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Hierbij zend ik u mede namens de minister van Veiligheid en Justitie de 

antwoorden op de Kamervragen van het lid Hamer (PvdA) over een aanhouding 

voor ontucht op een kinderdagverblijf in Vlissingen.  

 

 

 

 

De Minister van Sociale Zaken  

en Werkgelegenheid, 

 

 

 

 

H.G.J. Kamp 
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Vragen van het lid Hamer (PvdA) aan de ministers van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid en van Veiligheid en Justitie over een aanhouding voor ontucht 

op een kinderdagverblijf in Vlissingen (ingezonden 9 februari 2012).  

 

Vraag 1 

Kent u het bericht “man aangehouden voor ontucht op een kinderdagverblijf in 

Vlissingen”?1 

 

Antwoord 2 

Ja.  

 

Vraag 2 

Kunt u nader inzicht verschaffen in de omstandigheden die geleid hebben tot de 

aanhouding in verband met ontucht op het kinderdagverblijf in Vlissingen? 

 

Antwoord 2 

Naar aanleiding van een aangifte van seksueel misbruik van een 3-jarig meisje, is 

een medewerker van een kinderdagverblijf als verdachte aangemerkt en door de 

politie aangehouden. In het belang van het onderzoek is het niet mogelijk om 

hierover nadere informatie te geven. 

 

Vraag 3 

Welke initiatieven zijn er ondernomen om ouders van kinderen op het 

kinderdagverblijf te informeren over de ontstane situatie? Hoe beoordeelt u de 

effectiviteit van deze initiatieven?  

 

Antwoord 3 

De driehoek van de gemeente Vlissingen (burgemeester, officier van justitie en 

teamchef politie) heeft in de loop van 7 februari 2012 in overleg met de Stichting 

Kinderopvang Walcheren (KOW) en de GGD besloten die avond een 

informatiebijeenkomst te organiseren voor de ouders of verzorgers van kinderen 

die op kinderdagverblijf De Tuimelaar hebben verbleven sinds de betreffende 

medewerker daar werkzaam was. Tijdens de bijeenkomst is informatie verstrekt 

door de KOW, de burgemeester van Vlissingen, de politie en de GGD. Voorts 

waren er medewerkers van slachtofferhulp aanwezig en hulpverleners van 

Emergis, de Zeeuwse instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Tijdens de 

bijeenkomst – en later die avond ook via een persbericht van de politie en via de 

site van KOW – is bekend gemaakt dat vanaf woensdag 8 februari 2012 een 

telefonische informatielijn van de GGD werd geopend. 

Op 8 februari 2012 is een tweede informatiebijeenkomst in Vlissingen gehouden 

voor ouders en verzorgers, die op 7 februari 2012 verhinderd waren. In de 

gemeenten Middelburg en Veere zijn op 9 februari 2012 kleinschaliger 

informatiebijeenkomsten gehouden, omdat de verdachte in het verleden 

kortstondig op kinderdagverblijven in die gemeenten heeft gewerkt. In totaal 

hebben enkele honderden ouders en verzorgers de informatiebijeenkomsten 

bezocht. Ruim honderd mensen hebben de eerste dagen naar het 

informatienummer van de GGD gebeld. De KOW heeft verder aan de ouders van 

alle bij de KOW ingeschreven kinderen, dus ook van kinderen van andere 

kinderdagverblijven, een informatiebrief gestuurd. Het kabinet is het eens met de 

gekozen aanpak. 

                                                
1
 Blik op nieuws, 8 februari 2012.  
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Vraag 4 

Welke vervolg stappen overwegen de politie en het Openbaar Ministerie in deze? 

Op welke wijze zal het onderzoek worden voortgezet? Houdt u toezicht op een 

voortvarende voortgang van het onderzoek?  

