
Whatsapp-berichten over aanvullende politieverklaring 
Rood = kinderdagverblijf Amsterdam 
Blauw = Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
 

 

 
Maandag 15 oktober 2018, 10:33 uur, verstuurd door medewerkster kinderdagverblijf Amsterdam 
“Beste mevrouw [jurist Ministerie IenW], ik begreep van mijn collega dat u eerder antwoord wilde op 
de door u gestuurde brief aan mij. U vraagt hierin of u “mijn verklaring” in anonieme zin mag gebruiken 
in het proces. Zoals vrijdag reeds aan u aangegeven, en een aantal weken geleden aan de heer 
[medewerker politie Oost-Brabant] en de heer [productinspecteur ILT] van de ILT is de verklaring 
onjuist. Op 1 oktober hebben mijn leidinggevende en ik telefonisch contact gehad met de heer 
[medewerker politie Oost-Brabant] en de onjuiste verklaring besproken. Een verslag van dit gesprek 
hoort bij het proces-verbaal. Indien dit verslag niet wordt toegevoegd, is het PV (proces-verbaal, red.) 
niet volledig en daarmee niet correct. Wij gaan niet akkoord met gebruik. Namens [medewerker 
kinderdagverblijf] en [directeur kinderdagverblijf].” 
 
Maandag 15 oktober, 10:51 uur, verstuurd door jurist Ministerie IenW  
“Dank voor uw bericht. Mvg [jurist Ministerie IenW] 

 
Woensdag 17 oktober 2018, 21:48 uur, verstuurd door directeur kinderdagverblijf Amsterdam 
“Beste [jurist Ministerie IenW], Na het laatste telefonische contact met [medewerkster 
kinderdagverblijf] hebben wij niets meer gehoord. In dat contact heb jij aangegeven dat je dacht dat 
onze verklaringen, proces verbaal zo je wilt, compleet was en daarmee door jullie te gebruiken. Mevr. 
[medewerkster kinderdagverblijf] gaf aan dat dat niet het geval was. Niet compleet en daarmee niet te 
gebruiken. Graag wil ik nogmaals bevestigen dat wij nooit een volledige verklaring cq procesverbaal 
hebben gezien van de drie gesprekken die zijn gevoerd met de politie en dat wij nooit toestemming 
hebben gegeven dit PV te gebruiken. Aangezien het derde gesprek dat wij hebben gevoerd met de 
politie relevantie heeft voor de eerste twee verklaringen, is deze een onmisbare toevoeging. Ik 
ontvang graag een bevestiging dat je onze verklaring niet gebruikt. Mocht ik die bevestiging niet 
ontvangen, dan zal ik niet aarzelen om dit aan belanghebbende partijen te laten weten. Vriendelijke 
groet, [directeur kinderdagverblijf]” 
 
Woensdag 17 oktober 2018, 23:19 uur, verstuurd door directeur kinderdagverblijf Amsterdam 
“Voor de volledigheid: Het ministerie van i&w heeft een proces verbaal aan ons voorgelegd van 
telefonische gesprekken dd. 20 september, 21 september en 28 september. Wij hebben aangegeven 
dat deze niet compleet is, en daarmee incorrect en niet bruikbaar. Er mist een belangrijke 
gespreksverslag dd 1 oktober. Een gesprek dat twee personen van mijn organisatie, waaronder ik, 
hebben gevoerd.” 
 
Donderdag 18 oktober, 11:33 uur, verstuurd door jurist Ministerie IenW  
“Geachte [directeur kinderdagverblijf Amsterdam], deze brief met bijlagen ontvangt u tevens per post. 
Mvg [jurist Ministerie IenW].” 
NOOT RTL Nieuws: Bij dit bericht worden door de het ministerie vier foto’s toegevoegd, te weten van: 

 proces-verbaal van bevindingen d.d. 28 september 2018 

 meldkamerlogging van originele melding door kinderdagverblijf d.d. 20 september 2018 
 
Donderdag 18 oktober 2018, 11:46 uur, verstuurd door directeur kinderdagverblijf Amsterdam 
“Beste [jurist Ministerie IenW[, nogmaals: wat ontbreekt is het verslag van de verklaring die mevr. 
[medewerker kinderdagverblijf] en ik op 1 oktober hebben afgelegd aan dezelfde persoon van de 
politie als de eerdere verklaringen. Ic de heer [medewerker politie Oost-Brabant]. Deze verklaring van 
1 oktober  is zeer relevant voor de eerdere verklaringen. U weet nu al een aantal dagen dat deze 
verklaring bestaat. Als deze niet in de rechtszaak wordt ingebracht, wordt er dus relevante informatie 
achtergehouden. Tevens wil ik u erop wijzen dat zowel mevrouw [medewerker kinderdagverblijf] en als 
ik op 30 september zelf contact hebben gehad met de ILT om aan te geven dat wij onze verklaring 
wilden intrekken gezien de wijze waarop daarmee werd omgegaan. Vr groet [directeur 
kinderdagverblijf].” 
 
 


