
Vragen RTL Nieuws en antwoorden van Ministerie Infrastructuur en Waterstaat 
 

1. Is de rechtbank Midden-Nederland door u of door uw procesvertegenwoordiger 
(landsadvocaat) op woensdag 31 oktober of donderdag 1 november telefonisch of 
schriftelijk ingelicht over de publicatie van het zogeheten ‘aanvullende proces-verbaal’ van 

3 oktober op rijksoverheid.nl? 
Nee. Het onderzoek is door de rechtbank na de zitting op 18 oktober gesloten. 

 
2. Kunt u toelichten waarom de minister in het AO van afgelopen donderdag de Tweede 

Kamer voorhield dat uw ministerie pas op 27 oktober snapte dat er een ‘aanvullend proces-
verbaal’ van 3 oktober was, terwijl uw ministerie hier door de kinderopvang expliciet op is 
gewezen op 12, 15, 17 en 18 oktober (ruim voor onze ‘persvraag’ van 28 oktober)?  

Zoals gemeld aan de Tweede Kamer in het AO Stint van 1 november en in de tijdlijn van 2 
november was het feit dat de medewerkster van het kinderdagverblijf haar melding wilde 
intrekken, op 30 september bekend bij de ILT en het ministerie. Naar aanleiding van een 
eerste contact op 12 oktober is er op 15 oktober door het kinderdagverblijf, nadat het 
aanvullend document (de ‘meldkamerlogging’, bijlage bij het proces-verbaal van 28 
september) is voorgelegd, door hen aangegeven dat deze informatie niet compleet is. Dit is 
op 17 oktober herhaald door het kinderdagverblijf.  

 
Het kinderdagverblijf gaf aan dat het proces-verbaal van 28 september onjuist was en dat 
er met de politie een gesprek hierover is gevoerd op 1 oktober, waarvan een verslag zou 
moeten worden bijgevoegd bij dat proces-verbaal. Het ministerie doet opnieuw navraag bij 
de ILT, die aangeeft dat er geen nadere informatie is. Bij brief van 18 oktober heeft het 
ministerie dit aan meldster bevestigd. Daarbij is ook melding gemaakt dat er aan de 

rechtbank twee verslagen van de ILT zijn overlegd waarin stond dat het kinderdagverblijf 
op een gedane melding wilde terugkomen. Die verslagen zijn op 18 oktober als bijlage bij 
de beantwoording van schriftelijke vragen aan de Tweede Kamer gestuurd. 
 

3. Waarom zijn de vragen en bewoordingen van de kinderopvang onjuist en onvolledig 
weergegeven in het feitenrelaas van afgelopen vrijdagavond? 
De tijdlijn bevat de inhoudelijke weergave van de contacten met het kinderdagverblijf. Zie 

verder het antwoord op vraag 2. 
 

4. Wanneer hoorde de minister voor het eerst dat er een aanvullend proces-verbaal van 3 
oktober was? 

Op 31 oktober wist de minister van het bestaan van een nieuw proces-verbaal van 3 
oktober.  
 

5. Waarom wordt in de tijdlijn van afgelopen vrijdagavond geen melding gemaakt van de 
contacten tussen uw ministerie en ILT op zaterdag 29 september en het overleg tussen 
ministerie en ILT over de te nemen maatregelen? 
Omdat de tijdlijn, die op 2 november aan de Tweede Kamer is gestuurd, specifiek gaat over 
“een proces-verbaal van een melding van een medewerker van een kinderdagverblijf in 
Amsterdam over de Stint” zijn daarin geen andere feiten opgenomen. 

 
6. Zijn de minister en de ambtelijke leiding van IenM zaterdag 29 september geïnformeerd 

over de inzet (vooraf) en uitkomst (achteraf) van het beraad tussen ILT en ministerie op 
deze zaterdag, in relatie tot het overleg met de fabrikant dat die avond zou plaats vinden? 
 

