
 

Steunverklaring 24/7 kids 

Edelgrootachtbare heer, 

In mijn hoedanigheid als voorzitter van BOinK de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang 

richt ik mij tot u inzake de artikel 12 procedure aangaande 24/7 Kids.  

BOinK is in deze zaak al in een vroeg stadium, nog voor de sluiting van het kinderdagverblijf door 

enkele leden van de oudercommissie geïnformeerd en om ondersteuning gevraagd. Uiteindelijk 

hebben wij in samenwerking met de gemeente Amsterdam ouders inhoudelijk maar ook financieel 

ondersteund met als doel een zo goed mogelijk onderbouwde aangifte. 

Kinderopvang is gebaseerd op het vertrouwen dat ouders hebben in het handelen van de 

medewerkers op een kinderopvanglocatie. Ouders brengen hun kinderen meestal ‘s ochtends, gaan 

aan het werk en halen ze aan het einde van de dag weer op. Daarbij vertrouwen zij erop dat in de 

tussenliggende tijd zo goed mogelijk voor hun kinderen gezorgd wordt. 

In de wet is geregeld dat de GGD eenmaal per jaar controleert of de aanbieder van kinderopvang zich 

aan de wettelijke eisen houdt. Dit is echter hoe dan ook een momentopname. 

De verdachten in deze zaak hadden een geraffineerd systeem opgezet waardoor zij weinig risico 

liepen dat hun handelen door ouders zou worden doorzien. 0 en 1 jarigen konden niet zelf vertellen 

wat er overdag gebeurde en wanneer oudere kinderen wel iets tegen hun ouders vertelden werd er 

door medewerkers een draai aan gegeven waardoor ouders werden gerustgesteld. 

Er kan geen enkele discussie zijn over het feit dat het handelen van de verdachten werd ingegeven 

door financiële motieven. Doelbewust heeft deze aanbieder per dag veel meer kinderen opgevangen 

dan wat er wettelijk is toegestaan gezien de capaciteit van de locatie. Hierbij heeft ieder te veel 

opgevangen kind de aanbieder minimaal een extra 10.000 euro per jaar opgeleverd, zonder dat daar 

de gebruikelijke bedrijfskosten tegenover stonden.  

Dat door het handelen van deze aanbieder geen ernstige ongelukken zijn gebeurd is meer geluk dan 

wijsheid. Er is door weer en wind een jaar lang met kinderen door de stad gesleept. Hierbij werden 

niet alleen grote risico’s genomen met de gezondheid van kinderen, maar liepen kinderen ook 

achterstanden op in hun motorische ontwikkeling.  

Het besluit om betrokkenen slechts te vervolgen voor valsheid in geschrifte, poging tot oplichting en 

illegale exploitatie is niet alleen voor de betrokken ouders maar ook voor ons als belangenorganisatie 

van ouders niet alleen onbegrijpelijk maar eigenlijk ook onacceptabel.  

De zaak van het Hofnarretje heeft de kinderopvang op zijn grondvesten doen schudden. Wij waren 

nauw bij deze zaak betrokken en hebben gezien hoe deze zaak niet alleen heeft geleid tot nieuwe 

wetgeving maar vooral door het rapport Gunning ook heeft gezorgd voor een veel realistischer kijk 

op de kinderopvang.  

Eindelijk werd erkend dat wij als BOinK gelijk hadden in onze stelling dat in de eerste jaren na de 

invoering van de wet naar schatting 20% van de kinderopvang niet aan de minimale kwaliteitseisen 

voldeed. Daarbij was bij een paar procent het niveau van de geboden kwaliteit zelfs volstrekt 

onacceptabel. 



Ondanks dat met name de Amsterdamse GGD haar inspectieprotocollen naar aanleiding van deze 

zaak sterk had verbeterd, slaagden de verdachten in het geval van 24/7 Kids er toch in om de GGD 

gedurende een vrij lange periode te misleiden.  

Ook een groot deel van de ouders kon nauwelijks geloven dat er zo lang op een dergelijk schandalige 

wijze was omgesprongen met de gezondheid en veiligheid van hun kinderen. 

In dit licht is het nauwelijks te verkroppen dat nog geen vijf jaar na het Hofnarretje er opnieuw 

excessen in de kinderopvang hebben plaatsgevonden. Dit terwijl de kinderopvang sinds deze zaak 

onophoudelijk in de schijnwerpers staat. Hoewel de kinderopvang in zijn geheel een grote 

kwaliteitsslag heeft gemaakt is dit niet helemaal onterecht. Nog steeds zijn er aanbieders die een 

loopje nemen met het welzijn van de aan hun toevertrouwde kinderen. En hoewel de 

kwaliteitsregels en inspectie sterk zijn verbeterd kan nog steeds vrijwel iedereen, zonder 

voorafgaande screening op kennis en betrouwbaarheid, een kinderdagverblijf starten. Er zijn sterke 

aanwijzingen dat de exploitant van 24/7 Kids voornemens was om in een ander deel van het land een 

nieuw kinderdagverblijf te starten. 

Wij verzoeken het hof met klem om tot vervolging op basis van lichamelijke en psychische 

verwaarlozing over te gaan. Het beeld dat in een voor ouders zo belangrijke voorziening als de 

kinderopvang het doelbewust op het spel zetten van de fysieke en psychische gezondheid van zeer 

jonge kinderen niet zou leiden tot strafrechtelijke vervolging is ons inziens voor het imago en de 

positie van de kinderopvang binnen onze maatschappij ronduit schadelijk.  

Terecht zet dit kabinet middels het programma “Geweld hoort nergens thuis” in op het veel vroeger 

signaleren maar vooral terugdringen van kindermishandeling en huiselijk geweld. Het is in dat licht 

voor betrokken ouders, maar ook voor BOinK en voor de overgrote meerderheid van de zeer 

gedreven en ter goede trouw handelende professionals in de kinderopvang, onbegrijpelijk dat deze 

verdachten niet zouden worden vervolgd voor deze vorm van kindermishandeling.  

De kinderopvang is een sector die alleen kan functioneren op basis van het vertrouwen dat ouders 

stellen aan de professionals aan wie zij de verantwoordelijkheid voor hun kinderen overdragen. Wie 

zoals in dit geval datzelfde vertrouwen misbruikt om ouders te misleiden en daarbij hun kinderen 

bewust lichamelijk en psychisch heeft verwaarloosd moet daarvoor worden vervolgd.  

Deze brief is voorgelegd aan de BK Branchevereniging Kinderopvang en de BMK Branchevereniging 

Maatschappelijke Kinderopvang. Samen vertegenwoordigen deze twee verenigingen de aanbieders 

van kinderopvang. Beide organisaties ondersteunen ons verzoek om alsnog tot vervolging op basis 

van lichamelijke en psychische verwaarlozing over te gaan. 
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