom de meldster haar 

melding wilde intrekken. Op 1 oktober wist de minister het persoonlijk. De suggestie dat het 

ministerie enige tijd nodig had om achter deze motivatie te komen, is daarom onjuist.   

NOOT RTL Nieuws: Het kinderdagverblijf heeft op 12 oktober, 15 oktober, 17 oktober, 18 

oktober en 27 oktober al aan het ministerie laten weten dat er een aanvullende verklaring van 

1 oktober moest zijn bij de politie. Het ministerie was van deze informatie op de hoogte.   