7. Zijn de minister en de ambtelijke leiding zondag 30 september geïnformeerd over de inzet 
(vooraf) en uitkomst) achteraf van het gesprek met de fabrikant op deze zondag? 

Antwoord op 6+7: De ILT doet onafhankelijk onderzoek, acteert onafhankelijk en 

informeert hierover de minister en het departement. In dat kader heeft de ILT op zaterdag 
29 september de minister en het departement geïnformeerd over het voorgenomen bezoek 
aan de fabrikant en de inzet daarvan (hetgeen is opgenomen in het onderzoeksverslag van 
de inspecteur dat op 18 oktober aan de Kamer is toegezonden). Op 30 september heeft de 
ILT de minister en het departement geïnformeerd over de uitkomst daarvan (hetgeen is 
opgenomen in het onderzoeksverslag van de inspecteur dat op 18 oktober aan de Kamer is 

toegezonden). 
 

8. Waarom is het gespreksverslag van de ILT-jurist over de gesprekken van 29 en 30 
september niet aan de Tweede Kamer overlegd? 



De essentie van de besprekingen van 29 en 30 september is terug te lezen in het 

onderzoeksverslag van de inspecteur dat op 18 oktober aan de Kamer is toegezonden. In 

het feitenrelaas is de “reactie fabrikant Stint” opgenomen. 
 
Vragen RTL Nieuws en antwoorden van Inspectie Leefomgeving en Transport 
 

1. Wat betekent de formulering in het feitenrelaas van vrijdagavond dat de ILT-inspecteur 
‘van oordeel’ is dat er op 1 oktober door de politie Oost-Brabant geen melding is gemaakt 
van een aanvullende verklaring en een aanvullend proces-verbaal?  
Dat betekent dat deze ILT-inspecteur stellig van opvatting is dat er op 1 oktober door de 
politie Oost-Brabant geen melding is gemaakt van een aanvullende verklaring en een 
aanvullend proces-verbaal. 

 
2. Is de inspecteur bereid een officiële, ambtsedige verklaring op te stellen waarin hij stelt dat 

hij door de politie niet is geïnformeerd over het dit aanvullend document? 
Er is geen aanleiding om te twijfelen aan de verklaring van deze ILT-inspecteur.  
 

3. Klopt onze informatie dat – anders dan wordt gesuggereerd in het feitenrelaas – de ILT 
ambtenaren op het ministerie op of vlak na 1 oktober reeds heeft geïnformeerd over het 

bestaan van de aanvullende verklaring /het aanvullend proces verbaal? 
Zoals gemeld aan de Tweede Kamer in het AO Stint van 1 november en in de tijdlijn van 2 
november was het feit dat de medewerkster van het kinderdagverblijf haar melding wilde 
intrekken op 30 september bekend bij de ILT en het ministerie. Zoals gemeld aan de 
Tweede Kamer in het AO Stint van 1 november is de ILT op 31 oktober door de politie op 
de hoogte gebracht van het bestaan van een nieuw proces-verbaal van 3 oktober.  

 

4. Is de ILT door het ministerie geïnformeerd over de berichten van het KDV Amsterdam van 
12, 15, 17 en 18 oktober, waarin een en andermaal is verwezen naar het aanvullend 
proces-verbaal van 1 oktober en de relevantie daarvan?  
Zoals gemeld aan de Tweede Kamer in het AO Stint van 1 november en in de tijdlijn van 2 
november was het feit dat de medewerkster van het kinderdagverblijf haar melding wilde 

intrekken, op 30 september bekend bij de ILT en het ministerie. Naar aanleiding van een 
eerste contact op 12 oktober is er op 15 oktober door het kinderdagverblijf, nadat het 
aanvullend document (de ‘meldkamerlogging’, bijlage bij het proces-verbaal van 28 
september) is voorgelegd, door hen aangegeven dat deze informatie niet compleet is. Dit is 

op 17 oktober herhaald door het kinderdagverblijf.  
 