 

Antwoord 4 

Direct na de aanhouding van de man en de daarop volgende dagen heeft de 

politie onder leiding van de officier van justitie een groot aantal 

onderzoekshandelingen verricht. Dat onderzoek heeft niet geleid tot een verdere 

onderbouwing van de verdenking. Ook zijn bij de politie geen nieuwe aangiftes 

binnengekomen. Omdat er onvoldoende reden was de verdachte nog langer vast 

te houden, heeft de officier van justitie op 10 februari 2012 besloten hem die dag 

in vrijheid te stellen. Het is in het belang van het onderzoek niet mogelijk om over 

de inhoud van het onderzoek dat sindsdien is voortgezet, mededelingen te doen. 

 

Vraag 5  

Op welke wijze zullen de ouders op de hoogte gehouden worden van nieuwe 

ontwikkelingen in deze zaak? Houdt u toezicht op een adequate 

informatievoorziening? 

 

Antwoord 5  

Tijdens de informatiebijeenkomsten in Vlissingen is de ouders en verzorgers van 

kinderen op het kinderdagverblijf toegezegd, dat zij op de hoogte worden 

gehouden van ontwikkelingen in deze zaak. Zo zijn de ouders op 10 februari 2012 

door middel van een brief van de burgemeester van Vlissingen op de hoogte 

gebracht van de invrijheidstelling van de verdachte. Daarna heeft het Openbaar 

Ministerie een persbericht uitgebracht. Zoals vermeld in antwoord 3, is het 

kabinet van mening dat de informatievoorziening adequaat is.  

 

Vraag 6  

Maakt u haast met het implementeren van de aanbevelingen van de Commissie 

Gunning met betrekking tot het verbeteren van de kwaliteit van de kinderopvang? 

 

Antwoord 6  

Ja. Een dezer dagen zal ik u informeren over de kwaliteitsagenda in de 

kinderopvang. Deze kwaliteitsagenda is in overleg met de kinderopvangsector 

(ondernemers en ouderorganisatie) opgesteld en heeft als doel om met alle 

betrokken partijen de kwaliteit van de kinderopvang naar een hoger plan te tillen.  

 

Vraag 7 

Wat is de stand van zaken wat betreft de kwaliteitsagenda waarover u sprak 

tijdens het algemeen overleg voor kinderopvang van 23 november 2011? Is de 

branche al gekomen met voorstellen zoals afgesproken? Zo ja, welke? Zo neen, 

waarom niet? 

 

Antwoord 7  

In mijn brief over de kwaliteitsagenda wordt aangekondigd dat het 

“vierogenprincipe” op basis van een advies van de Brancheorganisatie 

Kinderopvang en de ouderorganisatie BOinK wettelijk zal worden verankerd. Doel 

van deze maatregel is de veiligheid in de kinderopvang te vergroten en de kans 

op misbruik te verkleinen. De oudercommissies zullen over de invulling van het 

“vierogenprincipe” adviesrecht krijgen. Kinderdagverblijven met maximaal zes 
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kinderen zullen een uitzonderingspositie krijgen: zij moeten hun oudercommissie 

wel om advies over de omgang met het principe vragen, maar er hoeft niet altijd 

iemand extra in het dagverblijf aanwezig te zijn.  

 

Vraag 8 

In hoeverre acht u de optie, waarover u sprak tijdens het genoemde algemeen 

overleg, waarschijnlijk dat de overheid uiteindelijk het initiatief zal moeten nemen 

om te komen tot verbetering omdat de branche zelf op onderdelen tekort schiet? 

In hoeverre is het waarschijnlijk dat u uiteindelijk komt met regelgeving? 

 

Antwoord 8 

In de brief met de kwaliteitsagenda staat aangegeven dat het “vierogenprincipe” 

wettelijk zal worden verankerd. Deze wettelijke verankering is in overleg met de 

kinderopvangsector tot stand gekomen. Ik zal het advies van de 

Brancheorganisatie kinderopvang en de ouderorganisatie BOinK over het 

“vierogenprincipe” nader uitwerken in wet- en regelgeving.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