Het kinderdagverblijf gaf aan dat het proces-verbaal van 28 september onjuist was en dat 
er met de politie een gesprek hierover is gevoerd op 1 oktober, waarvan een verslag zou 
moeten worden bijgevoegd bij dat proces-verbaal. Het ministerie doet opnieuw navraag bij 
de ILT, die aangeeft dat er geen nadere informatie is. Bij brief van 18 oktober heeft het 
ministerie dit aan meldster bevestigd. Daarbij is er ook melding van gemaakt dat er aan de 
rechtbank twee verslagen van de ILT zijn overlegd waarin stond dat het kinderdagverblijf 
op een gedane melding wilde terugkomen. Die verslagen zijn op 18 oktober als bijlage bij 

de beantwoording van schriftelijke vragen aan de Tweede Kamer gestuurd. 
 

5. Hoe kan het dat het aanvullend proces-verbaal van 3 oktober toen niet is opgevraagd? 
Omdat, zoals gemeld aan de Tweede Kamer in het AO Stint van 1 november en in de 
tijdlijn van 2 november, de ILT op 31 oktober door de politie op de hoogte is gebracht van 
het bestaan van een nieuw proces-verbaal van 3 oktober.  
 

6. Kunt u toelichten waarom in de tijdlijn van die vrijdagavond naar de Tweede Kamer geen 
melding wordt gemaakt van het beraad op zaterdag 29 september tussen inspectie en 

ministerie en over de conclusies/maatregelen die aan het PV Amsterdam - althans de lezing 
van ILT - werden verbonden? 
Omdat de tijdlijn die op 2 november aan de Tweede Kamer is gestuurd specifiek gaat over 
“een proces-verbaal van een melding van een medewerker van een kinderdagverblijf in 

Amsterdam over de Stint” zijn daarin geen andere feiten opgenomen. 
 

7. Is de Inspecteur-Generaal voorafgaand aan het gesprek dat de ILT zaterdagavond met de 
fabrikant had, geïnformeerd over de te nemen maatregelen die ministerie en ILT eerder op 
die dag bespraken? 



Nee. Er is eerder op deze dag niet gesproken over “te nemen maatregelen”. Wel heeft de 

inspecteur-generaal ingestemd met het voorgenomen bezoek aan de fabrikant en de inzet 

daarvan (dit is opgenomen in het onderzoeksverslag van de inspecteur dat op 18 oktober 
aan de Kamer is toegezonden). 
 

8. Klopt onze informatie dat de medewerker van de kinderopvang Amsterdam die betrokken 
was bij de kwestie op 27 september (waarbij een Stint werd stilgezet door de sleutel uit het 
contact te verwijderen) destijds niet is gehoord door politie of ILT? 

Niet op die vrijdag de 28ste, maar ook niet op 29 of 30 september of 1 oktober?  
(Het gaat hier om de kwestie die door een andere medewerkster van die kinderopvang / de 
‘meldster’ werd benoemd in het bewuste proces-verbaal van 28 september, en waar die 
medewerkster zelf niet bij betrokken was). 
De ILT heeft gebruik gemaakt van het proces-verbaal van de politie van 28 september en 
niet zelf medewerker(s) gehoord. Voor de vraag over de werkwijze van de politie, verwijs 

ik je door naar de politie. 
 
Vragen RTL Nieuws en antwoorden van korpsleiding Politie 
1. In het feitenrelaas dat het ministerie vrijdagavond naar de Tweede Kamer stuurde wordt vermeld: 
“De politie laat op 2 november 2018 weten dat de verbalisant achteraf niet met 100% zekerheid kan 
zeggen of er wel of niet melding is gemaakt.” Klopt het dat de verbalisant desalniettemin naar eer en 
geweten meent dat hij dit op 1 oktober wel aan de ILT-inspecteur heeft gemeld? 
Deze bovenstaande eerste vraag is onvolledig gesteld. In het feitenrelaas staat namelijk dat “de politie 
laat weten op 2 november 2018 dat de verbalisant achteraf niet met 100% zekerheid kan zeggen of er 
wel of niet in het telefonische gesprek met ILT melding is gemaakt van het opmaken van een PV van 
bevindingen”.  
  
De verbalisanten, die op 1 oktober het gesprek met de directrice en medewerkers van het KDV 
hebben gehad, hebben de inhoud van dit gesprek direct (rond 15.00 uur) telefonisch gemeld aan de 
ILT.  Voor jullie achtergrondinformatie: de politie maakt van een melding die bij de politie wordt gedaan 
een mutatie of een PV op; dat is een standaard administratieve handeling.  
  
Of in dit gesprek met het ILT expliciet is aangegeven dat er een PV van bevindingen zou worden 
opgemaakt (een standaard administratieve handeling) van het gesprek met het KDV, is inderdaad niet 
met 100% zekerheid te zeggen. Echter de inhoud van het gesprek tussen de politie en het KDV is 
direct gedeeld met het ILT. 
 
2.       Uit correspondentie van het ministerie met het kinderdagverblijf, op 12, 15, 17 en 18 oktober 
wist het ministerie dat expliciet gevraagd werd naar een verslag van het aanvullend gesprek op 1 
oktober van de politie Oost-Brabant met meldster en directrice. De formuleringen van het KDV laten 
daar geen misverstand over bestaan (U treft het als bijlage bij deze mail) Klopt onze informatie dat 
door ILT en ministerie tot 28 oktober desalniettemin geen formele navraag is gedaan naar dit verslag, 
het zogeheten proces-verbaal van 3 oktober? 
Zoals je deze vraag nu stelt, is deze ter beantwoording voor ILT of het ministerie I&W.  
Als je wilt weten of er bij de politie formeel navraag is gedaan naar dit verslag door ILT en het 
ministerie, dan is het antwoord dat er op 15 oktober is verzocht om een bijlage van het PV van 
bevindingen. Zie hiervoor de tijdlijn die afgelopen vrijdag aan de kamer is gestuurd door de minister 
van I&W. 
 
3.       Klopt onze informatie dat de politie al wel voor 28 oktober heeft aangegeven aan ILT/Ministerie 
van Infrastructuur en Waterstaat dat een dergelijk aanvullend proces-verbaal wel bestond? Zo ja, op 
welke datum is dit aan de ILT/Ministerie IenW gemeld? 
De inhoud van het gesprek met het KDV is, zoals gezegd, op 1 oktober direct gedeeld met de ILT. Er 
was geen reden om te spreken over een aanvullend PV omdat de politie dit soort informatie standaard 
administratief vastlegt. Nadat de politie op 31 oktober het verzoek kreege om het aanvullend PV te 
delen heeft de politie dit dezelfde dag gedaan. Iedere partij doet zelfstandig onderzoek en stukken 
worden pas na formeel verzoek en na toestemming van de officier van justitie, verstrekt. 
 
Vragen RTL Nieuws en antwoord van Openbaar Ministerie, College van Procureurs-Generaal 

1. Heeft u het college van PG’s of het ministerie van Justitie en Veiligheid geïnformeerd over de 
gang van zaken rond het ‘aanvullend proces-verbaal’ van 3 oktober? 

2. Op welke momenten is het college hierover geïnformeerd?  



3. Heeft het college aanleiding gezien om de minister van Justitie en Veiligheid hierover te 
informeren? 

4. Ziet het college aanleiding voor nader onderzoek?  
 

Ja, het College van procureurs-generaal en het ministerie van Justitie en Veiligheid zijn hierover 
geïnformeerd. Het College van procureurs-generaal en het ministerie van Justitie en Veiligheid zijn 
hierover op 1 november geïnformeerd. Het strafrechtelijk onderzoek naar het ongeval loopt bij parket 
Oost-Brabant. 
 
 
 


